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Liberalai ir Unijos Reikalauja:
Pravest Prezidento Programą

—
Liberalai ir Unijų Vaciai Posėdžiavo Chieagoje — Smer
kia Reakcinių Demokratų ir Republikonų Koalicijų—Re
mia Atlanto Paktą — Reikalauja įvykdyti Rinkiminius 
Pažadus.

Chieagoje tris dienas po- Maskvos Valdovai 
sedziavo kairiųjų demokra
tų organizacija Americans 
for Democratic Action,
(ADA), kuri jungia daug 
pažangiųjų demokratų ir 
unijų vadų.

Liberaliniai demokratai 
pasisakė griežtai už prave-

Suskaldė Pasaulį
Anglijos ministerių pir

mininkas Clement Attlee, 
kalbėdamas Glasgow’e An
glijos darbiečių susirinkime 
sakė, kad “atsakomybė už 
pasaulio pasidalijimą į dvi

dimą “fair deal” programos dalis krenta išimtinai ant 
ir pasmerkė republikonų ir Kremliaus valdovų”. Jis sa
kai kurių reakcinių demo
kratų koalicija; kuri trukdo 
pravesti krašto gyvento
jams naudingus įstatymus.

kė, kad Rusijoj "nėra as
mens laisvės; ten viešpatau
ja visagalinti ir viską pajun
gianti policija; ten nėra 

Amerikos Darbo Federa- Iai?Y« rinkimų, tiktai vienas 
cijos pirmininkas, Wm.iyaldzi°? Partijos kandida- 
Green, sakė, kad kongrese* 5 ra _
veikiąją pati nelemta koali- baJsn.oGj ten nėra
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5 Kongresas Duoda Marshallo
! Planui $5,380,000,000

— 1
i Senatas Nubalsavo Skirti Pagalbą Europai — Atstovų 
• Rūmai Baigia Svarstyti Pagalbą — Izoliacininkai ir Far- 
’ merių Blokas Siuli Išvežti j Europą Farmų Perteklius.

Lenkijoj Vėl Valomi 
Komunistai

Lenkijos komunistų parti
joj prasideda naujas “valy
mas”. Ši kartą Į opoziciją

Kongresas šį antradieni 
baigia švaistyti skyrimą pa
galbos Europai pagal Mar
shallo planą. Senatas praei
tos savaitės, gale nubalsavo 
70 balsais prieš 7 skirti Eu-

pateko Maskvai visą laiką 'ropos atstatymui $5,580,- 
ištikimas Lenkijos ūkio 000,000, o dabar atstovų ru-
tvarkvtojas Hilarv Min-. mai svarsto tą patj klausi- 
kurs *■ vadovavo Lcn/.ijos mą ir neabejojama, kad 
ekonominiam gyvenimu’

cija, kuri tmkdė ir miru
siam prezidentui F. D. Roo- 
seveltui pravesti jo siūlomus 
pažangius įstatymus.

Americans for Democra
tic Action sako, kad jie sa
vo organizacijose jungia 
30,000 narių. Jų suvažiavi
me Chieagoje dalyvavo 600 
delegatų. Baigdami suvažia
vimą jie priėmė nutarimus, 
kuriuose reikalauja:

Išleisti civilių teisių įsta
tymą; Pertvarkyti senatą, 
kad diskusijos jame galima 
butų uždaryti paprasta dau
guma balsų; Panaikinti at
stovų rūmų “neamerikinės 
veiklos komisiją”; Uždraus
ti rekordavimus telefonų 
pasikalbėjimų;

ADA reikalauja išplėsti 
federalinę pagalbą mokyk
loms, namų statybai, socia
liniam draudimui ir reika
lauja įvesti priverstiną drau
dimą ligoje; Siūlo priimti 
įstatymą apie minimalinį 
uždarbį 75c. j valandą; Rei
kalauja, kad federalinė val
džia imtų reguliuoti upes, 
pagal Tennessee Valey Au- 
thority pavyzdį; Reikalauja 
atšaukti Taft-Hartley įsta
tymą;

ADA plačiai pasisako ir 
dėl užsienių politikos ir re
mia prezidento Trumano 
pasiūlymus.

Americans for Democra
tic Action jungia savo eilė
se daug unijistų ir unijų va
dai mano, kad per tą -orga
nizaciją darbininkai turėtų 
išeiti į politinį veikimą. Dėl 
tos priežasties liberalinių 
demokratų pasisakymai tu-

įsstatomas 
žodžio

laisvės ir dargi nėra minties 
laisvės”.

C. Attlee pasisakė griež
tai už Atlanto sutartį, kaipo 
vienintelę taikos apsaugą 
nuo Maskvos imperializmo.

Senato darbo ir gerbūvio komisijos nariai (iš kairės į dešinę) Elbert D. Tho
mas, Mathew Neeiy, Claude Pepper ir James Murray atvyKsta pas preziden
tą Trumaną tartis apie dabar svarstomą įstatymo sumanymą, įvesti Ameriko
je priverstiną draudimą ligoje, arba ligonių kasas. Dėl šito įstatymo senate 
ir krašte eina gyvos diskusijos. Prezidentas Trumanas sako, kad tas įstaty
mas yra vienas iš pagrindinių “fair deai” įstatymų.

Vakarai Sutarė Dėl 
17 fklsiajfi ioc

Praeitą savaitę Amer ikos,
Anglijos ir Prancūzijos už
sienių reikalų ministeriai 
Washingtone susitarė dėl 
vakarinės Vokietijos tvar
kymo ir paskelbė, kad jie 
atstatys federuotą Vokieti
ją ir jai, bei jos autonomi
nėms dalims paliks pilną 
teisę leisti įstatymus ir tvar
kytis, kaip jos nori. Kariš
kos okupacinės valdžios bus 
panaikintos. Aliantai pasi
lieka sau teisę prižiūrėti Vo
kietijos centro ir vietos vai- ,, ...
džias, o aliantų okupacinės j dudena1 jį apklausmejo 
armijos Vokietijoj bus tik
tai saugumo sumetimais ir 
į vietos reikalų tvarkymą 
nebesikiš. Ruhro sritis bus 
internacionalinėj priežiū
roj. Vokietija įsijungs pil-
nateisio nario teisėmis 
Marshallo planą.

GEN. CUIKOVAS

ri darbininku 
pritarim'o.

organizacijų

Išprievartavo S0 Sprogo Bažnyčia Tito Tyčiojasi iš 
Nuošimčių Moterų Sesi Žuvo Maskvos Dėdžių

Kunigas James J. Raile, Verbų sekmadienį Ma- Jugoslavijos diktatorius 
buvęs popiežiaus atstovas;rion, S. D., mieste išsprogo Tito, kalbėdamas “Liaudies 
Vengrijoje ir kardinolo šv. Marijos katalikų bažny- Fronto” kongrese šeštadie- 
Mindszentv patikėtinis, kai- čia. Išsprogo bažnyčios apa-'nį, sakė, kad tik jis yra ge- 
’ - ’ - kari gini krosnis jr nuo sprogį-! ras“ marksistas ir leninistas”

o visi kiti bolševikai yra nu
krypę nuo tikrojo leninizmo 
kelio. Tito dar sakė, kad 
tai-pe komunistų vadų iš

H. Mine, sako, neįtiko 
Maskvai todėl, kad neuž
tenkamai greitai varo Len 
kijos valstiečius i kolcho
zus... Pats Mine dar visai 
nesenai padėjo Maskvai lik
viduoti Lenkijos komparti
jos sekretorių W. Gomulką, 
o dabar prieina ir jo eilė. Į 
jo vietą Maskva yra numa
čiusi pastatyti dar ištikimes
nį savo agentą E. Šyr.

KZVXjaiIIC*<7
Rusijos armija, kada ji “iš mo bažnyčios stogas susmu- 
vadavo” Vengriją 1945 me- ko. Sprogimas įvyko 9 va
tais, pasižymėjo baisiais ! landą ryto, kada bažnyčia

buvo pilna žmonių, šeši
žmonės žuvo, o daugiau, “Kominformo’’ šįaliy daug

jaunų moterų Vengrijoj bu- kaip 30 žmonių buvo sun- > yra “imperialistinių šnipų”,
vo rusų išprievartautos, o kiai sužeisti. Sprogimas ivy-! kurie tarnauja Vakarams.
jei vyrai ar tėvai bandė mo ko laike mišių. Dėl kokios I Pats Tito sakė, kad jokie
teris ginti, jie buvo žudomi, priežasties bažnyčios šildy- “užbaidymai iš Vakarų ar

Apie kardinolo Mindszen- mo krosnis sprogo, dar nė-; Rytų negali mus nukreipti
ty tardymą tas kunigas sa- ra nustatyta. ' nuo musų principų, kaipo
kė, kad jis buvo “tardomas' -------------- ištikimų marksizmo - leni-
be pertraukos 82 valandas,; .. . nizmo pasekėjų”. Tą pasa-
per visą ta laiką kardinolas! KNUJOS PttJUngilTUlS kęs, Tito žadėjo varyti gy-
turėjo stačias stovėti”, o jo i A m ari L-n i ivesnę prekybą su Vakarųravojus /imcoKaf ,kraštaig< nes su Maskvog

Kongresmonas Hale iš Melitais biznis visai sustojo.
Maine valstijos sako, kad! ----- «----------
užleidimas Kinijos bolšeyi- Lojprencc Miesto* 
kams sudarytų milzminką n * n >» 
pavojų Amerikos saugumui. / rOSO raffOlOOS 
Kinijos komunistų Kongresmonas Thomas J.
Mao Tse-Tung balandžio 4 Lane jg Lewrence, Mass., 
d. sakė, kad komunistinė pasiuntė telegramą prezi- 
Kinija kariaus salia Sovietų dentui Trumanui, kurioje 

prieš Atlanto Są-!sako, kad Lawrence žmonės

sauvaliavimais ir plėšimais. 
Jis sakė, kad 80 nuošimčių

Atlanto Valstybės
Prašo Pagalbos

Astuonios Atlanto paktą 
pasirašiusios valstybės krei
pėsi į Ameriką su prašymu 
padėti joms apsiginkluoti, 
kad jos galėtų išpildyti savo’ Rusijos 
pasižadėjimus pagal tą pak-i jungos šalis. O tai reiškia, | gyvena depresiįos laiką ir 
tą ir butų pasiruošusios ein-į kad karo atvėiu Sovietu Ru į miestas jokiu budu negali 
tis nuo gresiančio rusiško i sija turės naują sąjunginin-į pakelti bedarbės naštos,‘ko

ki gula ant jo dabartiniu 
caų,,J laiku, l^avvrence 84,000 gy-

imperializmo. , ką Azijoje.
-Amerikos vyriausyl>ė pil-i Tas kongresmonas 

nai pritaria tam prašymui ir kad Kinijos pralaimėjimai 
vėliau kreipsis i kongresą, yra pasekmė klaidingos A- 
kad Europos valstybėms ap- merikos politikos tame kra- 
ginkluoti butų paskirti pini šte, pradedant 1945 metais.
gai. Spėjama, kad kariško; --------------
“lend-lease^’ praved i m u i i
pirmais metais reikės virš GROMYKO Vf.L SAKO
vieno biliono doleriu. SAVO “VETO”

Sovietu Rusijos atstovas

ventoių kenčia nuo dirbtu
vių užsidarymo, ypač nedir
ba vilnų pramonė, kurioje 
16,090 darbininkų yra be
darbiai. Tas kongresmonas 
prašo, kad federalinė val
džia tuoj pat padėtų Law- 
icnce miestui finansiškai ir 
pampintų miesto dirbtu-

Kodėl Izraelis Lai
mėjo Karą

Transjordanijos legiono 
vadas, generolas Glubb “pa
ša” sako, kad Izraelis lai-
mejo i;aiesunoj 
kad jis geriau kariavo už 
arabus, bet tiktai todėl, kad 
Amerika padėjo žydams. 
Jis sako, kad visi moderniš
ki žydų ginklai, orlaiviai ir 
35 Šherman tankai, buvo 
atgabenti Izraeliui po pa
skelbimo taikos paliaubų, 
kada arabai nė iš kur nega
vo nė vienos kulipkos. Sta
tymas ginklų žydams buvo 
aiškus laužymas Jungtinių 
Tautų patvarkymo, bet to 
niekas nebojo ir todėl žydai 
galėjo įsistiprinti Palestinoj.

Aukštas vokiečių diplo
matas, baronas von Weiz- 
saecker ir kiti keturi aukšti 
hitleriniai diplomatai buvo 
teisiami aliantų karo teisme 
ir buvo atrasti kalti padėję 
hitleriniam rėžimui paruošti 
agresijos karą.

BARA C. L O.

k_l_ __ . iic

dauguma kongresmonų pri
ims tą programą. Atstovų 
rūmai pagalbą sumažino 
200 milionų dolerių.

Prieš Marshall plano pa
galbą kongrese griežtai pa
sisakė izoliacininkai ir re
akcininkai, o farmerių blo
kas atstovų rūmuose siūlė 
išvežti į Europą pagal Mar
shall planą visus valdžios iš 
farmerių supirktus maisto 
ir javų perteklius, kad tuo 
budu pakėlus žemės ūkio 
produktų kainas. Tie farme
rių atstovai iš Marshall pla- 
po norėjo padaryti pagalbą 
Amerikos fermeriams, o ne 
pagalbą Europos ukiui at
statyti.

Šią savaitę prezidentas 
įteikia senatui Atlanto. Są
jungos sutartį patvirtinti. 
Ginčai dėl Atlanto Sąjun
gos ir dėl pinigų skyrimo 
Eurofios kraštams apgink
luoti parodys, kiek stiprus 
Amerikoje dar yra izoliaci
ninkai, su kuriais dabar uo
liai bendradarbiauja viso
kie Maskvos pakalikai ir 
bolševikai.

TŪKSTANČIAI DP DE
MONSTRAVO MIUN

CHENE
Verbų sekmadienį apie

10,000 išvietintųjų žmonįų 
suruošė demonstraciją Miun 
chene prieš Sovietų Rusiją.'
Demonstrantai žygiavo gat
vėmis ir norėjo įsiveržti į 
sovietų misijos namą, bet 
amerikiečių kariška policija Maskvos radio pranešė 
juos sulaikė. Demonstrantų J<ad šitas generolas, Vasilij 
tarpe daugiausiai buvo uk- I. Čuikov, paskirtas vado- 
rainiečių, kazokų ir kitų vauti sovietų armijai Vokie- 
tautybių išvietintų žmonių, tijoj. Ten jis pavaduoja 
Kariška policija kelis žmo- maršalą Vasilievskį, kuris 
nes sužeidė demonstrantus paskirtas Rusijos karo mini- 
bevaikydama. steriu.

Europos valstybių atsto-! Jungtinėse Tautose, A. Gro--vėms užsakymų, kad darbi- 
vai prašė armijos sekretorių! myko, praeitą savaitę jau ninkai vėl galėtų grįžti prie 
Kenneth C. Royall, kad jis pagimdė nauja “veto”. Jis j darbo.
dabartiniu laiku pasiųstų pareiškė, kad Rusija nesu-: 
daugiau Amerikos kariuo- tinka priimti i Jungtinių MAŽOJI KATHY FISCUS 
menės į Europą, nes yra na- Tautų organizaciją Korėjos ŽUVO
vojaus, kad rusai gali pra respublikos. Rusams^ nepa- San Marin0 Calif jvyko 
dėti puolimą, kol jie Euro- tinka Korėjos valdžia o to-!šiu j nelaim4 Mažutė, tri- 
poje dar yra stipresni. dėl Gromyko vetuoja . j(, metų mergaitė, Kathy

Fiscus, įkrito į vieną seną, 
senai nebenaudojamą šulinį 
ir tik po 52 valandų sun
kaus darbo mergaitė buvo'

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar
biams, Platinto jam? ir Visiems Rėmėjams 
Linksmų Pavasario Švenčių.

“Keleivio” Stabas.

Kraštui Ginti 
$15jS09JlSfiOO

Atstovų rūmų pinigų sky
rimo komisija nubalsavo 
paskirti krašto gynimo rei
kalams ateinantiems me
tams 15 bilionų ir 909 milio
nų dolerių. Tai yra $600 mi
lionų daugiau pinigų, negu 
prezidentas Trumanas pra
šė iš kongreso krašto gyni
mo reikalams. Atstovų rū
mų komisija ypač padidino 
išlaidas karo aviacijai, o ar
mijai ir karo laivynui lėšos 
buvo trupučiuką sumažin
tos.

Tos komisijos nutarimą 
dar turės patvirtinti visas 
kongresas, o paskui dėlto 
turės pasisakyti ir senatas.

RENKA PARAŠUS PRIEŠ 
ATLANTO PAKTĄ

Trys šimtai žymių ameri 
kiečių pasiuntė prezidentui 
Trumanui ir kongresui pro
testą prieš Atlanto paktą ir 
reikalauja, kad kongresas 
atmestų tą sutartį. Jie sako, 

T , kad Atlanto paktas “suskal-
•Harry Bridges, laivų kro ^o pasaulį galutinai i dvi 

vejų unijos pirmininkas ir dalis”? “sulaikys Europos 
žinomas bolsevikiskas ben-į atstatymą”, “pradeda neiš- 
drakeleivis, sako prakalbą vengiamas ginklavimosi 
savo unijos suvažiavime Los lenktynes”.
Angeles mieste ir paten-

Skaičiuje trijų šimtų pasi
rašiusių yra žymių pacifis-

kintas mosikuoja ranka, kai 
klausytojai jam plojo. H. _ . . _
Bridges sako, kad C. I. O. tų, kunigų ir žmonių, kurie 

lio susidomėjimo visame’vadai neturi teisės valyti “rėmė” nesenai įvykusį bol- 
krašte ir visi laikraščiai apie unijas nuo bolševikuojan- ševikojančių kultūrininkų 
jos gelbėjimą plačiai rašė. 'čių tipų ir Maskvos agentų, konferenciją New Yorke.

iškelta iš to šulinio, bet jau 
nebegyva. Mergaitės gelbė
jimas iš šulinio sukėlė dide-
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S APŽVALGA
TRAICHO KOSTOV PA

ŠALINTAS
je reikia kas metai 500,60J 
butų naujoms šeimoms, rei
kia panaikinti 7 su puse mi 

Bulgarijoj eina kruvinas; lionus “slums”, arba butus 
bolševikų “valymasis”. Virš laužus, kurie dabar teršia 
300 bolševikų, mažesnių ir ir miestų išvaizdą ir ėda 
didesnių vadų, sugaudyta ir žmonių sveikata. Virš to

įtakingumą
ri”, pirmoj vietoj stovi Trai- Todėl butų statyba yra buti- 
cho Kostov, Bulgarijos vy-!na, bet butai turi buti priei- 
•iausybės vicepremjeras, bu- narna kaina, kad ir neišpur- 
vęs elektros gamybos minis
teris ir vedęs prekybos de- 
'•vbas su Sovietų Rusija. Jis 
buvo vienas iš keturių pa
čių įtakingiausių Bulgari
jos bolševikų vadų.

Kaltinimai prieš T. Ros
tovą yra tokie pat, kokius' 
bolševikai savo laiku iškėlė 
prieš Tito, o vėliau prieš 
Lenkijos bolševikų vadą W. 
jGomulką ir prieš kitus “ti-

KELEIVIS, SO. BOSTON
ATVEŽA LABAI “KIETĄ” BIUDŽETĄ |šią pavergimą ir kenčia per-, 

'sekiojimus nuo žiauraus, 
I diktatūros rėžimo. Kol mi- 
' lionai žmonių bus pavergti,' 
pasaulis negalės susilaukti' 
taikos, bet gyvens tiktai pa-į 
iiaubu laika. Amerikos de

Kas Savaite
niokratfia neeaii būti abe- “Silpnai Stovi” anais linksmais naujosios
iinea žmonių kančioms ir' Bolševikų melžiamas ben eros” laikais dusias pūko ir 
SV d"kUtu?“mio‘ drakeleiviškas... -Darbinin.

lis negalės gyventi , pusiau į™ » K? "'Znbėffi” į
išsišė- 
Aido”

melžtuvės. Bronius Raila 
stengėsi Smetonai at- 

esą .$1,000, o bolševikų silvginti už riebius senvi- 
“Laisvei” už atspausdinimą

virš

i:~ negalės šventi nusiau dejuoja, kad jo "lesų ms iždas jį nupimo,ii» negales gyvenu pusiau < Sako, tė pabūti "ponaičiuku”
vergiškas ir pusiau laisvas. *onG<lS SHPnai iovi . ,..L. ta

Pavergtųjų*tautų atstovai!‘‘Per praeitus du metu.- >, Ia} 1 J - 
primins Amerikai, kad be I ^ndo išmokė-ome $3,- relį is Lietuvos Aido
laisvės nėra teisingos tai-! / M
kos, o be teisingos taikos! dą įplaukė . Ua »ar tondei.-c\iai >

bolševi
kus. Jie skamba šitaip:

.Jis (Kostov) vedė neširdin
gą ir nedraugišką politiką link 
Sovietų Sąjungos; Jis padarė 
stambių politinių ir partinių 
klaidų; Atstovavo neteisingą 
vadovavimo principą ir rodė 
pacionalistišką nukrypimą.

