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Maskva Siūlo Nuimti Berlyno 
Blokadą ir Tartis

Siūlo Paskirti Laiką “Keturių Didžiųjų“ Ministerių Pa
sitarimui — Nori, Kad Vakarų Valstybės Nebeblokuotų 
Rusų Okupuotos Zonos.

Maskvos vyriausybė pa
siūlė Amerikai, Anglijai ir 
Prancūzijai baigti Berlyno 
blokadą, bet reikalauja, kad 
tos valstybės sutiktų paskir
ti laiką keturių didžiųjų už
sienių reikalų ministerių pa
sitarimui dėl visos Vokieti
jos tvarkymo.

Rusai siūlo, kad blokada 
butų nuimta kartu, jie nebe- 
blokuos Berlyno, o Vakarų 
valstybės turėtų nuimti kon- 
troblokadą prieš nišų oku
puotąją Vokietijos dalį.

Rusų pasiūlymas padary
tas todėl, kad jie nebeturi 
jokios vilties išvalyti ameri
kiečius ir anglus iš Berlyno 
blokuodami miestą. O tuo 
tarpu nutraukimas preky
bos santykių su vakarine 
Vokietija labai skaudžiai 
paliečia visą rytinę Vokieti
ją ir rusai mažiau gerybių 
begali išvežti iš Vokietijos.

Kartu su tuo nišai tikisi 
sutrukdyt susidarymą vaka
rinės Vokietijos valstybes.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija dabar tariasi dėl ru- 
rų pasiūlymo ir laukiama, 
kad dar šią savaitę Maskvai 
bus duotas atsakymas. f

šj antradienį valstybės de
partamentas patvirtino, kad 
Amerika jau kuris laikas ta
riasi su Rusija dėl Berlyno 
blokados nuėmimo. Sako, 
derybos jau eina prie galo 
ir greitu laiku bus sutarta, 
kada susitiks “4-rių didžių
jų” ministeriai ir kada bus 
Berlyno blokada nuimta.

Lenkas Atidengė 
Agentų Veiklą

Lenkų generolas I. R. Mo- 
delski, kurs nuo 1946 metų 
iki 1948 metų rugpiučio 15 
d. buvo Lenkijos karišku at
stovu Washingtone, atiden
gė Amerikos valdžiai bolše
vikiškų šnipų veikimą. Jis 
sako, kad jam buvo paves
ta rankioti visokias kariš
kas žinias apie Amerikos 
ginklavimąsi ir kariuomenę. 
Generolas sako, kad jis, 
kaip tik atvyko j Ameriką, 
tuoj susižinojo su Amerikos 
valdžia ir ją informavo apie 
bolševikiškų šnipų veikimą.

Generolo Modelskio pa
tiekti dokumentai dabar 
paskelbti viešai. Juos pa
skelbė atstovų rūmų neame- 
rikinės veiklos tyrinėjimo 
komisija.

BRITŲ KARO LAIVAI KINIJOJ

Paveiksle matyti du anglų karo laivai, kurie Yan-tze upėjė buvo užklupti ki
nų komunistų ir smalkiai apšaudyti iš daugelio kanuolių. Laivai turėjo trauktis.

Kinijos Komunistai Artinasi 
Prie Šanchajaus Mieste

j Kinijos Sostinė Nanking Komunistų Rankose — Amerr 
kos Laivai Traukiasi iš Šanchajaus Uosto — Nacionalinė 
Kinų Armija Mažai Besipriešina.

Paryžiaus "Taikos Priverstinas Drau- Atvyksta Lietu- 
Kalbos" Baigėsi dimas Ligoje į viai Tremtiniai
Paryžiuje posėdžiavo “tai-Į Praeik penktadienį pre- Apie š. m. bal. 27 d., lai- 

os konferencija”, kuri gy-J ridentas Trumanas iš antro vu “General M. L Hersey 
karto pasiūlė išleisti kongre į New Yorką atvyksta šie 
sui priverstino draudimo is-

Australijos Komunis . Jau savaitė Kinijos 
, ir j n l- komunistai plačiu, 450 my
li/ r aaas l abego lių frontu veržiasi į pietinę
Australijos komunistų va- Kiniją per Yangtze upę. Jų

<fes, Cecil Herbert Sharpley, armijos praeitos savaitės ga- 
kurs per 14 metų buvo vie- 1® užėmė Kinijos sostinę 
nas iš žymiausių komunistų Nankingą, o nacionalinė vy- 
vadų Australijoj, pasitraukė riausybė pabėgo į pietus, į 
iš partijos ir viešai paskel- Kantono miestą, 
bė savo pasikeitusią nuomo- Šį antradienį Amerikos 
nę apie komunistus. i laivai apleidžia Šanchajau^

C. H. Sharpley sako, kad uostą ir ragina visus Ame- 
jis pasitraukė iš komunistų rikos piliečius trauktis iš to 
todėl, jog įsitikino, kad ta miesto, kol dar nevėlu. Kinų 
partija yra “griežtai antide-j komunistų annijos artinasi 
mokratiška ir nori karo, P’ie didžiausio Azijos mies- 
pergai ingo rusiško karo”, i to, kuriame gyvena 5 milio- 
Toliau jis nupasakoja spau- na^ žmonių. Kol kas tik ke- 
doje,‘kaip komunistai plėtė Kos dešimtys amerikiečių

O

PRASIDĖJO J. COPLON 
TEISMAS '

Šj pirmadienį Washingto- 
ne prasidėjo Miss Judith 
Coplon teismas už pasisavi
nimą valstybės dokumentų 
iš Justicijos departamento. 
Ta mergaitė buvo pagauta 
duodant pavogtus doku
mentus sovietų diplomatui 
Gubičevui New Yorke. Da
bar ji teisiama tiktai už do
kumentų pasisavinimą, o 
vėliau bus teisiama už šnipi
nėjimą. Jei teismas ras ją 
kaltą dėl dokumentų vogi
mo, ji gali gauti 15 metų 
kalėjimo bausmės.

BROOKLYNIEČIŲ DĖ
MESIUI

Viešas Susirinkimas Gegu
žės Pirmajai Paminėti

Lietuvos Socialdemokratų 
Sąjungos 19 kuopa ruošia 
Gegužės Pirmosios minėji
mą Brooklyne, Amerikos 
Lietuvių Piliečių svetainėje, 
Union avė. Kviečiame daly
vauti visus Brooklyno ir 
apielinkės lietuvius. Kalbės 
ką tik atvykęs iš Europos 
žurnalistas Jonas Vilkaitis, 
profesinių sąjungų veikėjas 
Vincas Gervickas ir K. Bal
čiauskas.

Izraelis Nori Butinai 
Jeruzalio

Izraelio Valstybės Jprezi
dentas, Dr. Chaim Weiz 
mann, praeitą šeštadienj 
kalbėjo New Yorke Wal- 
dorf-Astoria viešbutyje jo 
garbei surengtoj vakarienėj. 
Jis sakė, kad Izraelio vals
tybė sutinka garantuoti 
šventųjų vietų saugumą ir 
prieinamumą visoms tau
toms, bet jis reikalavo, kad 
pasaulis pripažintų Izraelio 
valstybei Jeruzalio miestą.

Pagal Jugtinių Tautų ta
rimą Jeruzalis turėtų būti 
internacionalizu o t a s, bet 
žydai norėtų tą miestą turė
ti savo valstybės ribose, kai
po istorinę žydų sostinę.

kos
rėsi atstovaujanti “600 mi 
lionų žmonių”. Konferenci
ja buvo pakartojimas New 
Yorko “taikos konferenci
jos”, kur bolševikuojantieji 
ir aiškus bolševikai susirin
ko, “pasmerkė” Ameriką už 
karo kui-stymą, pagyrė Ru
siją už “taikingumą” ir išsi
skirstė.

Paryžiaus taikos konfe
rencija su dideliu džiaugs
mu išklausė pranešimo, kad 
Kinijos sostinė pateko į ko
munistinių armijų rankas. 
Ta pati konferencija nu- 
baubė visus kalbėtojus, ku
rie sako, kad dėl šalto karo 
yra kalta ne tik Amerika, 
bet ir Rusija.

lietuviai tremtiniai:
totyiną. Pagal prezidento pa Adomonig jurgis, Julija, 
stulymą, draudimas ligoje Alekna j Ona 
užtikrintų beveik Visiems! Apa„avičius Simas, Ieva, 
gyventojams gydytojo pa-j Ald£,a, Nijola. 
tarnavimą. vaitus ir ligom--

Išlaidos gydymui butų'

savo įtaką Australijos ūm
iose ir visokiomis suktybė
mis ir melais stengėsi įsi- 
briauti į unijų vadovybę.

C. H. Sharpley reveliaci- 
jos yra didelė sensacija vi
soj Australijoj ir nemažai 
prisidės prie komunistų įta
kos sumažėjimo toje šalyje.

nę
A - ----AUCia yvn»o.
Babickas Kazimierai, Mar 

padengiamos is darbdavių, te Rimantas 
ir darbininkų pasų, o sava-! ’RaifrpnaaBaltrėnas Jonas,rankiai dirbantieji mokėtų Pe^7Dondčeiė,’Leo^mra’ 
duokles nuo savo pajamų. Stanislava.

Barnius Kazimieras, Vale
rija, Dalia M.

Bakšys Juozas 
Bakšytė Joana. 
Baniukaitis Mykolas, Be-

VLIK-o Atstovų 
Maršrutas

Pral. M. Krupavičius
Bal. 29 Minnersville, Pa. 
Geg. 1 Detroit, Mich.
Geg. 4-15 Chicago ir ap

linkinės kolonijos.
Min. V. Sidzikauskas

Bal. 30 Akron, Ohio.
Geg. 1 Cieveland, O.
Geg. 5 New York, N. Y. 
Geg. 7 Lawrence,' Mass.

(galutinai nesutarta).
Geg. 8 Cambridge, Mass..

2 vai. popiet 
Geg. 8 Boston, 7 vai. vak. 
Geg. 10 Lowell, Mass.

(galutinai nesutarta).
Geg. 13 Chicago, III.
Geg. 14 Rockford, III. 
Geg. 15 Chicago, III.

ALT Sekretorius

DR. R. BUNCHE VALS
TYBES PASEKRETO- 

RIUS?
Amerikos diplomatas Dr. 

Ralph Bunche, pasižymėjęs 
Palestinos karo tarpininka
vime, yra numatomas pa
skirti valstybės departamen
to sekretoriaus padėjėju. Jei 
jis butų paskirtas, tai butų 
pirmas negras tokiose aukš
tose pareigose.

Draudimas ligoje kainuotų 
apie 6 bilionus dolerių per 
metus.

Prezidentas Trumanas sa
kė, kad dabar Amerikos 
žmonės išleidžia apie 4 nuo-i 
Kimčius savo pajamų gydy- Barščiauskas Jurgis, 
mosi reikalams, arba apie 9 
bilionus dolerių per metus.
Apie 50,000.000 amerikie
čių yra vienaip ar kitaip ap- 
sidraudę ligos atveju, bet 
laisvanoriš kas draudimas 
yra visiškai neužtenkamas

Bartkus Izidorius. 
Bainarauskas Vytautas. 
Blažė Karlis.
Beinortus Bronius, Aldo

na, Irena.
Bružaitė Cecilija. 
Budriunas Bronius.

ir gal tik 3 nuošimčiai \k>ų. Bulota Julius, Antanina, 
gyventojų tun užtenkamą ęampe Adolfas, Kazimie- 
draudimą ligoje. Kazimieras, Gediminas.

Kova dėl drauginio ligo- Daniušis Povilas, 
je eis ir kongrese ir visuo- Dapšienė Elena, Andronis 
menėje. Amerikos daktarų Dulskis Romas, Adelė, 
draugija veda gana piktą j Duoba Elena, Juozas, Sa

Sulaikė Orlaivių Ne
šiotojo Statymą
Amerikos krašto gynimo 

sekretorius Louis Johnson 
davė įsakymą sulaikyti di
delio, 65,000 tonų talpumo 
orlaivių nešiotojo statymą, 
apie kurio statymo pradžią 
buvo pranešta praeitą savai
tę.

Toks didžiulis orlaivių ne
šiotojas pastatyti butų kai
navę apie vieną bilioną do
lerių, bet jo statvmas buvo 
sulaikytas ne dėl iškasčių 
didumo, o todėl, kad karo 
aviacijos viršininkai mano, 
kad toks orlaivių nešioto
jas nėra reikalingas. Sako, 
karo orlaiviai ir be orlaivių 
nešiotojų gali iš sausumos 
bazių pasiekti visus pasau
lio kampus, todėl leisti pi
nigus dideliems laivams, 
orlaivių nešiotojams, nėra 
prasmės.

pasitraukė, o virš 2,000 
žmonių lieka tame mieste.

Šį pirmadienį kinų komu
nistai nakčia įsiveržė į A- 
merikos ambasad o r i a u s 
Nankinge butą ir grubiai 
prikėlė ambasadorių, šaky-. 
darni, kad jie nori patikrin
ti ambasados rumus. Bet 
šiaip jie nieko nedarė nei 
ambasadoriui, nei tarnauto- 
iams.

Nacionalinės Kinijos ar
mijos jokio rimtesnio pasi
priešinimo komunistams ne
berodo. Kinų komunistai 
skelbia, kad jie vienoje vie
toje apsupo ir “visai sunai
kino’’ 150,000 nacionalistų 
kareivių.

Praeitą savaitę kinų ko
munistai apšaudė kelis ang
lų karo laivus, bet nei Ang
lija nei Amerika nesikiša į 
Kinijos pilietinį karą ir pa
lieka Rusijai “globoti” tą 
kraštą.

MASKVA LAUKIA AME 
RIKOS “KRACHO”

Senatorius J. C. Ų’Maho 
ney, kalbėdamas Bostono 
teisių mokykloje ši antra
dienį sakė, kad Maskva var 
gu puls Ameriką su gink 
lais, bet Maskva laukia, kad 
ekonominis krizis neišven
giamai pasirodys Ameriko
je ir tada, ekonominio su
krėtimo pasekmėj, Rusijos

SUTARĖ VAKARU VO
KIETIJOS KONSTITU 

CUĄ
Šį antradienį Vakarų val

stybės ir vokiečių konstitu
cinis seimas Bonuos mieste 
sutarė naująją Vakarų Vo
kietijos konstituciją, pagal 
kurią tvarkysis vakarinė 
Vokietija. Konstituciją va
karinei Vokietijai išdirbo 
patys vokiečiai, pagal Va
karų valstybių nurodymus, 
o šią savaitę skirtumai pa
žiūrose buvo galutinai išly
ginti. Laukiama, kad vaka
rinė Vokietija greit po ke
lių mėnesių jau pradės gy
vuoti, kaipo savaranki vals
tybė, o okupacinės armijos

propagandą prieš draudi
mą ligoje, bet labai daug 
daktarų tą sumanymą re
mia. Darbininkų organiza
cijos vis griežčiau pasisako 
už draudimo ligoje įvedi-

lomėja, Danguolė, Gema. 
Dusikis Romualdas. 
Eidimtas Petras, Monika,

Milda, Romutis.
Gaidelis Jonas.
Gedmintas Juozas, Leoni-

mą. ja, Marija, Helena.
Jei kongresas šiemet neiš -i Gelumbauskas Juozapas,

spręs to klausimo, tai 19501 Valerija, 
metų kongreso linkimuose Gladas Bronius, Magdale

na, Dainius, Algimantas.draudimas ligoie bus vie
nas iš svarbiųjų klausimų, 
kurį turės patys balsuotojai 
išspręsti.

Guida Marija.
Gulbinas Andrinas, Amą 

lija, Alfonsas, Juozas. 
Ivanauskas Jonas. 
Jankauskas Povilas, 

sė, Donatas.
Janukaitis Antanas. 
Janulevičius Julius, Elena,

Sta-SENATAS UŽ NAMŲ 
STATYBĄ

Senatas priėmė 57 balsais v<Biiui, 
prieš 13 įstatymą apie butų u’įjana

_ , ____ ,____________ statybos rėmimą. Dabai- įs- janušįitis Jurgis, Veroni-
i jos vidaus tvarką nebėsi- tatymas svarstomas atstovų , Teresė

rūmuose. kur privačių sta-į jonynas Zigmas, Antani
na, Rosa. •

Jurkšis Alfonsas, . Ona,

PASITRAUKĖ KARO LAI
VYNO SEKRETORIUS
Šį antradienį pasitraukė 

iš savo vietos karo laivyno 
sekretorius John L. Sulli- 
van. Jis pasitraukdamas 
protestavo prieš krašto gy
nimo sekretorių Louis John
son už sulaikymą didžiojo

KURIASI DVI VOKIE
TIJOS.

Amerika, Anglija ir Fran- 
euzija yra nusistačiusios su-* 
kurti Vakarų Vokietijos val
stybę iš savo kontroliuoja
mų zonų, nes su Rusija iki 
šiol nebuvo galima susitarti 
dėl vieningos Vokietijos su
darymo. Yra jau baigiama 
ir Vakarų Vokietijos konsti
tucija rašyti.

Dabar iš Berlyno atėjo 
žinių, kad rusai ragina vo
kiečius įkurti panašią val
džią ir Rytų Vokietijai, ku
rią dabar kontroliuoja So
vietų armija. Esą, jeigu vo
kiečiai pastatys Rytų Vokie-

orlaivių nešiotojo statymo ^-1.°^ komunistinę. valdžią, 
ir sakė, kad Johnsono pa- tal ^.0V,e^V Paflary-
tvarkymas yra “sauvališ- SIanri su ta valdžia taikos 
kas”. J. L. Sullivano vieti- nutartį n nereikalausianti

jokių atlyginimų už karo 
nuostolius, kokių vokiečių 
armija padarė Rusijai karo 

IŠBUVO ORE ŠEŠIAS I metu.
SAVAITES ! Taigi išrodo, kad gali su-

Du lakūnai, Bill Barris ir sidaryti dvi Vokietijos—ry- 
Dick Riedel, šį antradienį tuose komunistinė, o vaka- 
nusileido žemyn Fullerton,; ruošė demokratinė.

ninkas dar nėra paskirtas.

kur privačių sta 
tvbos kompanijų žmonės 
stengiasi jstatvmo priėmimą
dar sutrukdyti. į Liutavoras, Snieguolė, Juo-

Sento priimtas įstatymas zas.
____________ ____ _ ______ numato pastatyti per arti- Jąsjnnas Adolfas.

aiškis Chicagoje tvirtina,! miausius šešius metus 810,-' Karklys, Klemensas, Jo- 
kad Amerikos generolas; 000 pigių hutų iš valdžios lan ta, Juozas.

lėšų. Už įstatymą balsavo Kasnickas Aleksandras, 
veik visi demokratai ir ke- Eugenija, Alfredas, 
liolika republikonų. | Nukelta į 8 pusi.

kiš.

GEN. MACARTHUR 
KRIKŠTYSIĄS 

JAPONUS.
Vienas presbiterijonų dva-• • X • - -» *

Susirinkimo pradžia 4 vai. diktatoriai tikisi išplėsti sa- MacArthur, kuris dabar val- 
pavakarėj. Visus širdingai vo įtak^ visame pasaulyje, do Japoniją, išdirbęs planą 
kviečia • Rengėjai neišskiriant nė Amerikos, apkrikštyti visus japonus.

Calif., aerodrome. Jie išbu
vo ore lygiai šešias savaites 
arba 1,008 valandas, skrai
dydami į ratą. Lakūnai su- 
mušo skraidymo ilgumo re 
kordą. Jie nusileido

SIŪLO PANAIKINTI BIZ
NIO ATVIRUKUS.

Senatorius Long "įnešė bi
lių, kuriuo siūloma panai- 

labai kinti 1 cento atvirukus, ku- 
įsvargę, bet patenkinti, kad riuos dabar biznieriai varto- 
sumušo “ištvermingumo re- ia skelbimosi tikslams. To- 
kordą”. Gazolino savo or- kie atvirukai, jis sako, labai 
laiviui jie gaudavo skrisda- apsunkina paštą, o pelno 
mi. paštui neduoda.

i
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' GEGUŽĖS PIRMOJI turi būti keliami ir spren-
--------  džiami pačių lietuvių trem.

Po visą pasauli per 60 tyje. Mums nelabai patiko?.
metų darbininkai apvaikšti- vo skaityti tremtinių -u?.. 
iiėja Gegužės Pirmąją, kai- kimų pageidavimus, .cv. 
po Darbo žmonių šventę. Amerikos lietuviai “pers.- 
Tai yra kovos ir darbinin- tvarkytų” ir i A. L. larybą 
.kiškų siekimų Įsisąmonini- Įsileistų tautininkų srovė.- 
mo diena. atstovus. Mes manėme, kad

Darbas, visų vertybių ku- A. L. Taiybos susitvarky- 
rėjas, per ilgus amžius buvo mas turėtų būti paliktas A 
paniekintas, o darbo žmo- merikos lietuviams, 
kus. palyginus jį su kariu ar Bt[ vienL. klausimu mes 
dtasiškiu, buvo paskutinis turjme di.r'vri įiįmli šitame 
žmogus .kurs buvo nustum- nusistatvmė. Tai vfį Maiu 
tas ! paną žemiausią vietą jif(S uėtuvos atstovu irilci- 
visuomeneje, buvo įsr.audo- dim0 į vuK-a klausimu, 
jamas, beteisis ir bebalsis Mums '5Unkjaį suprantama, 
visuomenes narys. kodėl Mažosios Lietuvos
, Bet naujų laiku darbinin- atstovai jau senai nėra \ I - 
kiškas judėjimas pakeitė iR-e. To. rodos, reikalauja 
amžiais vyravusią pažiūrą į, teisingai suprastas Lietuvos 
darbo ‘-žemumą”. Darbinin laisvinimo reikalas. VISO ' 
kų judėjimas iškėlė darbo Lietuvos.
žmogų i lygią vietą visuo jįes. 
menėje su kitais luomais. Deja. 
davė darbo žmogui būtiną atstovam

ANGLŲ LAIVAI GRĮŽTA I ŠANCHAJŲ

AyJų karo laivai Cdhsort, London ir Black Swan plaukia atgal i Šanchajų. 
J k- bandė išgelbėti laivą Amethyst, bet kinų komunistai juos pradėjo iš kanuo
du daužvti.

600,000 lšvietintu Arabų
o ne tik jo?

savigarbą ir i musų šių die- pastojo
pų visuomenę Įnešė savas ščioniu demokratu) užsi.-pv- ?-a Izraelio kaimynystė- Jų apgyvendinimas butų va dabar gana ryškūs 
idėjas dėl viso visuomenės rimas." Krikščionys demo i 3e-atsirado šeši šimtai tuks- 
ukio ir dėl valstybių tvarky- kratai “bijo", kad Įsileidus tančių arabų pabėgėlių ar 
mo. Šiandien darbininkas Mažosios Lietuvos atstovus įvarytų iš žydiškosios Pa- 
nebėra “paniekinta” visuo-ij VLIK-ą, jie tame komitete lestinos dalies.
pienės dalis, bet jaučiasi peteks savo daugumos ir dėl Arabai bėgo
lygiateisiu visuomenės na- siauro partinio reikalo, dėl į teritorijos dėl karo veiksmų, 
nu ir kovoja ne tik prieš parapijinės politikos ambi- baitais ir savo vadų ragina-, 
išnaudojimą, skurdą. bet Į cijų, dėl
siekia ir visame visuomenės pasimoiimu 
bei valstybės gyvenime už- “katalikišl’ 
imti jam prideramą rietą, paniškai ) 

Gegužės Pirmoji per 66 žmonės nenon i 
metų buvo darbo žmogaus 
siekimų kovingas pasireiš
kimas. Ta diena ir dabar 
turi tą pačią prasmę, kaip 
ir prieš 60 metų. Daug ne
teisybių ir nelygybių paša-

Kas Savaite
Browderis “Gizeli*” sprendžiant musių laukuo;

Leonas Pruseika, žinomas se, Amerika turės surasti
Bimbos gizelis, surado nau- kokią nors aiškią politiką 
ją Brovvderio prasižengimą Azijoj. Ilgas žiūrėjimas, 
ir numaskavo Teherano did- kaip Maskva stiprinami Azi- 

■ vyri “Vilnyje”. Pruseika ra joje, virsta nedovanotinu 
žioplumu.t „so:

nori gauti $100,000,000 su
kurti ekonomini rojų ekono 
miniai atsilikusiuose kraš
tuose. Žinoma,

“Prezidentas Trumanas “Kairėja... Nejuntant”
Vienas bolševikų žmogus, 

V. Andrulis, surado netikė- 
. . , tą dalyką. Jis R. Mizarai Į

tai niekai aug| paįnįbždėjo, kad “Lie- 
111 tuviai darbo žmonės kairė

ja... Įvykiai Amerikoje juos
-i i . • ia kaitina, gal jiems nei ne-i rujose... Įdomu, kad tą ide- ,untant- 

ja Tiumanas pasiskolino iš v •

dauggiau, kaip tik nauja 
priemonė amerikinio impe
rializmo susistiprinti kolo;

ją numanąs pasi 
i‘Earl Browderio...” Tą pa 
įsakęs Leofias, akimi pa- 

—■ mirkčiojęs, klausia: “Keno
gizeliu buvo Browde:is?”

Na ir filosofija to And
riulio ! Žmonės kairėja, kaip 
miegodami, net jiems pa- 
iewis nejuntant! Bet tai 

Andru-mieji laimėjimai leistu ma- p L nėi a viskas \ incas _
nyti. Nežiūrint kaip išaugs ..k£inJ; kad ?a‘ ’ 'is sudeda duoklę ir• bolševi-

• Izraelio valstybė, ji visvien rii*’ būdamas Ame n kų sivispiaudai, kūną jie
liks maža salelė arabu pla- ^unist5 Prijos \adų buv o vadina *.savlkntika . Jis

S- ėioie iuroie * ;kailu ir Amenkas kaP\tal,r įsako:
Gal Izraelio ateitis pri- gizeliu ir net sugalvojo^ >.Tačiau (padėtiS> butų 

klausvs ir nuo Izraelio poli- tiems kapitalistams pemm kur kas geresnė, jei is tūlų
pkos? Jei žydą tarpe reikšis « ------------- —~

pul|<us ko-
musų atsakingųjų draugų 
butų išravėtas neatbolnu- 
jnas, senoviškieji dąrbo me
todai... kai kur politinė sa
višvieta skaudžiai apleis--r------------- --------------------------------------------------------------------, — pavojus jų , , .

kad vien Irakas, jei jis ikin- ^augumui ir teritorijų nelie- kas; Maskva ^.1L<?u.,.rio,<n£ ta ’. 
iš Izraelio kytų j naudingą darbą Tig- čiamybei. Aišku, kad arabai prakeikė ir neiskeike. Mas- Du draugai, Mizara su 

ro ir Eufrato upes. ealėtu handvs ta navoiu uašalinti. kva JI laiko lyg n nro ir Eufrato upes, galėtų bandys tą pavojų pašalinti. • 
duoti darim ir duonos milio- Rpr ipi Tzraplis mokės suras- jam uz jo

ezerve n Andruliu, pasikalbėjo apie 
“teheraninius politiką, kaip kiaulė su žą- 

iki “ne- 
pačiu j- 

■ jų “sa- 
i apleista”. 

Širdingi!
Tokį širdingumo patari

mą duoda republikonams 
vienas jų vadų, senatorius 
Bricker iš Ohio. Jis siūlo 
Įrašyti Į namų statybos Įsta
tymą, kad federalinės val
džios pinigais statomuose 
namuose butų uždrausta 
“rasinė, segregacija”. Jis 
sako: “čia yra mums proga 
balsuoti pagal musų parti
jos platformą. Abejose plat- 
foimose ir abejose rinkimų 
kampanijose buvo pabrėžta, 

civilines 
už 

irdin- 
ci-

irgi bukime

kumą ir diktatorišką pasi- kurie dabar skursta kai- dėtis arabai pabėgėliai is apsčiai ne tiktai žemėje, nori nuimti Berlyno bloka-
......... gaudami Izraelio teritorijos. Bet toks bet ir žmonių širdyse. dą, nes jie iš jos’ nebesitiki

H. P. jokios naudos sau. Oro 
M transportai, nors Amerikai

pasvarstyti ir musų sve ' ar?a ,1S kaimyninių bai juos.REDAKCIJOS ir brangiai kainuoja, bet
ų valstybių. Galima įsivaizdi^ti ir ATSAKYMAI. ■ aP™Pina Ber1™? Prekėmis;

toki atsakymą Į tą pat -------- i {>. ^9 įrPH blokada smar-
klausimą. Žydu valstybės Aniui Rukui, Chicagoje— kiai kerta ir rusams, nes jie 
pasirodymas “Viduriniuose Straipsni apie Airiją Įdėsi- nebegauna jokių prekių iš

pnes
dą, prieš nedarbą, prieš : -------, --- ,
vairias darbo žmogui daro- _cia atstovauja alar^

ir socialistinės ateities ir musų tautos dalimi, 
šiandien yra darbininkų ko- Dėl tikrųjų priežasčių 
vos turinys. ; kodėl klerikališka srovė bi

Prieš 156 metų Lietuvos jo Įsileisti i VLIK-ą Mažo 
poetas, Dionizą:
klausė:

bę?
Dėl erižimo 

yra aiškus NE! 
pabėgę arabai

atsakymas 
Iš Izraelio 
nebegalės

Poška, sios Lietuvos atstovus. “At- grįžti i žydų valstybę. Jie ir 
ieities Keliu sako šitaip: nebeturi kur grįžti, nes vi

suose arabų seniau‘Tačiau visoj toj tikrai ne-“O kas gi jums išskynė pie
vas. dirvas laukus? Kas sau-' 
sojnis padarė tas
akmenis suskaldė : Kas is upių 
jšvalė botirinę uolą. ant kurių lyvavimas VLIK-e 
laivai, valtys tankiai taip už- minuojančią tam 
puola? Kas vieškelius ištaisė, padėti VLIK-e. Atrodo, 
smiltimis išpylė, ir išrausė ša-i to? VLIK-o uždavinys tėra 
limis tą perkasą gilią? Kas po vienas — daryti kas galima 
daržus tuos gražius medžius. Lietuvos laisvinimui, o tas už- 
pasodino? Ir tuos kalnus su davinys yra bendras visa: l'e- 
duobėmis dailiai sulygino? tuvių tautai, visom visuome-

apgy-
lemtcj istorijoj lemiami yra "A _ p-'iOStuose, kaip

is pelkes? Kasi ne sakomi motyvai, bet nesą- Haifa. >afed, Tibe-
lė? Kas iš upiu komi. M. Lietuvos atstovo da- Acie, Ramleh ir kituo

tų miestų kvartalai,

nės srovėm. Bet kurie srovi 
niai interesai turi 
pašalinti. .Juos ne
par ji norėti ruošti sau ate;- . . .
ties pozicijas, yra pikta ir ne- vfeina^il namai Žydams. Ge* 
pakenčiama nuodėmė ypač ;'eSniU0'f to mfesto kvarta* 
šiuo mums tragišku momentu. ‘uose‘ kur seniau gyveno 
(Norėdama ruošti pozicijas at- a.ar,U. ,turtingesnieji žmo- 
eičiai. kiekviena srovė gaii n,eč’ ;ia?ar jau gyvena žy 
dirbti
nuodėmė
vos atstovo Įsileidimo i VLI-, Panašiai via su arabų 
K-a priešininkui“ 'žemdirbių farmomis. Jose

šiandieną turi tęsti savo ko-! Krik^1.?n-V?. demokratai jau įkurdinti ar Įkurdinami 
va visuomenėje už daugiau yra kun‘^ ^minkai, kurie ne
teisingumo eervbiu skirstv-1dle sako» kad "Lie- įuh nė mažiausio noro uz- ne Tte?sing^niųvisS-i^3 .vra vilkiška”, o to-, teisti darbavietes seniesiems 
nės nkin (lėl Jie ir norėtlJ katalikvbės! navininkams.
Pilietines ir poHtines teises £^atnga išlaisvin . Kadangi išIzraelioterito-
demokratinėjvalstybėj ir už Retiną valdyti... j rijos pasitraukė veik visa
socialistinį visuomenės ūkio i Ž?n.or?a’- Rri?c,.0P.V5 demo- at abu mase, tai ir likusiems 
pertvarkymą kratai, kaip ir kitos politi- arabams inteligentams, dak-

Toki vraG»nžA P;-™ in.ės S™***’ turi tei?^ varžy- Jarams, advokatams, žurna- rio s koringa P,rrao te dėl (takos visuomenėje, 'stams ir kitiems nebėra
.10. Kovinga piasme. bet žaisti Lietuvos dalies: yeikti, nes žydų koštu-

(gyvybiniais reikalais turėtų ntięrių jie negali tikėtis tu- 
buti neleistina NIEKAM. ' ičti. Taip, per visai trumpą 

i laiką, karo ginklams žvan-

kymus (su tyliu Rusijos ir straipsnyje neradome jokių Pai'<lu°ti amerikiečiams, lik širdingi ir pasisakykime. 
Amerikos laiminimui paro prasilenkimų su faktais. ‘ ar beatsiras norinčių pirkti?i tikrai =
dė arabams, kad jų pasinio . U- JaInk*mk“,\V^^ ža? ka^beabė^oia‘kad Ber- "'^•Suvažiuoja žmonės į si 
Simas ir karo žygiui ir eko- JuJe — Laikraštis Laisvoji f31 k3-. beabejoja. kad Ber yo konvencjja nriima 
nominei kovai yra primity- Mintis' jau senai sustojo'Įz00 blokados galima buvo -
viskas ir kad jie negali ly ėję?
nominei kovai yra primity- Mintis” jau senai sustojo D™0 kadv=> gam.ia uuw ^jn^į platforma urirašo viekas ir 'kad iie neeali iv . ėjęs ir šiuo tarpu laisvama-! bet pačioj pradžioj!įĘ ™4įaiPa7^

•abi: v.k„ngrese ,3^ 
ių plepiai patys

kai. Palestinos Įvykiai dar zacijos. bent mums nėra to- Per da9£ | yoks°n^irdingumasSP1hUpa-
- mas kainavo milionus dole- -- unikumas ir pa-

rių, bet rezultatai yra tie jepublikonų vadų tarpe 
i- H feodalinės ^ntčarko's/at- ™n, Ohio - Kiek suprato-! it^ai. gavo antausi ir P a< e a keItl P^slyksteji-
e. .silikimo ir tamsumo. Sirijoj iš Tamstos laiško* jus ^,k begalvoja, kaip bloką;

Kas pastatė tas baltas trobas, 
murinyčias, iš plytų ar iš ak
menų blizgančias bažnyčias? 
Kas tuos žemčiūgus, auksus, 
sidabrus nupelno?”

Poetas i tuos klausimu', 
pats ir atsakė, jog “Vis tai i 
kruvins prakaits iš mužiko 
delno!”

“Kruvinas prakaitas” ir 
šiandien yra musų visuotine 
pės pamatas, musų gerbūvio 
ramstis. Darbo žmogus ir

MAŽOSIOS LIETUVOS 
REIKALU

nieji _______ ______________
kurie žydams atrodė per ilgai svilins arabų makaules ki žinoma, 
daug 'kurdus, yra išgriauti ir vers juos ieškoti išeities Charles Baranauskas, Lo-
ar griaunami. Prie Tel Avi 
vo, gretimame Jaffa mieste.
virs :’0 kvartalų skurdžių j jau Įvyko “posūkis”. Ten nu?h)b kti “spiritua-

ri būti iš jo a.rabų namų yra išsprogdin- 
šti i VLIK-ą. 11 ,d.inaniitu. griuvėsiai valo- 
--- ip‘j h' vėliau bus statomi gy

armija paėmė valdžią ir b’stų seansuose vartojamą 
nradeda kalbėti naują. dik -J1^0-!’. staliuką, “ouija 
taturos rėžimo kalba. Siriia, board . Toki Įranki galite nu entetlI

dos nuėmimą “garbingiau 
užmaskuoti, kad jų pašlijęs
‘prestižas” dar labiau ne- kad New

Steigiamasis... Seimas”
“Tėvynėje” teko skaityti.

učiai, kiekviena srovė gaii , Jau gyvena zy-
lirbti pačioje visuomenėj). Ta '’.ai‘ a»’abams nebebus
įuodėmė kaltiname 51. Lietu- KUI gl’ĮŽti.

j-odos, nori pasukti Turki- P.n'kti bet kokioj “magi 
jos mirusiojo diktatoriaus Clan s supplies” krautuvėje, 
Kemalio keliu ir bandys mo a,’ba per didžiąsias “mail 
dernizuoti kraštą iš viršaus, order krautuves.
Naujo rėžimo nacionalistinę i

Yorke Įvyksta 
“tautiškos srovės steigia
masis seimas”. Bent toks 
skelbimas Įdėtas tame laik-

vėl suliepsnojo. “Taikos de- ia^zV% ♦ «♦ r-u 
rybos” pasirodė tiktai gud- {? .i^i“ S3 5.°/.®
rus karo manevras, kad su
skaldžius nacionalinės Kini 
jos jėgas ir sustiprinus rusų 
remiamas komunistines ar
mijas. Dabar, kai komunis
tai sutraukė jėgas ir mano 
ginklu išspręsti ginčą, jie 
metė Į šąli visokias derybas 
ir šneka anuotomis.