Jis grubiai ir pakartotinai 
nesiskaitė su kolektyvine va
dovybe partijoj ir vyriausy
bėj ; Jis ignoravo partijos va
dovybę ir stengėsi išstumti ir 
ministeriu pirmininką "drau
gą Dimitrovą“ ir ministeriu 
tarybą. Jis kurstė frakciona- 
lizmą partijoj ir veikė su inte
ligentams budingu individua-

tizmu apsirgusius

pusiai kišenei jie butų Įkan 
darni.

W. Reutherio planas siu 
lo butų statybai panaudoti 
dabar be darbo stovinčias, 
aviacijos (orlaivių) dirbtu-! 
ves, kur yra ir mašinų, ku
rias galima butų panaudoti 
butų statymo pramonėje.'
Planas siūlo butų statybą, 
modernizuoti, pritaikinti ir į 
toje pramonėje naujausius 
gamybos budus.

Vadovavimas butų staty
bai butų prezidento paskir 
tame “National Housing 
Committee”, kuris jungtų ir
vyriausybės įvairias staty-j ' - -- ---- ■
bos agentūras ir statvbosį . , ..........„ , ... . .technikos žinovu viršūnes ir y™ -‘seni kanaflieeiai , dau- važiavimas parode kad v e- 

• ’ gelis gerai Įsikūrę ūkiuose, į na srove, kun norėtų įs lie^ 
arba miestuose. Tai yra eko- tuviško judėjimo padaryti 
nominiai stipriausioji lietu-; priedą prie zakrastijos, to 

judėjimo į savo rankas ne
karta yra pajėgė paimti. Klerikalų pa-

nėms nebus grąžintos jų 
laisvės, pasaulis sirgs, nigs, 
ginkluosią ir ruošis karui.

Atlanto Sąjunga, kaipo 
gynimosi įrankis, yra tik

Vaizdas iš Anglijos sostinės Londono parodo, kaip i pirmas žingsnis į teisingos 
ir Stafford Cripps atveža į parla- taikos atstatymą. Jei ta Są-finansu ministeris Sir . _

menta naują valstybės biudžetą. Sir Stafford (paro- 
dytassu vyličia) šypsosi, nors jo biudžetas anglų tar-

negali buti jokios taikos.
Antras pasaulinis karas pa- „ ... - . ..
pribaigė baisia skriauda mi- „Tie.??s fei^ia m°keti 
iionams žmonių ir ištisoms! J meGesl- .
tautoms, kurioms pergalė-j £ai.ve, broliai darbinin- 
tojai atėmė laisvę ir pačias'^31 , jei aktuarai ant spran- 
pa prasčiausias žmoniškas1 d° nesėdėtų n- leistų įs kitų
teises. Kol pavergtiems žmo !»nd>i P'"^ pagraibyti, bu nu?, kaip reikia jo kadatee 

tų gerai, bet “valdiški įsta- apspiauoytą tėvynę mylėti, 
tymai neleidžia

čius, jis specializavosi “kul- 
turbolševikų” gaudyme... ir 
aplodinėjo visus kairesnius 
žmones.

Dabar Bronius Raila ima
si mokyti Amerikos lietu-

junga tenkinsis tiktai gyni- 
jnusi ir lauks, kur Maskvos

paimti nei 
vieno cento iš kitų fondų 
padengimui įvairių kaštų”.

Tikrai bėda, kai “įstaty
mai neleidžia”. Gal dėlto 
“Tiesa” ir norėtų tokius 
“kapitalistiškus 
pakeisti?

Tik klausimas ar Amerikos 
lietuviai norės iš to kailia- 
mainio mokytis patriotizmo. 
Gal tysliavinėms avelėms 
jis ir patiks, jos juk daug 
pakelia, bet platesnei mu- 

įstatymus įsų visuomenei tokie lito 
perlai” ir kailio už pinigus

pe mažai linksmumo tesukėlė. Biudžetas nesumažina diktatūra puls, ji nuves pa- nelaukiant laimingesnių 
maisto kainu ir labai mažai tesumažina mokesčius. gauli ne į taiką, bet į karą. laikų, ., S?1 , dejuoja
“Austentv tęsis dar metus.

visuomenines organizaci
jas.

Finansų pradžiai turėtų . 
kongresas paskirti, o vėliau,! viųdahs. . . 
kai butai butų pastatomi iri Trecia atėnių 
parduodami, pinigai prade- vadinami tremtiniai 
tų grįžti iš pirkėjų ir finan- ne G: 
savimo našta palengvėtų.

W. Reuther nurodė, kad:, 
plačiai užsimota pigių butų inteligentų, 
statyba, galėtų duoti darbo * tame
vienam milionui darbinin- *”

ku-
dabar iš pabėgėlių 

stovvklų atvyko ir atvyksta

simojimas “vardan vieny
bės’’ užmauti bendram Ka
nados lietuvių judėjimui sa

lomu. Jis vede intrigas -r tna-,k Aviaeijos ,jįrbtUVės. ku- 
nevravo. stengdam.es sukę.v butu įanaudot(JS staty_
liepas,tikėjimo link politb.ure pra^4je_ butų gaIima

bet kada vėl panaudoti or
laivių gamybai, jei toks rei
kalas iškiltų. Tie patys dar į 
bininkai, kurie dirbtų butų: 
statyboje, kilus reikalui per 
labai greitą laiką galėtų ir' 
orlaivius gaminti.

W. Reutherio planas yra į 
labai Įdomus ir apie ii vis*

ir stengėsi sukelti nepasitikė
jimą tarp Bulgarijos komunis-
"iSS Qainn_Į.U UJV3 xz *cnzvxv7vxj ltojuij-

gos komunistų partijos.
Svarbiausias jo prasikalti

mas buvo, kad jis “neširdin
gai bandė pats save kritikuo
ji” (neužtenkamai nužemintai 
išsispaviedojo) ir “nesivaržė

Belaukiant laimingesnių Į mainytojai vargu bus pri
imtini.
Arklys ir 3 Žvirbliai

Brooklyno “Amerika” su
bado, kad lietuviškas bend
rasis šalpos darbas remiasi 
trimis žvirbliais ir vienu 
arkliu. Tie trys “žvirbliai” 
esą socialistai, sandariečiai 
ir tautininkai, o tas kuinas, 
kurs visą vežimą velka, yra 
musų katalikai.

Ginčytis dėl žvirblių ir 
kuino bendradarbiavimo gal 
nėra prasmės. Bet mes no
rėtume paklausti tą darbin
gąjį arklį, kokiems galams 
jis dėjosi į bendrą reikalą 
su žvirbliais- Argi galingie
ji musų kunigėliai, kurie vi
sus socialistus, sandariečius 
ir tautininkus sakosi galį 
sukišti į vieną savo mažiau
sią parapiją, tik žirgo pro
to teturėjo, kada jie su 
žvirbliais susitarė bendrą 
darbą dirbti?

Dėl pačių pasigirimų.

per "Tiesą”, kad kuopos 
siųstų aukų ir paramos bol
ševikiškai propagandai per 
tą “fraternalinį” šlamštą 
skleisti.
Philbrick Liudija

Vienuolikos komunistų 
vadų teisme New Yorke pa
sirodė nepaprastas liudinin
kas, Herbert A. Philbrick iš 
Melrose, Mass.

Jis pasisakė esąs komunis
tų partijos narys “gerame 
stovyje”, vienas iš Bostono 

Atvykusieji Anglijon trem- komunistų “čyfų”, per 9 
tiniai, paskutiniu laiku la- metus dirbęs komunistinią- 

Gyve- me judėjime ir... kaitų jis 
sakėsi visą laiką davinėjęs

____ ____ ___ _______  žinias apie komunistų vei-
je, tačiau dabar tai jau vi-'kimą F. B. I. agentams.

Vadinasi, žmogus dirbo i 
du frontus. Įdomu, kiek to
kių Philbrickų yra kompar 
tijoj? Kiek Philbrickų yra 
ir tarpe lietuviškų Maskvos 
papliauškų? '

Philbrick istorija tuo įdo-

Bet jei Atlanto Sąjunga, ap 
siginklavusi ir sustiprėjusi, 
iškels pozitingą tautų išlais
vinimo obalsį ir apie jį su
telks visas laisvąsias tautas, 
ji gali ir be karo išvaryti iš 
Europos totalitarinį Mask
vos rėžimą ir įgyvendinti 
pasaulyje teisingą ir pasto
vią taiką.

LIETUVIAI ANGLIJOJ 
SUSKATO ŽENYTIS

i Kanadą. Ju tarpe daug yra! vo apynasrį, atsimušė į lais
vos Kanados lietuvių visuo 

“kar- menės pasipriešinimą.
tų.” mišinyje? Kokiomis idė-į Tos grupės 9 delegatai 
jomis vadovausis Kanados! net ir iš suvažiavimo pasi- 
lietuviškas sąjūdis’ įtraukė, tuo įnešdami girgž-įbai suskato ženvtis.

Atsakymo į tuos klausi-1 dėjimą į vienybės chorą, pant Lietuvoje, šliubai ga
naus dar* nėra. Juos duos tik bet kartu praskaidrindami vėnios metu, buvo nemado- 
vėliau pats gyvenimas. Šiuo šiek tiek ir paties suvažia- je, tačiau dabar tai jau vi- 

Kanadtvi lietuviu su-! virr-o atmosfera. siškai normalus reiškinys.
Keičiasi laikai, keičiasi 
žmonės ir keičiasi bažnyčios 
įstatymai. Vestuvių skai
čius keleriopai pakiltų, ta
čiau daugelis vyrų išsimėtę

tarnuvwx ’yv;

Pavergtųjų Balsas
, , . . ------- :-------- - ** -r- -s ’*-• Gegužės 5 d. New Yorke,(dai yra žinomi visai Ameri-
bandymais įvaryti kyli I boj-1 daugiau kalbama. Deja, jo! Carnėgie Hali susirinks pa- kos visuomenei. Tie asme- 
sevi i ką partijos vienybę ir Įgyvendinimas yra surištas I vergtosios Europos atstovai, nys atstovauja įvairias pla- 

su politika , prieš jį kelia Susirinks Albanuos, Bulga- mos Amerikos sroves 
balsą visokie “realistai”, o! rijos, čechoslovakijos, Es- drąsiai galima skaityti 
daugiausiai rėkia privačios tijos. Jugoslavijo-, Latvijos,; rikos visuomenės nuomonės 
statybos “interesai”. Gal tik Lietuvos, Lenkijos, Rumu reiškėjais.
labai stipins visuomenės!nijos, Vengrijos, Rusijos. p,,..,.^ t.,*,, t .spaudimas galėtų paveikti. Gudijos ir Ukrainos atsto- veKi~ laisvoj Amerikoj,ik už kitatiučių ' "
kongi-esą, kad gyvenamųjų vai pareikšti pavergtųjų kuri dab t demol(rat£ 
butų klausimas butų riša-Į tautų protesto balsą prie? - - - - • -
mas planingai ir moderniš- totalitarinę Sovietų diktatu
kai. i rą, prieš tą nežmonišką rė-

--------------- Išimą, kur? laiko-vergijoj mi-
KANADOS LIETUVIAI i.ionr< žn?.or?i? ir ,'uo?ij! ?a.u'

________ į ją pasaulin} karą prieš lais-

jos solidarumą apie mokytoją 
ir vadą draugą Georgij Dimit
rov”.

Tokie kaltinimai paskelb
ti Bulgarijos komunistų par
tijos centro komiteto vardu, 
o Rostovas, vienas iš Bul
garijos komunistų vadų, sė
di už grotų ir daro apmąs
tymus, ar tik jam nereikės 
eiti Petkovo keliu, kurį tas 
pats Rostovas su Dimitrovu 
budeliškai pakorė.

Kaltinimai Kosto vui yra 
panašus į kaltinimus Go- 
mulkai, Titui ir kitiems ko
munistams atskalų nams. 
Diktatūra nepakenčia žmo
nių, kurie drįsta turėti kiek 
kitokią nuomonę, negu “mo
kytojas ir vadas”, o tas Bul
garijos “mokytojas ir va
das“
Rusijos “tėvo mokytojo ir 
vado” Stalino.

Taip užgeso dar viena 
bolševizmo žvaigždė stali- 
niškoj kraujo baloje. Su ja 
užgeso keli šimtai Bulgari
jos komunistų, kurie buvo 
užsikrėtę titizmu.

po įvairius Anglijos kampe- _______ __________t__  - - ..
lių hostelius (stovyklas), mi, kad jis, su kompartijos ^aG prabaščėliai visą
tam nesuranda nroeros. Be 'laiminimu. savo!^alP°s darbą ant savo kup-

teatrų skelbimų agentas yra nuuu, kho ias aarom

n’° Pasauli° priešakyje ir 
1 1 11 pirmą kartą savo istorijoj

taikos metu įsitraukė Į kariš
ką sąjungą taikai ir demo
kratijai išlaikyti.

Ką gali pavergtųjų tautųKovo 26 ir 27 dd. Mont-!vąj-1 Pasauli- . . . _
reale ivvko Kanados Lietu- ? Patęsto suvažiavi- atstovai įsakyti galingąja;
vių Tarybos skvriu suvažia i”? atvyKs pavergtųjų tautų Amerikai? .Jie gali pasakyti

tuvių Taryba y._ _______
ja organizaciia, kuri po ilgo Jne?ni^.iy atstovų reikia pa-
merdėjimo išaugo tik per S. Mikolaiči-

vra tiktai šešėlis visos Į pastaruosius metus, kada Fe,enc N ag v
daugpnvažiavo daug naujų at

eivių iš taip vadinamos 
“tremties”, tai visi spėliojo, 
kuriuo keliu ii pasuk? ir 
kaip toliau veiks.

Prieš suvažiavimą spau-i 
teko skaityti

(Vengrija), Dr. G. Dimitrov 
(Bulgarija), V. Macek (Ju
goslavija), G. N. Buzesti 
(Rumunija), Pral. M. Kru- 
pavičius ir V. Sidzikauskas 
(Lietuva), Karei Pusta (Es-

Ši vedybų karštligė vyks
ta ir tikrai dėl rimtų prie
žasčių. Nes vedusiems In- 
come tax mažiau atskaito ir 
be to, jei abu dirba pragy
venimas žymiai mažiau at
sieina. Svarbiausia bėda, 
tai butų trukumas, tačiau 
geriems norams esant ir ši 
kliūtis yra nugalima. 
__________________  J. J-tb

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted

Maskvos agentas ir, žino
ma, jie dar mažiau galėjo 
spėti, kad jis dirba ir
“mums” • iL •ir jums .

REUTHERIO PLANAS

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas ir CIO 
unijų Housing Committee 
viršininkas, Waltef Reu
ther, pasiūlė labai įdomu 
planą pastatyti 20 milionų tos žmonės, 
pigių butų, kurių kaina ne
perviršytų 6,000 dolerių.
Tiek namų galima butų pa
statyti per 10 metų.

doje teko skaityti kai-štu lGa' ’ \r /Rugelis kitų. Daly- 
ginčų dėl “vienybės”. Kai '’aus Pavergtųjų tau-
bėta buvo neva apie vieny- 'adų, Kunę atstovaus mi- 
bę, bet tikrumoje buvo ma- žmonių, siekiančių
noma apie vadovavimą. aisves i< demokratijos.

Kanados lietuviai vra “tri- Tarpe kvietėjų yra žy- 
jų gentkarčių”. Dalis jų yra mus Amerikos visuomenės 
atvykę į Kanadą dar prieš atstovai, įvairių srovių.Tarp 
pirmą pasaulinį karą. Tai; kitų kvietėjais yra genero- 
yra maždaug tos pačios kar-j las W. J. Donovan, buvęs 
tos žmonės, kaip ir senoji į OSS viršininkas, Sumner 
lietuvių ateiviu masė J. A.! Welles, buvęs valstybės se- 
Valstybėse. Tokių ateivių I kretoriaus padėjėjas, rašy-, 
Kanadoje nėra daug ir jie toja Clare Booth Luce, vys- 
riči i,. mažo skai - i kūpąs C. K. Gilbert, Norw 6 . dėl amžiaus ir mažo skai-1 kūpąs C. K.

W. Reuther nurodo, k.id čiaus į vadovavimą bend-! man Thomas, James A. Far- 
pnvati statyba visiškai r ram lietuviškam judėjimui Jey, Dr. Harry D. Gideonse, 
pajėgia patiekti žmonėnu nebepretenduoja. Joseph C. Grew, buvęs A-
pigių, sveikų ir moderniškų | Kita kanadiečių lietuvių1 merikos ambasadorius Ja- 
jiamų. Per metus privati sta-• “karta” yra* ateiviai iš ne-1 J onijoj, žinoma publicistė 
tyba pastato miestuose vi-1 priklausomos Lietuvos, ku- Dorothy Thomson, rabinas 
dutiniškai po 500,000 naujų rie apie 1925 metus atvyko Benjamin Schultz, kun. R. 
butų, o tuo tarpu Ameriko- į Kanadą. Tie lietuviai jau I. Ganson ir kiti. Tie var-

mai Sovietu diktatūrai ne
prisidėjo prie taikos, bet pa
skatino agresingą Rusijos 
diktatūrą Į naujus grobimus 
ir plėšimus.

Pavergtųjų tautų atstovai 
primins Amerikos demokra
tijai, kad šimtai milionų st., Chicago, III., ar vietos 
žmonių dabar neša sunkiau- ALT skyriui.

PAVASARIS

pavasario lietus suvilgė žemę 
r žemės tvaikas drėgnas ir svaigus 
sisunkia giliai į širdį mano, 
visas gyslas, sąnarius visus. 1

Ir aš einu dainuodamas vienplaukis
Ir, kaip lietus, sodri šita daina:
Nes aš girdžiu kaip žemė žmogų šaukia, —
Kaip šaukia motina gyvent mane...

Todėl žinau ko mano kraujas kaista,
O nerami krutinėję širdis,
Kaip vaikas prašosi, kad jai aš leisčiau
Ilgai klajoti per dienas, naktis.

Klajok, maža širclie, jei žemė šaukia,
Jei šaukia motina gera tave;
Su vėjais švilpk, dainas dainuok su paukščiais 
Žaliam pavasario laive...

Balys Ruki*

Popieriaus Gabalas?
Su Atlanto sutarties pasi

rašymu Amerika padarė di
delį posūkį savo politikoj ir 
atvirai ėmėsi vadovauti de 
mokratiskam pasauliui. Bet 
sutarties pasirašymas yra 
tik pirmas žingsnis į tą va 
dovavimą.

Jei senatas ir patvirtins 
Atlanto paktą, jis visvien 
liks tik popieriaus gabalas, 
jei jo įgyvendinimui kon
gresas neskirs reikalingų lė 
šų. Lėšos reikalingos nau
jam kariškam “lend-lease”, 
arba apginklavimui Europos 
armijų, kad rusai neturėtų 
pagundos veržtis į Vakarų 
Europą.

Kas sako A, turi sakyti 
B. Pasirašius Atlanto paktą, 
reikės ir ginklų parūpinti, 
Xad paktas neliktų tik po
pieriaus gabalas, iš kurio 
nei taikai nei Amerikai jo 
kios naudos nebus.
Brooklyno “Perlas”

Brooklyno “Vienybėje” 
pradėjo eiti redaktoriaus 
pareigas Bronius Raila. Ka
daise tas žmogus buvo bol
ševikų propagandistas ir 
spiaudė į visus tuos, kurie 
negarbino Stalino ūsų. Bro
nius Raila, kaipo poetas, 
piuntė “velniop” tėvynę ir 
“barbaru” rėkė už Maskvos 
batiušką. Ypat i n g a i jis 
dergė socialdemokratus.

Bet kartą jam prireikė 
pinigų, o Smetonos iždas

gasis "arklys” kai kada 
virsta mulu ir nejuda nė iš 
vietos. Juk ir “Amerika” 
mokė parapijoms “savus 
reikalus” statyti pirmoje 
vietoje, o bendiuosius rei
kalus palikti žvirbliams. 
Kravčenkos Byla 

Praeitą savaitę buvo pra
nešta, kad Viktoras Krav- 
čenko laimėjo savo bylą 
prieš prancūzų laikrašti 
“Les Lettres Francaises”. 
Amerikoje ta byla mažai 
tesukėlė dėmesio, bet Pran
cūzijoj ir visoj Europoj tai 
buvo puikiausia antisovie- 
tiška propaganda. Prieš tei
smą buvo iškeltos tokios šu
nybės Sovietijoj, tokios Ma
skvos rėžimo niekšybės, kad 
žmonės tiktai stebėjosi, kad 
toki tvarka gali buti musų 
neva kulturinguose laikuo
se. Byla ėjo tarp Kravčen
kos ir Maskvos rėžimo.