Armotų griausmas vėl iš
kėlė “Kinijos klausimą”.
Jau ne pirmą kartą komuni
stai panaudojo “derybas” 
gavo karo tikslams siekti.
Pirmą kartą Į “derybų” pin
kles buvo Įsipainiojęs ir A-

Kinija Liepsnoja
Kinijos pilietinis karas

steigs* Iš skelbimo matyti, 
kad “seime” dalyvaus ir 
jnisija, ir vadavimo sąjunga 
ir tautininkų centras. Taigi, 
kai Olis, Karpius, Tysliava 
ir Abraitis susitiks su Ab- 
raičiu, Tysliava, Karpiu ir 
Oliu, o paskui kada tie vy
rai dar susitiks su Karpiu, 
Tysliava, Abraičiu ir Oliu, 
tada ir turėsime naują tau
tišką “srovę”, arba tokį dar
nų lataką, kuriame V. Ras
tenis nebesibars su J. Tys-^ 
liava, o Bronius Raila pa 
mokys, “srovės” veikėjus.

ir šovinistinę “dvasią” suku 
rė Palestinos Įvykiai. Rūgi 
mas prasidėjo. Jis eįs ir to
liau. O jei toje “dvasioje” 
eis arabų kraštų moderni-į 
žavimasis, tai anksčiau ar’ 
vėliau Izraelio valstybė gali 
susilaukti netikėtų staigme-i 
nų, ypač jei “tarptautiniai 
Įvykiai” palenktų didžią
sias valstybes neberemti Iz
raelio ir ieškoti arabų kraš- 
tųdraugystės.

Kas sako “arabų kraštai”, 
—sako aliejus, svarbiausia 
karo medžiaga. Arabų kra
štai “pludurroja aliejuje”, | 
todėl jie vra svarbus, kaipo 
aliejaus šaltinis ir svarbus 
:avo geografine padėtimi.
, Persitvarkę, arabų kraštai 
gali bandyti Izraelio klausi
mą vėliau savaip išspręsti/ 
sakysim taip, kaip Izraelis-i _ i ____Jt

EINA PAS TRUMANĄ

Naujas Kubos ambasado-

merikos "nefpaHp3 ambZ tėv/
padorius Kinijai, — genero-l • • . , . .las Marshall. Jo pastangos I .lauklFn?
“sutaikinti” nacionalistus ir pajudinant. Jei žemėpajudinant, 

ir nepajudės, tai apkerpėju'ssass?.- ------ Gailestingumo jausmas ?ant, Izraelio valstybė “pa-
Mes retai kada kalbame yra kilnus, paaukok dienos tuštino” vietą saviems žmo- 

uždarbĮ vargan patekusiem nėms ir atsikratė nuo arabų 
lietuviams! Aukas siųskite: gyventojų.
United Lithuanian Relief Kokios to žygio pasek- --------- . - -------------------- , .. - . , . . ..

mės bus ateičiai, šiandien'dabar išsprendė arabų klau- nūs, Dr. Oscar Gans, eina n}** JTa gal svarbiausioji 
niekas negali pasakyti. Ara-girną. Ateitb Izraeliui gal P»s prezidentą Trumaną nelaimių pnežastis.
bų kraštai turi plačias teri-1 nėra toki skaisti, kaip pir- persistatyti ir susipažinti. Kinuos klausimui Emi-

apie tremties lietuvių politi
ką, apie srovių santykius ir 
apie VLIK-o , (Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- Fund of.America, 
teto) susitvarkymą. Mes 
skaitome, kad tie klausimai

rika “padovanojo” Rusijai 
Kinijos gelžkelius ir tento

ordinai
gali subarškėti.

J. D.

105 Grand st.,
Brooklyn 11, N. Y.

V • A. • - » • • asAtii—- -• -- —

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.**

HM
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Ii LDD 7 kp. Susirinkimo ruošiama New Yorko Lietu
Balandžio 10 d. įvyko mė- V*V Tarybos vadovybėj, 

nesinis LDD 7 kuopos susi- Susirinkimą užbaigus — 
rinkimas. Bronė Spudienė Bill Walton pakvietė pas 
atidarė susirinkimą. Tvar- save į sklepuką užeiti. Taip. 
kos vedėiu išrinktas advo u* padarėme. į
katas S. Briedis. P. Kriau-. Kas yra tas Bill Walton? 
čiukas perskaitė protokolą,!Tai yra Atletų Klubo gaspa- 
kuris priimtas vienbalsiai. donus. Kadaise buvo leng 
Finansų sekr. F. Si,ūdys yo svorio boksininkas ir yra
pranešė, kad kuopoje na- 'a11?1^5 . rangfynes
rių yra virš 50, liet už šiuos Kaip ziun is salies, tai atro- 
metus vos pusė jų pasinio do. kad Billis negali apsiei 
kėję. Jis prašė susirinkusių- j! **£? klubo, o kluoas be Bil- 
jų, kad jie ir patys užsimo-^°-.T.ai vienos šeimynoj 
ketų ir kitus paragintų užsi-j nariaL
mokėti metines duokles. LDD 7 kp. Narys

A. Suingle iždininkas Pai Harry Burke Svex iuose 
savo pranešime nurodė, kadi Balandžio 9 d. F. SpudvsJ 
kuopos iždas tuscias ir ra- p Spudienė, J. Buivydas, 
gino uio reikalu susidomėti, i ą Buivydienė ir Uri. Kryži-:

Snnan Jaromskis persta-: nauskienė nusprendėme ap 
t.vtas J LDD t kuopą nariu lankyti seną musų LDD oi- 
n vienbalsiai priimtas. ganizacijos veteraną drg.

LDD 7 kuona ruošia ban-' H. Burkę, kuris gyvena 
kieta, kuris bus balandžio Union, N. J.
30 d. A. L. P. Klubo name. Tai yra stambus kvietkui 
I bankietą bilietas $3.00. į augintojas, kuris turi dvi 
Tikietus prašome įsigyti iš didelias naujausios mados’ 
anksto. Bankieto rengimo “garnes”, apie 150 tukstan , 
komisijon įeina: J. Rima vi-; čių dolerių vertės. Vienu žo-Į 
čius, B. Spudienė, Uri. Ba- džiu, tai stambus biznie- 
las ir P. Kraučiukas. rius, o dar stambesnis visuo

J. Buivvdas pranešė apie. menininkas, 
manomą ruošti vasaros išva-; Drg. H. Burke priklauso 
žiavimą į Jersey valstiją. Jo’prie daugelio amerikoniškų 
nuomone, kad prieš kriau-j profesinių ir kultūrinių or-Į 
čių vakacijas įuosti išvažia- ganizacijų ir jis visada yra 
vimą, dar peršalta. Liepos ! stambus lietuviškų pažan- 
mėnuo — vakacijos. Todėl giųjų organizacijų rėmėjas, 
reikia ruošti ar pabaigoj1 Malonus šeimininkas nu- 
rugpiučio ar pradžioje rug- stebo, kai pamatė mus du

PAVOJUS ! Iš Saulėtos Floridos
Musų Naujienos vėl pražydo. Turime ir mes

Vietinis BALF1 39 skyrius vieną medį apipiltą vaisiais 
surengė praėjusį sezoną 3 ir žiedais, o gerb. A. D. 
piknikus F. Mockų sode, Kaulakio darže jų yra daug 
sausio 30, vasario 6 ir vasa- ir gražu pažiūrėti, kaip jie
rio 13 dienas. Sutraukė gra- žydi. •

‘žų būrį svečių. Įplaukų bu- * --------
° klasių turėta Oras čia puikus ir žmo- 

Šot* nn ° ‘ e 1 n o liko n^s maudosi sūriame van-
$-73.00. 'denyje kiekvieną dieną ar

Balandžio 3 d. laikytame (aį žiemą. ar vasarą. Ypač 
susirinkime, kuriame, deja, sveikas oras seniems žmo- 
dalyvavo tik 17 narių, nu- nėms. C. K. Braze
tarta pasiųsti į BALF cent- ______
rą $280, prie to prisidėjo
$18 narių duoklių ir SLA Tautų Festivalyje Lietuvius 
kuopa aukavo $10. Tuo bu-( Atstovavo Kitataučiai 
du BALF centrui pasiuntė- Miami miesto parke YW- 
me $308, o ižde dar turime CA surengė Festival of Na- 
$17.15. jtions. Apie iškilmes Miami

SLA 44 kuopa aukavo ir spauda plačiai rašė, tai į 
A. L. Tarybai $10. Kaip parką prisirinko tarp 10 ir 
jaunai kuopai tai gražus ir 12-os tūkstančių žmonių, 
patriotiškas pasirodymas.1 Buvo paskelbta, kad daly- 
Sumanytojas duoti auką bu'vaus 14-ka tautų: J. A. V.,
vo gerb. A. D. Kaulakis.

“Gelbėkit! Jis pagavo mano tėvelius, gali pagauti ir mane

sėjo menesio. Palikta laiko 
paskyrimas komisiiai.

A. Buivydienė ir B. Spu

lyse vakaro prieblandoje ir 
tuoj susikvietė į vidų. Mu
sų moterys tuoj panorėjo

dienė kalbėjo anie SDaudą, apžiūrėti šeimininko gėly-
o ypatingai apie “Darbo” 
platinimą. Sako, parsitrau 
kerne 50 ekzempliorių ir

nūs ir nieko nelaukę nuėjo
me. O jau tų gėlių! Į tuos į 
gėlynus žmogus įžengęs'

jau didesnę pusę jo išplati- jautiesi lyg pasakiškame ro-j 
nome. ijuje. Musų moterys negalė-

J. Buivydas pranešė ką jo atsidžiaugti tomis įvai- 
mano darvti švietimo komi-’ riausiomis rožėmis, tulpė- 
sija į kurią įeina: J. Buivy- mis, lelijomis ir daugybe Ri
das, A. Buivydienė, B. Spu-! tokių gražių gėlių, 
dienė. P. Kriaučiukas ir V. Apžiūrėję gėlynus grižo- 
Kalvelis. Pranešimas priim- me į puikiai išpuoštus ir lui
tas ir pastebėta komisijai, mingus kambarius. Kamba- 
kad ji imtųsi dirbti. riai papuošti gražiais alieji-

Išrinkta i Dariaus ir Girė- mais paveikslais, kuriuos

Šių metų _____________ ,__ „___  s __ r______ __ L .
30 d. 5-je Avė. New Yorke dą. Pasaulio centre, New primušami. Mušeikos ir nu- 
įvyksta milžiniškas lojalu-’Yorke, irodysime savo loja- liganai čia buvo vaikų did
ino paradas. Visų geros va-'lumą J. A. valstybėms ir vyriai. Vaikai turėjo savo 
lios lietuvių pareiga yra už tvirtą valią siekiant Lietu ypatingus raketus. Jie ver- 
ijnti jame tinkamą vietą, ša- vos laisvės. tė jaunesnius vaikus mokėti
lia daugelio kitų dalyvau- Ypač prašomos dalyvauti jiems pinigus “už apsaugą . 
jančių tautų. Lietuvių Trem- merginos ir moterys tautiš-IJie įsikabindavo į prava- 
tinių Draugija, New Yorko Ruošė rūbuose. . žiuojančius sunkvežimius ir
Amerikos Lietuvių Tarybai Lietuvi, atmink, kad tai mėtydavo savo sėbrams iš 
pritariant, organizuoja lie dalis kovos už musų tėvų jų viščiukus. Jie vertėsi va- 
tuvių eiseną. Visi lietuviai žemę! „ gišiavimu krautuvėse. Mažų
renkasi minėtą dieną, 2 vai. Parodykim, kad esam vie- mažiausiai vienos Chicagos 
15 min. po pietų 92-joj gat- ninga ir laisvės verta tauta! rasinės riaušės kilo iš čia”, 
vėj, maždaug apie Lexing-‘ Liet. Tr. D-ja N. Yorke Sakoma> kad raedį pažin-

si iš io vaisių, o žmones iš 
jų darbų. Viršuje paduotas 
vaizdas rodo Romos katali
kų kunigų darbų vaisius ir 
tie vaisiai tokie, kad.blo- 

Socialdeirokratai Rengia nyje parodoma ne stock gesnių nereikia.
Gegužės Pirmos Minėjimą j vardų kompanijų apsilenki- Kaip sakyta, minėtas ap- 

Kasmet lietuviai socialde- mas su žmoniškumu, o apra- rašymas tilpo “McCalPs”
mbkratai mini darbo žmo- somas stockyardų apylin- laikraštyje jau kovo mėn.
nių šventę__Gegužės Pir-s kės, vadinamos Tovvn oi Nors ten minimi lietuviai,
mais. Per eilę metu vienu Lake arba Back of the minima lietuvių parapija,
ar kitu budu ta diena yra Yards, darbininkų skurdu’ minimas ir tos parapijos

medžiaginis, dvasinis, juri klebonas kun. Linkus, bet 
dinis, ir dorinis gyvenimas, marijonų “Draugas” nesi- 
Tame straipsnyje autorius'teikė pasidžiaugti tokiu

Chir'AcfnlP
■> VAV'*’ v* ~

minima, kartais ruošiami 
meniniai koncertai, kartais 
prakalbos.

no paminklo statymo kon
ferenciją, kuri bus gegužės

piešė miręs draugo H. Bur 
kės sunus. Mums bešneku-

15 d. delegatai: A. Buivy- čiuojant atėio ir H. Burkes 
dienė, J. Buivydas ir A. j sunus su žmona, susipažino- 
Mačionis. Skaitytas laiškas-me su ta meilia porele, o 
nuo Tremtinių Draugijos ' vėliau jaunieji išvyko i te- 
kuri kviečia į lojalumo de -atrą.
monstraciją balandžio 30.! Vėliau dar atvyko drau 
Laiškas priimtas ir atstovai'gai Kazanauskai ir Mrs. 
išrinkti: J. Buivydas ir B.ĮMiller ir musų pobūvis už- 
Spudienė. ' įsitęsė iki pirmųjų gaidelių

Nors LDD kuopa išrinko Į,su maloniu šeimininku besi- 
delegatus, bet kuopoje bu- i vaišinant, 
vo pastebėta, kad Tremtinių' Buvome nuvykę pakviesti 
Draugija pasisavino ne sa- drg. H. Burkę atvykti i LDD 
vo darbą dirbti. Mes čia tu 7-os kuopos vakarienę. Ga 
rime New Yorko Lietuviui vome iš jo užtikrinimą, kad 
Tarybą, jos užduotis visur'atvyks su dviem mašinom, 
ir visaip ginti Lietuvos ne-i pilnom svečių. Malonu bus 
priklausomybės bylą. To susitikti Brooklyne. 
kia demonstracija turi būti Viena* iš Dalyvių

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

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

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
636 E. Broadtray, So. Boston 27, Mui.

Italija, Filipinai, Švedai, 
Ukraįr.iečiai, Lietuviai, Lo
tinu Amerika, Graikai, Bri 
tanija, Čechoslovakija, Ven
grija, Rumunija, Armėnija,

BALF skyriaus reikalams 
aukavo šie nariai: A. D.
Kaulakis bušelį greipfrutų,
G. Banenušienė du naminiu'ir Lenkija 
pyragu, SLA 44 kuopa per*
A. D. Kaulakį bušelį greip- 

' frutu, A. Aušrienė buteli
? sUsj g,“;? ir šokiai- Visoi r®

šelį, O viena viešnia, kurios
vardo nepasižymėjau, bute - •i • iku___  J grupes susideio iš 20 iki 40

vpatų. Tik lietuvių grupė

Visos tautos buvo gerai 
pasiruošusios. Programoj 
buvo tautiškos dainos, mu
zika
buvo

lį vyno. Įplaukų piknikas 
davė $193, pelno liko $83. 
31. buvo mažiausia. Lietuvos

_____  “karalienė” ir trvs . poros
t ■ šokikų pašoko kelis šokius.

Bubnis iš BALF 39 škv'! HeĮuv!5kų daln'< .nehuvo- 
riaus. Sako, nebuvau namie L,rtov,u grupe ,r8* buvo
ir tuo metu 
“komunistai”

paskambino 
ir prašė, pa

pasipuošusi drapanom, pa
margintom lietuviškos vėlia-__ _  _ 1__ fVu© SpaiVOmiS.

Šiemet Gegužės Pumoj i sinodą Romos katalikyoei stiaipsmu. Tą straipsni nu
yra sekmadieni todėl buvoi^> ką Upton Sinclair anuo tylėjo ir Chicagos arkidie- matyti kitą žiemą, 
o’-oeos reneti to= dienos mi met davė stockyardų kom- c-ezijos organas “The New
* ' ' 1 " ‘ 1 World”. Bet jei koks pasau-

. .. , , linis laikraštis parašo apiepripažino, kad (-jv°rSus, aDje gjni(jynio 
.0 nuošimčiu. ,.ontroj? apie cutanazjją

D , ri^YvtT-ne taip, kaip Romos katali- yra Romos katalikai. Pnpa- j.^ vadaj mokina, tai arki 
žino, kad Touyi of Lake tu-; dj£Cezijos organas netyli, 
n puošnių (magnificent) i
bažnyčių. " Į Vienoje lietuviškoje dai;

Toliau autorius oripaži noje sakoma, kad sodnai

nėjimą su muzika, dainomis 
ir kitokiais pamarginimais. 
Minėjimas šiemet vyks Lie
tuvių Auditorijoj, kaip 2 vi. 
po pietų. Bus graži meninė 
programa ir geri kalbėto iai. 
Todėl visi kviečiami atsi- 
Jankyti.

Visi socialdemokratai ir 
pažangieji Chicagos lietu
viai gausiai atsilankykime 
Gegužės Pirmos minėjime, 
gegužės 1 d. 2 vai. po pietų 
Lietuviu Auditorijoj.

J. J. P.

panijoms.
Autorius 

mažiausia 
Town of Lake

no, kad šalę tų puošnių baž 
nyčių randasi 400 saliunu. 
Toliau dėl vaizdingumo ii

kartais žydi, kartaus ne, o 
mergelės kartais myli, kar
tais ne. O Romos katalikų

dėl aiškumo duosiu origina- kunigai kartais tyli, kartaus 
liškas citatas. Užteks pada- ne. Dabar matome, kada jie 
vus tik keletas sakinių: ‘tyli, kada ne.

vi- Tilcras lcatalik**.j “Galvijai stockyardų
Parodė Katalikiškos Api- Kiuryje, karčiamos už stock 

linkės Vaizdą Į vardų vartų, o visoj apielin
Visi atsimename socialis i kėi sulonvti namai ir išdi 

tiniu pažvalgų rašytojo Up-j džios bažnyčios.
“Per metus stockyar.it. 

lhe Jungle Ląjstą ,:api'elinkė buvo žinoma, kaip Lietuviams Remti Draugija
autonus apraše Chicagosi jaunujy jr suaugusiu krimi- siunčia Europon lietuviams 
stockyardų?. Ten aorasyta, lizdas, rasinės ne-. tremtiniams siuntinius dvejopo
kaip kapitalistines k<>(pPa'iapykantos, laužynių, tamsu rtidžio. po $7.50 ir po $10. Supa- 
nnos nesiskaito nei su zmo-;mo ne^Varumo ir «ocia’inės Ravimas ir kitas darbas atiieka-
niskumu, nei su žmonių dezorganizacijos vieta. Vie 1 mas veltui, 
sveikata, nei su svarumu. ®-- - - - - 1
nei kitokia atsakomybe.
“The Jungle” atidarė stock- 
yardų puvėsius ir tas atida
rymas privertė Washingto- 
no vyriausybe minėtus pu
vėsius ištirti ir įvesti stock
yardų valdišką inspekciją.

Tai įvyko prieš apje 40 
metų.