Kravčenko bylą laimėjo, 
o Stalinas su savo genero
lais ir čekistiniais budeliais 
ją gėdingai pralaimėjo. 
Francuzijos visuomen ė j e 
Kravčenkos byla žymiai pa
dėjo išblaškyti bolševikiš
kus melus.

Viktorui KravČenkai ten
to garbė, kad jis išdrįso iš
eiti į viešą kovą prieš Mask
vos budelius ir, kiek teismo 
^le leido, parodė pasauliui 
btalino budelišką rėžimą 
nuogą, be jokių propagan
dos kaukių. Maskvos Cin- 
gizchanas ilgai spiaudysis ir 
purka dėl Paryžiuje gauto 
antausio.

J. D.

stengdam.es
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Žmonės Nagrinėja At- i Mirė Antanas Žymontas
aka i ta* !• Balandžio 2 d. šv. Kry

Kai Chicagoj šiemet įvy- žiaus ligoninėj Chicagoje 
ko Vasario šešioliktosios mirė Antanas žymontas, 
minėjimas, tai besirenkan- “Naujienų"’ ilgametis direk- 
čiai publikai buvo dalijama torius ir bendradarbis. Ve-j 
praėjusių metų tos dienos lionis buvo žinomas lietuvių 
minėjimo atskaita. Toje at- rašytojos Julijos Žymontie- 
skaitoje buvo parodyta, kas nės-žemaitės sūnūs. Jis bu 
ir kiek aukojo. Buvo paduo- vo gimęs 1885 metais Usnė
tos asmenų ir draugijų au- nuošė, Užvenčio parapijoj, 
kos. : Žemaitijoj. Į Ameriką jis j

Kovo 12 d. “Naujienose” .atvyko 1904 metais, buda- 
oasirodė panaši šių metų mas 19 metų amžiaus ir čia 
Vasario šešioliktosios minė- visą laiką dirbo lietuviškoj 
jimo atskaita. spaudoj. Kuri laiką velionis

Žmonės, kurie seka musų Pats lėkio laikrašti Gy • 
visuomeninę darbuotę, lygi- venimas ? o per ilgus metus, 
no pernykščių atskaitą su puolat d u bo Naujienose
šiemetine. Žmonės džiaugė ’ n ėjo jose įvairias pareigas.^ 
si, kad šių metų aukos žy-j Venoms buvo LSS organi 
miai viršijo pernykščius. nacijos narys ir seniau veik- 
Pemai iš viso auku buvo Įus organizacijos darbuoto- 
$2,303.60, o šiemet net $5,-!^/ Palaidotas ba!?n’
038.66. Reiškia šių metų au-idzi<> 6 d. Lietuvių Tautiško 
kos daugiau, negu dvigubai Se Kapinėse.
didesnės. ’ TT“.

Tai dar ne visa indomy-• MusųŽinios
bė ir svarba. ; Politinių žinių pas mus Lietuviai renkasi minėtą

Žmonės žino, kad lietuvių neperdaugiausiai, o daugiau (jįena 9 vai. 15 min. pp. 92-
Romos katalikų kunigai ir kalbame ir įdomaujamės je gatvėje * (maždaug apie 
jų gizeliai nuolatai dėklą- u— 
muoja, buk stambiausias

LAISVI PO KALĖJIMO BAUSMĖS

Mūviu aktoriai, Lila Leed (kairėj), ir Robert Mit- 
c-hum nutraukti po išėjimo iš kalėjimo, kur jie abu 
sėdėjo už vartojimą draudžiamų narkotikų.

ležinės uždangos. Taip ir 
nematėme jų.

Mano prietelius man sa-{ 
kė, kad mes čia valstijoj tu-’ 
rime vieną tikrai gerą žmo
gų, tai musų gubernatorių. 
Sako, jis milionus leidžia 
purauzių didinimui, tai, gir- 

( di, ir mes turėsime vietą kur 
prisiglausti ir kojas užvers-

išlaisvinimo 
vergovės.

iš bolševizmo ‘ gai apvaikščiojamą savaitę.
Koresp.

PHILADELPHIA, PA.

KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Floridos Everglades
Floridoje yra garsios ba- apie 435 mylios didesnių ir 

los vadinamos “Evergla mažesnių kanalų. Po 1923 
dės”. Tai yra visiškai lygi ir 1928 metų didžiųjų pot- 
žemė, kurios dirva ir podir- vinių Floridoj į žemės nu- 
vis yra durpėti. Kada daug sausinimą ten Įsikišo fede- 
lija, durpėta žemė prigeria ralinė valdžia ir pastatė 

ti. Sako, pasakyk, ką tu ma- vandens ir daugiau jo nebe- apie Okeechobee ežero pie
nai apie visą tą padėtį? susigeria Į žemę, o vanduo tinę dali 68 mylių pylimą.

šiuo tarpu tikrai nebuvo visiškai lygioje žemėje ne ’ noUidns vandenim is 
kas pasakyti.

J. Rutkauskas

MYSTIC, CONN.

Mirė Pranas S Vidžiūnas
Kovo 22 d. čia mirė se

nas “Keleivio” skaitytojas 
Pranas Svidžiunas. Velionis 
buvo gimęs 1876 metais Lie
tuvoje ir Į šią šąli atvyko 
1908 metais. Čia velionis 
per 20 metų dirbo, kaipo 
fairmonas Wilcox Fertilizer 
kompanijoj, o vėliau per 20 
pietų dirbo Lathrop Engine 
kompanijoj

kad neleidus vandeniui iš 
ežero užlieti Floridos pieti
nę dali. Bet 1947 metai pa
rodė, kad ir to neužtenka.

Sako, kad i Floridos balų 
nusausinimą jau esą sudėta 
ne mažiau, kaip 50 milionų 
dolerių, bet gyventojai ten

turi kur nubėgti ir gaunasi 
milžiniškos platybės balų, 
kuriose tyvulioja vanduo.

O kada pasitaiko ilgesni 
laiką sausas oras, tada že
mė išdžiūsta, durpės žemės 
paviršiuje užsidega ir balos 
dega ištisas savaites, kol lie j visvien nėra dar saugus nuo
tus jas užgesina.

Lygioje žemėje vanduo
y.otvinių ir sausrų. Todėl po 
1947 metų nelaimių, Flori-

neturi kur nubėgti, o Ever- dos miestų ir valstijos val- 
glades upėse ir upeliuose džios šaukėsi federalinės 
vanduo bėga taip lėtai, kad valdžios pagalbos, 
kartais ab o do, jog j.s vieto-i Armijos inžinieriai ir kiti 
ie stovi. Tose upese pasitai-L emės nusausinimo darbų 
ko, kad yanouo vieną kartą ekspertai vėJ pradė;o tyri- 
bega Į vieną pusę, o paskui nėti Everglades nusausini

ku turimais įvykiais. Lexington avė.) New Yor-i
- . . . . Chicagos scenoje turejo-j j.ur po trispalve įsijung-

aukas deda ir daugiausia > me eilę musų artistų giazių sjme j bendra masini para- 
jų sudeda katalikai. Laisva-,pasirodymų. Vienas toks
maniai, bedieviai ir visokie i puikus pasirodymas buvo lietuviu eiseną organi- 
bepoteriai tik su smulkme ; “Naujienų 3o metų mmeji- zuoja Lietuvių Tremtiniu 
nomis tepasirodą. Bet minė- mo koncertas, kuris sutrau- Dra j- pritariant New 
tos atskaitos parodo, kad . ke pilnutėlę Šoko! svetainę Yorko Amerikos Lietuvių 
faktiškai yra kaip sykis at- publikos.^ Tarybai.
bulai. Geriausiais katali- Balandžio 3 d. lietuvių 
kais, žinoma, reikia skaity- choras “Pirmyn“ toje pai 
ti kunigus. Pernai, kaip at-, Sokol svetainėje statė “Cuk- 
skaitos rodo, su aukomis rin Į kareivi”, Oscar Strauss, 
kunigai pasirodė šitaip: ku-; operetę. Choras, vadovybėj: 
nigas I. Albavieius $10, ku-’;C. Steponavičiaus, ir solis-: 
nigas J. Prunskis $5, Mari- • tai. Ona Stephens, Vanda 
jonų Kongregacija $5. Šių1 Žabelio, Eleanor Juška, Al. 
metų atskaitoje nei vieno ‘ Brazis, J. Avelis, Jonas Ro 
kunigo. Na, o jų Chicagoj ir j manas ir Jonas Dambras,

Liet. Tremtinių Draugija

VVORCESTER, MASS.

Bedarbių Tarpe
Musų miestas Įvairus ir 

margas. Ofisai užsikimšę 
bedarbiais, bet kad neatro
dytų jų daug, tai paklausė 
ko tau reikia ir eik sau to
liau. Taip žmonės ir eina,' 
kaip vilnys ant upės. Gali* 
vaikščioti per dieną, visur 
samdytojai gieda tą pačią

Velionis paliko liūdesyje jis ir vėl bėga į priešingą netl kvei&iaaei> nuoausin1fino J uveiuega -t" \ mo reikalą ir priėjo išvados,žmoną Oną Pociūtę Svi- pusę. Kada pnlija daug i.„j vi-., k. i„ n*h,ic aali-
džiuniene, du sunu, ketu- vandens, tai Everglades ba '1 ?• f ” • us- §a 1.i* Ji,,™;,,, . . ma nusausinti. Jei jas ir būna dukterį* ir astuomus lose yra didžiuliai potviniai, nr«an«inti ta?anukus. Per visa laiką Ame vanduo tada persimeta i ap- galuna nusausinti, tai
riVn?* velinni- ‘clroitl "Vo T į ap naudos ĮS to VISVien nebūtųįiKoje velioni* skaitė Ke-,gyventas ir dirbamas žemes ,iQno. bendras v»nJeivį” ir labai jj mėgo. Pa- ~--------- daug, nes tada bendras van-
laidotas Elm Grove kapinė
se. Tebūnie jam lengva A- 
merikos žemelė. Kor.

BANGOR, ME.

Mirė Jonas Milašius
Po ilgos ir sunkios vėžio 

ligos balandžio 1 d. Maine 
giesmę, kad jie vis dar at į General Hospital’e mirė se 
leidžia darbininkus iš dar- nas “Keleivio” skaitytojas,

ir pridaro žmonėms didelių denJ’, is pietinėj'Floridoj 
nuostolių. .Pnes porą metų.' casidal’tų žemesnis ir pa- 
1947 metais, dideli potvi", kiažėjų miestai turėtu gelti 
niai pndare formos gyyen ju vandenį> nu 
tojams nuo 59 iki 100 nulio ! v’nden5 fvgiui
nų dolerių nuostolių. Ii VIS zi;m,,ie ii,m vandens snan* 
dėlto, kad vanduo neturi
kur nubėgti.

gumoje, jurų vandens spau
dimas užterštų pajūrio mies
tų vandeni, kaip tai jau at-

Floi idoje iškrenta daug sitjko porą kartu per saus- 
lietaus. Pietine Florida, ku 1 * r

bo, o naujų neima. Tai toki 
padėtis musų didmiestyje ir 
nėra skirtumo, kokią pra
monės šaką beimtam, visur

Jonas Milašius-Milso. Jis 
gyveno Brewer, Me. Palai
dotas jis katalikų kapinėse 
be 1—-—* «

Lietuviai Svečiuose Fort 
Devens’e

Balandžio 2 d. atidarant 
“armijos savaitę”, Fort De 
vens armijos bazės viršinin

apylinkėse yra 
šimto.

Toliau. Žmcfriės, atskaitas 
studijuo darni, pastebėjo, 
kad ir pernai ir šiemet ne
katalikiškos - liberališkos i rie šoko. 
draugijos nepalygin a m ai 
geriau pasirodė, negu kata 
Ūkiškosios. Šiemet liberališ 
kų draugijų aukos sudarė
virš $1,400.00. O katalikiš- Jau traukia namų link. Sako iausius musų armijos gink-!* __
ku organizacijų aukos suda —’Tt darbo diena, reiks lūs. Svečiai stebėjo ir pėsti-' Ptr savaitę išeina 10 darbo;

į keltis. Rodos ir seniau būda-į ninku paradą, kuriame bu valandų ir 8 su puse dole-: LIETUVOS KONSULATO 
. , vo “ryt darbo diena”, bet vo demonstruojami ginklai riai uždarbio! Tai ir gy-: IEŠKOMI ASMENYS

virs puses pasirodė labai gražiai ir pil- kas, generolas Robert W.
niausiai patenkino publiką. Grow, pakvietė Worcesterio 
Publikos buvo daug, o po
vaidinimo publika dar vai- sionalų draugijos valdybą Į 
šinosi, šnekučiavo ir kai ku- vaišes.

fcažnvtiniu---- a nei cm ha--1---O’Z —panašiai. Kas nori, tai -gali j landžio 4 d. 
tą padėti ištirti ant savo Velionis iš Lietuvos pačio 
kailio. iš Ylakių miestelio, Žemaiti-

•. j°J- Giminių velionis Ame-Yra ir dirbančiųjų, bet ir
Lietuvių biznierių ir profe- jų padėtis ne koki. štai einu 

Broad gatve ir susitinku se
rikoj nepaliko, kadaise čia

na pažįstama. Klausia ir-a<-_ _ I

rė tik $53.00.
Kunigai su savo gizeliai

. • . . . , ras.
rioje yra tos garsiosios ba-į Ekspertai pasiūlė ir val
ios, per metus gauna apie džia jau priėmė tokį planą 
penkias Dedas lietaus. Bet Everglades platybėms nu- 
lija ten beveik išimtinai va sausinti. Bus nusausinamos 
saros menesiais, o žiemos: ne vįsos balos, bet tiktai da- 

yrą sausu PasUrS- - Maždaug 
ko, kad kai kuriai* metai* aLerių žemės bus nusausin- 
įskienta daug daugiau lr3 *a iš bendro balų ploto apie 
taus, negu paprastai. Tada . enkis milionus akerių. Li-
??lyiniak in.a^?n.a„i1,^a.I?.a tusiuose, nenusausintuose 

plotuose bus padaryti van
dens rezervuarai, kad ir 
mausiu metais žemė butu

žemę. O kada žiemos yra
turėjo brolį Jurgį, bet brolis itin sausos, tada gaišiai nai 
grjžo Lietuvon ir ten mirė. kiną dirvožemi. 1947 me

tais, kata daug lijo, Flori

JtUuin nS^lrmn ! seniau tokie subuvimai užsi- jr musų kariuomenės pasi- j venk. Kadangi tas žmogus
su tokiu pasirodymu pa. ua tęsdavo iki vėlumos. 'ruošimas. I nėra melagis ir man yra te-to save prie gėdos stulpo.

Čia kunigai ir jų gizeliai'
gali šokti ir sakyti, kad prie I 
liberališkų dr-jų priklauso 
ir katalikų. Bet toks pasitei
sinimas, tai tik varlės šoki
mas prieš dalgį. Kur grynai 
katalikiškosios dr-jos? Kul
ių parapijos su aukomis?
Kur katalikiškosios šv. Ka 
zimiero kapinės? Tautinės
kapinės ir pernai ir šiemet ............. _ _______ __
pasirodė su $25.00. Šv. Ka- šią progą išreikšti savo lo-J kas su žmona, 
^imiero kapinės ir pernai ialuma Jungt. Amerikos
ir šiemet nei cento. Valstybėms ir lietuvių pasi-

“Kel.” Skaitytojas rįžimą siekti musų tautos

J. J. P.

NEW YORK, N. Y.

kę kai kuriose šapose su juo’ls Pandėlio.1-1 j- a —r .1   i ' i.: I Aloknnvit'i

Ajutytė - Šleiviem- Dorothv,
/

.... v*.. ______ ....... Aleknavičius Juozas ir Vin-
erių ir profesiona-, q \a~'n y?ra daugely- cas Šuoliu km.. Semekškiu v.

lų draugijos pirmininkas je <aj)y <^akė tas mano prie- Andriušaityjės Marija ir Ona

. S\eeių tarpe bu\o Lietu-; dirbti, tai atrodo ne koki 
viu biznierių ir —------- '

' Vvtautas Skrinska su zmo-.Įelis. Tai įau mano samdv- !S 4ukubaičių km., Raseinių ap.
iš Svėdasu

avė., New Yorke. dar dalyvavo draugijos di ^ano.Pri?telis, ifsitf?Vk.ė:

tais, Kacą daug ujo, r lon drėgna ir neiškeptų. Toks 
dos pietinėje daly, apie planas išlaikys gana aukštą

milžiniškas 15,000 ketvir-; p!alyb«įe
tainių mylių ežeras kun* vietoms užtikrins apsauga 
tęsėsi į pietini Floridos ga- — - - • • *
lą. Tada pasirodė, kad visi
jau iškastieji kanalai ir vi
sa apsauga nuo potviniu yra 
visai neužtenkami. ‘ ’ I Didieji nusausinimo dar- 

Žemės nusąusinimas ka !’)a> Floridoje tęsis per 15 
lais pasirodė ne tiktai ne- metų ir kainuos virš 200 mi-

nuo potarinių, o pajūrių mie
stams užtikrins gėlų (nesū
rų) geriamąjį vandenį.

nalais pasu
užtenkamas, bet sausu lai
kotarpiu dargi kenksmin 
gas, nes, nuleidus vandenį 
kanalais, dirva sausame se
zone išdžiūsta ir kyla gais
rai.
. Pirmieji nusausinimo dar
bai Floridoje plačių užsi- 

Felik.so ir jo žmoI mojimu buvo pradėti 1907 
Petkevičiūtės Benediktos. metai* ir iki 1925-26 metų, 

kada Floridoje siautė garsu
sis “boom” ar žemės kainu

Julius iš Kalmės v..

Ten mes turėsime geriau J rektorius Motiejus Čivins- kišenės vietos laikraštį ir, kurie gyveno Vilniuje, giminės
lodo*man skelbimą Woildįjr paž|stami prašomi atsiliepti.
Call for Peace , sako kai-, Bliu jus Juozas, Pranas ir Vin- iškylimas, jau buvo iškasta1

lionų dolerių. Kongresas 
tam planui pritarė ir pasky
rė 70 milionų tų planų vyk
dymui, o darbui pradėti jau 
leido valdžiai išleisti 16 mi- 

: ’ionų dolerių.
Didžiosios balo- Floridoj, 

garsiosios Everglades, neiš
nyks. Bet iš tų balų bus at 
imtas didelis kąsnis žemės, 
kuri bus naudojama žemės 
ukvje ir miestu plėtimui.

P. M.

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

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

h 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
636 E. &roadway, So. Boston 27, Mas*.

Generolo R.. W Grow sve-; bės šostakovič ir kiti pašau-|cas i5 Peliunu km 
ciai grizo iš iškilmingų pie lio taikintojai. Pasnaerejau, val
tų ir kariško parado gana kad dolerio neturiu užsimo-; ' B!ožt, A„tana, u Suopaičiu. 
vėlokai. Nesenai Fort De keti uz įėjimą, bet jis man. Ktttiskia km.. jjvvko iš Oriška- 
vens vn-sinmkas, gen. R. užtikrino, kad įeisime ir \,ui.>;n i'-qįmo
W. Grov buvo lietuvių sve-1 taip. Bet kai priėjome prie I)al!,(la;tė į Marijona ir Ste. 
cias, o dabar JIS pakvietė, os svetaines, kur pasaulio, ija i5 Sakil|upio dvaro Kv. 
lietuvius pas save ir pann- taika turėjo būti paskelbta, bartų vaj

Daniel Alexander Gustav iš
Pauliškių km.. Gruzdžių vai. ir 
duktė Olga, gyv. Philadelphi- 

! joje.
Danei Edmund iš Lietuvos 

gyv. Philadelphijoje.
Dedelė Mataušas gyv. Det

roite, dirbo plaukų kirpykloje.
Gaidamavičiūtė Domicėlė iš

Vyžuonių.
Jakštys Pranas iš Vyžuonių. 
Kauneckaitė Marytė iš Pača- 

tuonio km., Šimkaičių vai. 
Kaunelytė Sabina.
Ieškomieji arba apie juos ži- 

Į nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consulate General of Lithuania 

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

ko laiką lietuviams pagerbti tai sužinojome, jog taiko? 
visos musų armijos iškilmin-; svečiai jau išdulkėjo už ge

Super Food Market, Ine.
1800 MAIN ST., MELROSE PARK, ILL.

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sq., 

Worcester, Mam.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS TAUTIEČIAMS LIE

TUVIAMS NUO 
VYTAUTO SKRINSKO

Pirmininkas Worce»terio Lietuvių 
Biznierių ir ProfeaJona.ų Sųjįin
gos, Pirmininkas Wor«.esterio Lie
tuvių Ukėsų Klubo. V. G. SKRINSKA. B. S, 

Reg. Savininkas

i

Parduodam visokius valgomus daiktus tinkamomis 
kainomis. Patarnavimas mandagus ir tei ;ngas.

Musų kepykla kepa visokias duonas, pyragus ir 
pyragaičius vestuvėms ir kitokiems pokiliams.

Jūsų pasirinkimui $250,000 vertes produktų.

Didžiausia Lietuviška Maisto Įstaiga 
Chicagos Apylinkėj,

JOHN GUSTAINIS, Prop.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I poniukščius, katrie savo lei
dęs mučija ir neduoda gero 
štofo skaityti!

—Aš sutinku, tėve. Šalin 
visokius ponus ir ypatingai 
šalin tą nelemtą “ponišku
mo” dvasią, kuri iš žmo
gaus padaro pasipūtusį ka
lakutą ir mažą despotą.

—Sveikas gyvas, poną? jadelkas nudraskyti! Tai 
Maike! matai, Maike, ar toks žmo-

—Gera diena, tėve, kas gus nėra pasiučiausias po- 
tau užėjo, kad pradėjai “po- nas? Jis nori prisakyti ki 
na votis”? tam žmogui, ką anas turi

—Maike, aš buvau ponst- skaityti ir ką turi mislyti! 
vos mitinge, ten ir išmokau Taip ir didponiai su savo 
viežlybai šnekėti. Tame mi- fcaudžiaunin kais nedarė, 
tinge, vaike, nebuvo nė vie- kaip tas “draugas” bulšis 
no prasčioko, ale buvo tik su savo leide daro.

—Okei, vaike, kai jau 
mudu ponus nušampavom, 
tai aš galiu eiti dusią pastip
rinti.

—Visa gera, tėve, tik ne
užmiršk, kad dar gavėnia.
, .. Nausa, vaike, man ir rnaĮrs< kajp paprastai karo 
kišene nepazvalija per daug ra; ai„o!. ' l:ai„0 rezuhatas 
atsigavėti.

kintis šimtais, nes bus rizi- stūmė karštis buvo dar toks pav. prieš ža,’Yuį^4s 
kuoama nepasisekimu. didelis, kad nudegino žmo- tankiniai pabūk lai, e»

* . . . ... nėms oda ir padegė miškus? lėktuvus — pneslektuvine
1 raeito o karo pabaisoje rasf; suanslėie tose artilerija, lėktuvai naikin-

pasirodė vėl naujas  ̂ginklas Spro- tojai ir pan. Pirmosios nu-
girnas ištiko. Tūkstančiai mestos atominės bombos 
.dingusių be žinios bus sude- buvo nuvežtos iki taikinių 
trp i dulkes ar išgaravę ne- lėktuvais,tad atrodo tiktų ta

—atominė bomba. Jos atsi 
radimas atrodytų visai nor-

Ar Atominis Ginklas Bus 
Lemiantis?

j a;.aigoj, kaipo rezultatas 
įtemptų ieškojimų, tikslu 

prieš priešą pirmeny
bių, paniekti savo ginklų di

gę i dulkes ar išgaravę ne- . . .
palikdami jokiu savo pėd- pati pneslektuvine apsauga 
salo,. ‘ |xaip ir prieš paprastus oro

Žmones ištiko eilė keistų' puolimus. Tačiau ne visai 
bombai

įgyti
bių, pasieKu t avo reijkinįu kuriu negalima ir i taip — atominei bombai
( esuės persvaros. Tačiau ^pki t*į Kai^ kuriems ant į,vežti pastatvti specialus lėk- 
sio naujo ginklo veiksmui- įvai . ?nva; klll;e skrenda labaiguiras buvo taip didelis, ku.»° llk° 1^15 kiltmetra
tain ralinras kad nebeatro- ženklai: ant veido.ąukstai. Kilometrųdė kafoffiJ?naXk« antspaudai, kaip bu- aukšty; skrenda ne šimtai,

P . * P vo užsidengęs ranka veidą,,ne tūkstančiai, bet vienas
- - — ----- kuris tokiame auk-

unku pastebėti 
Priešlėktuvinė

utnmini oinkla neies geies ir pan. vingiau- >.»<* taip aukštai negaliApie atominį ginklą . . ... nasiekti. be to tokiame at-.

paties karo 
karo taktiką

vedimo būdą, 
bei strategiją. ra vel tus, yra ir tokių nuo- 

kurios
tis ištiko. šiandien sekimo

Seni ir nauji ginklai
Kartu su žmonijos pažan

ga. kylančia civilizacija, to
bulėjančia technika tobulė
ja ir karo priemonės, kare 
vartojami ginklai. Peržvel
gę karų istoriją, pamatytu
me tam tikra ginklų vysty
mosi dėsningumą-: nuo Kai
po nuodėgalio ar laukinio 
Žmogaus kuoko iki šių die
nų tanko ar lėktuvo, karo

1 ginklai vystėsi, laipsniškai, 
žingsnis po žingsnio, neda
rydami didelių šuolių ir ne- 
įnešdami karo taktikoj ypa
tingų revoliucijų. Naujas 
ginklas, kaip ir apskritai 
naujanybė gyvenime, turi 
išsikovoti sau teises, turi sa
ve pateisinti, turi kare įro
dyti savo pranašumą, tuo- dau^iausfa 
met tik jis gali pakeisti se- - -
nūs ginklus. Seni ginklai 
naująjį lig ir palydi, įveda 
į karą ir tik tuomet patys 
pasitraukia iš kovos lauko, 
užleisdami vietą naujam.

Toliau, kaip taisyklė, 
kiekvienam puolančiam gin
klui tuoj pastatomas prieš-

aparatas) ir nu-
rrnnrl lpmiarno> gatvių asfalte ar ant sienų' kreipti į ji savo naikintu-

Jeigu ginklas pasirodo tin- „skiria ma jnatosi žmonių pavydalai: Į vus. Bet tai ne taip papraš
omas ir įvesimas į kariuo- " kai naerindini vaid- £atve važiavęs ūkininkas su tas darbas. Visų pirma turi
pienės apginklavima, tuo- •toliau^vien tures vežimėliu, ant laiptų sėdin- ’ 
met turi būti išdirbta šio meni 11 toliau Msvien tures - ’ ’ ‘ -

būti pastatyti specialus stra- 
losf etiniai naikintuvai, tai 
yra dideliam aukščiui, kur 
oias labai skystas ir visai 
mažas spaudimas. Lakūnai 
turi būti su specialiais apda
rais ir su deguonio aparatais 
kvėpavimui; jie turi būti li

meni ir toliau visvien ......
. . . karinnmpnp Tikrini tls dažytojas, maža mergai

ginklo panaudojimo būdas. • , ., •• ' tė einanti į mokvklą ir tt.
Jeigu iis be to v ra dar labai vaizd3 susidarysime pana- ei,,ailu { niunyiuąuLiuntk rrinėję šį ginklą arčiau, Daugelis žmonių dar su-

bent įs tų duomenų, kurie sirgo vėliau, dėl kilusio 
paskelbti viešumai. sprogimo aplinkumoj radio

Hiroshimos Aukos ^vepavimui, Jie iuii uuu u-Numesta ant Japonų mies- gį Jf '° £ gai ii sudėtingai tokiam
to Hiroshima pirmoji bom- pskraidymui mokomi. Jie pa-

prieš 2-jį pasaulinį karą bu- ba davė šiuos rezultatus: V- ;c;VouSn^i i'kv-8 savomis akimis, aišku,
vo įsitikinta, kad didele da 78,150 užmuštų, 13,983 din- -• ..J- , , e . ^igtskiro lėktuvo tokiame
limi karą nulems aviacija, pusių be žinios, 9,428 sun- ?ukšty nvg“1' I’*'1 pamatyti,
tai šitam ginklui skirtas di- kiai sužeisti, 27,957 lengvai , - a- ...........................
džiausiąs dėmesys ir di- sužeisti; iš 90,000 nSmų esantI tlk sllPnas atspmdis.
džiausios išlaidos. Naujų 60,000 sugriauta. ♦, Apsaugos priemonių nėr*
ginklų reikia pasigaminti Sprogimas sukėlė, apytik- Apsigynimas prieš koki

reikšmingas, kare lemiantis, 
tai jo gamybai ir aptarnavi
mui turi būti atkreiptas ypa
tingas dėmesys, sukauptos 
didžiausios jėgos ir skirta 

lėšų. Kuomet

ųei surasti, ypač dar naktį: 
juos turi visą laiką iki taiki
nio vesti radaro pagalba, iš 
įrengtų žemėje specialių

Įtiek, kiek reikalauja jų pa- riai vertinant, šimto tuks- nors ginklą visuomet vra'stočių. Praktiškai tai labai_1 •• i i Xr !• *• 1 • *1 *. • 1 • J • • ® i • i i • • -paudojimo taktika. Negali- tančių laipsnių karštį, kuris dvejopas: pasyvusirakty-
i ginklas — apsigynimo gink- jna mažinti, negalima ten- at Ūmiausioj aplinkumoj per vus. Pasyvus tai yra pasi-

___ įvijas. Prieš kardą ir vylyčią' Jcintis puse ar dalimi; jeigu .vieną akimirką sudegino ir slėpimas, užside n g i m a s,
poniški ka(j toks to bolšenko pasį-’pagamino šarvus, prieš sau- nustatyta, ' kad oro puoli- išgarino gyvus sutvėrimus kaip pav. apkasas, slėptuvė,

—-----------—_• negyva daiktus, net be- duiokaukė. Aktyvus, kada
ten- toninius namus. 2,5 klm. at- turima priešginklas, kaip

ponai, ponios, panelės, per —Tėvas teisingai sakai, ’-^as-
piutės ir panašus 
savizrolai.

—Tai ar dabar tėvas pra- 
visus žmones vadinti 

ponais ir poniomis ?
—Well, Maike, aš dar su 

tavim pasirodavosiu.
—O gal, tėve, nori, kad 

ir aš tave vadinčiau “ponas 
tėve”?

—Vedlug mano suprati

•dėsi

elgimas vra gryniausias namą ginklą — pastatė ap- jnams reikalingi tūkstančiai ir negyvus daiktus, net be- duiokaukė. Aktyvus, kada 
arba noras kasus, tvirtoves; prieš tan- Jėktuvų, tai negalimaponiškumas”, arba noras 

pajungti kitą žmogų, kad 
jis tavęs klausytų ir tavo 
įsakymų laikytųsi.

—Vedlug to, vaike, aš 
misliju, kad mes visi po bis- 
kutį norime būti “ponais”, 
ale liesame. Tas musų svie
tas tain yra surėdytas, kad,

mo, vaike, kaip pavadinsi? čia reikia ir durnių, ir pras-' 
bile nepagadinsi. O jei tuĮčiokų ir juodnugarių, ale į 
nori mane “ponavoti”, tai Į reikia ir ponų, ir akamonų! 
pirma man užfundyk naują ir poliemonų.
sermėgą, gerai nušainytusj" —Apie “pasaulio surėdy 
batus, naują kapeliušą su imą” tėvas pasakoji nuval- 
povo plunksna ir ilgą eiga-Į kiotas pasakas, kad reika-j 
rą. kokį pats Čarškalas ru-jlinga yra nelygybė.

IMIS l» DROP OF tl BĮ

ko, tada, Maike, vadink po
nu, ba jei tu mane dabar 
pradėsi ponavoti, tai man 
tas pavožojimas tiks, kaip 
šuniui botagas.

—O kaip tėvas pakliuvai 
į tų ponų susirinkimą?

—Aš, Maike, girdėjau, 
kad ten turi būti vienąs toks 
f onpalaikis, katras man jau

—O ką tu, Maike, mislini 
apie ponus?

—Pats žodis “ponas”, tė 
ve, nėra nei geras nei blo
gas. Jis reiškia" tą patį, ką 
anglų kalboje reiškia “Mis- 
ter”. Jei kas vartoja “mis
teri’, bet baidosi “pono”, 
tas parodo tiktai savo nenu- 
sivokimą. Kad yra neišma-

THIS IS

THIS IS A DUOS

COAL

treti metai yra skalnas vie- nėliu, tai tu pats, tėve da
ną drinksą ir vis nepasista- vei pavyzdį. Tas tavo bolše-
navi;a atfundvti. Mislijau 
sau, nueisiu ir priminsiu 
jam viežlvbai, kad skola ne 
> ona, — neužgys.

—O ką, tėve, tu galvoii 
apie tuos žmones, kurie 
viens kitą “ponais” vadina?

—Žinai, Maike, mes visi, 
ir tu, ir aš ir visi kiti, mes 
visi norime būti ponais, ale 
visa bėda, kad nesame. Aš, 
Maike, pažįstu vieną lietu
višką bulšį, katras garbina 
Staliną. Kada jam kas pa
sako “ponas”, jis šoka iki

vi kas, kurs su savo žmona 
elgiasi, kain su verge, savo 
žmoną vadina “leide”, o 
tas reiškia aukšto bajoro 
moteris, bet kada jį kas pa
vadina-“ponu”, jis šoka iki 
lubų, bent tu, tėve, taip sa
kei.

—Ves, Maike, jis šoka iki 
lubų, ale, vaike, tame saliu- 
ne, kuriame jis šoko, lubos 
yra labai žemos, aš ten rr 
nešokdamas esu pakaušį 
prasimušęs.

GAMINTI ELEKTRAI

—Bet, tėve, neužmiršk, 
lubu ir rėkia—aš ne ponas, kad lietuviams žodis “po- 
aš draugas! Ale, Maike, tas! nai’ yra svetimas ir prime- 

yfa patg pasjučiau-' na baudžiavos laikus, kadabulšis
sias ponas, koks tik gali 
būti.

—Kaip tai, tėve?

žmones buvo paskirstyti į 
bajorus ar ponus ir į pras
čiokus arba baudžiaunin-

—-Žinai, vaike, ką tas'kus. Todėl lietuviai papras- 
bulšis padarė? tai žodžio “ponas” stengia-

—Ne, tėve, nežinau. i si vengti ir vartoja kitokius 
—Well, Maike, jis davė mandagumo išsireiškimus, 

prikazą savo priesėgai, kad Jie sako “sveikas”, “gerbia
mi neskaitytų tų gazietų, ka- mas”, “Tamsta”, “bičiulis”, 
tros nepatinka tam Stalino “draugas”, “prietelius” ir 
vieros “draugui”. Jis man kitokius išsireiškimus. To- 
pats saliune išklumočijo, dėl, kam nepatinka “po- 
sako, — pasakiau savo lei- ras”, tas gali pasirinkti kitą' 
<Iei, kad neimtų nė į rankas tiek pat tinkamą ir manda-' 
tos gazietos, kuri siūlo bol- gų žodį.
šeyikams gerti Stalino kak- —Aš soglasnas, Maike, 
telį, o jei neklausys, sako, <oloj ponus, ale visokius 
lai aš jai pažadėjau visas ponus, Maike. Doloj ir tu©3

GALITE PRADĖTI SU VIENU AR KITU

Naujoji Anglija yra laiminga. Čia ir vandens pajėga ir kuru varo
mos garo mašinos bendrai garantuoja elektros tiekimą.

Vandens pajėga gamina elektrą Naujosios Anglijos kalvose jau 63 
metus. Šiandien savo ūkiško išsi plėtojimo aukštumoje vandens pa
jėga gamina ketvirtą dali musų naudojamos elektros. Likusią dalį 
gamina garu varomos mašinos.

Garo ir vandens jėga gaminant elektrą suderintu budu Naujoji 
Anglija visada tūrėjo pakankamai elektros fiargi tais laikotarpiais, 
kada kitos musų šalies sritys, kurios svarbiausiai priklauso tiktai 
nuo vandens pajėgos, turėjo pakelti skaudžius elektros trukumus.

eleetrie light and
•F NIW INGLANO

Thit Ailtrriiftmml

oower companies

Sponunnl hy BOSTON EDISON COMSANT

čunku įvykdyti ir laikoma 
tokios rūšies apsigynimas, 
bent tuo tarpu, lygus nuliui 
Skaitoma, kad visų išsiųstų 
su atominėm bombom lėktu
vų 95 nuoš. uždavinį atliks 
ir laimingai grįš atgal.

Be lėktuvų, atominėms 
bomboms svaidyti yra dar 
raketa, kuri dabar taip to
bulinama ir bandoma. Pra
eitame kare vokiečių V-l ir 
V-2 iš Vokietijos siekė iki 
Anglijos, o busimame kare 
tikrai iš Amerikos nulėks 
iki Sovietų Sąjungos. Ame
rikiečiai dabar kaip tik da
ro bandymus su patobulin- 
tom raketom iki 5600 kilo- 
metrų. Prieš raketą nėra jo
kio ginklo; nei ją lėktuvas 
pagaus, nei koks ginklas pa
šaus: ji lekia net keliu šim
tų (200-400 > kilometrų auk
šty. Nuo raketinio apšaudy
mo galima gintis, tik apšau
dant taip pat raketomis 
priešo raketų paleidimo sto
vyklas, kaip kad artilerija 
apšaudo priešingos pusės 
artilerijos poziciją.

Pasyvi apsauga slėptuvė
se, kaip nuo bombanešių 
puolimo, visai neįmanoma. 
Paprasti rūsiai ar priešlėk
tuvinės praeitojo karo slėp
tuvės, nuo atominės bombos 
neapsaugos. Reiktų statyti 
specialus dideli, labai gi- 

— keli šimtai metių po 
žemėmis — įrengimai, su 
specialiu vėdinimu, šviesa, 
maisto atsargomis ir tt. Mi
lionams miesto žmonių to
kių įrengimų neistengs jo
kia valstybė pastatyti. Tokie 
požeminiai įrengimai gali 
būti pastatyti tik karo vado- 

raketinių bombų pa
leidimo stotims, atominių 
bombų gaminimo įmonėms, 
sandėliams ir panašioms la
bai svarbioms karo įstai
goms.

Civilinių gyventojų ap- 
saugm prieš atomini ginklą 
jokių priemonių nėra. Jei ir 
įsivaizduotume, kad būtis 
pastatytos tokios didelės 
slėptuvės, tai visvien jos 
mažai ką gelbėtų. Nuo ato
minių bombų puolimo ne- ■ 
įmanomas joks perspėji
mas: jeigu jos bus mėtomos 
raketomis, tai nėra priemo
nių nustatyti kada raketa 
bus iššauta, nei laiko pasi
slėpti, kada ji jau bus pa
gauta belekiant; jeigu bom-

(Nukelta į 5 pusi.) ’
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Rusai Antarktį koje
Antarktika yra labai toli-Imu. Amerikiečiai juokiasi, 

jna žemė apie pietinį žemės kad rusai patys pasiėmė 
ašigalį. Kaip gi ten galėjo1 tas dirbtuves, kaip “nuomą- 
patekti rusai? |paskolą” ir tik užmiršo savi-

Taigi, pateko ir “pagal "inka™ pasakyti kad jie 
planą*’ tuVėjo ten šiais me- >"» nusmaukė T°p b
tais pagauti 2,500 banginiu Jau Stalino mada... Pa 
fvielioribul ir išsDausti iš v°Stl Pnetaisal dabar tų juros^ulių 20,<)00?onų>;Vra naud°Jami Antarktiko 

aliejaus. Rusai į Antarkti
kos- šaltas juras išplaukė

NAUJAS SENATORIUS šerių ir tų įstatymų pasek-į se. Bet šiuomi laiku kur tik 
mėj yra sumažėjęs skaičius'ji yra reikalinga akušerė 
akušerių, kurioms leistina gali atlikti gerą darbą kur 
praktikuoti. Gydytojai turi nėra ligoninių ir bendrai 
didesnį patyrimą prie gim- medikalės priežiūros, 
dymų. Ligoninės įvedė ge- Apdraudos Kompanija 
resnę tvarką ir patamavi- pabrėžia, kad ‘‘pilna medi- 
mą. 1947 m. daugiau kaip 3 i alė priežiūra laike neštu- 
milionai kūdikių Jung. Vai- mo, gimdant ir vėliau, vi- 
stybėse gimė ligoninėse, 5 soms Amerikos moterims

:vra
įe.

praėjusių metų spaliu mė ! ,D.?Į g^inam0,A”?!
nėšio 10 d. su 13 laivų. a,ktlkos tyrinėjimo, tą. tų 
Svarbiausias rusų laivas yra
vienas iš vokiečių atimtas 
žuvininkystės laivas, per
krikštytas “Slava”

tolimųjų sričių žinovai sa
ko, kad kadaise tikrai vie
nas Baltijos vokietis, Rusi-

su nrie"' j°s caro 1011
taisais banginių aliejui iš- iTlas sritU -ty*>«j°- Rusai
tirpdyti iš pagautų gyvulių. 
Kartu su tais laivais plaukia 
nišų mokslininkų grupė 
(laive “Slava”), kuri ketino 
patyrinėti pietinio žemės 
ašigalio juras ir palyginti 
tose jurose užtinkamas žu
vis ir gyvius su Arktikos, 
arba tolimosios šiaurės jurų 
gyviais.

skelbia, kad tas tyrinėtojas 
buvęs Fadiej Fadiejevič Be- 
lingauzen, o tikrenybėje to 

I tyrinėtojo pavardė buvo

iš 6 gimdymų. Šie faktai 
yra pasekmė geresnio eko
nominio gyvenimo Ameri
koje.