Dabar kitas rašytojas, ku
ris, tiesa, neprilygsta Upton 
Sinclairui, šį-tą panašaus 

! padarė. Jis tą atliko ne kny
gą parašydamas, o ilgą 
straipsni, kuris tilpo “Mc- 
Call’s” laikraštyje kovo mė
nesio laidoje. Tame straips-

šalpos kokiam tai ių’“ta 
vorsciui”, kuris jau už dvi Kkip man buvo nuostabu, 
savaites neužsimoka už bur- tai gal ir jums bus nuosta- 
dą. Na, tie bolševikai turi bu girdėti, kad lietuvių gru- 
geras akis. Jie čia rengia pė susidėjo ne iš lietuvių, 
pikniką po pikniko, tai kur bet iš kitataučių. Lietuvos 
gi tie surinkti pinigai eina... “karalienė” buvo klubietė,

. -------- vardu Loretta Franco, buvo
Gerb. Michelsonai apleido dar Mr. ir Mrs. Gasser, 

Miami, išvažiavo namo i (šveicarai), Mrs. Chaland 
Bostoną. Buvo atvykę atsi- (prancūzė), Mrs. Copinus 
sveikinti. Palinkėjom lai (graikė). Mr. ir Mrs. Cotte- 
mingos kelionės ir vėl pasi- lani (italai). Mrs. Cottelani 

sako, kad ii vra lietuvė, au- 
Atvažiavę čia lietuviai iš gusi Paryžių ie, visai nemo- 

Nortų sako, kad jiems nepa- ka lietuviškai kalbėti, bet ii 
tinka Miami. Bet pabuvę labai myli lietuviu tautą ir 
savaitę kitą žiūrėk vienas lupinosi suorganizuoti lie- 
kitas jau.perkasi namus, ar tuvių grupę, visai nežino- 
ba kokį biznį ir kai kurie dama, kad Miami mieste 
visai nebevažiuoja į Nortu’. vra lietuvių. Todėl turėjo 
Mat, pabuvę kiek įsitikina, prašyti kitataučių, kad daly- 
kad čia sveikas oras ir gali- vautų lietuvių grupėj, 
ma biznį padaryti.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

SIUNTINIAI Į EUROPĄ

Ui $7JO:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv 

-------- a j  .............”, no milte'
metais. , i aliejaus. 4 sv. cukraus

“Neapykanta tarp atskiru £enįa7rk’2’
tautinių grupių buvo aitri, 
ji rėmėsi senų laikų antago
nizmu ir buvo palaikoma

, . ... Dakta-, Miami lietuviam, ypač
i ai sako, kad čia žmones kjubiečiam yra didelė gėda, 
gali gyventi 10 metų ilgiau, kad ”e neatstovavo lietuvių, 
kaip Noi tuose... į kaip kiti klubai atstovavo

Gal lietuviu.. . . 77 .. Lavas tautas.
^au^!.ame t,a ?e.H!, klubo valdyba teisinsi?, kad 

Mango derliaus, puikiai. ”e nezinojo. Bet kaip kitu 
žydėjo ir jau vaisiai buvo , Hl,bai sužirojof ’
pasirodę. Paskui užėjo sau-, 
sra ir kai palijo “Mango” ir! Buže Miamėj.

Super Food Markei, Ine.
1803 MAIN ST., MELROSE PARK, ILL.

nas vaikas iš dešimties ten 
mirė pirmais savo gyvenimo'

vabalėlių, 2 
kondensuoto

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, ’/į sv. arbatos, 1 kvor- 
cukraus ga-pavydžių kunigų. Kiekviena sv‘*ŽX.4 ar. sausos

parapija, nepasitikėdama dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir

SaVO ka.mynams, gyveno;' §„ užsakymu reikia prisiųsti čekį 
užsidariusi nuo kitų apie arba money orderį ir aiikiai nurody- 

siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir SaVO bažnyčią. ] reikia pasakyt, k« daryti su siunti-
“Gaujos paauglių čia bė- niu ri nebūtų yalima nurody- 

v„i 1 asmeniui įteikti: pavesti jį sto- giOJO, kaiD laukiniai. Kiek- vykios vadovybei ar frrsžinti siuntė-
viena gauja Ol iežtai daboio j“' Grąžinimą siuntėjas turės

Y • 1 • • t • • J apmokėti.Savo teritoriją. Jei viena Užsakymus ir ninirus prašome šių- 
gauja ruorė šokiui kitos,
darė užpuolimus. Pagaliau 99 War<l at„ Worcester, Mass.

Parduodam visokius valgomus daiktus tinkamomis 
kainomis. Patarnavimas mandagus ir teisingas.

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

Jūsų pasirinkimui $250,000 vertės produktų.

Didžiausia Lietuviška Maisto Įstai0 '. 
Chicagos Apylinkėj,

JOHN GUSTAINIS, Prop.

stockyar.it


I

is Ketvirtas SO. BOSTON

'asikalbčjimas 
Maikio su Totu

Atomo Paslaptys pų laipsnių šilumos spindu
liai. sprogimo vietoj, gali 
net murini namą nugriauti. 
Tuo paaiškinama dabar ir 
retkarčiais matoma keistaAiškindamas atomo sūdė- gramas bet kokios roedžia- 

ti žmogus suranda \is naujų ^os (geležies, medžio ar uodega žvaigždė, vadi- 
’domių gamtos paslapčių, vandens) duotų 25 milionus .:iarr.a kometa. Ji atlekia iš 
Atome mokslininkai ap-Jalovatvalandų energ i j o s.1 er’vės tolybių, pralekia la- 
čiuopė maten os sandaros į {Taigi mažame medžiagos uaj kaulės ir vėl pra-
pagiindus, išaiškino energi- kieky telpa labai daug ener- dingsta erdvės begalybei,
ios kilme ir s’.uaat) jos bėga-gryos. Energija Ivg kokia Artėjant iai prie saulės, ji
Jiniai didelius kiekius, ku- *tangri esybė, iš didelio tų jkais'a, pradeda gainioti, o
riuos jau riandien sekmin-, rio, iš didelės erdves butų saulės energijos spinduliai 
gai pradeda išnaudoti. Taj suspausta į mažą medžią-guos šviečiančius garus bloš- 
čiau. antra vertus, susidūrė gos gabale. Mažiausios me- l-ja j užpakali ir tokiu budu 

džiagos dalelės — atomai ’usidaro os uodega, 
reikia suprasti, kaip savo- , , . ..
t’ški energijos mazgai. Jei- Matome tad.kaip nauji 
gu tuos mazgus atmezgam. a’radimai keičia musų pa- 
cuardom, iš ju energia, Ivg žiūras. Sinkiai raunamą 
-uspausta spirjoklė, dideliu rmrgi-a mes daug (langiau 

išlekia Į visas branginom, negu medžiagą, 
i? kurios ta energija kyla. 

tun mums gerai! .. , .... y’ektro*- kilovatą ar mecha-.
savybes: svori. Atpalaiduota enegija įs

su naudais nesuprantamais 
reiškiniais. iškilo nauji 
klausimai net ten. kur anks
čiau atrodė visiškai aišku ir 
suprantama. Anksčiau žmo
gus manė. kad materija ir 
energija yra du visai skir- smarkumu 
tingi dab’kai. Materija arba j puses, 
medžiaga
• aistama- savybes: svori, medžiagos išeina spinduliųturi. kvaną, spalvą, ji yra, j , —,kieta. s’;Aa ' arba dujinė,! *>a7dale:' Šilumos, sviesos. 

'-"t. a ’-'ato’r. iraiime pa-i!enI?en0’. ’\a!?.a 
I liesti, užuosti. Energija*^ CM?1! 
medžiagos savybių netun,
r.es ii

ir kitokių 
nekuriu

•* bematom, bet iie mus gali
ir net žudančiai

Kiek medžiaga iš
spinduliuoja energijos, tiek 
sumažėja jos masė, 

vorio.

neturi nei svono nei; lva*rlai 
kvapo, mes negalime paša- veiKU- 

kieta ar minkšta,

medžiagos ir

pirę arklio mes tarda-į 
'•on =u tam ti’r? atvda. oa-1 
’.-zy"nvc ^ovrmu medžia
gos gakabuku. O tuo tarpu 
;a? gaba’iukas turi milionų 
--il?en’’? arklio jėvu energi
jos. Tik žinoma reikia turėti 
; a'. t ’. -u r ”riuo salėtume tą 
energija iš medžiagos pa-

-H Jiuosuoti. Čia ir yra bėda, 
Tatai yad ne visoms medžiagoms 

tas raktas turimas, ne kiek-
luma. radijo bangas pagau-t f”?rgll°% taDatan;3- Bet vįrnos medžiagos atomai 

* ■ -i<?aiP matėm, medžiaga turi nesiduoda skaldymui. Prak- 
naudos gauta tik iš

ue vxa i- . - - t ,fno ur»no- ir tai reikėjo
—Na, o ką. Maike. ar aš bet galia. Žemesnis privalo .-nes. eiliniai žmonės, bet ir^’ ^nXo dSimo da- J3’!2’ <1T! lėf'<.ir

tau nesakiau, kad velnias klausyti vyresnio. Todėl'mokslininkai dar ir šiandien, f?1®Jtol navvko gauti patenki
sėja savo sėklą visu,;? .. mokytojai negali kritikuoti to gerai paaiškinti nega^ ^ eneX iaėiau tai toWe oaveUi Uk

—Nesuprantu, apie ką čia mokyklos kurią vado arki- Tačiau besilaukdami po kad jokiomis \^-ikaij tik karo SDirik-
tėvas kalbi. vyskupas. Seniau tokius drą- atomus, jie surado visai jautriausiomis svarstyklė- ma Be- u anai kaio mt

—Nu, argi tu neskaitei suokus degindavo ant lau- .nauja, .s pirmo pozvtao,^ pasvcrti t0 Hlįa 
gazietose, kad Bostono ka- zu, o aabar meta laukan is atrodo, labai keista dalyką.; ... javJ,rt:n:n bu ’eme-..ai • unųiai pasiduoda
telikų škulėj, kur klierikalai tarnybos. būtent, kad medžiaga ir Jkl ^tn^ tme-
mokinasi ant kunigų, atara- —Olrait, Maik, jeigu tu energija yra vienas ir tasįdži * nežūsta nes ieigu °-tlk ~aza
do parmazonų? Sako, kad taip daug žinai, tai pasakyk. ; ats daiktas tik dviejuose. ?Strio kS’ ,mfnkdaw ’:5Dinduhu1°’a- bad.H
arkivyskupas už tai išmetė kodėl gi kunigų mokykla pavydaluose. ĮXTde<rimo orodukt^ dar ne7-a-h n€1~S

au žinome išaiškin-i , e^. P1 oauplas( .kiekvienos medžiagos ls-
medžia- '(an§lls’ du^.į’ -auti energija, nei iš gau-
nicuuaa oronnovA to noti cvnm iiLr ______ t _

įname antenoj kaipo elekt- 7- T u • “ *n?si(luL-a. bet kas ji ištikty >4 ^^,U°kadTbent kŽ ^koS 
.negalime pasakyti ne tik; ?nerglJOS’ kad J1 bent -

arkivyskupas uz tai išmėtė Rodei gi
net keturis zdraicas. Laimė nenori laikytis bažnyčios Kaip 
dar, kad greitai buvo apsi- mokslo? Ką ji mokina, jei- ta. kad mažiausia 
žiūrėta, o kitaip visi klieri- gu ji šventų vieros artikulų gos dalelė, atomas, nebėra
kai butų užkrėsti šėtono nepnpąžvsta? __ nedalomas. vienalytis, bet ,an[ atsipalaidavę dideli
dvasią- . .................... - -Kataliku bažnyčia, teve. sudėtas is branduolio .r]ieneįijos ^kjai Ie]džia ap.

—Tėvas gir. ėja, Kilus, toj vaduojasi .Kunigų nutari- apie j, SKiiejancių eiėKtro-: medžiaTOS ^„,3^
mokykloj triukšmą bet ne-, mais. o kunigą, yra tokie n Įte atomas tun visas |iimaH j5gįMška atOminės vamu’raktu 'Kor'iam'taUi 
supratai, kaip ir dėl,ko jis pat žmones, kaip ir visi. vi- medžiagos savybes, jis yra pk^nlinyiia osnnsd ’ , raKtŲ* n?.‘ Jam. la,
kilo. Tenai nebuvo jokių sų pirma jie yra biznieriai, toji pagrindinė plytelė, iš iį kelio Uamo med-žC
farmazonų nei velnių. i Jiems rupi turėti kaip gali- kurių sudarytos* įvairios

gaudavo tą pati svori. Tik;r_ _______ ______
atomo branduoliams paversti i energiia. Jis žino,

kad čia yra didelis lobis, jis 
’į aptiko, bet jo dar negali 
išimti, dar nepasidarė tin

amu cali visa medžiagą

tik iš kelių gramų medžią 
gos; įdėto i bombą urano

tas

kad
pašalino 
ną 
riam
net ir kunigystę.

—Bet už kągi juos išpa
šolvonijo? Ar ne už tai. kad

—Nu, tai pasakyk, dėl koi ™ daugiau savo šalininkų mums pažįstamos medžią- * balo tik tukg.
as triukšmas kilo? i ?lba ' =mejų. Todėl jie nuo- gos. Tačiau atomo sudėtinės.£,ntinė dalis virsta —

tiktai tas grali būt išganytas jau nebemedžiarinės. Nors
__ ____ ,r Patenki 1 dangų, kas pri-j tos dalelės turi tiksliai iš-

jie buvo velniui parsidavę: kkniso prie jos. Kas nesą a-Įyna.uotą svori ir dydį, bet 
ir bedievybės mokslą skel ! “kas, tam dangaus vartai rašoma ios nebėra nei kie- 
vro ’ I uždaryti. I tos nei minkštos, nei skys-bė?

—Priešingai; tėve. Jie bu- ?,as Yra &venta teisy
vo pakėlę protestą, sakyda- ‘nay ? 
mi, kad pati mokyklą ske’.-' 
bia ereziją.

—Bet žmonės gyveno mu
sų žemės, paviršy šimtus 
tūkstančiu metu kol kata'i- 
kų 1 ažnvčios visai nebuvo, 
tėve. Kas tada su jais atsi 
tikdavo? Ar visus iros Die
vas gimdo i nra^arą? Paga
liau, ir šiandien ne visi pri
klauso katalikų bažnyčiai, 

tai. Amerikoje vra apie 
145,000,000 gyventojų, o 
orie ka‘alik” bažnvčios pri 
klauso vos tiktai apie 26 mi- 

Katalik” dva1’®1-’ 0

—O kas yra erezija?
—Erezija reiškia priešin

gą bažnvčios mokslui susi
statymą.

—Ar tai tu rokuoji, kad 
kunigų škulė gali būt prie
šinga bažnyčios mokslui?

—Ne, tėve, aš to nesakau: 
bet taio tvirtino tie ketu’? 
mokytojai. Ir dėlto juos ra 
šalino.

—Palauk, Maike 
riu. kad tu man š;tn 
išvirozvtum davadlyviau... , .
P/an čia laba1 reaišku. -Jei-į .5. '’jne 120,000,000 sios 
gu tie mokytojai priešingi ^'a'ies žmonių, kurie nepri- 
erezijai, tai reiškia, kad jie klaU3<? katalikų bažnyčiai, 
geri katalikai, ar ne taip? negalės gaut išganymo, vra

—Taip, tėve.
—Jeigu taip, tai tada iš 

pJr»?i. kad nati škulė yra vel
niui parsidavusi, ar ne?

—Ne, tėve* ne. Kam čia 
kišti velnią, kurio vsai 
nėra ’

—Dalibuk, Maike,
'radeda suktis valva

Būdama medžiaginio po
būdžio energija turi ir spau
dimą, kaip pvz. lekiantis 
oras (vėjas). Saulės energi
ja mus pasiekią jau labai 
®kvsta, todėl ios spaudimas 
’abai menkas — į kvadrati
ni metrą vos pustrečio mili

bus didesnėj pagarboj,, ne- 
t u jos motina—medžiaga.'

Šiandien mums, oripratu- 
siems orie taip aiškaus ir 
apčiuopiamo medžiagos su
pratimo, gal sunku naujus 
medžiagos apibudįnimus su
mokti. Bet mokslininkai tvir
tina. iog ateity tatai bus aiš- 
?u ir su oran tada visiems, 
kain dabar suprantama, kad

tame nei dujų pavydale, 
bendrai jos nebeturi mums 
suprantamų medžiagos sa
vybių. Jeigu šios dalelės į- 
gauna labai didelį judėjimo 
greiti, toki kokiu lekia švie
sos spindulys, tai vra tris _
šimtus tuksiančių kilometrų daiktą įkaitinti iki saulės i
per sekundę, tuomet tos da- 
,'elės visai nustoja medžia
gos savybių, nustoja svorio
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KINUOS KARO FRONTAS PAJUDĖJO

Kinijos pilietinis karas, rusų kurstomas, vėl sulieps
nojo ir tūkstančiai žmonių žųsta. Komunistai užėmė 
sostinę Nanking ir veržiasi prie Hankow ir prie Šan
chajaus.

MARGUMYNAI
Galvojanti Mašina Pakeis * vieną pušį ir ten pasikabi- 

Negalvojantį Žmogų no... Balionai bus kitą kartą 
Dr. Norbertu Wiener,'.«unčiami Į padanges.

Massachusetts Technologi-j e ~- ; - . e
jos Instituto profesorius,į Nojaus Arka ir Šnipai
pranašauja, kad nebetoli; Amerikos, Anglijos ir O- 
iau tas laikas, kada “galvo-' landi jos mokslininkai ren- 

’janti mašina” pavaduos ei- <ria ekspediciją į Ararato 
linį darbininką prie visokių;kalną Turkijoj. Sako. tame 
paprastų darbų. Sako, kad į kalne piemenys ar kokie tai 
toks laikas ateis po 10 ar keliauninkai atradę kokį tai 
20 metų! i apkerpėjusį laivą, ar ką tai

Dabar mokslininkai jau‘panašų Į laivą. Pagal bibli- 
gali padirbai mašinas, ku- ją, garsioji Nojaus arka ka- 

da tai po visuotino tvano 
nusileidusi Ararato kalne.

kad
eita butų pažiūrėti, kas to 

uiilfčtn L-ulnn virčim^io vra 

ir tikisi bent ką nors įdo
maus atrasti.

Mokslininkai planuoja, o 
tuo tarpu Maskvos “Prav
da” paskelbė griežčiausią 
protestą prieš Nojaus arkos 
ieškojimą. “Pravda” sako, 
kad amerikiečių, anglų ir 
olandų “šnipai” nori va
žiuoti šnipinėti Ararato kal
no atšlai t ė s e. “Pravda” 
sako, Ararato kalnas vra

nos “galvoja”, o ateityje 
mašinos “galvos, darys
sprendimus ir net... gaus,Mokslininkai mano, 
nprvn sukrėtimus.” i verta butu pažiūrėti.nervų sukrėtimus.

Tokioms “galvojančioms” 
mašinoms, pagal to moksli
ninko manymą, visai nesun
ku bus pavesti atlikti viso
kius darbus, kuriuos dabar 
dirba nelavinti darbininkai 
dirbtuvėse. Jei kiltų karas, 
sako tas mokslininkas, “gal
vojančios mašinos” bus ma
siniai vartojamos. Bet ir be 
karo galvojančių mašinų 
amžius ateis ir jos padarys
tokį pat sukrėtimą, kaip taip aiti prie Sovietu rube- 
atommes bombos išradimas, žiaus, kad iš to kalno viršu- 

Tas mokslininkas sako, nės anglu, amerikiečiu ir ki-

I<as šiandien dar tik moksli 
pinkams suorantama ir ži
noma. ateity bus aišku ir

gramo. Bet kuo arčiau sau gkiekvįenarn piliečiui. 
Jes, tuo tas spaudimas didė-i 
;a. Jeigu mes galėtume koki

žmonijai. Bet musų pašau- jimą. Visa ta ekspediciją 
lyje, kuriame nėra žmonėms Maskva vadina “biblišku 
saugumo ir gresia karai, to- : maskaradu” šnipinėjimui..

■ kios mašinos gali buti žmo-, ___________

JUOKAI
JuragUĮnių didžiausia nelaimė.

centro temperature-, tai J Pavergęs Lietuvą priešą- 
yra iki vidutiniai 30 milionų nesigaili nieko* jai naikinti, 
’aipsniu Geisi'aus, tai jo Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi

;r pavirsta i enererija tai*.’pindulmi žmogų už SO ki- aukos ir neparemsi ATT*• « . a . Z.' a • 1J •yra tampa spinduliuojančia, 
banguojančia, jau nebe me
džiagine esvbe. Ii priesm-

, aš no--;nn3b - atal5k” dvasis’ ra gai, jeiou energijos banga- 
to bi-n’l Of’ėl ’r suprato, jog skelbti vimas sulėtėja, tai ji vėl ga- 
rllvviau i Arneriko;e tokia dogm? Ii virsti medžiaga, tad eali-galima dvejopai aiškinti: arba 

pneroija yra lekianti dideliu 
greičiu medžiaga, arba me- 

•džiaga yra ramybės būklėj 
tiems žmonėms įžeidimas. Į energija, žodžiu, žmogus 
Ts'žeidę jie netiktai nenori praplėšęs vieną jiaslanties 

uždangą, atsidūrė prieš kitąkataliku remti, bet vra jų 
bažnvčios orie«ai. Todėl ka
talikų bažnvčia Amerikoje 
dabar naskelbė naują kate
kizmą, kuris aiškina, kad 
gali būt ir nekatalika- išdu
mtas. Keturi mokyto’ai Bo- 

luk mano razumo, tai kuni-'Stono jezuiitu mokykloj to
gų škulė turėjo £uos mokv- klam katekizmui pasi prie- 
tojus pagirti, kad jie stoja 31n<b.pavadino jį “erezija,’ 
už teisingą bažnyčios moks . dėlto kilo triukšmas, 
lą; turėjo pakelti jiems pė- T31?1 JPatai, tėve. kad vnl- 
dę ir da po medali duoti, o !?las šituose kataliku gin- 
ne mesti laukan kaip kokius evose vtsat nedalyvauja. (paslaptingiausia, 
priešus. Kažin, ar tik tu . , a’ t?1 uskia7'mj. Mai-, Kiek atrodo miglota ši fi-
man ne meluoji? ke, kad as per misteiką pa- lozofija, tiek yra išaiškinta

—Tėvas turėtum suprasti, “ariau tokią apmilką. i jr tyrimais įrodyta tikslus'
kad katalikų bažnyčią vai------------------------------- — piedžiagos pasikeitimas v
do diktatūra. O diktatūroj Kreipkitės pas tuot, kuria energiją. Visai tiksliai ap' 
viršų ima ne teisingumas, skelbiasi “Keleivyje.” skaičiuota, kad pvz. vienas*

man
Va-

ir vėl nebežino kas toliau 
Tad sakoma, kad me

džiaga ir energija vra mums 
dar nesuprantamos p;rm- 
piacinės vienos jėgos dve
jopas pasireiškimas. Me
džiaga gali buti tik kaip 
sukaupta energija arba 
energija gali buti kaip be
dime medžiaga, ši sritis
.naujame atomfizikos moks
le yra įdomiausia ir kartu

lometrų nuverstų nuo koių vykdomo Vajaus jai išlala 
Atominės bombos 10 milio- vinti?

SUŽEISTAS JURININKAS KINIJOS KARE

Kada kinų komunistai apšaudė anglų karo laivą 
Gonsor, jie sužeidė 16 jurininkų, o 10 užmušė vieto
je. Čia matyti, kaip vienas sužeistas gabenamas į 
Šanchajų.

Balionai į Stratosferą
Massachusetts Technolo

gijos Institutas balandžio 
15 d. turėjo paleisti 19 
balionų, kurie visi yra pri- 
-:x‘: prie virvės, o orie tos i

Gyvas Pavyzdys
Devynių metų berniukas 

klausia savo tėvą;
—Tėti, kaip kyla karai?

. . . . —O, vaikeli, — atsiliepė
virves vra pritaisyta eilė; tėvas, —, įrivaizdinkim. kad 
jautrių aparatų kosminiams! Amerika susipyksta su An^- 
spinduliams matuoti. Balio-'lija... '
nai turi iškelti,tuos jauti iuo- —Bet Amerika nesipyks-

rišti

sius aparatus 19 mylių i 
aukštybes, o radio aparatai 
perduos aparatų 
mus žemvn.

ta su Anglija! 
motina.

parody-j —Kas sakė, kad Amerika 
pykstasi su Anglija? — at-

Balionai, kurie neša apa-Į°n^f ~ aš .nort 
ratus į aukštybes, yra kiek-! Via1 Pav>zdziui pn- 
vienas astuonių pėdų dia- d ?uokin<ra ♦ r -
metro. Kada balionai iškils prikemli Z-

Vr, visokiuiki 190,000 pėdų aukštu
mos, kai kurie iš jų sprogs <o galvą 

niu ’

sušuko

nesąmo-
ir likusieji pradės leistis že-; iim..in<r9•> ...
myn. Mokslininkai manoju j • - ♦ ~ ^knl'
kad išlikusieji nesu-pi-oge * gyS ^i kla,U'
balionai po kiek laiko vėl 21h,L, " g °Je niek(>
nusileis ant žemės, o tada 
tuos jautriuosius aparatus 
galima bus patikrinti ir gau
ti įdomių žinių apie kosmi
nius spindulius.

neturės..
Tėvo pasisakymą nu

traukė lekianti lempa, kuri 
vos nepataikė tėvui tarp 
akių.

—Ačiū, tėti, ačiū mama, 
pasiskelbė vaikas, aš jau ži
nau, kaip karai kvla.

Taip paskelbė Mass. Tech
nologijos Institutas. Bet ba
landžio 15 d., kada balio-j------------------- ----------- -—
r.us reikėjo paleisti, papūtė “Keleivyje” naudinga yra 
smarkus vėjas ir visa ta ba- viaoMu* biznio skel-
lionų virtinė įsipainiojo į'bumu ir pajieikojiauu. *

- ' • - ; -------- -■
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Iš Pavergtos Lietuvos
J$ KOMPARTIJOS ŠUVA- buvo 20, metų pabaigoje

ŽIAVIMO

Km vadovauja
Vasario 6 d. Filharmoni

jos salėje buvo šeštasis Lie
tuvos Komunistų Partijos 
suvažiavimas. Dalyvavo 466 
delegatai sprendžiamuoju 
balsu

524, o ligi partijos suvažia 
vimo 926. (1949.II.5. “Ta- 
įybų Lietuvos” vedamajam 
buvo minima tik apie 800, 
Latvijoj 1090. E.). Juose 
sujungta 22,868- ūkiai. Yra 
dar 561 iniciatyvinės gru
pės. Daugiausia kolchozų • 
Šiaulių ap.—per 100. Ant-Įir 74 patariamuoju. _ _

Atidarė centro komiteto se- >*oj eilėj—Mažeikių ap. Kai 
pretorius Sniečkus. Prezi-! kuriuose, valsčiuose visi uki- 
įiume buvo 39 nariai—Bag-! ninkai kolchozuose. “Kiek- 
famjan su savo pavaduoto-] vienam 'kolchozui reikalin- 
toju Rogovu ir Pabaltijo ras gausus aktyvas ir bud- 
srities NKVD viršininku vumas, kad Į kolchozus ne- 
.Voroninu, Efimovas, Kras-i išautų buožinis elemen- 
pobajevas, Pisarevas, Smir- tas.”
povas, Kožuchovas, Trofi- Pramonė
jnovas, Fedorovas, Supiko- Vokiečiai padarė pramo-

L,-a ė- r i nei nuostoliu už 2 miliardu Fedorovic (c Šiaulių) pa- rub du treddaliu p,.amonė, 
fiule 17 žmonių mandatų- ba b sumažinta. 
(TUSiją: Vasilenko Vetrov, į, atgaivinama maisto, 
Agarkm, Olev, Ol.kov ir kt. ,,pačiai ir pien0 pra.

Smukoi pasiūlė 11 sekre- monė. 1945 m. i pramonę 
tonų: Baranoy, Bickovskii, buvo įjunka 36,000 darbi-1 
Mironov, Moskvinov ir kt. -,inkų_ 1948 m. 60,000. Dar- 

Litvinenko — 12 narių re- bo rezervų mokyklos išlei- 
dakcinę komisiją: Volkov, do 14,000 naujų darbinin-; 
Smimov, šinkov ir kt. rkų. Trukumai dideli:—1948 

Plačią apyskaitą padarė km. vietinė pramonė iš 24 ga- 
Sniečkus, Suminim jo pra- minių rušiu planą ivvkdė 
pešimo įdomesnius momen- tik 5. Kokybė neatsako

KELEIVIS, SO. BOSTON

STRAZDAS SUKURE SAVO SEIMĄ

Šitas miestų strazdas nepaisė New Yorko ugniage
siu isakymo ir susisuko sau lizdą ant gaisrinių kopė
čių viename name. Jis jau susilaukė ir alkanos šeimos.

Iš čia ta daugybė rusiškų 
pavardžių visuose vadovau
jamuose postuose.

2. — Bolševikinimo ir ru
sinimo varžtai vis labiau 
veržiami, iš vienos pusės 
kovojant prieš “buržuazinį 
nacionalizmą” ir “supuvusį 
\ akarietiškumą”, iš kitos— 
ugdant “marksizmą leniniz
mą” ir pagarbą rusiškajai 
' ulturai.

3. — Didžiausi jų likvi- 
duotini priešai — “buožės 
(kulaki), kuriem sunaikinti 
vykdoma sparčiu tempu ko- 
lektivizacija,, o jie patys 
(“buožės”) ‘nepriimami į

i kolchozus ir deportuojami. 
Antras priešas (Sniečkaus 

• pranešime suminėtas net 
sykius!) yra katalikų dva- 
^‘ninkija.

4. — Visoje sovietų pro-
• agandoje labai linksniuo
jamas mokyklų ir spaudos 
gausumas, didesnis nei ne- 
nri» lausomoj’ Lietuvoj. Mo 
k’ klu gausumas rodo, ne 
tai, kad bolševikam rūpėtų 
mokslas, bet kad jiem rupi 
politika (ue tiesiai taip ir 
sako, puldami tuos, kurie 
mokslą mėgina nuo politi
kos atriboti) ir jų “religija” 
—perauklėti jaunimą pagal 
savo “tikėjimą”. Nuo pat

Atvykę Tremtiniai
Jadvyga, Edmundas, Dona
tas. ,

Venys Jonas.
Zanaitis Antanas. 
Tremtinius pasitinka or- 

1 ganizaeijų atstovai.
BALF Imigr. Komitetas

mus. . ; reikalavimam; lengvosios
' pramonės iš 20 gaminių ru- i apsimetimu ir plepėjimu,------- -------,-----------

Kompartijo. nuopelnai ,g_ — S, - ' r£kia demaskuotf tariamų-likęs. Išversta daug rusų ii- nl°imhž šu"aokdeSSaokm»a^? YpatingiSbl^Sy^baSsU; jų tautos' neprikiausomybęrieratuios, bet knygų parda 
Komuntų "partizanai ministe&a... 1949 m. 1? vieningumų buržuazinėj vėjai blogai dirba.

nuleidę 364 ešalonu, 300!^" •>“»>,P«»' auzimas. Vai- santvarkoj.;.-Turime 2o,000 Moayklos
garvežių, sunaikinę 18 igu- «Vbes PĮano,.k?m!?'JO) per; agitatorių is (22 agitkolek;, Aukštosiose mokyklose 
lų, 10,000 kariu. Komunis-į ?auS. liberaliai ziunma į tyvų. Reikia nesti liaudžiai 923g studentai „Tačiau vil. 
tu pravestos mopagandos! vadovus, bolševikines tiesos zod). Bet njuje nekokia disciplina.
dėka ūkininkai nedavę duo-i Sveikatos ir socialiniai 
kliu, darbininkai sabotavę] reikalai
darbą (! Red.). 1944 m.!

Š.m. bal. 26 d., laivu “Ge
neral W. G. Langfitt” i Nevv 
Yorką atvyko šie lietuviai 
tremtiniai: t

Alkevičius Joseph, Kon
stancija, Aldona.

Aukštikalnis Steponas.
Bagdonas Vincas, Elena,

Viktorija, Irena.
Bamiškis Magdalena.
Bartoševičius Eugenija,

Eugenijus.
Bedulskis Petras, Marija,

Petras, Jonas.
Butkus Simonas, Kazimie

ra, Adolfas, Ona, Rita.
Daraškevičius Vladas, Do

minika.
, Dulkis Juozas.

Gricevičius Vanda.
Gricius Kazys, Jucė, Gra- 

žiną, Algis, Celestina, Ma- Tjvui ant tabako
. . „ , . n dingais linkėjimaisHartvigas Robertas, Ele- y Stoiius

jia, Jonas, Ona, Leonardas.! Detroit, Mich.
Ivanauskas Kazys, Morta,! _____

Izolda, Irena. * Gerbiama redakcija! Su
Jacikevičius Balys, Broni-jšiuo laišku siunčiu penkis 

člava. dolerius. Bus už prenumera-
Jakutis Aleksandras. tą $3.50, pusę už kalendo- 
Jocaitis Pranas. rių ir prašau prisiųsti kny-
Jonaitis Antanas, Izabela, gutes: Socializmo teorija ir 

Rimgailė. tabakas, o likusius centus
Jucaitis Antanas, Gražina: skiriu Tėvui dėl tabako. Su

Skaitvtojų Balsai
Gerbiama redakcija! Šian 

dien paėmiau “Keleivį” pa
skaityti, pažiurėjau jog ma
no rankose numeris 15, o su 
numeriu 16 mano prenume
rata pasibaigia. Todėl, ne
laukdamas paraginimo, siun 
čiu jums $4, kuriuos paski
rtu šitaip: 3 už “Keleivį”, 
50c. už kalendorių ir 50c.

Su šir

Karoblis Vytautas, Anta i pagarba 
nė, Stanislovas.

Kazakevičius Jonas.
Kazakevičius Antanė.*
Klimavičius Petras.
Kovalskis Jonas, Zofija,

Jonas.
Kraunaitis Izidorius, So

fija.
Kudulis Pranas, Stefa,

Kristina.

Ignas Jankauskas
Uruguayj/UUUUZzlV.

5.— Sniečkus nieku neuž
siminė apie nepageidauja- 

! mo elemento (ūkininkų ir 
kunigų) likvidavimo budus 
—masinio ir individualinio 
likvidavimo, neužsiminė nė 
ąpie partizaninę rezistenci
ją. Bet visas jo pranešimas 
yra didžiulis nusiskundi
mas, kad lig šiol nepasisekė 
jiems savo priešų nuveikti ir 
konstruktyvinių tikslų pa
siekti — paversti gyvento
jus tikrais bolševikais ir ru
sais. Ir pagausintas mokyk
lų skaičius ir pundais pila
ma spauda nudunda laukia
mų rezultatų: bolševikini- 
zno naudai neveikia kovose

mes neturim reikalingo lank ^urte profesoriai nepa- 
stumo ir veržlumo. Reikia kankamai kovoja su bur- 

. .. mobilizuoti mases j lemia-
Ligomnėse ir sanatonjo- ma kova su pasilikusiais

„ . .. ::se^ 9,448 lovos, t y. 3225 nrietarais ir demaskuoti ka-IJ1""^ “f*™saulių divizija, , 4augiau kaip per penkųjį ^X£ininkj, reakcin- discipliną dėstomos
nuvažiavimą 1940 m. Pa- - ” • - 1S
ruošta 400 gydytojų. 1949 
m. dar bus 267. Bet gydyto
jų dar tekstą. Trūksta me
tos punktam trūksta kuro, į skaityklas, 88 kultuinnius1 gėrėjo. Yra II tiriamųjų m- 
patalpų, transporto. Sveika- namus, 3o0 liaudies biblio-.stitutų, muziejų, laboraton-
h tekąs su 1,5 mil. knygų, 30 jų, turtinga biblioteka. Ze- ar pnespaudose imunitetą

muziejų, kurie visi varo di- mės ūkio institutas labai lė-'įgijusios lietuviškos višuo- 
deli kolektyvizacijos darbą, tai pereina į mičurininę menės. Anot SnUnkaus k->i- 
Tačiau žymi dalis kulturi- dvasią. Ekonomikos institu-

gruodžio buvo suformuota 
Lietuvos 
kurią įstojo daug lietuviškų 
komunistų kaip politiniai 
yeikėjai, “kurie traukė ko- 
x’otojus pirmyn”. Divizija 
laimėjo garbę kautynėse 
prie Kursko, Oriolo ir Gu
dijoj. Klaipėdos divizijoj 
yra 12 S.S. didvyrių, 12,000 
apdovanoti ordinais ir me
daliais. Iš viso medaliais už 
Vokietijos pergalę apdova
noti 32,870 sov. Lietuvos 
piliečiai. 400 lymunistų bu
vo nužudyti vokiečių ir “lie
tuviškų buržuazinių nacio
nalistų”.

Dabartiniai siekimai
“Partija sudavė triuškina

mą smūgi buržuaziniams 
nacionalistams, kovoje i»rie< 
reakcinę kataliku dvasiški- 
ją, mobilizuoja baudi prieš 
buožes” (kulaki). “Žemės 
ūkio mokesčiai savo smai
galiu nutaikyti prieš buo- 
zes .

tos ministerija tuo nesirūpi
na. Medicinos pagalba ne
mokama, bet yra^biurokra- 
tinių ir nežmoniškų faktų.

Sveikas Keleivi! Prašy
čiau, kad keliautum į toli
mus užjurius pas mano gerą 
draugą Bronių Stankevičių į 
Tasmaniją, Australijoj. Su 
laišku siunčiu $5, paskaity
kit, kiek reikalinga už laik-

žuaziniais įpročiais, tina 
masis darbas atsilikęs. Kai

___________ ________ LSKUOU lUt-|
talikų dvasininkų reakcin-Į j- supuvusio buržuazinio 
gumą. Reikia masėm aukle- pOf jurj0 iš pagrindų reikia 
ti draugiškumo su ru»ų tau-, pagerjnti darba biologijos 
ta dvasią . ] srity. Paskutiniais metais

“Turim 2780 klubus — akademijos darba? kiek P——

Kumeta Petras, Petronela, rasti, o,kitus, kiek links,
Raminta. skiriu ant medinių klumpių,

Kvietkauškas Jonas, Ade-^ kad geriau butų per vande- 
lė. nį bristi. Su linkėjimais

Macevičius Bronius, Ma-, Mečys RMunas
rija, Jovita, Nerimantas. Pickle Crow, Ont.