Kitas faktorius, kuris pri-' 
sideda prie akušerių skai ' 
čiaus mažėjimo, yra tas,

yra visų siekimas”.
Common Council

JUOKAI
Bausmė

Vienas jaunas vyrukasį kad praeityje daugelis sve-, rieš jungtįves nužj„ išpa- 
tur gimusių moterų kvietė * «»«>.---
akušerę prie gimdymo. Nau
joji kaita gimdo ligoninėse.
(Todėl akušerės

North Caroiinos universi- svarbią rolę šimtmečio

žinties. Grįždamas atsimi
nė, kad kunigas nepaskyrė

.jam jokios “pakutos” už vaidmo Jnuodjmes.
ia' —Tamstai “pakuta” ne-teto prezidentas, Lr. Frank džioj didžiuose miestuose, L.p.-u-f:'" rvžaisi aD-p. Graliam, iš Chapel Hill.'kur ateiviai buvo susikon- ‘jv^ti. AtSta?^, kaip 

yra naujas Amerikos senato (centravę. Pav. pnes 40_m. žmona turėsi. “A.”
Gottlieb von Belinghausen. narys. Jį paskvrė gubeina- New Yorke akušerės priėmė ‘ ______
Bet bolševikai ir Baltijos į torius VV. Keri Scott i vietą daugiau kai 50,000 gimdy-
baroną Įrašo į savo “kredi- mirusiojo senatoriaus J. t>cr metus arba 44 nuo 

Melvilietas atrodo

AR ATOMINIS GINKLAS BUS 
LEMIANTIS?

bet 10 tokių miestų‘sunai- 
kinta, arba net visi svarbes- 

tuomet visai

(Atkelta iš 4 pusi.)
bas mėtys lėktuvai, tai prie : . ... .
šas visuomet gali paleisti i n.Į sunalKinti, . 
kelis lėktuvus nuolatos skra? u.kl.’a;..vabtyb®> , ka‘P’ 
dyti virš musu teritorijos ir mzacija, nustos gy . 
visa laiką šąli' laikvti aliai-Ta'ojui gręsiant, evakuoti
jno’stovv, nes' nežinia kuris ™!est,K n?!m?,?OnK*:-““fi- 
lėktuvas bomba turi. kuris >805, nei milionai žmonių 
ne. Tuo budu,' ir pirmu ir -nel ar
antra atveju, visą laika reik , ™gal1 b“‘!tų sėdėti Jėptuvie. kas. ži-!^,e.tJa(Xf\l"
noma, neįmanoma, nes nie
ko nedirbant negalima žmo
nėms gyventi. Taigi nei ap 
sigynimo, nei apsaugos 
priemonių prieš atominį 
ginklą šiandien dar nėra.

Naujosios bombos veiks
mingumas

miškuose Įrengti nors pa
prasčiausius barakus, naują 
susisiekimą, ryšį, nutiesti 
naujus kelius, geležinke
lius ir po žemėm sukišti vi
sus fabrikus. Reikia dar 
pridurti, kad valstybės or
ganizaciją suardys kilusi 
žmonių panika bomboms

Kalbu Žinovas
scnuioriaus J. metus <u bu 44 nuo- Gerus kulbu žinovus yru

Broughton. Dr. šimčius visų gimdymų. Nuo t kuris gali žodžįais iš- 
Graham yra šalininkas civi to laiko, jų populiarumas
Jių tei
rins paz _ „ . _

negu vieną dešimtadalį nuo
šimčio užregistruotu gim- Taupymas Šviesos

Taupymas dienos šviesos, 
Akušerės jau nyksta ne- tai yra senas išradimas. Pa

tik iš dideliu miestu, bet ir našiai, kad paimtum ir nu- 
iš kaimų. Daugiausia išpjautum šmotą paklodės 
šiaurės ir rytų valstijų. Bet nuo vieno galo ir pridurtum 
nors jų skaičius sumažėjo jį prie kito galo, kad pada-i 
nuo 65,000 prieš 25 metus rius paklodę ilgesnę.

on yra sannniKas civi- ju ĮWFu»i«..u..l<ts reikšti ir nupiešt gražios
siu Įstatymo ir sustip taip gi eitai kilto kad l.*4» panelės “figūrą” be vartoji- 
ažangiųjų grupę. m- akušerės priėmė mažiau nlo ,ankų jr jų mosavimo.

tą , jei jiems 
naudinga...

Nesenai rusų spauda pra
dėjo skelbti, kad Antarktika 

Rusai Antarktikoje pasi- esanti labai svarbi sritis ir 
rodė pirmą kartą 1946-7 sako, kad rusai ten nesiten-
metų sezone. Pagal Įvairių kins tiktai banginių gaudy- 4/ /£» AKL SEKhS dymų Nevv Yorke.
valstybių susitarimą, žūva- mu, bet ieškos anglių ir gal į --------
vimas tolimųjų pietų jurose būt aliejaus. Vadinasi siųs Metropolitan Life Insu- 
yra galimas tiktai su tų vai- ekspediciją “tyrinėti” že- rance Company praneša, 
stybių pritarimu. Tuoj po mės gelmių turtus Antarktį- kad proporcija Amerikos 
karo rusai atsiuntė į Wash-jkos platybėse. kūdikių, kuriuos akušerės
ingtoną savo delegatą, kurs Bet dėl Antarktikos jau priima i ši pasauli vis ma- 
ir pakalbino Ameriką, kad ’tina varžytynės ir dargi šio- žėja. Kompanija ‘praneša,1 ligi 21,000 
rusams butų atidarytos Ant į kios tokios peštynės. Ten, kad prieš ’ ’ ’ 1 ' - ’ —
arktikos jurų “durys”. Ta- ’ odos, tik betrūksta nišų, lio karą
da VVashingtonas visus ru- kad tos peštynės virstų atvi- apie 40 nuošimčių, visu koncentruotas kaimuose pie
šų prašymus, pageidavimus'’omis rietenomis! i gimdymų Jung. Valstybėse? tuose tarp negru ir pietva-
ir dargi užgaidas pildė,' ~ ........'•
kaip įsakytas. Todėl ir į]
Antarktiką nišai buvo Įleis
ti be jokių kliūčių.
\ Pažuvavę metus Antark

tikoje rusai pradėjo garsin
ti, kad jie buvę' pirmieji 
Antarktikos tyrinėtojai ir 
todėl Antarktikoje sakosi 
turį daugiau teisių, kaip 
amerikiečiai, norvegai ir 
dargi anglai! Išeina, kad 
įkrisi tam tikra gyvulėlį i 
bažnyčią, jis užpilps ir ant 
altoriaus...

1947 metuose B. Blinstrub
pirmutini pašau- jos dar šiek tiek praktikųo- 

akuserės priėmė ja. Jų darbas yra daugiau

Atominės energijos spe dar nenukritus; kai tik paj 
jcialistai ir atominių ginklų jus pavojų, žmonės bėgs iš 

/ai mums tvirtina, kad miestų metę viską ir jokio- 
lienų naujosios atomi- plis priemonėmis jų sulai-

zinov;
šių dienų nauj<
nės bombos galia vi a daug i kyli nebus galima- 
kartų didesnė, negu pirmų
jų buvo, o manančius, kad ... , ...
atominė bomba nėra jau ii;,
tokia baisi, ispėja nebūti '‘adaimiai, daug au ... 
lengvabūdžiais, sako, tas P tun abl kar?W.
ginklasjabai baisus ir pavo- l,uses’ ,sunku . p k^\k}(" 
,lingas. Tad galima sau į5j. Saras baigtųsi, greičiausia 
vaidinti, kokie naujosios!^ laimėtų, kure sugebėtų 
bombos butu sugriovimai irimas daugiau _° U - 
palyginus su Hiroshimos jesb ant pneso zem». Jei; 
bomba. Pi Įleisim, kad nau-'i? » atominę bombą tun 
Joji bomba krito ant didi™"“ P“*’ J1 tun ab“h“-

Iš to išvada — atominis

.jmiesčio su milionų gvvento-'jų. Jeigu Hiroshimos bom-|Nielud bolševikai nenoras 
apie trečdali P'a<leti karo pnes Ameriką,

rusams
Akutan.

Rusų žuvavimas Antarkti
kos jurose yra įdomus vienu 
atveju. Per karą Amerikos 
valdžia buvo paskolinusi 

vieną savo salą, 
40 mylių nuo

Dutch Harbor, Alaskos van
denyne. Tenai rusams buvo 
leista laikyti povandeni
nių laivu bazę ir kuro atsar
gos. 1945 metais nišai grą
žino Akutan salą amerikie
čiams. Kada amerikiečiai 
apžiurėjo Akutan salą, no 
rusu ten šeimininkavo, jie

bom
ba užmušė apie trečdalį 
žmonių ir sugriovė du treč
daliu namų, tai nuo naujo 
Sios bombos tikrai žūtų 
apie 80 nuošimčių žmonių 
jr griuvėsiais virstų viri 90 
nuošimčių namų. Tai ręiš 
kia, kad per kelias sekun
des milioninis miestas žuvo, 
liko tik griuvėsiai ir apde
gę lavonai. Geležinkelis,

kol jie neturi atominės bom
bos. Sovietijos valdymo sis
tema iš viso tokiam karui 
įabai jautri. Ten tiktai 
revolverio dėka laikosi visa 
santvarka. O panikos ir su
mišimų metu toji kontrolė 
nutruktų; kartą pasijutę 
Žmonės laisvi, geruoju atgal 
nebegrįžtų. Gintis, palaiky
ti karą jie neturi jokio inte-

Didysis

SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,

m. 
nuoš.

jos priėmė tiktai karuose, 
visų gimdymų. į 

Nuo to laiko skaičius vis
10Rusų buvimas Antaikti- nuvrc. »i.?u giuiuvuių.■ tu * v*koje yra Washingtono “do- Nuo to laiko skaičius vistT .^1Nku’ sako ^etropoliUn

vana” Jei Amerika nebūtų mažėja ir nuošimtis puolė - T {ns^nce Co. kad net parankaus formato, daugiau 
davusi sutikimo, rusai butu ligi 5 nuoš. 1947 m ir. dabai? daugelis Amerikos kaip 300 puslapių, kūnuose su-
pasitenkinę Šiaurės varide‘- .......................... ' £™dancių moterų neturi rašyta apie 1,500 visokių sapnų.* _ * V U’mmiT . 4-1 v* 1 n J 1 7 _ s a _5 —

knygy-
kiek ir nuostolių pridaro? ^^aAi!e!kalaUja mokslo ir keis, kada daigiau ligoninių ne. 

1 bus pastatyta ypač kaimuo
“KELEIVIS” 

S.

naštas, visos istaicos, fabri - ..
kai, sandėliai, parduotuvės!1 es0’ Pnesmg Į .

bet jų buvimas ginčytinose į F1**“1™’
jurose, kur Argentina, Čili,]-----------—----------
Norvegija, J. A. Valstybės,
Anglija, Prancūzija ir Aus- . 
tralija su Naująja Zelandija 
nepasidalija dar neištirto
mis žemėmis, vargu prisidėsi *
prie sandaros įgyvendinimo 
tose šaltoise srityse. H. P.

FORDAS SUMAŽINO 
KARŲ KAINAS

Dėl santaikos
Fordo kompanija praneša, 

kad ji atpigina savo karus. 
Kainos numušamos nuo 12 
dolerių iki 120 dolerių ka
rui... Ford karai kainuos 
nuo 12 iki 30 dolerių pi- 

! giau; Mercury modelis atpi- 
' ginamas nuo 80 iki 120 do- 
| lerių,

prie bendro telefono

-—viskas nustojo veikę. Mie 
gtas vis tik buvo susisieki- 
pto ir valdvmo centras, ga- 
jnybos ir tiekimo vieta, tai 
yra tam tikros srities gyvy
bės mazgas. Jeigu tokį mie 
sta įsivaizduotume pav. Ki
jevą, tai visos Ukrainos val
dymas, susisiekimas ir ap
rūpinimas labai sutriktų.

.mis priemonėmis priešui pa
dėtų ir lauktų kuo greičiau 

užkariauto io. nesotmnu nf rtlCllia i« v
jiems tatai reikštų išsilais
vinimą iš vergijos. Taigi įsi
vaizduojant priešą SovietiJ 
Sąjungą ir dabar, kol ji ato
minio ginklo neturi, Ameri
kos atominiai ginklai butų 
lemianti ir karas butų labai 
trumpas.Atominės bombos padari 

niai jau nebūtų panašus, sa-j Kiek atominių bombų jau 
kysim, kad ir į 1000 lėktuvui pagaminta, iš kur ir kaip

pastebėjo, kad rasai ta sala i *ęn1J’ ? karai atpi-
apvopė “iki dujmo”. Prieš S”!arnl .100 dolenų. Trokų
karą Akutan salom buvo 
Pacific-American Whalin'r 
kompanijos žuvavimo bazė 
įr ten buvo Įtaisytos ištisos 
dirbtuvės banginiu aliejui 
timdvti. Rusai tos kompa
nijos įrengimus “išrengė” 
išsivežė namo.
sako. kad nišai pavogė uz 
75 tūkstančius doleriu viso-
kili

kainos irgi numušamos nuo 
10 iki 40 doleriu.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių,! 

Kaip Tapti Suvienytų Val- 
ir Į stijų Piliečiu?”, kur yra aiš- 

Kompaniia'kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina

moderniškų prietaisų 25 centai. Kreiptis į
banginių aliejui tirpdyti ir 
visokių kitokių banginių 
pramonėje svarbių irengi-

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
palieka laika tarp pašnekcsii; kaliny 
nam. Kaimynai pasidalijimą įvertina.

netrukdysit kitų Įrasikalhejimų. 
ma paklausyk, paskui suk!

antpuolio padarinius. Po 
lėktuvų antpuolio, kad ir la
bai sunkaus, vis tik žmonės 
išlenda iš slėptuvių, veikia 
priešgaisrinė ir sanitarinė 
tarnybos, skubiai pašalina 
pii gatvių užgriuvimai, su

jos bus į priešą paleistos, 
yra karo paslaptis. Tačiau 
nepaslaptis, kad atominis 
ginklas laikomas pirmaeilės 
reikšmės, jam skiriama dau
giausia dėmesio ir išlaidų. 
Tobulinamos raketos, stato-

taisoma apardyti geležinke- ma tolimo ir aukšto skrai-
Jių bėgiai, užpilamos bom 
bų duobės, vykdomi atkasi 
mo darbai ir aplamai mies
tas vėl gyvena: ateina ir iš
eina traukiniai, rieda tram
vajai, automobiliai, veikia 
įstaigos ir tt. Nuostolių ir 
aukų šiek tiek buvo, bet! 
.miesto gyvenimas 
jo. D po atominė

dymo speciali aviacija ir 
^engiamos bazės, tai yra 
.vietos, iš kur bus vykdomi 
atominiai puolimai. Kai bus 
visai pasiruošta ii; Sovietų 
♦Sąjunga prispirta, ji daug 
.nuolaidų padarys ir be ka- 
,ro. Atominis ginklas taip

nesusto ! galingas, kad ir sandėliuose 
bombos .būdamas jis gali priešą, pa-

miestas bus miręs, jis bus iš veikti.
jungtas iš valstybės organi-i_____
,zacijos, ten bus tuščia vieta, i 
Ją reikės apeiti, susisiekti 
per kitus miestus, kitais'ke
liais. Bet jeigu ne vienas,

Juragis

Pakalbinkime draugas ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį”. Metams $3.00.

> i?

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

Demokratinio Socializmo Pradai ........ 50c.
Tavo Kelias į Socializmą .......................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ................................ 25c.
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 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

GERA SANTAIKA galim* party line 
telefonuose. Užtenka atsižvelgti j ki
tus... greit atsiliept ar užleist kaimy
nui reikale... Taip išlaikysit bendrą 
laine “suderintą” su visų reikalais.

PASTABA bendros lamės vartotojams

]i<mirai imant, party line gali paten
kinti vartotojus.
Bet dabar daug žmonių, kurie nor

maliuose sąlygose turėtų atskirą te
lefoną. naudojasi bendru, nes tai vie
nintelis būdas suteikti telefoną tūks
tančiam naujų vartotojų. Mes deda
me visas pastangas parūpinti indivi
dualinius tefonus norintiem—ar bent 
laines su mažiau dalyvių — tuo |«- 
tenkinant visus prašančius.

Belaukiant, prašom atsiminta, kad 
liendras telefonas yra toks, kokį jus 
jj padarot. Mes stengsimės patarnau
ti jums skubiai ir gerai. Bet ilgainiui 
bendro telefono gerumas priklaus* 
ir nuo to, kaip juo naudojatės.

NEW meiAHI ULEPKONE « TEIE6MFM (•.

Hiicysin Lietuvos Prezidento 
OR. KA7JO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
.Tai via stora, didele 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį 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. Grinius iš savo atsi
minimu papasakoja daug linksmu ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
ft| SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kaip buvo nužudyta Amoldienė
Šis atsitikimas turėjo vie- i pusi, tai jis parašęs Denze- 

tą Pacifiko pakrašty, netoli1 ’iui tą rašteli' ir palikęs ji 
nuo Seattle miesto. Netoli Gjrie durų. Denzel esąs Ar-
nuo to miesto, gražiame pu
šyne, kelioliką žingsnių nuo 
.vieškelio, stovėjo ameriko
niško “bungalow” styliaus 
namelis, kur gyveno H. Ar- 
poldienė, 40 metų amžiaus

poldienės sūnūs iš pirmuti
nio jos vyro. Jo pavardė 
asanti Davis. Jis nuolat ke
liaująs, namie mažai būnąs, 
ir kur jis galėtų būti dabar, 
niekas nežinąs. Jis esąs ve-

,moteris. Ji buvo jau dukart dęs ir turis vaikų, bet su 
ištekėjusi ir kiekvieną sykį žmona negyvenąs. Kada su 
nusivylusi, todėl daugiau grįžtąs iš kelionės, tada bu- 
penorėjo su vyrais užsiimti, nąs prie motinos.
Jos galvoje matėsi jau žils- Tai buvo viskas, ką poli- 
tančiu plaukų, tačiau ture-, gija galėjo sužinoti. Sveti 
dama švelnų veidą, malonų tų žmonių ar žmogaus prie 
būdą ir gražią figūrą, ji bu- Arnoldienės namų niekas 
vo gana patraukli, inteli- nebuvo matęs. Vienas kai- 
gentiškos išvaizdos moteris, mynų tik paaiškino, kad pa- 
Kaimynai ją mylėdavo ir rskutinį syki jis matęs Ar- 
gerbdavo. Kaip visos ame- .noldienę pirmadienio rytą, 
;ikietės moterys, taip ir ji ,kai ji džiovusi drapanas.

Kuomet antradienio rytą 
tos drapanas nebuvo nuim
tos, jam pasidarę įtartina, 
peš ii niekad savo drapanų 
per naktį lauke nepalikda
vo. Tą patį patvirtino ir ki
ti kaimynai.

Po valandos atvažiavo 
valdžios daktaras ir apžiu

turėjo paprotį skalbti dra
panas pirmadieniais. Iš ry
to jas padžiaudavo, o vaka
re sugryžus iš darbo nuim
davo. Darbą ji turėjo vienoj 
Seattle miesto krautuvėj ir 
kasdien tenai važiuodavo.

Vieną antradieno rytą 
kaimynai tačiau pastebėjo, 
kad jos baltiniai išbuvo ant 
virvės per naktį. Atėjo ant- lą buvo apsukta 
ras vakaras, ir vistiek nie
kas jų nenuėmė. Kaimynai 
ypač moterys, tuoj pradėjo į Be to, iš priešakio buvo pra 
kalbėti, kad su Arnoldiene • .mušta galva ir kūnas buvo 
turėjo kas nors atsitikti, nes ’ subadytas kaž kokiu aštriu

KELEIVIS, SO. BOSTON ___
IŠ PAVYDO PALEIDO PEILJ Į DARBĄ

posienyje. Kitas sūnūs trijų metų amžiaus, mirė nuo tėvo smūgių

O TOLIAI, TOLIAI.

'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys, MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOS(.arašė buvęs Lietuvos prizedentas 
br. Kazj> Grinius. | Šioje knygoje telpa daugybė nau-

Tai Via stora, :«*> puslapių knyga.) jų, labai prazių ir juokingų monolo- 
l>u,’ęs L:, .uvos prezidenu*, <ų ir deklamacijų. Visokios temos: 

įas., apie U.-tuviJ luatiaį atbudimų, darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
ap o se.-e niu laikų vei..ėjns ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
pasuko^a daUį: l.nk.iuę ir įdomiu niškos. Visos skambios, visos geros. 
I.uo > km i.; av.> palvu „ų. Tų kny- Tinka visokiems apvaikščiojitnanis,

baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny- 
Tai jra *.»♦> puslapių knyga su įvai- goję telpa net 72 "Džian Ha m boa 

riais straipsniais ir žiniomis, kurios spyriai,” eilės, pasikalbėjimai, tau- 
1 visiems ir visada yra naudingos, i moristiški straipsniukai ir juokai. 