Macikas Zina. --------
Masilionis Povilas. i Gerbiama redakcija! Siun-
Mildažįs Jonas. i čiu $4 už laikraštį ir kalen-
Oertel Jan, Ludwika, Jan,] dorių, o pusę rublio Seniui

Kai invalidas Apockis su 6j™U bei švietimo Įstaigų tas neparodė jokios pagal-* _ _ •!__ f__ Is.__ -1_ nrnhlo-vaikais paprašė pašalpos,
dę

rezoliuciją: “laukti tris ket
virtadalius metų”. Kėdai
niuose išmesta iš buto Bara- 
novičienės šeima — du vai
kai — už nuomos nesumo-

šiauliškis ispolkomas dėjo
silpnai susitvarko su užda
viniu socialistiškai pertvar
kyti kaimą. Tėra formali
niai santykiai. Daugelis 
valsčių ištisais metais nema
to kino ir komiteto agitato
riai, skirti kultūriniam rei-

,kėjimą, nors pati Baranovi- ^aJarn’ nevadovauja
čienė buvo tuo metu ligo-'a,ba vaoovauja tik forma- 
ninėj. liai... 1939 m. buvo 66 ki-

nai, dabar 240, bet planas 
Ideologinė veikla nevykdomas, valsčių plačios 

“Uždavinys ideologinia-1 apylinkės liekas nuošaliai, 
me fronte— kova su bur-i Radijo tinklas blogai su- 
Žuazinio nacionalistinio au- tvarkytas. Politinio švieti-

bos liaudies ūkio proble
mom”.

“1948-499 m. buvo 3421 
pradžios mokyklos ir apie 
300,000 mokinių, 370 gim
nazijų ir progimnazijų. 26 
vakarinės mokyklos, 63 va
karinės gimnazijos ir pro
gimnazijos suaugusiem su

menės. Anot Sniečkaus, kai 
mas ir inteligentas lieka ša
lia. Juo labiau dėmesio ver
ias nusiskundimas, kad auk
štosiose mokyklose bolševi
kai neturi pasisekimo. O 
iuk į universitetus patenka 
tik išrinktieji su komparti
jos rekomendacijom. Di
desnis skaičius komjaunimo 
kolchozuose. Bet iš kitų šal
tinių pažįstam jų pavardes.

Jozeph.
Paltarokas .Jonas, Stanis

lova, Joana, Aldona. 
Paulauskas Ona.
Penikas Jonas, Marija,

Algimantas.
Penkiunas Juozas. Ona,

Birutė, Vytautas, Nijolė. 
Potniunas Henrikas. 
Pranckunas Kazys, Ksa

vera, Anelė, Birutė. 
Pranckevičius Augustinas. 
Ralys Kazys.
Raziunas Bronislavas, E

ant tabako. Su gerais linkė- 
visam Keleivio šta-

J. Ratinis
■ Harvey, III.

.umajs
bui.

Gerbiama redakcija! Aš 
misliju, kad mano prenume
rata pasibaigs, tai prisiun
čiu $4, bus už laikraštį ir 
kalendorių, o pusę dolerio 
Tėvui su Maikiu, kad juodu 
myli žemaičių dainas. Su 
pagarba Peter Norwich 

Little Falls, N. Y.

11,000 mokiniu. Paruošta J°s vis daugiausia rusiškos. 
1400 mokytojų ir 6,000 mo- Jspudis — lietuvių tauta te-

klėjimo liekanom. Mums 
reikėjo sukurti vietinius ka
drus”. Respublikinę dvejų 

raguočių 41 nuoš.. kiaulių metų partinę mokyklą baigė 
60 nuoš. Per dabartinius 289, mokosi 268. 827 bai- 
treius metus arklių padaužė 9 mėnesių teoretinius 
gėjo 28 nuoš., kiaulių 7 nuo- kursus prie CK. Per dvejus, kuoti. Kai kurios paskaitos 
šimčiai, karvių 25 nuoš.. metus vakarines partines; buvo nepakankamai ašt- 

—- yra 104 mokyklas baigė 1834 ir mo- rios”. — “Partinėm organi 
zacijorrp reikia išplėsti vei!: 
lą prieš apolitiškumą, prieš

Ūkinė padėtis
Vokiečių okupacijos metu 

sumažėjo arklių 42 nuoš..

aviu 26 nuoš.
sovčhozai. 1948 m. viduryje .kosi 2745, politmokyklą 
47 sovčhozai dirbo jau su baigė 8995 ir mokosi 10,

kosi”. Bet “Visuotinio mo
kymo įstatymas lieka ne 
įvykdytas. Eilėje vietų is
torijos, konstitucijos, litera-

bėra lyg tas Zauerveino 
“ąžuols druts prie Nemunė
lio”. Suprantamas dėl to 
Sniečkaus irzlus baigiama-

mo sąjunga suruošė 1500 
paskaitų 1948 m. ir turėjo 
200,000 klausytojų, ket šita 
veikla visai neišplėtota tarp 
kaimo gyventoju ypačiai re
liginiam prietaram demas

pelnu (kiti teduoda nuosto- 385. Vilniuje ir Kaune va- nusilenkimą supuvusiem va
lius). Tik 23 sovčhozai ati-karinius universitetus bai- karam, prieš buržuazinės 
davė duokles ir pyliavas.— ęė 758, mokosi 2390. nacionalistinės ideologijos
Kolchozų 1948 m. pradžioj “Atskiros partinės organi Jiekanas. Kai kurie draugai 

rodo rimtų paklaidų: puola 
visą senąja inteligentiją ap 
įkritai, laikydami ją visą

turos, geografijos ir gamtos ]sls žodis — kovoti ir kovoti, 
dėstymas nepakankamai for' 
muluoja marksistinę lenini*- 
tinę pasaulėžiūrą ir nede
maskuoja buržuazinės na
cionalistinės ideologijos. Mi 
čiurinizmas dėstomas silp
nai. Nepanaudęiamos veiks
mingos priemonės kovai su 
religiniais prietarais... Perė
jimas i 11 metų mokslą pa 
tenkino plačias mases. Ru 
sų kalba atidaro visur du
ris. Mokymo centras turi 
buti rusu kalba”.

GAVO DOVANĄ

milija, Bronius, Emilija.
Raziunevičius Jonas. Sveikas Maiki ir Tėvai!
Razutis Antanas, Ona,'Nesenai parašiau judviem 

Aloyzas. gromatą, kad mane ščyrai
Rumšą, Adomas. lankytumet, atsidūrusį ruš-
Senikas Antanas, Danutė, i kanotoje Anglijos padangė- 
Serepeka Kazimieras. Į je. Džiaugiuosi, kad nepasi- 
Skorupskis Bronius. jdidžiavote. Laikraštis “Ke- 
Sniolis Juozas. leivis” mane pasiekia punk-
Stanulis Viktoras, Graži- tualiai. Kartu su šiuo laišku 

na, Jura. siunčiu užmokesni. Linkiu
Tamulaitis .Juozas. judviem geros ištvermės ir
Taoras Juozas, Bronė, sveikatos kovoje prieš Sta- 

Martynas, Algirdas, Bro- lino bernelius — bulšius bei 
nius. kitus tipelius, kurie muilin-

Urbutis Pianas, Antonina. ('aini žmonėms akis siekia
Rūta.

Vaicekauskas Juozas. 
Valeckas Stasys.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

Demokratinio Soc ializmo Pradai .......  50c.
Tavo Kelias į Socializmą ........................ 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ...............................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................ $1.00
Socialdemokratija ir -Komunizmas .......  20c.
Jaunasis Socialdemokratas .................... 10c.

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

KELEIVIS
636 Broadw*y, So. Boston 27, M«m.

i •. -

Apie kosmopolitizmą
“Viena iš senų idėjų _vra| A

Varnelavičiu< Apolinaras, senes.

sau karjeros ar sumaniai 
naudodamiesi lietuvių leng
vabūdiškumu sau pildosi ki-

Jonas Janulaitis

• *• • * j • kosmopolitizmas, kuri plati-pnesmpa sov.etine. tvarkai. na anį,() „„.erifconišfcj1 im.
perialistai, palaikomi deši
niųjų socialistų. Jis yra sve
timas marksizmui - leniniz-

Kaune buvo pjudomi pado
rus žmonės, nors yra ir to 
kių inteligentu, kurie prisi
dengia veidmainiavimo kau
ke”.

Spauda
“Išeina 49 laikraščiai 

žurnalai, viso 650,000 egz... 
Laikraščiai demaskuoja ka
talikų dvasininkų reakcin- 
"umą, bet respublikiniai 
laikraščiai nepakankamai

mui. Kosmopolitizmo esa
ma ir musu respublikoj, bet 
Lietuvos CK kosmopolitiz- 

ir mui neskyrė reikiamo dė
mesio”.

X %

Amerikos jaunas, 33 metų 
ELTOS pastabos | rašytojas Arthur Miller, ga 

Sniečkaus kalba patvirti- vo New Yorko kritikų rate- 
na musų ligšiolines išvadas lio dovaną už geriausią pra- 

, . apie padėtį Lietuvoj. Bu- eitų metų dramą. Dovana,
buazuaziniais 1P' tent: į jam buvo pripažinta už jo

1.— Lietuvoje komunistų veikalą “Death of a sales- 
pajėgos per silpnos, o dar man”. A. Miller gyvena 
svarbiau — jom nepasiti- Connecticut valstijoj savo

rociais
. Per 4 metus išleista 1500 
pavadinimų leidinių. Išvers

liuvusio Lietuvos Prezidento 
1)R. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

ta 95 marksizmo leninizmo pia. Tad teko “prašyti”, kad farmoje, kur ir tas paveiks 
klasikai. Masiniu tiražu iš- atsiųstų kadrus iš Rusijos, las nutrauktas.

f
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ .11

Kaip Buvo Nužudyta 
Arnoldienė

KELEIVIS,_SO. BOSTON 

TYRINĖJA donorą miesto nelaimę

\ aidžios tksp 
iio daug to 
kauke.

>pertai tyrinėja Donorą, Pa., miesto “sugedusi orą“, kurs susargi- 
miesto gyventojų. Dešinėj matosi ligoniai, o kairėj nursė su dujų

’Keleivio’ Knygos
I

—
Atsiminimai ir Mintys, ; MONOLOGAI IB Z

. . . DEKLAMACIJOS paraše buvęs Lietuvos prizedentas:
Dr. Kazys Grinius. Stoję knygoje telpa daugybė nao-

Tai yra stora. 300 puslapių knyga, jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas I gų ir deklamacijų. \ įsokios temos, 
laso apie lietuvių tautinį atbudimą, darbininkiškos . revoliucionieriskoa, 

ie senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvania* 
sako.a daug linksmų ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros.apie

pasak
nuo'.ykių is savo patyrimų. Tų kny- Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
įjų Visi lietuviui turėtų perskaityti, baliams, koncertams ir t.t. Antra 
Kaina ............................................... $2-<W pagerinta laika. Kaina ............. 25c

Dar galima gauti “Keleivio” DŽIA N BAMBOS SP\ ČIAI
i KilcnHorin lųių metamu Ir kitos fonGs- I)auKiau j.“?1“*’ ne-KaicnU* r Ų IU11Ž metams ^merjĮ;Oj munšaino. Šioje kny-

Tai yra 0t> puslapių knyga su įvai-■ goję telpa net 72 "Džian Bambos 
imis .-t.aipsniais ir žiniomis, kurios rpyciai.” etles, pasikalbėjimai, hu- 
v įsiems ir visada yra naudingos, j moristiški straipsniukai_ ir juokai.
Kaina .......................«............. 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RIŠLIĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
’ šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją- Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusi ja nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir Įrodei Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji

1 Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA fc
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek-
t vai kosi? Ar vra Rusijoj laisvė, ar saadro II. Labai puikus ir nesun
yra demokratija, kokie darbininkų1 kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų v*st* reikalaujamos 2b ypatos. 25c

1 pragyventi? Dabar rusai sako kad! . •> l»nPIFžl!’< YRi
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. KUMOb IUriE.ZIL?> IKA
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa

KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knygaapie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- p 7, k* , i k>,kia Lietuvos ateitis gali fiuti? Atsa-. k^1£»

kymus į šiuos klausimus galėsi gau- • Hs nėra įoks Kristaus Jie-
n nu^inirkM naudai išleista knviza ' r?TO’, J*^ ntrą JOKS Kristaus \ ie

tininkas. 224 pusi. Kaina ____ $1.25ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
08 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

(Pabaiga) i Iš Davis’ienės pasakojimo
Žydas pavartė nuotrauką paaiškėjo ir ta misterija, 

jr padavė ją detektivui at- kodėl Arnoldienė liepė ban
gai: kui išmokėti klastuotą čeki

“Rodos, kad mačiau. Jis iš jos sąskaitos. Tą čeki. 
labai panašus i tą žmogų, matote, buvo padaręs jos 
kuris užstatė čia Arnoldie- sūnūs, Denzel Davis. Kai 
nės laikrodėli.“ motina pamatė, kad čekis

Detektivas padėkojo pan padarytas sunaus ranka, ji 
šapininkui ir išėjo. Už pus- liepė bankui ji išmokėti, nes 
valandžio jis pristatė tą nenorėjo, kad sūnūs patek- 
nuotrauką jau antram pan- tų i bėdą. Vis dėlto moti- 
šapininkui, pas kuri buvo nai labai suskaudo širdį, 
užstatytas Arnoldienės žie- kad jos sūnūs toks latras ir 
das. Ir gavo panašų atsaky- ji pradėjo reikalauti, kad jis 
mą: už tą čeki atsilygintų. Syki

“Taip, tai yra tas pats tarp jiedviejų kilo karštas 
snukis, kuris užstatė pas ginčas. Perpykusi motina 
mane Amoldienės žiedą.“ pasakė: “Laukan iš mano

Detektivas nutarė padary- namų ir daugiau čia ne pasi-; — ~
ti dar vieną žingsni. Jisai rodyk, iki nesurimtėsi ir ne-, tus Įrodymus — viešbuty af*.
nuvyko i viešbutį, kur buvo sugrosi prie savo žmonos ir rastą "aispikį. užstatytus ---------
nakvojęs tasai juodbruvas kūdikio. ’ Denzelis tada “panšapėse motinos auksi- Jei kas šiandien prakalbėtų: 
vyras ir kurio kambai’v vė- trenkęs durimis ir išėjęs; nius daiktus, suklastuotą če-; Rytoj grįžtam i namus! 
liau buvo atrastas “aispi- piktžodžiaudamas. : ki. ir kai pagaliau atsistojo Sausos šakos pražydėtų
kis.“ “Dabar turim surasti Den-j prieš ji panšapių savininkai, šitą rudeni prieš mus.

Viešbučio vedėjas ir tar- želi Davisą, tarė vienas de- ir viešinčio žmonės ir visi, 
nautojai nedvejodami paša- tektivų. _ .pasakė, kad ta: tas pats O naktis, iš Paukščių Kelio
kė, kad tai nuotrauka to pa- . Netrukus policija sužino žmogus, kuris buvo pas juos Prisirinkusi perlų, 
ties asmens, kuris nakvojo! J0’ kad Denzelis sėbrauja su rodomais čia daiktais,— Išbarstytų musų kelk 
minėtame kambary tą pačia su tu^u Haroldu. Taigi nu- 
naktj, kuomet Arnoldienė surasti tą Haroldą.

TREMTINIO SVAJONES.

kelią
Denze: Davis prisipažino Ligi Baltijos krantų, 
nužudęs savo motiną. I

Ir prie kapo kunigaikščių.
Koto 19 i v tą aš nuėjau Ties sraunios Neries krantu.

__  _ ____ ___ _____ pas motiną paprašyti dau-jVej^tų akmenys ant aikščių
šininkui tą nuotrauką ir pri-i^^no^b kur jis randasi. Šiaip, giau pinigu, pasakojo ji- gu mumis kartu, 
dūrė: ar taip, bet išrodo, kad Den- sai. "Ji netiktai atsisakė t

“Štai, siūlą jau turim; da-i2*1*5 Jau nepaspruks. man pagelbėti, bet pareika-;jei kas šiandien pasakytų:
bar važiuokim kamuolio i surastas namas, kur lavo. kad aš atsilyginčiau už Rytoj grjžtam i namus!

es kitaip ii mane Auksu debesys čia lytų.

buvo atrasta negyva.
Sugryžęs policijos nuova-

Gali būt, kad Denzelis yra, 
pas jį pasislėpęs, o jeigu ne.

don, detektivas parodė vir tai S?1 bus galima tenai su

tašai Haroldas gyvena, ir jo tąieškoti.“
Policininkai susėdo auto- ouie_ouvo patiarvia Krata, 

mobiliun ir išvažiavo. Jie
1_1_______ čeki. r.es

Bet Denzelio Daviso polici-i
__  _____ ja čia nerado ir Haroldas

vėj! prie nedidelio nameHo, > nematą jo P« * ,,a?!.iebęs nu0 sink
Policija pastatė slaptus plaktuką ir davę; jai gal ;

sustojo East Madison gat- sitok; motinos nusistaty-l 
i mas sukėlę- jo galvoje aud-Į

i O ne rudenio lietus...
Petras Pilka

“Tremties Metuose.

kur gyveno Denzelio Davi 
so žmona, ir pabarškino du
ris:

“Gera diena, ponia Da
vis!’’ prašneko detektivas. .
“Ar tamstos vyras Denzel i P^bėgti. 
namie ? Mes turim žinių 
apie jo motinos mirtį ir no
rim su juo apie tai pasikal
bėti.“

Moteris papurtė galvą:
“Ne, Denzel ne namie. Jis

išvažiavo tą pačią dieną, šeimininko nebuvo namie, sinka. 
kai io motina buvo paląido-' tačiau durys buvo neužra vi.- < <’h : 
ta. Nuo to laiko aš nesu nie- kintos. Detektivai tuojau 
ko nuo girdėjusi.”

Detektivas tada paaiškino 
jaunai moteriškei, kas yra

sargus aplink tą namą, kur 
Haroldas gyveno. Neišrodė 
kad Denzelis butų galėjęs 
, O vis dėlto laikas
bėgo ir policija negalėjo 
kaltininką surasti.

Pagaliau buvo nutarta 
pažiūrėti i Haroldo butą

moti-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

... . . ... ... , . Visokiuose kraštuose žmonės gar- 
V algyt ir gert reikia deį to, kad1 bino įvairius dievus. Dievų garbini-

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

nnhėtrtp • tada vėl irrerkti norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, nuoegių, iuua vei iii.einu,. ko norisi? ko val.
J , pamaigyt ir vėl iskeius duot gio žmogus silpsta? Ir delko vienas

' vundAnini nnhėo+i i maistas duoda daugiau spėkų, kitas. vanueniui nuoegll. mažiau? Delko žmogui reikia cuk-
Kai muilo putos pranyks raus, druskos ir kitų panašių daly- 

į ir vanduo pasidarys puiri-, S'Ii &
nas, tada išleisti ii laukan ir knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
padaryti šviežio vandens. ka,na t,k .........................  15c

■Pakartoti tai tris kartus. ’ KUNIGŲ CELIBATAS
Tuomet išplauti plunksnas š* knygelė parodo, kodėl Romos 

... • , popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Čiaper keilS tyrus vandenis. i išaiškinta visa jų bepatystės istori- 
. „ ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-5 Kada vanduo bus jau sva- kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 

’.ms, tada maišą lengvai iš-
spausti (tik ne gręžti 1 ir pa- moterys, dukterys ir mylimosios ne-
k u binti nv dvioin i..™.... papultų į tokią kunigų globą. Para- 
^aOinti UZ dviejų kumpų kun. Geo. rownsend Fox, D. D., 

, kur nors Šiltoj ir sausoj vie- sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
toj, kur vėjas pučia. Dieną*Ka,na ..............................
Jokiam darbui reikia pa-i LEMAITĖS RASTAI
’inkti ir canlėta ta-i Ar kad lemaitė buvo vie-ėinKLl rau. 4 11 sauieią, ta lna jymiausių lietuvių rašytojų? Ar
Čiau plunksnas reikia kabin- tinote, kad ji buvo paprasta kai
ti paūksmėj. mo raoterLs’ mažai nK>ks,°

Plunksnas padžiovus, rei
kia gerai išskalbti in inpilą.
Jeigu inpilą išprosysim

ėiusi,intalęy ir aiiorirrn va i Ima __
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O 'paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,

Kaip Plauti Pa
galviusvon. Nuo šito smūgio 

na sukniubo. -Jis tada norė
jęs pasmaugti ją elektros 
laidu nuo nreso. o kai tas 
nutruko, iis subadės ją iiga V1"0*',10-, 
yla, ku ' ‘
ledui skaldyti. Galu gale ,.....................
apsukę; auiink :0; 'kaklą Paminai pragena ne tik- 
grandini. ,,,'ie kurio būdavo »“ Praka,t0 w atsiduoda

; kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
• j _ - _ - , - . Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-V'idUJineS puses, dažnai pa- rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 

to: aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 
L * rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke

leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi

trindami prosą vašku, 
plunksnos mažiau per ji by- įeivis”

j res.
Plunksnoms džiustan laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo

se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 
pagiria mu- 

papro- 
su gar- 
paveik-

nuilKi-ilOn]' (iziusrank, se rastuose ji gražiai aprašo, 
Musu moterys neturi pa-.raaįją reikia kelis kartus pa- jį“

SKalOtl , , purtinti ii' pakabint! UŽ kitu ėius. Knygoje yra paveikslas si

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, ka;p Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.........................................................' 25c

KODĖL Aš NETIKIU
J DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.............20c

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Taug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tr.kamai išmokti savo tėvų kalbą, 

senimas irgi dažnai nori pagilinę
savo raštišką lietuvių kalbos žino ii 
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas r.ori gerai lietuvių kz.l-

jurėjo. Yra taipgi ^eikT į kj£motkJ.L Didelž knyRa’ 144
Ičoi »-,li.»,b rt.-. U,.r, t • las Žemaitės kartu su Andrium Bu- ........................................ *l\.dl piunk-no.- r>u> jau VI- lota ir AI. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 

. * ~.ukai rangos tada cunilti i nužudė vokiečiai laike šito ka-1 . , - r, --° nederu kvanu bet iei<ni ant • rau. o iana supilti Taj dide,. puslapių, nIr .kaiP n,u- aP^,s,au^ot,• ?ar?"e
ru- ne?ei,U-KVa.U L.ifL ei?U j\n .lnPllan atgal ir inpilą su garsiais raštais ir retais paveiks- Pr" AvJa\ Perz,ar^*

................ užsiūti. Pagalvis bus Uis- Kaina ......................... soc ”

, (paduškas), o skalbti juos; Lamini 1 ad viprodni džiif s!os rašyito-’os Par?«u: uipri.• \ d! tOldiTia. . ... i iv •, r.tiiiijni, i.uil v įeiiOUal (1Z1U šia, vaikų prieglaudų, kūnas že-lalu calp ™tlnal reikia. Neskalbiam:, ĮU maitė prižiūrėjo. Yra taipgi r

dar sykį. Atėjus policijai- rišama< "r. 'kain nune&eru kvaP0, bet jeięu anGjas inpilan i 

prie jo buto antru kartu. ŽU(lTO mi.iina imudtS „0! F^al™ yra gulėjęs, ligonis, aklinai užsiu 
__i------------ 1. . _ - -t- v r tai tokiame pagalvy jjali būt -------  ’ •t uomet uždarinėms

,! rape npr ir PavoiingV mikrobų.
' I Pagalvi išskalbti

sunku.
nėra

sulindo Į vidų. Išsitraukę re- ' isunku. Reikia tik nusipirkti
volverius, jie išžiurinėjo vi ' Denz; bs 1-avb- buvo ap-j marlės (cheesecloth) ir pa
sus kampus ir klazetus, bet kaltintas vetinos nužudv-! £=iuti išjos maišą; jis turėtų 

susekta, ir, parodęs jai tą nieko nerado. Jie rengėsi mu ir atidų..tas teismui. Jo;būt bent dusyk didesnis už 
nuotrauką, paklausė: }jau išeiti, kaip staiga pasi advokatas m.rėjo irodvt ji pagalvi. JĮ reikia išversti iš-

“Ar tamsta pažysti šitą gildo duslus kosulys. Detek- esant resvei ai .„roto, * bet į virkščiai, kad siūlė butų iš 
žmogų?“ jtivai sustojo ir Įtempė savo: prisaikintųju suolas, išklau--lauko, nes jeigu ją paliksit

Ji dirstelėjo i paveikslą iri ausis. Vėl pasigirdo toks sęs virus iiud i ninkus. pripa- i viduje, tai prie jos prisivels 
nustebinta pažvelgė į poli- pat duslus garsas.
cininkus.

švarus, kaip naujas. PAPARČIO ŽIEDAS
Ieva Dulkė lr keturios kitos apysakos: 

; Neužsitikintis Vyra;

V A b G l A I

o,
(2) Žydinti Gi- 
Korekta. Jose

25c

“Taip. tai Denzel!“ iš
spruko iš jos drebančių lu
pų žodžiai.

Žodis po žodžio, detekti
vas iškošė Įdomią jos su 
Denzeliu gyvenimo istoriją.
Moteris papasakojo, kad nuodugniai iškrėsta 
jiedu vedę maždaug prieš 
keturis metus, bet jos vyras 
niekad pastovaus darbo ne
turėjęs ir nuolat skolinda
vęs pinigų iš motinos. Ne

7 pnpa .
pu n,o laipsnio žmog-;’^au? P^un^sny* 

iau nebuvo jokios abejonė-,! žudžiu ir teisina- pasmerkė' Pagalvio inpilą reikia iš 
kad yra kur nors pasislėpęs ii mirti. Denzelis Davis bu-i vieno galo praardyti, įkišti

Dabar žino

vo pakarta- l!»il metu ko-;tą gaia Į maišą ir plunksnas 
■ *- — ’ " su-

žmogus. Vėl prasidėjo kra
ta. Atidarius vieno klazeto vo 24 diena. Walla \Valla1 iškratyti. Tada maišą 
duris, lyg ir kas sušlamėjo. I kalė/irne. ^ashinvtono val-i plunksnomis reikia užšiuti, 
Bet klazete nieko nesimatė.; stijoj. ; padalyti pakankamai karš-
Jis buvo jau pirmu kartu' — ----------------------------- j to vandens su muilu ir mai-

i iškrėstas. Dabar) Karščiausis miestas pašau-,są su plunksnomis gerai iš 
vėl buvo iškraustyti visi ly yra Adeno miestas, pietų talaskuoti; paskui keletą 
baksai, išmestos drapanos; Arabijoj. 1 kartų ji iškelti kad vanduo

nei gyvos dūšios. Klazeto
palubėj buvo dar lentyna, 
ant kurios matėsi prikimšta

syki iis buvęs ir bėdon įkliu 'blanketų. Nors niekas neti 
yęs. tačiau motina visada jį kėjo, kad tenai galėtų būti 
išpirkdavusi. Pagaliau, kai I pasislėpęs žmogus, vis dėlto 
jiedu susilaukė kūdikio, kas i vienas detektivų ėmė ir nu
buvę prieš pusę metų, jiedu'traukė tuos blanketus že 
persiskyrę. Ji atėjusi pas mėn. Ogi pasirodė netikėtas' 
savo motiną gyventi. j dalykas: už blanketų, gi-,

Jos vyras niekad ilgai na- iiausiame klazeto kampe,! 
mie nepabudavęs ir paskui ant lentynos buvo į kamuo- 
sakydavęs, kad jam reikia Ii susirietęs žmogus. Polici- 
važinėtis biznio reikalais. ninkai tuojaus jį griebė ir 

Bet ji mananti, kad tie jo nutraukė žemėn.
“biznio tripai“, tai melas, Tai buvo Denzel Davis, 
nes jis niekad jai nepasakęs nužudytos Arnoldienės su- 
kokioj firmoj jis dirbęs ir’nus!
kodėl jam reikia važinėtis. Iš pradžios jisai gynėsi ir 
Nors jis dažnai girdavęsis aiškinosi, jog slapstęsis tik 
uždirbąs daug “komišino,” dėlto, kad jo neareštuotų 
bet pinigų niekad neturėjęs, pati, kuriai jis negalįs duoti 
Jis dar cento nedavęs nei užlaikymo. Bet kai policija 
jos, nei kūdikio užlaikymui.' padėjo prieš jį visus surink-

IEŠKO JAUNIKLIO DEL VAIKO NUŽUDYMO

Detroito policija ieško Ted Hilles, 19 metų jauniklio 
dėl sužalojimo ir nužudymo George Counte, 9 metų 
berniuko, \aiko kūnas buvo rastas vieno viešbučio 
rūsyje.

-JrąrĄtt

ria; (3* Klaida; (4) Korekta.
; nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
| į visokius prietarus, burtas ir tt. 15c

ANGLISKAI-LIETUVISKAS
Į ŽODYNAS
■ Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
; At kitas žodis lietuviškai vadinasi.

Geros Bandutės
2 puodukai miltu.
2 šaukštukai baking pauderio
Pusė šaukštuko druskos.
5 šaukštai riebalu 

ing).
Du trečdaliai puoduko pieno.
Ketvirtadalis puoduko ištir

pyto margarino.
Ketvirtadalis puoduko rudo 

cukraus.
Pusė puduoko razinkų arba 

sukapotų riešutų.
Trys ketvirtadaliai puoduko 

šviesaus komų syrupo.
Persijok miltus kartu su 

baking pauderiu ir druska, 
įtrink riebalus, supilk pieną 
ir paminkyk tešlą kokią mi
nutę. Ant miltuotos lentos 
tešlą iškočiok plonai, ap
tepk ištirpytu margarinu, 
apibarstyk rudu cukrum, ci
namonu ir razinkom ar rie 
šutais. Susuk i dideli rolį ir 
supiaustvk Į vieno colio 
šmotus. Ištepk gerai bandu
čių foimas, Įpilk po šaukštą 
syrupo. Įdėk po gabalą at 
piauto rolio ir kepink 450 
laipsnių karšty 12-15 minu
čių.

Labai skanios prie kavos.

Mes kasdien 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip

girdime daug angliškų 
daž

(shorten- tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Eurejm 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi 
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 409 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

žmonės kuria per amžius? šį intri- 
I guojantį politiskai-ekonomiška klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ...................................... 10c

ir papildyta laida. Kaina

TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

I-abai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. I’agal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............. 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .................. 25c
“Keleivi*,“ 636 Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

\l
Mamytės gimtadienio pro- \ 

ga užrašiau jai “Keleivį.” ’
Ji labai dėkinga ir sako;

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

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

Kai kurie laikraščių par
davinėtojai New Yorke na 
daro po $1,000 į savaitę. 
Laikraščių kioskai arba 
standai negali būt parduoti 
—jie priklauso miestui.

Kelei vit
636 E. Broadvray, So. 27,

I I 6M6 M
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KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintas

Įlš Plataus Pasaulio
Anglų Aukos Kinijoj ! Italijos Kolonijos

Praeitą savaitę Kinijos, Jungtinių Tautų seimas 
komunistą1 is kanuolių ap-j pradėjo svarstyti, ką dalyti 
raudė tris anglų Karo laivus su Italijos kolonijomis. At- 
1 angtze upėje ir užmušė 42įrodo, kad seimas vargu pa- 
angių jurininkus, o darjėgs tą klausimą išspręsti, 
daugiau sužeidė. Komunis-1 ’ ...

laivus

GARDUS MEDUS
Gardus Michigan kaimu medus,

---------- - ■ * .. i •», • - * • » iuO*,} grynas, šviesios spalvos, švel-Foškus, M. Alukas, S. Baliu-, vos išlaisvinimo^siekia Ame- jlaus skonio. Pasitenkinimas gajraa-

M. Endzelienė, O. Ciji-J Musų tėvų kraštas Lietu-kis
rijoniėnė?'T"Štockus, va_^y®2S^Llaisy.^.Ljetu' ioo‘

tai angių apšaudė
nes yra daug pasiūlymų ir 
vargu bent vienas jų surinks

pnes pradėdami savo di- du trečdaliu reikalingų bai 
džiąją ofensyvą prieš pieti-’sų.
nę Kiniją. Anglų laivai į ------------------

plaukė gelbėti vieną laivą, i Bostono “Erezija”
D ~~ T. i Keturi katalikų kunigai

. s” . . lna,V , 'jėzuitai, kuriuos Bostono
Vecerniaja Moskva” • kalidžius atleido iš vietos, 

skelbia, kad rusai padarė ęlčl ‘‘erezijos”, prašė popie-j 
dar naują išradimą, sako,'žiu peržiūrėti ių bylą. Bet 
tūlas i ūsas, P. Tager, 1926 dabarkatalikųbažnyčiapa- 
metais pirmas išradęs kai- skelbė naują katechizmą, 
bamas. filmas. Jei rusai taip kuriame sako, kad ir neką-Į 
smarkiai darys naujus isra- talikai gali būti išganyti, o' 
dimus, tai jie greit pasisa- tie keturi “eretikai” laikosi 
vins is vokiečių ir bezdžio- senos pažiūros, kad už baž-' 
nės išradimą. nyčios ribų nėra išganymo.

o ^friiKReSP\bl-a u Politbiura* “Valosi
Panikei nam Ainjai ne-j Rusijos praneša, kad 

pi įklausoma respuolika ,Įj§ politbiuro, arba valdan- 
Anglijo> kaialius ir Anglį- komunistų partijos gal

VAIZDAI IŠ PALESTINOS RAMIŲ FRONTŲ

Viršuje vaizdas rodo, kaip žydų žvalgai eina dyku
ma netoli Aųuaba miesto, o apačioje matytis anglų 
kareivių sargybos prie to uosto. Mušiu ten nėra, bet 
ir taikos dar nėra.

ioms, CO svarų kenas už $10. Eks-V. Bartulis, J. Pra-; rikos Lietuvių Taryba ir jos ipmok„. K„,ptis,

jos ministerių pirmininkas 
atsiuntė Airijai širdingus 
sveikinimus ir linkėjimus,

vukės; liko pašalintas vie
nas narys, Nikolaj A. Voz- 
nesienski, kurs jau seniau,

kad kaimyniški santykiai j Rartu su Molotovu atleidi- 
tarp Airijos ir Anglijos lik - mu, buvo pavalytas iš “go
tų ir ateityje širdingi ir Spiano” pirmininko vietos 
draugiški.

Atlanto Pakto “Kaina”
Amerikos valstybės sek 

retorius, Dean Acheson, pa

Graikijos Teismas
Graiką teismas Salonikų 

mieste nuteisė buvusį ko
munistą Gregory Stakto-

reiškė senatui, kad pir- į poulos kalėti ikį gyvos gal- 
jniems' metams Atlanto Pa-j vos už dalyvavimą ameri- 
kto šalims apginkluoti Ame- kiečio žurnalisto, George 
rika turėtų išleisti ne dau- i Polk, nužudyme. Nuteistojo 
giau kaip 500,000,000 dole-Į motina buvo išteisinta. Du 
rių. Seniau buvo kalbama,:kiti komunistai nuteisti mir- 
kad reikės apie pusantro ti “už akių”, jie randasi 
biliono dolerių. 'graikų partizanų eilėse.

KoresDondenciioS
HEMPHILL, W. VA.

Mainos Užsidarė

naitis, K. Janavičius. Viso vykdomas Vajus. Paremki. 
iabo aukų susitikta $146. Ik. Į tautieti, tad jos darbus. 
Visiems aukavusiems nuo
širdus ačiū. Duduti*

Musų Žinios
šiomis dienomis j Worces- 

terį atvyko kelios tremtinių 
j -eimos iš Europos. Išsiskirs
tė po apielinkės. Su viena 
malonia Grabausku šeima 
teko susipažinti. Tai inteli
gentiška jaunos kartos šei
ma. Jie atvyko pas Praną 
Keršį.

—0—
“Keleivyje’’ prieš trejetą 

savaičių buvo parašyta:
• “Kodėl (klubo) valdyba 
trado reikalo kviesti aiškiai 
nedemokratišką žmogų pa- 
sakyti prakalbą, daugelis adre.su: 
narių nesupranta”. Tas pa 129 N 
sakymas nepatiko Dr. D11- spring Vaiiey
meikiui, nepatiko nė kai 
kuriems jį kvietusiems žmo
nėms. Buvo spėliojimų, kas 

■galėjo parašyti. Spėjo, kad 
Į tai bus parašęs tas pats, 
kurs visada rašinėja. Bet 
apsiriko.

Gaila, kad kai kurie žmo-

• George M. O!owaeh (17)
R. F. D. 1, Custer, Mich.

MEDLEVA Ž1EVIES
\ Medleva yra vienas 

geriausių gyduolių 
nuo užsisenėjusių 
vidurių užkietėji
mo, geriant daug 
ar mažai, ji nepa
kenkia sveikatai, ji 

V ’ lengvai liuos u o j a
.. _ , . . . . vidurius, stabdo palvos skaudė-

Aš, Marijona Kaktiene, noriu susi- . ■ , , ,
žinoti su Agota šimkiute, kilusia iš J imą ir priduoda kuliui gyvumo 
Menapių kaimo, Užvenčio parapijos. ;r skaistumo. Vienas puodukas 
Ji gyvena, rodos, Chicagoj, bet jos .
adreso nežinau. Prašau jų pačių, ar- vertianc.o vandenio ir Vienas
ba kas apie ją žino, pranešti man jos šaukštukas sutrintos MedleVOS 
adresų. Mary Kaktys, . , , ,

P. O. Box 48, New Eagle, Pa. Žievių, gerk kada atsals. Metl-
_ ~ ; č i i ū Ievos žievės $1.5t) svaras, o užPaieškau Mykolo Snyaeno Mas- * ..

cheros. Girdėjau, kad 192S metais $1.00 10 Uncijų, 
gyveno Winnipege, Kanadoj. Jis yra j Trukžoliu šaknis vaistas nuo 
kilęs nuo Panevėžio. Jis pats, ar kas
apie jį žino, maionės atsiliepti šiuo patrūkimo, po krutinę skaude- 

<l!s^ jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą. verčia prakaituot. Truk- 
žolių svaras $3.00, o už $1.00 5

Noriu darbo pas našlę.
Ieškau darbo žemės ūky pas našlę. 