Raina ...................................... 50 centų Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
' faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

į Arba komunistų diktatūra faktų j draugijos formos ir kodėl turės bu- 
iviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- į l* įkeistas kapitalizmas. Kama 2Se 

, ių. Visiems kyla klausimas kodėl! įuįhh JST4I
: Rusija nesusiatria su kitomis valsty-
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti, Tragedija trijuose aktuose. Veika- 

kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji ^as perstato nužudymų caro Alek- 
; tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar sandro II. Labai puikus ir nesun
yra demokratija, kokie darbininkų I k‘ai scenoj perstatomas veikalas. Iš 

, uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų : v*so reikalaujamos 28 vpatos. 25c
.K^bLt^yra^Li^da^iAR ROMOS POPIEŽIUS YRA
Rusai dabar Lietuvų valdo, tai kas; KRISTAUS VIETININKAS?

P»~Sė kun. M. Valadka. Knyga
kia IJetnvosateitis gali Suti? ’Atsa-i drFia*. kritikuoja Romos Katalikų
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- jts ^ėr^mks^ Krteteus vie"
t. nusipirkęs naujai išteistų knygų.
98 puslapių didumo. Kama oO centų.
DELKO REIKIA ŽMOGUI KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

! GERT IR VALGYT?

gų Vi. I laKTUviui 
Kaina ..................

turėtų per.- aiiyu.

Dar galima gauti “Keleivio” 
Kalendorių 1919 metams

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

i r.
IS

ir faktais

224 pusi. Kaina ____ $1.25

5 DIEVUS ŽM 
GARBINO SENOVĖJE?

... . . _. ... , . Visokiuose kraštuose žmonės gar-
V algyt ir gert reikia dėl to, kad bjno įvairius dievus. Dievų garbini- 

inonsi, atšaus nepagalvojęs žmogus. keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
Bet dėl ko gi norisi. Del ko be vai-: garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
gio žmogus silpsta . Ir delko i čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės
maistas duoda daugiau spėkų, kitas priėjo krikščionybės gadynę? Visus 

j mažiau. Delko žmogui reikia cuk- tuos klausimus galėsi atsakyti pa
raus, druskos ir kitų panašių daly- skaitęs šių knygų. Tai didelio for- 
kų? Kodėl jam reikia riebalų. St- mato, 271 puslapio knyga. .. $1.CO 
tuos klausimus suprasi tiktai is sios
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos SIELOS BALSAI
ka*Ra l'k ........................................... I5c Gražios eilės ir dainos, čia yra
vf-TųfciT r-lTI IRATA6 į nudėtos įvairios lietuviškos dairi >s
“bivlvęį CEiUlDAl i apie musų tautų, apie šeimynų ir

Ši knygelė parodo, kodėl Romos; apie darbų. Toji knyga palinksmiis 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Cia | jūsų laisvas nuo dartio valandas. I»i- 

; išaiškinta visa jų bepatystės istori- į delio formato, 223 puslapių knyga, 
j*, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- i kurioje yra daug visokių eilių ir dui-
kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų nų. Kaina ........................................ $1.00
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas e ipvivlKll-ic
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų oArmilIflUAS 
moterys, dukterys ir mylimosios ne- į Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
papultų į tokių kunigų globų. Para-1 su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
šė kun. Geo. Tournsend Fox, D. D., į sapnai visokiais atsitikimais. Virš 

I sulietuvino Ferdinand de Samogitia.; 300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

........... i JUOZAS STALINAS
j ŽEMAITĖS RAŠTAI Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

Ar žinote, kad Žemaite buvo vie-: pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžių ir pašalino savo l»u- 
žinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugus. Labai įdomi knyga.
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, I Kaina......................................................... 25c
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip

•4

policija nerado pinigų vi- 
1 suose namuose. Nerado taip-

i:«joTavonT‘ApHnk“jo“kak-^.i brangenybių. Visi
• • elektros -’-’nojo. ka,d.Amoldienę ne-

deimantini žiedą, 
nebuvo, tik 

pustas ouvo apdraskvtas. j 
Ant kitos rankos, kur ji ne
šiodavo rankini laikrodėlį,! 
buvo nudrėkstas riešas ir:

nie-į viela ir grandinėlis, toks,: Įioc!av? ,deimar 
nai, i kokiu šunės būna pririšami, p?1?0 dabai jau
loirv Rzi t n ič neiočolrin Kuv-n Dllrta? OU\ O c

ji niekad savo drapanų pei 
,naktį nepalikdavo. Be to, ir 
pačios nesimatė.

Kaimynai pranešė apie 
tai policijai. Atvykusi poli
cija rado visas duris užra-
Irintoc. ir nur lonomc nncimu-ifli 1»U&V<£7 «v«iuia

tė jokios gyvybės viduje, iš
skyrus tik šunelį, kuris su-

irankiu.
■ Paviršium lavoną apžiurę-į-aricrodelio nebuvo.
!;us, jis buvo nuvežtas lavo-; 
pinėn skrodimui.

Policija tuo tarpu 
daugiau galimų žmogžudy
f Žus rtA/loobii nn-7HIIUZiUUJVUC
teriškės kambariuose. ,» , ... . -. - ,

----------- ------------ -- Virtuvėje matėsi keletas i nušluostė juo save,
jaudintas bėgiojo iš vieno'rausvų dėmių giindyse. Ma-'far?kas. ir "al ^gino nuva-, 
kambario į kitą, smarkiai! tyt, tenai butą kraujo lašų.'^į sukruvintas gi mate.

giau pėdsakų, virtuvėj, prie“ 
ieško’o Pečiaus, buvo pastebėta dė-į 

- - fc. žė šiukšlėms sumesti. Tenai 
.i buvo įmestas sukruvintas 

į rankšluostis. Matyt, žmog-

O toliai, toliai, toliai bekraščiai
Savo begalybe kur mane viliojat?
Melsvu spindėjimu sukeliant drąsą,
Vilties spinduliais kelią nuklojat.

O jus pasiekus kartus nusivylimas,
O jūsų nepasiekti laimė menka.
Keliauju į jus aš lyg piligrimas,
Nes spindite jus didybe šventa.

O toliai, toliai, toliai bekraščiai,
Atsispindį tolimuose ežeruose,
Ar šviesią dieną, ar užėjus nakčiai,
Tik jus klajūną tremtinį paguosk. _

Br. Damauskas j tūkstančiai ir milionai mių moterų Lnnvr as vttil-ii- as AaiamiL
O paskui ji ėmė apysakas rašyti, j DIEVĄ’

V ALGI Al
jodamas, kai tik per langą 
pažiūrėdavo svetimas vei
das.

Kad viduje nebuvo gyvo 
Žmogaus, tai liudijo ir raš
telis, Įspraustas tarp prieša
kinių durų. Jo turinys buvo 
Joks:

“Denzel: tavo motina va
kar neatvažiavo dirbti. 
Krautuvė jai skambino, bet 
nebuvo atsakymo. Kažin, ar 
nebus tik ji apsirgus. —

kul iuos žmogžudys stengėti: Tarp šiukšlių toj dėžėj j 
ištrinti, bet ženklai vistiek viena? detektivas pastebėjo

<lrož“«-.prod4’ k.ad Išvirink pusę svaro smul- 
U» vieta, įs gnndų ir nu-i.,os buvo nudrožtos nuo ko-;maka^ vandeny su

druska. Nusunk ir perpilk 
vandeniu. Pastatyk i

Makaronai su kiauliena 
kinietišku budu

siuntė į policijos laboratori kios nors rankenos ar kote.......
ją, kad nustatyti, ar čia tik- .kuris buvo numalevotas, nes!-1!,,“ “ “ 1 1 Sd i lu

Jos apysakos yra tikras gyvenimas. _
l kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Laisvamanis ria pasako, kodėl jis 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

• rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos, rių nesumuš joks jėzuitas............ 20c
aprųsė. Žemaitė yra daug raitų pa- > IFTITVNT KAI

3 mindiik-ii lompičiu ke- rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- *-,**:«* ^ »'V.i puodukai tomeidų (i„ Ke jog ra«tus GRAMATIKA
. nO)', - ,, Pritaikyta Amerikos lietuviams.
Apypilnis puodukas tomeiciu į,k®_-^™e ii^žSd aprašo Tra- DauS kas « lietuviško jaunimo nori 

Pastos. , «ai pajuokia' ir’JS
isų genimo bulų ir mu*ų papro- ^vo Sškl? ie^uriu* k^^žfnL'ie 

čius. Knygoje yra paveikslas su gar- ^“„amaOka vraTrinkami v
.sios rašytojos parašu, taipgi paveik- „2T v1 ,.N
šiai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-

Puodukas bet kokios atliku- 
sios mėsos (sumalt).

šaukštukas cukraus. 
Stipraus sūrio. siems, kas nori gerai lietuvių kal

bų išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik     ...................J l-ikij ai žmogaus kraujo butą. j is vienos pusės ant tu drož

Didelį galvosūkį policijai lių buvo dažu. Detektivas šąli. , Paspirgink aliejuje Česna- ^‘^TtTkartu su Andrium Bu-,
Dabar užkaisk skauradoj ką, svogūną ir žaliąjį pipirą, lota ir ai. Bulotiene. Bulotos žiau- LYTIŠKOS LIGOS 

’ -algomojo aliejaus Sudėk tomeites, tomeičių ^a‘ Ta^ didelė0kny^i, “23 potepių?' n Ir *aiP. nu? apsisaugoti. Parašė 
svaro smulkiai pastą mėsą, pasudyk ir pa- pa^ i/ plpiid^1^
kiaulienos (ge- barstys cukraus. Dždenk ir tavo imiic 1
tikslui nupirkti tegul pašunta valandą laiko PAPARČIO ŽIEDAS ! SOCIALIZMĄ

porą porkčapsų). Pabarstyk (ant lėtos ugnelės. Tuo tarpu Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- parašė I.. Blumas. Trumpas ir aiš- 
pioiru ir paspil’-' atskiram puode išvirink ma- ri»; <3) Klaida; (4> Korekta. Jose kus socializmo aiškinimas............ 25c.

gink ant aukštos ugnies karonus. Kai bus gatavi J pSur^SuTŠfį. KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Louis Chenowith.” Ivo išsiųstas tą pačią dieną, Policijos viršininką?

Vienas policininkų rado kuomet buvo atrastas mote- kraiuė galva:
atkabintą langą, įlindo į vi- ries lavonas. Iš to jau buvo! “Gal... Bet man rodos, o 
dų, atidarė duris ir įleido aišku, kad kas nors turėjo kad mes visu pirma turėtu- 4p P ą minučių.

krėsti namą 
jiieko ne
lis elgė _____________________  _ ___ _
gedėjo prie sinkos ir baisiai parodė, kad žaizda moteris- dė su savim vieną vvrą ir j ankštinių pupelių, taip patį'
Jojo, kai tik kuris policinin- kės kaktoj buvo labai gili ir oaaiskino policijos viršinin-;smulkiai supiaustytų. Vž ję-r-,įprujA,,, roA-yiiAi £■ ,r non j,en,s p*gen>«i angnsKai
fkų ėjo artyn. kii galėjo mirti nuo šito vie-j kui. kad tai esąs kaimynas, denk ir pašutink 15 minu-j b 1 Ut>fc>MCIŲ GRAŽUOLE įmokti,

pusunk juos, sudėk
litrui V t n 1 lek?' ANGLIŠKAILIETUVI3KAS 

osu n ŽODYNAS
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas

-, ar kitas žodis lietuviškai va 
Mes kasdien

PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
I^bai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

inasi.: knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo-
girdime daug angliškų | kslas, arba kaip Atsirado Kalbos.” 

• žodžiu, bet dažnai nežinome, kaip ~ ~
tikrai jie lietuviškai vadinasi. , Tam
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai

“Čia kas nors yra,” tarė po smūgio. Grandinis ir vie- Kuris čia nat gyvenas ir ga čių. . i
policijos viršininkas, rody- la ant jos kaklo buvo užner-i lįs kai ką paaiškinti. Tuo-! Tuo tarpu kitoj skaura-j 
damas pirštu po sinka. “Pa- ti jau po to, kai ji buvo ne- piet detektivas kreipėsi į tą doj paspirgink makaronus( 
Žiūrėkim!” bėgy va. Bet kodėl kaimy-i vyrą: * ‘ * su dviem šaukštais sviesto |

Šunelis buvo nuvytas ša- pai negirdėjo šuneli lojant?’ “Papasakok, tamsta vir- ar margarino, dažnai juosi Jin ir durelės «♦:_ i..i.----- 1:___ i • . . . ’ --------=—x ,----n^i BetĮ 
smai-1

po sinka ati- Juk negalima įsivaizduoti, j šininkui tą pati. ką man pa apverčiant lopetėle.
.darytos. Pasirodė, kad tenai kad šuo tylėtų, kuomet pik-i šakojai.” " gviestą reikia pirma s
buvo įgrūstas moteriškės la- padarys žudė jo šeimininkę.1 šitas kaimynas paaiškino, kiai įkaitini, tik tada ma- 
yonas. Arnoldiene buvo nu- Iš to policija padarė išvadą, kad laiškanešv< visada pa-:kanonus dėti. 
žudyta ir žmogžudys paslė- kad žmogžudys turėjo būt j likdavo Arnoldienei laiškus! Kai daržovės su mėsa! 
pe jos kūną po sinka. Poli- gerai pažįstamas, ir Amol-I jos bakse. kurk ■.tr.Vicb bus iau gatavos, tada 
cija pašaukė valdžios
tarą (koronerį). Kol
ras atvažiavo, policija pra- Įėjo ir tuos laiškus jai Įnešti.! iš bakso pamešdavau ir pa- kiai supiaustyto svogūno ir. 
pėjo klausinėti susirinku- bet ji neturėjo progos juos į dėdavau ant stalo, nes už- šaukštą soyos esencijos (soyl 

? kaimynus, ar nematė atplėšti. Reiškia, įnešęs laiš- pakaimes duris ji visada sauce). Pridėk dar 3 šauks-į 
itai-tinn o.. ..i—palikdavo atdaras. Taigi tus verdančio vandens, pa-j

sius
fie įtartinų žmonių ar žmo- kus, jis ją užmušė.
gaus išeinant iš Arnoldienės! Taigi kasgi galėjo būt tas, parnešiau ir šiandien iaT's ragauk, dar kartą pasudyk 
namų. Policijai rūpėjo nu-:žmogžudys ir kokie galėjo: laiškus. Bet šiandien durysDr įdėk pipirų, jeigu reikia; 
ętatyti, kas jna tas Louis; būt jo moti vai? Ar jis nužu-į buvo užrakintos, todėl ra- uždenk ir pašutink viską 
Cnernovvith, kuris pasirašė i dė Amoldienę kokio nors'dau neužkabinta viena lan - krūvoj apie 5 rainutes. Duok 
.InM. i. b.. „U.I . .............. ............ pą. įlindau, laiškus padėjau. Ptalaii karštu.

ir vėl išlindau, langą paskuiSUVn nvrlo virži i. • i

pakytąjį raštelį, ir kas gale- keršto stumiamas, ar plėši
kų būt tas Denzel, kuriam'.mo tikslais? Lavono skrodi
mas raštelis buvo adresuoja- mas parodė, kad lytiškai ji
pias

Iš minios tuojau atsiliepė 
vyras, kuris pasisakė esąs 
Louis Chernowith ir jis tą 
raštelį parašęs, nės jis dir
bąs toj pačioj krautuvėj, 
kur dirbusi Amoldienė. Ka
dangi ji neatėjusi dirbti ir 
jaukiama telefonu neatsilie-

. . ne uždarydamas; karabu^;1 Spageti i
nebuvo iškoneveikta. Kai- vo. šuo gerai mane pažįsta!, Keturiems žmonėms pa
gynai liudijo, kad su vy- ir niekad neloia. * vnl<rvt imama šitokia pro-
rais ji neuzsiimdavo. Taigi

Pusė svaro spagečių.

kišeninio dydžio, 400 poslapių kny-Į nas. 
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

ės k ’

Parašė Z. Aleksa. Kaina ............. 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausiniu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vanderveldc, vertė Vardu- 

Kaina ........................................ 10c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 
rukę! Pagal A. Apolovųk i mes

žmonės kuria per amžius? Sį intri- daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
; guojantį politiškai-ekonomiškų klau-1 šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c

i “Kįei™>” ««
sky. Kaina ....................................... 10c' So. Boston 27, Ma«S.

Mamyte. Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- 
a užrašiau jai “Keleivį.”

labai dėkinga ir sako: 
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad Visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 

dukrele.

jšrodė, kad ji galėjo būti 
nužudyta tiktai plėšimo tik
slais. Taip vertė manyti ir 
kai kurios apystovos. Ant 
jos biuro buvo rasta pinigi
nė, bet pinigų nebuvo. Ir

Reikalingiausia gyvybei palai
kyti dalykas yra deguonis (oxy-l 
gen). Antras po deguonio yra j 
vanduo. Jis sudaro du musu!
kūno trečdaliu.

1

2 šaukštai valgomo aliejaus. 
Sutrinta skliautelė černako. 
Sukapotas žalias pipiras. 
Sukapotas svogūnas, 

šaukštuko druskos.

Miss Marilyn Overby iš 
.Gainesville, Kia., buvo iš
rinkta kalidžių studenčių 
gražuolė. Ji mokosi Flori
dos universitete ir, mato
mai, turi laiko dalyvauti 
varžytynėse -dėl gražuolės 
“titulo’*.

ačiū, dukrele, ačiū”...
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 

3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
inyta per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
838 E. Broadvray, So. Boston 27, M
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|lš Plataus Pasaulio
Gvatemaloj Maištas

Praeitą savaitę Gvatema 
los respublikoj kariškiai 
bandė nuversti valdžią. Vy-

Londono Valdžia
v Balandžio. 7 d. ėjo balsa
vimai į Anglijos sostinės 
Londono miesto tarybą.

riausybė praneša, kad jos,Darbieėiai linkimus pralai
kariuomenė nuveikusi mais
tininkus. Gvatemaloje tai 
jau buvo 19 kariškas maiš
tas bėgyje 4 metų. Toje res-

jnejo, jie turėjo senojoj ta
ryboj 99 vietų, o dabar be- 
pravedė tiktai 64 atstovus. 
Tiek pat gavo ir konserva-

publikoje karininkai maiš-j toriai, kurie seniau turėjo 
kaipo savo m-, tik 3Q atstovų. Į tarybą imtais užsiima, 

sies sportu.

Kosta Rikoje Ramu
Kosta Rikos vyriausybė 

praneša, kad ji nuslopino 
karininkų sąmokslą ir at
statė krašte tvarką. Prezi
dentas Figueres, kuris per 
karišką maištą 1948 metais 
įkopė į valdžią, skelbia, 
kad jo valdžia laikosi stip 
riai, bent iki sekančio maiš
to ii nežada griūti.

inktas vienas liberalas, ku
ris darbiečių - konservato
rių balsams pasidalijus bus 
“svarstyklių uodegutė”.

Uniformas Mainieriams
Iš Belgrado praneša, kad 

Tito valdžia išleido patvar
kymą, jog visi mainieriai, 
išdirbę metus geležies indų 
kasyklose, jei jie sutinka 
dirbti dar vienus metus, tu
rės teisę nešioti uniformas,

Rusų Išradimai
Rusijos propaganda, prie 

seniau garsinamų rusų išra
dimų, kaip tai radio, elekt
ros lemputės, orlaivio ir ki
tų, dabar pridėjo du naujus 
išradimus. Sako, rusas Arto- 
monov 1801 metais pirmas 
išradęs dviratį (bicycle), o 
kitas rusas, Boris Rozing iš
radęs televiziją dar caro 
laikais.

Už Laisvas Unijas
Amerikos Darbo Federa 

cijos pirmininkas W. Green

BALIONAS KARO TARNYBOJE

Karo laivynas naudoja šitokius balionus povandeni
niams laivams sekioti. Vienas toks “blimps” nutrauk
tas virš karo laivo, prie kurio jis yra pririštas. Iš ba
liono, sako, lengva yra vandenyje pastebėti dargi gi
liai pasislėpusį submariną.

mais

APVOGĖ LIETUVIO 
ŠEIMĄ

Reikalinga Mergaitė ar Motens
Kuri nori apvalius metus gyventi 

pajūrio gražiuose namuose su malo
niais žmonėmis. Geras atlyginimas. 
Turi būti teisinga, apsukri ir ambi-

Paieškau mano dėdę Joseph Pocių 
(Potzus) gyvena kur tai Brooklyne 
ar apie Brooklyną. Jis pats ar kas jį 
žino prašom parašyti man f 15)

Agnės Poeius-Kelly _________ _
394 Medford st.. Somerville, Mass. cinga pne lengvų namų ruožos'dar-

---------------------------------------------------------- bų. Duodamas liuoslaikis maudytis
vandenyne ir lankyti byčių. Kreiptis 

Reikalingas Darbininkai Karmoje tokiu adresu: <*•>)

Bradforde, Anglijoj, gy
venančio tremtinio P. Janu-
leviėiaus šeimą, anądien, darU} reikai;nras aarbl.
vagis įlindęs pro langą-ziau ninkas. Mokančiam karves melžti ir
riui uivlrruiicfo NllkentŽIU- su mašinomis dirbti alga $25 per saliai apKratlSte. NUKeilMfJU |vaitę ir u.iUikymas f bardas L Dar- 
S1S SU Žmona dirba tekstiles bas ant visados. Kreiptis į (20)
fabrike, nuovargio P™»ėgt‘i «. i>. f" ““SSSm. n. y. 
stipriai miegojo ir pradžioje

Ieškau Darbo Ukėje
ieškau darbo mažoje ukėje, pas 

našlę ar vienišų moterį. Esu 60 me- į
-__- . _____ • tų amžiaus, patyręs žemės ūkio dar-'eme rėkti, bet vagis prišoko; svaiginančių gėrimų ir tabako I 
SU kirviu, kirsti galvon, tuo- Į nevartoju. 1*1 atlyginimo susitai-

met apstulbusi nutilo ir, au-j ra,, prašom parašyti ir kartu sutei- 
tomatiškai 9U pasigrobtais i «»>'«* aP*e ūki© didumą ir kitką, 
daiktais vagis įsspilldo gat- 4j4 Main st., Cherry Valley, Mass 
vėn, kur ten laukusiu auto
mobiliu paspruko.

nejuto, kaip neprašytas sve
čias rausėsi, po jų kambarį. 
Vėliau-žmona atsibudo ir'

Vagystėje įtariamas pieno 
pristatinėto jas.

Įvykį aiškina policija.
J. J*ti*

I
Pavergęs Lietuvą priešas 

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

M. ŽUKA1C1O KNYGŲ IR 
2OL1Ų SANDELIS

335 Dėta Park, Speacerport, N. Y.

Mrs. R.
125 Atlantic ave.,

Atlantic City,, N. J.

GARDUS MEDUS
Gardus Michigan kaimo medus, 

100M grynas, šviesios spalvos, švel
naus skonio. Pasitenkinimas garan-* 
tuotas. (j») svarų kenas už $10. Eks
presų Tamstų apmotai. Kreiptis:

George M. ()lowach (17>
R. K. D. 1, Custer, Mich.

lėainuomuoja Farma
Graži farma išsirendavoja New 

Yorko valstijoj labai geronn« suly
tomis. Karma geroj vietoj ir galima 
joje padaryti gerų pragyvenimų. Kas 
norėtų daugiau žinių prašom kreip
tis asmeniškai ar rašyti šiuo adresu: 

Joseph I.ugauckas (16 )
426 S. 5th st., Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Simokaitis J5 d. Lietuvių Prekybos Ru- 
Brooklyn, N. Y. mai rengia abiems svečiams

--------- pagerbimo bankietą. Iš ten
................. . # Gerbiama redakcija! Pri abudu atvyks į Brooklyn,

geri patriotai ir širdingai Anglijos unijų atstovais ve- siunčiu $6.50 ir atleiskite, N. Y. paskutiniam pasirodv- 
padeda išlaikyti Tito rėži-1 sti bendrai kovą, kad pašau- kad per neapsižiūrėjimą pa- mui ir grįš Europon |>er An-
mą. Jinis unijų judėjimas butų vėlavau. Skiriu $6 už laik- gliją. Turi gazų ir išpustus vidurius nuo

A .,. .. o apvalytas nuo Maskvos dik- raštį, o už 50 centų prašom į ... TTZ . . .
Amerikiečių Sutaupos į taturos agentų ir veiktu be prisiųsti kalendorių Su pa-! v LIK.o paieigunai turėjo tūkstančiai daro jau nuo
Amerikos iždo sekreto-jokios valdžios kontrolės. aarba *’ i visą eilę spaudos konferen- įssT-pa.mk t© išbandyto skilvio to

rius Snyder pranešė, kad -------- i Kazimiera* Banevicz! kinių Pr°ga supažindi- n,k0’ huo8UOJa“°
dabartiniu laiku pavieniai: Rinkimai Belgijoj
amerikiečiai turi savo ran-l Gegužės mėnesio viduryje!
koše Amerikos taupymo • Belgijos parlamentas bus ~ ! bailine priespauda ir gyven-
bondsu už 47 su puse bilio j paleistas ir nauji rinkimai , Gerbiamas seneli generoy.tojų kova prieš maskolišką šakne

le! Žinau, kad Jūsų batai okupaciją. Daug kur juodu iių, žolių ir augalų. J» tuoj p»š^iin»

ir CIO unijų pirmininkas 
kaipo Įrodymą, kad jie yra i Philip Murray sutarė su

nus dolerių, arba už 5 bilio- įvyks birželio 12 d. Parla
nuo dolerių daugiau, negu mentas paleisti sutarta to-
jie turėjo 194-5 metų gale. dėl, kad dvi stipriausios ko- 
Pranašavimai, kad žmonės i alicijos partijos, socialistai 
po karo bondsus tuoj išmai-ir katalikai, nebegali susi- 
nys Į pinigus, visai neišsi-j tarti dėl tolimesnės bendros 
pildė. ! politikos.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama redakcija! Pri- Dear Sir: Enclosed is mo- 

siunčiu 5 dolerius, bus už ney for renewąl of Keleivis 
“Keleivį”, kalendorių ir and an extra dollar for
Maikiui su Tėvu. kad nusi-' your business. Many wishes 
pirktų kviteles ir nueitų ve-į for a successful business. 
ivkinės prieš šventes ir tegu! (The three dollars is for the 
nusiveda savo frentus žak-ipaper and the extra one is 
ristijona ir Zacirką. Linkiu for Tėvo business) 
visam Keleivio štabui links-' Anthony Levonavičius 
mų Velykų. Su godone 1 • Brooklyn, N. Y.

G. Kulis, Brooklyn, N. Y. į -------
--------  Gerbiamieji! Prisiunčiu

Gerbiama redakcija! Siun už kalendorių ir pasiųskite 
čiu $4 už laikraštį, kalendo- JĮ K. Šaltis adresu į Detroi- 
rių ir pusę rublio seniui ant tą. Q čia dar du nauji skai- 
įtabako. Su gerais linkėji- i tytojai, siųskite laikrašti J. 
mais visam Keleivio štabui M. Vaisnvilai, Detroite, n 

Frank Baltrus Anitai Rakštienei, Detroite. 
Havre, Montana: Prisiunčiu pinigus, su pa-

_____ garba V. Budvidis
Detroit, Mich.Dear Sir: Enclosed you! 

\vill find $5 that will be for 
1 year subscirption of the;

Kazimieras Banevicz , ,
Garv, IndJ?? musl* kra?t0 .spaudą su 

______ Lietuvos aspiracijomis, da

ja“ baigia plyšti pas mane- kalbėjo' ‘per radio, taipgi

Skilvio
GAZAI

Triner’s Bitter Wine
♦

šis malonus skonio vaistas yra inok- 
is

PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau 
skelbiamų knygų prašome kreiptu į 
patį skelbėjų. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

Ramybės Šaltinis, didoka knyga, di
delis drukas, stiprus apdarai .. $4 
Gyvenimas Šventųjų per visus metus 
su paveikslais, apdaryta . — $4.2o 
Evangelijų knyga per visus metus.

........ $3.*.;>
Francijos LIURDES apsireiškimai, 
500 puslapių, stebuklai patvirtinti 
dvasiško sosto, su paveikslais ir ap
darais ................................................ $3.(5
Anei krist as ir komunistai .— 35c.
Pranašavimai apie svieto pabaigų ir
ancikristo atėjimų ..................... $1.25
Aagliikai lietuviškas žodynas ^1.10 
Lietuviška gaspadinė su daug nau
dingu receptų .............................. $1.25
Biblija, pilnas šventas raštas UOo
puslapių .......................—‘— $3.50
Juokų vežimas ir fonių trokas 35c. 
Meiliški ir kriminališki aprašymai

......................... 50c.
Karalaitis ir paprastas žmogus 35c. 
Smakas ir geležinis vyras .... 25c. 
Stebuklingas puodas ir velniškas
malūnas ............................................ 25c-
Apie Bernadinų zokoninkus.... 25c. 
Jonukas karaliumi ir jaunikis pas 
mergų
Duktė akmenoriaus, pasakos .. 25c. 
Apie gražių mergaitę nevalnmkę 25c. 
Onutės laimė ir balti vergija .. 40c.
Apie bobų liežuvius ................... 2oc.
•'=-*—* -Ha žodynas su drūtais
šais ............................................... 3Į5.
Apie raganium lazdelę ........... 2.->c.
Du broliai ir majoro duktė .... 25c 
Apie iv. Kristupų

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai' lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas kų ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25 
Greičlausis Anglų Kalbos Mokytojas,
Kaina ....................................................
Deklamacijos ir Dainos. 25c
Slaptybė taip lošti kozyrom iš pini
gų, kaina ............................. ....  - • 25c.

Perkant visas kartu, $1.50. Atski
rai, pilna kaina.

Taipgi turiu visokių žolių ir šaknų 
naudingų. Trejos devynerios lietuviš
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryčios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedų ir kitokių. (15)

PAUL MIKALAUSKAS
73 Compton sL, Boston, Maan.

bevaikštant, tai siunčiu 4' grynai amerikonų organiza- j veikmę 
dol., bus už laikraštį ir ka-| cijose. Ši aplinkybė yra ypa-. A 
lendorių, o kad galėtumei; tingai reikšminga ir prakal- 
geriau savo kardą išgaląsti į bų rengėjai privalėtų tos 
ir prie progos kokiam bolše-1 progos neužmiršti.
vikui nors ausi nukirpti, tai!
įdedu dar pusę rublio. Galį VLIKo atstovai maršruto 
verčiau butų bolševikams proga pareiškia padėką A
į liežuvius įskelti? Su pa
garba John Kriaučiūnas

YLlK-o Pareigūnų 
Maršrutas

paerikos visuomenei už nuo
latinę moralinę ir materia- 

Gilsum, N. H. i Rnę paramą Lietuvos tautai 
jos nelygioje kovoje už iš
silaisvinimą, kaip kad jie

Nevv York (LAIC)—Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas 
pralotas Mykolas Krupavi
čius ir to komiteto Vykdo
mosios Tarybos pinu. p. Va
cys Sidzikauskas sėkmingai 
tęsia savo maršrutą.

^Atvykę į Ameriką sausio 
27 d. aukštieji svečiai pat 
pradžioje turėjo reikšmingą 
pasitarimą su Lietuvos Pa 
siuntiniu p. P. Žadeikių ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pareigūnais. Abudu svečiai 
buvo priimti Valstybės De

(Pastato: Jei Trineri© 
negautum savo mėgia
moj krautuvėj, pri- 
siųsk jos vardų ir 
$1.50 mums: Jos Tri- 
ner Corp., 4053 W. 
Fillmore, Chieago, ir

\ gausi\^>bonkų
ketu

Trinerio
paštu).

apmo-

PAIEŠKOJIMAI

MEDLEVA Z1EVIES
Medleva yra vienas 
geriausių gyduolių 
nuo užsisenėjusiu 
vidurių užkietėji
mo, geriant daug 
ar mažai, ji nepa
kenkia sveikatai, ji 
lengvai liuos u o j a

vidurius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kunui gyvumo 

Didysis L«Ko žodynas su drūtais^vir-' jr skaistumo. Vienas puodukas 
verdančio vandenio ir vienas 
šaukštukas sutrintos Medlevos 
Žievių, gerk kada atšals. Med
levos žievės $1.50 svaras, o už 
$1.00 5 uncijos.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
ažiamą, verčia prakaituot. Trųk- 
žolių svaras $3.00, o už $1.00 5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broad way,

So. Boston 27, Mass.

25c.
Širata? gražus' skaitymas...........35c
VaHakas išlenda iš girtos .... 25c.

25c
Sidabrinis grabas ir pasakos agie 
čigonus
Talmudas žvdų ir jo slaptybės 
Velnias ir kapitonas, tnjų t. 
žemaitės vaizdeliai kučioje ..
Apie razbaininkų Vrlikų
Mažas katibakaa, močiutės

$1.50
25c.
35c.

pasaka
30c.

Paieškau giminių: Vasparo Juo- 
j-i • t a it • v - zai>o„ Varanavičaitėa Marcelės ir pn-, padėkojo JAV vyriausybei žysumų: Grebeli© Antano, Tolvai- 

j«ž Lietuvos politinių aspi-
suomenės supažindinimo su S.,VuŽX 52Si*Jto 
Lietuvos gyvenimu ir aspi- patys ar kas juos žino, malonėkit,
racijomis, VLIKo atstovai , Pariįį£ SspaS^-tarvamienė 
organizuoja naramą Lietu-!<13aj Seligenstadt near Wuerzburg 
vos išlaisvinimui, tai yy-! D- p- c>mP» us. Zone.
l iai-Šlajai problemai, kuri i Paieškau mano kaimynų Aleksan- 
išrištų visus kitus mažesnės f“ajS
reikšrnės laikiniuosius reiš- kų atvežtas mažas, © dabar yra apie 

54 metų amžiaus. Kadaise su tere-kinius. liais gyveno Detroite, Greeley ave. 
Ieškomasis ar kas ji žino malonėkit 
atsiliepti šiuo adresu, tariu iš anks
to ačiū. (1®)

Jonas Dikčius 
60-74 Flushing ave.,

Maspeth, L. I., N. Y.

Gerbiama administracija!
Keleivis, and the extra $2 Prisiunčiu $5 čekį, bus už partamente ir įteikė moty- 
will be for “Tėvui ant batų” Keleivį, kalendorių, o $1.50 vuotą memorandumą Lietu- 
for Easter. Thank you kin- tegul bus seniui ant drūtų vos išlaisvinimo klausimu, 
dly. I remain sincerely batų ir tegul jis lanko mano po to svečių keliai išsisky- 
yours Jos. Evoshkevich namelius, kolei aš busiu gy- re: pral. Krupavičius pasili-

Camden, N. J.|vas. Su geriausiais linkėji- • • -------
—■ ■ ■ ■ ■

Musų kolonijų veikėjai 
Šiuo metu dar turi progos 
svečius sutikti, kur jie dar
nėra apsilankę. Maršruto;__________
reikalais prašome kreiptis Ieškau Juozapų Ganzelį, kario 

tiesioginiai į ALT centrą Chicagoje ir jo sunaus Juozapo Gan- 
1739 S. Halsted st., Chiea- •z<>lio- ,i*Sk® °1_*nc^*rienė„- p**e- 
gO 8, li!. Si reta galimybe nė buvo mano mamos sesuo. Ieško- 
susitikti su Lietuvos išlaks- ™«ji.ar.k*®?0®8 žin0 malonėkit pa-
Vinimo vadovais turėtų būti o. Šneiderienė

(16) Kassel-Oberzvrehrenpilnai sunaudota. D.P. Camp 
Germany.

Mattenberg, 42 str.

Amžino žydo kelionės ............... 20c-
Grirogins, pasaka ...........u’
Robertas velnias ir panaitė Irianda

................... 35c.
Ankan Altarinkaa, Tilžės 

gražiais celuloido apdarais .. $1.76 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
lė ..........-................... ;.............  7«e

Raktas i laimingesnį gyvenimų 1.00 
Lengvas Badas išmokt angliškos

kalbos, be kito pageltos .............35c
Jeaas ir Alenntė, graži pasakaitė

................................... 25c.
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

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

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
2OL£S ARBATOS FORMOJE 

Visos žolės yn paskirais pakeliais, 
su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

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

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c

Nuo kosulio, dusulio bei mainų as
tmos, palengvina atsikosėt ir varo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiautia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA Vilti I^OOJtoO.OO.
Savo nariams ligoje pašaipu ir jomirtinių 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 kuopą arba 1 Centrą adre
suodamas: *

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30»h St, V«* b N. Y.

ko Rytuose, p. Sidzikauskas 
pasuko vakarop. Kovo 6 d. 
abudu svečiai susitiko Pa
terson, N. J.

Vasario-kovo mėn. svečiai 
aplankė eilę kolonijų — 
Grand Rapids, Mich., Chi- 
caęo, Kenosha, Pittsburgh, 
Philadelphia, Paterson, Ne- 
wark, Elizabeth, Bayonne, 
Waterbury, NewYork, Law 
rence, Cambridge, Worces- 
ter, Nevv Britain, Hartford, 
ir tt. Kovo 25 balandžio 7 
p. Sidzikauskas lanko Mont 
real, Toronto, Ottavva ir 
Hamilton, Kanadoje ir at
vyko į Massachusetts. Pral. 
Krupavičius lankys Naująją 
Angliją, balandžio 21-30 
Wyoming Klony, Pennsyl- 
vanijoje, po to pro Bingh- 
amton, N. Y. vyks į Chiea
go. P. Sidzikauskas ir N. 
Anglijos vyks per Amster 
dam, Rochester, Cleveland, 
Akron, Detroit ir Rockford 
irgi į Chieago,-kur gegužės

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida
2 tomai. 1300 pusi.

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS S14.ee.

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA

546 E. Broaderay 
South Boston 27,

jvmmnBOTVOTaaaM

Paieškomi Zuromskia Augustai ir 
' žuromskis Martynas, kilę iš Lidos 
' apsrk., godonės valse., Jotautų kai

mo. J Ameriką išvykę 1911-1912 me- 
: tais. Ieško Kazys 2**omskis, sūnūs 
I Motiejaus. Adresas:

• 16) Kassel-Oberzwehren,
D. P. Camp, Mattenberg, Germany.

Ieškau Liudviko Dieninio iš Palū
šės bažnytkaimio. Linkmenų vaisė.. 
Švenčionių apskričio; Jonę Vinika iš 
Pelegrindoa kaimo. Linkmenų vaisė., 
Švenčionių apskričio, ir Antano Mar
tinkėną iš Rėkučių kaimo, Kaltinėnų 
parapijos, Švenčionių apskričio. Pra
šau atsiliepti juos pačius ar gimines, 
e*u jų pusbrolis Pranas Marcinkėnas. 
Adresas: Pranas Marcinkėnas

Shwaeb. Gmuend
Bismark Kaserne, D. P. Camp,
Bau II, Germany, U. S. Zone.

NUO U2S1SEN2JUS1Ų. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimie 
miegoti, nes jų užsisenejusios žaiz
dos ntošti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų sęnų> 
atvirų ir skaudžių žaizdų, aidėkit* 
LEGULO Ointment. Jų gydom** 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI9L 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, so- 

toutan *vStokįTbrudųVnuo”piaočių’6(te ' jUbdodžiuvimų odos ir pejptyžimų 
Vyriškumo pataisymui Oh toy, ge-:

mi veikia, ne tik vymms, bet ir lei-1 to5i ’r
dukėms tinginį paakstina .... 1.25 si-iSl
(šaknys stambios dėl arielkos .. 7Sc. Hon,1* t Fru
Apynių svaras $1.75; Ramunėlių sv.
$1.75: Liepos žiedų $1.25; Peluno sv.1 V* Ųintment 
75c. Nuo užsisenėjusio bronchito 75c. i Jurns pagelbą p<x> n *

Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c v?rjęus,3?’ Pe^3ta7n,™il
Nuo nauralgijos, neuritų. Šita ar- t>i«š’*ncIU .L'TTL-

bnta prašalina ant rankų ir kojų su- Ointment yra parduo-
suktus euzus $1 7f, damas po 7.x-., $1.26 ir

Orderius išsiunčiame tuojau, kaip
gauname užmokesnj. arba pasiunčia- Chicagoje. ”■ aPT • . 
me C. O. D., tai užsimokėsit. kaip "r** .

„nri. , r. x

M. ŽUKAITIS, 4847 W. 14th Street,
336 Dean Park, Spencerport. N. Y. CICERO 50. ILL

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereiks- 
lingą šlapumų. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei tUTite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarų skauda, jaučiate nuovargį, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS Nau 141 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

URS
SAN IT AB 

Ava, Chicaga 23, I1L
(17)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, Ma*e.

i »
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Aštunta* IVIS, SO. BOSTON No. 15. Balandžio 13 d., 1949.

k

Vietines Žinios
tariasi APIE 1NTER-AMER1KOS konferenciją PQ DVEJŲ MEf Ų TAIKA 

UGIs
APSIDRAUSK NUO U* 

BUS SAUGI j GOS IR NELAIMES
Balandžio 12 d. preziden- Už $12 per meto* fanai li

tas Trumanas paminėjo ke goję $25 pašalpos savaitei
turiu matu cu Vulrtuvo^ L--,i T7- _• _____  k — — ?Y _ 9 — ~

NAŠLIŲ METINIS 
BALIUS

Pirmą sekmadienį po Ve- 
į lykų įvyks metinis našlių .
balius, kurį rengia Sandaros, tūrių metų sukaktuves, kai. Visais insurance reikalais 
moterų klubas So. Bostone. į Jani staiga, po prezidento kreipkitės į (nuo35)
~ * * ** * -i^ranklm Delana Roosevelto npnuia

.mirties, teko užimti
LANKESI MINISTERIS V. 

SIDZIKAUSKAS
Praeitų ketvirtadieni mu- 

vadovavo ęų ištaigoje lankėsi Ameri- 
lietuvių svečias, Lietu- 
vykdomosios tarybos 

gas komunistinio jaunimo tremtyje pirmininkas Vaclo- 
organizavime, paskui pasi-I vas Sidzikauskas. Svečias 
darė aktingas komunistas ■ vyko į Brocktoną ir sakė. 
ir buvo komunistų “profe- kad vėliau vėl užsuks į Bos- 
sionalų” organizatorius. toną, kur gegužės 7 ir 8 dd.

Praeitą savaitę tas Bosto- rengiamos jam prakalbos, 
no komunistų vadas stojo. Ministeris V. Sidzikaus- 
liudyti 11 komunistų byloje kas ką tik buvo grįžęs iš 
New Yorke ir pasisakė visąi Montrealo, kur jis dalyvavo 
laiką dirbęs, kaipo F. B. I. Kanados Lietuvių Tarybos 
agentas. Jis teismui išpasa- suvažiavime ir papasakojo 

savo įspūdžius

F. B. I. AGENTAS KOMU
NISTŲ VADAS

Per 9 metus Bostono ko
munistų partijai 
Herbert Philbrick iš Mal- 
den, Mass. Jis buvo aktin-

kojo visas Bostono komuni
stų paslaptis 
vimo budus 
valstybės gynėjo kaltinimus, 
kad komunistai ruošiasi jė
ga ir smurtu nuvergti Ame
rikos konstitucinę tvarką ir j 
čia įvesti savo diktatūrą.

Komunistų tarpe F. B. I. 
agento parodymai sukėlė 
bejėgio pykčio ir tikrą mai
šatį. Dabar komunistai ne
bežino, kuris iš jų vadų yra 
F. B. I. žmogus ir kurs ščy- 
rai Stalinui tarnauja.

įs
Kanados

trumpai
jų organiza- gyvaus ir jauno 

ir patvirtino. lietuvių judėjimo.o lf i t n/titc v* • . • •Svečias musų įstaigoje at
silankė adv. A. O. Shallnos 
jr p. S. Minkaus lydimas.

V. Sidzikauskas Kalbės Bo
stone ir Cambridge

Gegužės 8 d. Amerikos 
lietuvių svečias, ministeris 
V. Sidzikauskas atsilankys į 
Bostoną ir kalbės So. Bosto
ne ir Cambridge.

Cambridge prakalbos j- 
vyks dieną 2 vai., o South 
Bostone svečias kalbės va
kare 7 vai.

Prakalbas rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
rius. Prakalbų vieta bus 
pranešta vėliau.

•<r*.r MiM. .
Valstybės departamente posėdžiauja.(iš kairės į de
šinę i Helio Costa iš Kubos, F. L. Anderson, oro tran
sporto ekspertas, Renato Gonzalez iš čili ir Edgar 
Pol iš Bolivijos. Jiems buvo pavesta paruošti visų 
Amerikos valstybių “komunikacijos konferenciją”. 
Ta konferencija apsvarstys oro ir jurų susisiekimo 
klausimus tarp Amerikos “gerų kaimynų”.

Balius įvyks Lietuvių sve
tainėje, 309 E st 

Kaip kas'metai, taip ir 
šiemet, bus išrinkta našlių 
karalienė, o ji iau išsirinks 
sau našlių karalių.

Visos našlės ir našliai, vi- 
į si į našlių balių. Kvieskite 
savo draugus ir pažįstamus 

‘ iš visur atvykti ir dalyvauti 
tame nepaprastame baliuje.

Į balių kviečiami visi, 
į našlės ir našliai, vedę ir ne
vedę. Visi turėsime daug 
malonumo ir linksmumo. 
Kadangi balius įvyksta at- 

įvelykio dieną, tai bus ir 
I margučio SURPRISE. Kas 
atsineš gražiausiai numar
gintą margutį, gaus dova
ną. Taigi, visi į margučių 
kontestą.

Į balių kviečiami ir kava
lieriai. Kas žino, gal ta pro
ga nevienas sumanys atsi
sakyti nuo kavalieriaus sto
no ir susiras sau gyvenimo 
draugę?

prezi
dento vietą. Ta proga prezi
dentas Trumanas sakė, kad

Čer porą metų 380 milionų 
uropos žmonių bus ūkiš

kai taip sustiprėję ir atsista- 
tę, kaa taikai joks pavojus 
pebegręs, nes niekas nebe
drįs kėsintis į Europos tautų 
saugumą.

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

SO 8-2483

VINCĖ JONUŠKAITĖ “GABIJOS” KONCERTAS
---------------- j DAINUOS BOSTONE j JAU NEBETOLI

Albin F. Dware»ki Išsi- Žymi Lietuvos operos dai- į Gegužės pirmą dieną “Ga- 
teisino . nininkė. Vincė Jonuškaitė biją” duos puikų koncertą

Kovo 22 d. buvo apiplėš-! važinėjusi su koncertais poįSo. Bostono High Schooiį, 
tas vienas tekši šoferis. Plė- visą Europą ir Argentiną, Į didžiojoj auditorijoj. Ten .
šikas iš jo atėmė $19, bet balandžio 24 d. dainuos Bo-!bus perstatyta “Gabijos •Man8a KainuojaJiktai oOe. 
vėliau pakliuvo į policijos i stone, Jordan Hali, L. Ra-kurėjo ir ilgamečio vedėjo ; 
rankas ir pasirodė, kad jis j dio Valandos koncerte. ;Miko Petrausko operetė; 
yra Aibin F. Da-areskb 38- Dainininkė V. Jonuškaitė!“^ j

| buvo Lietuvos operos pazi-,£as daina koncertas Tą pat 
ba ir kaipo damininke _ ir dįeną vakare bus iškilmin-;

Baliuje grieš geras or- „innadienj 
bus užkandžiai ir - - 

ja tiktai 50c.
Rengėjų Komisija

metų vyras iš So. End Bos
tone. Praeitą penktadienį 
jis buvo teisiamas už plėši
mą ir teisėjui aiškinosi, kad 
jam būtinai reikėję pirkti 
insulino vaistų nuo cukrinės 
ligos, bet neturėjęs pinigų 
ir todėl bandęs iš šoferio

kaipo vaidintoja. Nėra abe
jonės. kad Bostono lietuviai 
norės ją išgirsti dainuojant 
Jordan Hall’e.

gas bankietas. Ir koncentas

PADĖKA
Tiktai nelaimėje pažinsi 

draugus
Vasario 26 d. man sunkiai

F. B. I. Liudininkas Yra
“Rakštis Komunistams”
Herbert A. Philbrick, F. 

R. I. agentas, kurs per 9 
metus vadovavo komunis
tams Bostone ir apielinkėse 
ir buvo jų “slaptųjų” orga 
jiizaeijų narvs ir vadas, pri
darė daug galvos skaudėji- 
jno komunistų partijai. Tas 
liudininkas labai šaltai ir 
nesvyruodamas duoda pa
rodymus apie slapčiausius 
bolševikų pasitarimus ir jų 
J)and y m u s ' “kolonizuoti” 
svarbesnias karo pramonės 
dirbtuves apie Bostoną, šį 

‘ liudininkas pa
pasakojo apie komunistų 
.veikimą kai kuriose unijose j 
ir parodė, kad komunistai į 
.unijas žiuri tik, kaip į prie
monę išplėsti savo partijos 
įtaką.

Kaip matyti iš garsinimo, 
pinigus atimti. Jo revolveris! tame pat koncerte dalyvaus 
buvęs medinis. Teisėjas pa-į ir daugiau idomiu meninin- 
klausė jo paaiškinimų ir nu- kų kaip J. Kačinskas, p ~
teisė jį sąlyginiai, — jei per 
4 metus nebepaklius į bėdą. 
tai bausmė jam bus atleista.

O
Ivaškienės šokikai, J. Ra
jauskaitė. A. Novikienė ir 
G. Gailius. Koncerto pra
džia 3:30 vai.

Seimelis Svarsto Rekordinį > 
Biudžetą

Mėnulio Užtemimas Massaehusetts valstijos į
Šį antradienį vakare bus Į seimelis pirmadienį prade-;

svarstyti gubernatoriau.“visiškas mėnulio užtemimas. 
Pagal “Keleivio” kalendo
riaus paduotą informaciją 
užtemimas prasidės 8 valan
dos 31 minutę vakare ir

jo
P. A. Dever paruoštą valsti
jos biudžetą ateinantiems 
metams. Biudžetas numato 
turėti pajamų ir padaryti 
išlaidų 203,402,487 dole-

«r

Waltham Laikrodžių Dirb
tuvė Pradės Dirbti

Labai iš lengvo Walthamir vakarienė rengiami pami-)susir8'ls' “O***
nėti “Gabijos” 35 metų su
kaktuves ir pagerbti gabi- 
jiečius veteranus.

Ta proga “Gabijos” vai-, 
dyba kreipiasi į naujai at
vykusius ir atvykstančius 
lietuvius kviesdama juos at
eiti ir stoti į seniausią lietu
vių chorą Bostone.

Visus kviečiame malonė- 
■ kite tįkįeįus įsigyti įš anks- 
4 to ir iki pasimatymo gegu

balandžio 4 dienos. Už visą Jaikrodžių dirbtuvė pradeda 
rūpesti ir paramą man ir j ^organizuoti irF itu 
mano šeimai tunu nuoėn- faiku žada pradėti dirbti. j , ĄJAlfJIZCV
džiai padėkoti draugams; Dirbtuvės darbininkai ir A- I'AnAIU>I' džiai padėkoti draugams 
A. Buivydienei, J. Buivydui, 
Žilinskiui, Kalveliui, Spu- 
dienei ir visiems, mane išti
kusioje nelaimėje, padegu
siems draugams.

Ypatingai dėkoju Mrs. A. 
Kivitienei ir Mr. Kivitai už 

H globą ir paramą šeimai ir 
man pačiam savo namuose

Tebijo.” Valdyba ^širdžiai draugišką - lie-
__________ i tuviską tanu aciu.

Nelaimes Keliuose Ta Mra- A- Kivitie
Pernai metais Amerikos nel 8unk,-a' sus,rSus lr'

lėdamas aplankyti ligoninė
je, reiškiu nuoširdžią užuo
jautą Jums ir Jūsų šeimai.

V. Gervickas
Maspeth 
10. IV. 49

Dirbtuvės darbininkai ir 
tarnautojai ne visi iš kaito, 
į>et palengva bus vėl priim
ti į darbą. Dirbtuvė bus ve
dama teismo paskirtų trus- 
tees’ų, bet jų “reorganizaci
jos planui” turi dar pritarti 
dirbtuvės kreditoriai, kurie 
į dirbtuvę yra sudėję daug 
pinigų.

REAL ESTATE A IN8UBANC1

409 W. Broadursy
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLE STRKBT 

WMt Bashury, Ma—
Tel. PArkwey 7-1233 W

: žės 1 d.Bedarbių Skaičius Staiga 
Padidėjo

Praeitą savaitę užsiregist-j 
ravusių bedarbių skaičius 
pašoko 18.249 ir pasiekė 
152.693. Valstijos pareigū
nai sako. kad padidėjimas 
užsiregistravusių bedarbių 
nereiškia, kad nedarbas pa

tu©, kad 
prasi

deda nauji metai bedarbių 
pašalpoms gauti. Kas ima 
bedarbių pašalpą per 23 sa
vaites. netenka teisės pašal- 
pą gauti. Bet prasidėjus 
naujiems “bedarbių pašal
pų išmokėjimo metams”, 
daugelis žmonių, kurie šiais 
melais dirbo, vėl turi teisę 
užsiregistruoti ir gauti pa
šalpą.

Joaigsis 1 vai. 30 minučių 
nakčia. Oro biuras praneša, rius. Republikonų atstovaiį 
kad oras numatomas šį va-j pradėjo smarkiai atakuoti Į nuo'5aian(jži0 n d. 
karą geras, todėl verta pasi- tą biudžetą kaipo išpustą ir' - “ 1 -
žiūrėti į dangų ir pamatyti, ; kaipo sunkią naštą valstijos
kaip mėnulis “išnyks” iš ukiui. Demokratai tikisi biu- 
dangaus skliauto. i džetą pravesti seimelyje.

nei sunkiai susirgus ir, dėl 
sveikatos stovio, negakeliuose nelaiminguose atsi- 

tikimuose žuvo 32,200 žmo
nių, arba 300 mažiau, negu *•
1947 metais. Bet sužeistų:' 
žmonių keliuose buvo 1,-i 
471,000 arba 106,000 žmo
nių daugiau,, negu 1947 me
tais. •

$650,000 Kovai Prie* Vėžį
Amerikos draugija kovai 

prieš vėžį paskelbė savo va-

MUSŲ PADĖKA
Tariame musų širdingą 

padėką visiems musų gimi
nėms ir pažįstamiems, kurie 
atidavė paskutinį patama- j 
yimą musų sunui seržantui; 
John Gedaminskiui jo lai-J 
Jotuvėse ir lankė jį pašar- 
vuotą koplyčioj. Taip pat 
dėkojame laidotuvių direk , 
toriui D. Zaletskui už patar
navimą. Visiems širdingas

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
UETVVIS GYDYTOJAS

Vaiandoe: 2-4 Ir M 
Nedėliotais ir AreatadiauMB:•m 16 IU 12 ryto

878 HARVARD STRRET 
karna laaaa SU

CAMBRIDGE,

T«L ŠOU

BOSTON EDISON ^ciu.

JORDAN H ALL
Huntington Avė., kampas Gainsboro St., Boston’c

Sekmadienį, BALANDŽIO* APRIL 24, 1949
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

Rengia LIETUVIŲ RADIO VALANDA.

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Vincė Jonuškaitė 

Mezzo-Soprano
Julija Rajauskaitė

Pianistė
Jeronimas Kačinskas 

Kompozitorius - Muzikas 
Alena Novikienė Solistė

Gilbertas Gailius
Akonlionista.s

Lietuvių Tautinių Šokiu 
Ansamblis

Ona Ivaikienė. Direktorė.

Tikietų kainos: • $1.80. 
$1.20, priskaitant valdžios 
mokesnius (tax).
Visos vietos Rezervuotos

Vincė Jonuškaitė

Tikietų galima gauti Lie
tuvių Radio Valandos ofi
se, 366 W. Broadway. So. 
Boston 27. Mass. ir -pas 
kitus pardavėjus. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Klausykite Lietuvių Radio Valandos programų kiekvieną 
šeštadienį 1:15 vai. po pietų per visą valandą iš WESX sto
ties (1230 kilocycles). Salem, Mass. ir kiekvieną sekmadie
nį 9 vai. rytą išVVVOM stoties (1600 kilocycles), Brookline, 
Mass. Antanas F. Kneižys.

vedėjas ir pranešėjas.

nesavo “Xn,c°rSm"''kI!rk: į; Tos draugijos Massaęhu-
norėtų Įsivesti ckknkinj ''ggo ddSąn°KovaUprieš
tiems uzdvka pnves neles pne , . ® 47- - baisiąją musų laikų ligą -

Agne* ir Feliksas 
Gedaminskai

DAKTARAS___

J. L. Paiakarnis
OPTOMETRISTAS

Lankėsi Viešnios ii Gary
Indiana

Praeitą penktadienį musų 
Įstaigoje lankėsi dvi malo
nios viešnios iš Gary India
na. Mrs. K. Geanchas su 
dukrele Viola. Jos atvyko 
mašina iš Indianos i Čon- 
neetieut valstiją “parsivežti 
dipukų” ir užsuko į Bosto
ną. kur sujojo pas draugę 
M. Strazdienę. Atsilankymo 
proga Miss Viola mamai už
sakė “Keleivį” dviem me
tams, vienus metus gimta
dieniui. o kitus metus moti
nų dienos proga. Mrs
Geanchas sakė, kad vėliau 
ji pasieks ir Wisconsin val
stiją, kur aplankys advoka
tą Juozapą Vilką ir paėmė 
jam “Keleivio” kalendorių 
dovanoms.

Beje. atvykusios į South 
Bostoną viešnios susirado 
nemažai giminių, kurių se
nai buvo nemačiusios. Jos 
jnatėsi su pp. Binzevičiais, 
Kazimiera Pocium ir kitais. 
Šeštadienio vakare jos buvo 
gražiai pavaišintos Interna
tional Cafe, pas Razvadąus-

ir Genevičiu.

pečiaus. Tai geras ir puikus pa
siūti j imas, kuris yra priimamas

Edison Com. Jan?us " bu-simuž daktarus 
panv^noSė. kad ji sumažino

tynnejimu vėžio ligos ir

vezj, ema trimis šakomis: 
1) išmokinant praktikuo-

Worce»terio įpėdiniai
10 Worcesterio giminai

čių iškėlė bylą dėl 5 milio
nų dolerių palikimo po mi-t 
rusios Miss Mary B. Power.' 
Jcuri mirė New Yorke.

Ofiso
N«* 9 ryto Mt ’
Nm S ryto MI U

447 
sa BOSTON.

elcktros vartotojams už elektrą 
kainą, nežiūrint į tai, kad vis-
'“tei'iti daugelis Boston Edi- Įin.ki’i mokyklų vadai kirš- 
son kostumeriŲ norėjo virti deki skėlimą ir
tra. bet nenorėjo mokėti už
vielų suvedimą. * Dabar gi Bos
ton Edison Company padarė di-t P 

malonumą

3) gydymu logonių.
Žymiųjų Bostono ir apie-

RADUO PROGRAMA

ragina visuomenę 
American Cancer

paremti
Society

deli žmonėms malonumą pati 
savo lėšomis {vesdama vielas.

Vienok reikia pastebėti, - kad 
Boston Edison Company pati 
savo lėšomis vielių suvedimą 
atliks tiktai apriliotą laiką. Tai
gi. norintieji elektra virti, turė- 

K. tų dabar pasinaudoti pasiuly‘t> 
proga—tuojau užsisakyti elekt- 
rikinį pečių.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.1

Sunkvežimių šoferiai Veda

Sunkvežimių (trokų)drai- 
veriai veda derybas su tra
kų savininkais dėl naujos 
darbo sutarties. Šį pirma
dienį sutarties laikas pasi
baigė ir šoferiai rengėsi 
streikuoti, bet unija prane
ša, kad 14,000 šoferių neis į 
streiką, bet tikisi derybomis 
susitarti dėl naujos darbo 
sutarties. Jei pasirodytų, 
kad susitarti negalima, tada 
unijos nariai gal skelbs 
Streiką.

Keturi Plėšikai Apiplėšė
Garažių, Pavogė $5,000
Praeitą sekmadienį per 

pietus 4 plėšikai užpuolė 
Hercot Garage, Ine., 255 
Northamton st, surišo pen
kius tarnautojus ir pavogė 
iš kasos 5,000 dolerių. Pas
kui plėšikai pasivogė iš ga
ražo vieną automobilį ir iš
važiavo, palikę suraišiotus 
tarnautojus.

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus to&ia:

1. Muzika
2. Dainininkė Dr. Emilija 

Rodd iš So. Bostono
3. Pasaka apie Magdutę
Po'programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
žiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st, Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 602 East Broad- 
way, So.- Boston 27, Mass.

Steponas Minkąs

DR. G. L. KILLORY
18 Treuont SU KiuM 

Kautorys'ŽSS
Lafayetto 
MC 2044-J

BOSTON. Ttaf.

8PECIAU8TAS KRAUJO, INKSTU NERVŲ UGO

Nuo S ryto MI 7 vak. 
Nudtliom, ano 10 ryto

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telcphone: SO 8-3141

FARSIDUODA FORNIČIAI 
Trys žabalai baldų livinjrruimiui 

parsiduoda pigiai ir tuoj pat. Kreip
tis j. Mr. J, Yanosas, 3 E vandale 
Terraee. Dorchestere. Telefonas 
GE 6-7595

10 Tonų Voga
Dči senatvės išeinu iš biznio, labai 

gera proga pirkti. Kreipkitės į Peter 
Novicki, 158 Emmet st., Lawren< 
Mass. Telefonas 29519 (15)

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. f

APDRAUSTI 
PERKRAUS*

TYTOJAI 
(Insured 
Movaea>

Plėšikai Atėmė $3,300
Šį pirmadienį, 10:15 vai. 

vakare, 3 ginkluoti plėšikai 
automobilyje sulaikė Rox- 
buryje važiuojantį į banką 
M. H. Role, kurt vežė į ban
ką padėti pinigus ir atėmė 
iš jo $3,300. Mašinoje su M.
H. Role važiavo du jo tar- Parsiduoda Namas 
nautojai. Plėšikai pasigavę Trijų šeimynų namas, 265 Bolton
pinigus apvogė ir tarnauto-'?>• So. Bostone, parsiduoda tuoj pat, Y P i • • v - I Kreiptis ) savininkų pirmame fliore.JUS ii* paskui pabėgo. geriausiai sekmadieniais. (15)

Na pat ir i to*

L J

ha. j--i i
Ps

iurl

Saugi priaRara,
SM BROADTTAY,

sa BOSTON, 
TaL SOUth