Esu pavienis, 55 metų amžiaus ir ge
tas uarbininkas. Dėl atlyginimo susi
tarsime. A. Smith, (18)

5327 Chaneellor st.,
Philadelphia 39, Pa.

PAIEŠKOJIMAI

. •; ' į nės, užsigavę be reikalo pa-
“ ~ Jstabėle, bandė net pakenkti

savo aziatišką kurpalį. .jos” protarpyje įtrauktų Į į min. V. Sidzikausko prakal - 
Ministeris Sidzikauskas, Lįetuvos vyriausybę vieno■ boms. Užsigauti dėl Dr. Dir- 

kvietė mus nenusiminti. Lie-1 Juto demokratų nugaros iiimeikio visiems valia, bet už 
tuvių tauta atgaus savo lais-1 perstato visą tą rėžimą, kai-į tai keršyti A. Lietuvių Tary- 
vę. Gal nebetoli laikas, ka- po demokratišką? Koks rei-j bai, tai jau tikrai negerai.

Paieškau Marijos ir Petronėlės, uncijos. 
Krakauskaičių. Jos yra Marijos Se-' 
kevičiutės - Krakauskieriės dukterys! 
iš Pagraužiu kaimo, Liubavo para
pijos ir valsčiaus, Mariampolės ap- \ 
skrities. Gali gyventi VVaterbury ar-, 
ba Uticoje.

Paieškau taip pat Pijaus Jankeliū
no arba jo šeimos. Jankeliūnas yra :
Onos Paulikynaitės sūnūs iš Karpe- 
jų kaimo, Gražiškių parapijos ir val
sčiaus, Vilkaviškio apskrities.

Ir paieškau Liutvinų iš Vinkšn- 
upių kaimo, Bartnykų parapijos ir 
valsčiaus, Vilkaviškio apskrities. Bu-1 
siu labai dėkingags kas suteiks man 
jų adresus. Mano adresas toks:

Kazys Dobiliauskas
Diepholz, DP Camp -K
Blok 3-a, Zimmer 25,
Br. Zone, Germany.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

da galingosios demokrati 
nės valstybės pareikalaus 
grąžinti laisvę toms tau-1 . ų • . 1 •

tės automatiškas anglių ka
rimo mašinas, kurios atima 

i darbą nemažam darbinink

kalas tą daryti? 
Kaipo “L. Aido’

rių tą poną
redakto-i Per šventes čia lankėsi iš 

norėčiau pa-;Toronto, Ont. Stasys Bai 
toms, kurios tą laisvę prara-{ klausti, ar jis nėra vienas iš Į čiunas. Aplankė savo sesu- 
do ne iš savo kaltės, bet dėk tų žmogučių, kurie nakties tę, kuri tik kelios savaitės 
kaimynų plėšramo. Prakal- metu nuėjo su revolveriais j kaip atvyko iš Europos į 
bose trumpai kalbėjo ir adv. į prezidento Dr. K. Griniaus musų miestą

rumus ir atkišo teisėtam'
Lietuvos prezidentui savo 
revolverius? Gal tokią

A. Milleris.
Žmonių prakalbose buvo

nedaug, gal 150. Atrodo,

Musų miestas yra mainų. pkaičiui. Visa laimė, ka 
.kasyklų centras ir čia apie-1 darbininkai čia buvo gerai 
linkės anglių kasyklose susiorganizavę į maineriųį maitaičio ir kitų pastango- 
dirba dausr žmonių. Bet šias unijos skyrių ir 9tiprų dist ' T 
dienas dvi didelės kasyklos;riktą, tai darbininkų teisės 
užsidarė ir 800 darbininkų yra apsaugotos ir išsikovo- 
neteko darbo. Dirba čia ir me sau neblogas darbo są- 

♦ lietuvių mainerių, aš žinau lygas.
Juozaoas Kalvaitis

lyg kas tai turėjo noro pra- mokratiją” tas ponas ispa- 
kalboms pakenkti, nes tą žįsta? Manau mano klausi- 
pat dieną vietos anglų spau-’mai bus veltui, 
doje buvo įdėta žinia, kad: P- Miliauskas
kalbėsiąs kun. Krupavičius, S
kurs čia jau yra kalbėjęs 
abejose parapijose, o todėl'* 
daugelis žmonių jį iau gir
dėjo ir nebeatėjo. Ta klai
dinga žinia buvo atitaisy
ta Jono Dvarecko, Miko Že-

Musų mieste daugelis lie- 
de- tuvių nedirba, arba dirba 

tik dalį laiko. Ypač nedar
bas apniko dratų dirbtuvės 
darbininkus. Nežinia, kaip 
ilgai nedarbas užsitęs, bet
iis iau slėtria dauereli šeimų.- —--c,--f--------

mis. J. Dvareckas kalbėtoja 
nusivežė į Bostoną ir ten iš 
pp. Minkų radio pats kalbė 
tojas pagarsino, kad jis 4 
vai. kalbės Worcestere.

Aulcos Balandžio 10 d. 
Prakalbose

Kalbant čia min. V. Sidzi
kauskui buvo renkamos au
kos. Aukavo:

Sandaros 16-ta kp. $50.00.
Po $5 Jurgis Slivinskas, 

J. ir A.Ganiai, M. Žemaitai
tis, J. Naujokaiti?, J. Pupka,

Po $3 V. Mitrikas, J. 
Burton, K. Zurlis.

Tas atsiliepia ir musų lietu
viškame gyvenime, žmonės 
mažiau belanko visokius pa
rengimus. D-tis

JAU ATVYKO VIRS 2000 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ

Š. m. balandžio 22 d. lai
vu “General Haan” j Bos
tono uostą atvyko 143 lietu

6, kurie jau senai kasa ang
lis. Aš pats čia išdirbau ka * 
syklose 28 metus, bet dabar! 
nebežinau, ar eisiu dar į į 
jmainas dirbti ar ne.

Daug senųjų darbininkų: _ _______________ ___
piusų mieste išėjo jau ant; *l,‘r emti Rraugi-
pensijos pagal naują mai-i ja buv0 surengusi prakal- 
nierių pensijų tvarką. Mai- bas y. Sidzikauskui, Lietu- 
nose dirbo nemažai ir jau vos vykdomosios tarybos 
nosios kartos darbininkų, j pirmininkui. Kalbėtojas pla- 
kurie jau nebesibaldo darbo. čiai ir įž?amįaį papasakojo 
kasyklose, nes darbo sąly-i apje Lietuvos nepriklauso
mos buvo per eilę paskutinių mybės praradimą ir apie 
metų žymiai pagerintos. okupantų šeimininkavimus

Iš mainų darbininkus d a- musų senojoj tėvynėj. Pasa- 
bar varo lauk naujausios! kojo, kokias baisias dienas 
mašinos. Praėjusiais metais musų tauta^ pergyvena da- 
musų apielinkės kasyklose, i bar, kada žiaurus kaimynas 
Gary, VV. Va., jau' įtaisė naikina žmones ir tvarko 
dvejų milionų dolerių ver ! Lietuvos gyvenimą pagal

Dėl Vieno “Laiško Redak-

WORCESTER, MASS.

Ii Sidzikausko Prakalbu
Balandžio 10 d. L. U. Klu-

cijai”

Balandžio 6 d. “Keleivis” 
įdėjo vieno korespondento 
žinutę apie musų klubo ne
paprastą susirinkimą ir pa-
ininėjo, kad valdyba pa-J Zaleckas, V. Ašmenskas, U 
kviete susirinkime kalbėti Garbauskienė, B. Tamulevi-

Po $2 J. Dvareckas, F. Vlai tremtiniai. Jų tarpe bu- 
Keršis, P. Monkus, J. Petro !vo 2000-tasis lietuvis tremti
nis, Ig. Pigaga. į nys, atvykęs į J. A. V. pagalPn«i MUKI T 7 1 D. P. aktą iš 1948 m.

Po $1 M. Dabiila, J. Za-Į isviso yra atvykę 2127 lie- 
karąs, J. Domlienė, J. Bab- į tuviai iš bendro visų tauty 
raitis, J. Povilaitis, Lietuvis, ^iu atvykusiu 15,890 tremti- 
K. Lemanskis, J. Žakas, J. - - -

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiaasia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRi S2,MX>,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir |x>mlrtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose įme
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 aavo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba į Centrų adre
suodamas :

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

buvusį “L. Aido” redakto 
rių Dr. Dirmeikį.
• Dėl tos korespondencijos 
Dr. Dirmeikis parašė “Am. 
Lietuvyje” visą atvirą laiš
ką. Kaip gi, iš tikrųjų, rei
kalas buvo?

Tą dieną musų klubo val
dyba kvietė nepaprastą na
rių susirinkimą vienam 
klausimui aptarti. Pakvieti 
muose nieko nebuvo sako -I 
ma apie prakalbas. Todėl 
kada susirinkime pasirodė 
prakalbininkas, tai daugelis 
narių buvo nepatenkinti dėl 
netikėto kalbėtojo pasiro- 
dvmo. Man ir kitiems'senes- 
niems nariams teko įkalbi
nėti kitus narius, kad jie! 
laikytųsi ramiai ir išklausy
tų kalbėtojo. Tiek dėl to 
kalbėtojo pasirodymo.

Kas dėl kalbėtojo “laiš 
ko”, tai atrodo,- jog buvęs 
“Lietuvos Aido” redakto
rius gali žinoti, kaip tvarkė
si Smetonos diktatūra ir 
kas ten kada buvo ministe
rijose. Mes čia Amerikoje 
tų visų dalykų galime neži
noti. Bet nerasit visoj Ame
rikoj politiniai nusivokian
čio lietuvio, kurs nežinotų, 
kad Smetonos rėžimas buvo 
diktatūros rėžimas. Ir kodėl 
Dr. Dirmeikiui to fakto ne
pripažinti? Kodėl jis nori 
pasislėpti už “konsolidaci-

mų, kurie buvo atvežti 25 
laivais.

BALF Imigr. Komitetasčius, S. Lukšys, O. Juozu- 
nas, M. Pupka, J. Krasins- _ , «... 
kas, S. Packauskas, A. Palu- £4aIblnk«n« 
beckas, J. Nevis, A. Daily- A
da, J. česna, A. Irlikaitė, J. e,v> * Metame S34ML 
Šalaviejus, A. Žilinskas. J.
Rauktys, S. Štoras, M. Pa
jaujienė, P. Šeškevičius, J.

Jankauskas, P. Šilanskas,
Mrs. M. Weiksner, J. Kiš

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas *ir 

Lietuviškai • Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida
2 tomai. 1300 pusi. " 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00.

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27,

is
Ke-

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas li^rv 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš- 
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25 
Greičiausia Anglo Kalboa Mokytojas, 
Kama 4!ic
Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip 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 6Oc. Turiu trukžoliu, čemeryčios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedų ir kitokių. (19)

PAUL MIKALAUSKAS
73 Compton sL, Boston. Mass.

Reikalingas Darbininkas Farmoje 
Prie ūkės darbų reikalingas darbi-

ninkas. Mokančiam karves melžti ir 
su mašinomis dirbti alga $25 per sa
vaitę ir užlaikymas f Kurdas). Dar
ios ant visados. Kreiptis į (20)

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

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

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS No. ĮSI 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

SANITAS HERRg 
1125 Milosakeo Ava, Chleago 22, m.

(IT)

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

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

(17) i negali ramiai sėdėti ir naktimis 
. miegoti, nes jų užsisenėjusios žaii- 
j dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 

tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI& 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos 
toti nuo džiustančios ir suskili 

1 odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši- 

: nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money j 
orderi i: Z16-0)

' LEGULO, Dept^S,
4847 W. I4th Street, 

CICERO 50, ILL.

Paieškau savo švogerio Juozo Ar- 
bačiausko, kilusio iš Vilniaus krašto, 
Trakų apskrities, Dusmėnu parapijos. 
Jeigu jis yra dar gyvas ir paliegęs 
iš Lietuvos užsienin, o gal net ir A- 
meriką pasiekęs, tai gal atsilieps, ar
ba gal kas nors kitas duos man žino
ti apie jį. Busiu už tai labai dėkin
gas. (17)

Antanas Trakimavičius
25 Belmont ave.,

Thompsonville, Conn.

APSIVEDIMAI
Panelės ir našlės 25-35 metų 

amžiaus rašykit tremtiniui ve
dybų tikslu. Foto būtinai. Pas
laptį išlaikysiu. (18)

N. N., 636 Broadway,
So. Boston, Mass.

Paieškau savo brolio Kazimiero nieko man nerašei. Tik po kiek laiko 
Blindžiuvaičio, kilusio iš Veliuonos išgirdau, kad vaikučius palieki Kau- 
valsčiaus, Kauno apskrities. Jau apie no prieglaudoj, o pats išvyksti Ar- 
35 metai kaip Amerikoje. Ilgai dirbo gentinon. Nuo čia pasibaigė visos 
prie tabako Westfielde ar Deerfielde. žinios apie tave. Bet jeigu dar gy- 
Mass. valstijoj; paskui gyveno Ule- vas kur randiesi ir šį mano širdies 
velande. Tenai būdamas atsiėmė ma- baisą girdėsi, malonėk atsiliepti. O 
ne iš Lietuvos 1912 metais, o 1914 jei tavęs gyvo jau nebėra, tai gal 
metais linksminosi mano vestuvėse kas nors kitas apie tave praneš. 
Gilbertvillėj, Mass. Paskiausiu laiku Aukščiau paduodu ir nuotrauką, ku- 
matėmės 1920 metais, kada buvo at- rioje mes abudu, tu ir aš. buvom nu- 
sisveikinti su manim grįždamas Lie- sitraukę. Iš tėvų mano vardas ir pa- 
tuvon senos motinėlės kviečiamas, varde buvo Ona Blindžiuvaitytė, o 
Ten būdamas vedė sau gyvenimo dabar aš vadinuos Svederskienė. Ma- 
draugę ir vaikučių porą auginosi. no adresas toks:
Mamelei pasimirus, netrukus mirė ir O. SVEDERSKIENE,
jo žmonelė. Verkiau visa tai girdė-' Hendshaw Street, R» F. D., 
dama iš kitų, bet tu, mielas broleli, I Leicester, Mass.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadsray, South Boston 27, Mass.

adre.su


KELEIVIS, so. BOSTON No. 17. Balandžio 27 d, 1949.

MOKYTAS DRAMBLYS W ore esterio TagDay Davė ATVYKSTA LIETUVIAI Jonas, Saulius. APSIDRAUSK NUO U* 
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į • (nuo35)

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

SO 8-2483

TREMTINIAI Rudaitis Zigmas, Marcelė, Į 
Birutė, Teodoras..

Ruibys Stasys, Ona, Ja-; 
nina. t

Seliukas Vladas. * į 
Seputa Konstantas, Sofi

ja, Jurat, Vitalis. 
Simartauskienė Zuzana. 
Skuodas Justinas, Anelė, 

Audronė, Algis.
Stanulis Česlovas, Adelė, 

Gina, Aras.
Skiparis Alfonsas. 
Tapulionis Jonas, Magda

lena,’Marė, Malut.
Tijūnėlis Juozas, Emma. 
Trečiokas Vincas, Ona. 
Ulevičius Kazys, Ona, Bi 1 

Vincas, Irutė, Juozef.
1 Uždavinys, Jonas.

Užupis Juozas, Sigutė. 
Valickienė Ona.
Vėgėlienė Emilija.
Venys Antanas.
Vepstas Julionas, Antani

na, Danutė, Vytautas, Lai
mutė.

Visockaitė Birutė. 
Voroneckas Jonas, Julija, 

Jonas.
Vitkauskas Aplionija. 
Zapasnikas Petras, Bronė, 

Zenonas.
Zaranka Pranas, Felicija. 
Zaranka Zita.
Zebertavičius Vincas. 
Zebertavičius Stasė, Aro- 

nas, Gražina, Regina. 
Krapauskas Izidorius. 
Kristliebas Eugenija, Ed-

Viri $2,000
Praeita šeštadienį

SVARBIOS PRAKALBOS 
GEGUŽES 8 D.

Cambridge ir So. Bostone 
Kalbės V. Sidzikauskas
Sekmadienį, gegužės 8 d.

Cambridge ir So. Bostone 
kalbės Lietuvos vykdomo- 

School-auditorijoj (G st. ir’sios taiybos pirmininkas 
Thomas Park) Miko Pet- Vacys Sidzikauskas, Ameri- 
rausko“Kaminkretį ir Malu- i kos lietuvių svečias, atvykęs 
niunką.” Kartu choras duos iš Europos supažindinti lie- 
visą eilę parinktų, daugiau- tuvius su Lietuvos išlaisvini- 
siai Miko Petrausko kom- mo kova ir su dabartine Lie- 
pozicijos dainų. Dalyvaus ir tuvos padėtimi, 
svečių dainininkų. Į „ , a .

“Gabija” mini savo 35 .Sekmadieni 2:30> vai .po 
metu sukaktuves ir tas pa- PietV mmistens V. Sidzi- 
rengimas yra daromas su-Į Suskas kalbės Cambridge. Agne? .Iatausc su savo 
kaktuvėms paminėti ir pa- Mass., Roberts S<Ąooi sve- mokytu diamb iu pasirodo 
gerbti mirusįjį “Gabijos”! Uinėj, Broadway ir ttind- Madison skvere New Yor 
kūrėją ir ilgametį vedėją'^ ?atvn* kan?l*A Įfn„ka1' n™hmlv* atsiklauun no
wi _ i Va .i noc it* ortv A ll slhallnu

si SEKMADIENI “GABI
JOS” CHORO KONCER

TAS OPERETE
Šį sekmadienį, gegužės 

pirmą dieną, kaip 2:30 vai. 
po pietų “Gabijos” choras 
stato South Bostono High

ke. Drabmlys atsiklaupia ne
Miką Petrauską. Per ilgus ir adv. A. O. Shallna, ant kelių, bet ant savo ilgo* 

■’-----------*—*----------- r-.— Iriubos. o jo mokytojametus M. Petrauskas gyve-'kur? perstatys svečią ir tars 
no Bostone Jr čia jis sukurė t ivados_zodį. 
savo gražiąsias operetes, ku
rių vieną, gal pačią links
miausią ir išgirsime šį sek
madienį.

Tą pat dieną vakare “Ga
bijos” choras rengia ir šau
nų bankietą, kuriame bus 
pagerbti choro veteranai.
Bankietas bus Lietuvių sve- .» ,
tainėj, 309 E st, So. Bosto- mus 15 publikos, 
ne.

“Gabijos” choras kviečia 
visus Bostono ir apielinkių 
lietuvius gausiai atsilankyti 
į rengiamą operetę-koncer- 
tą ir į choro bankietą vaka
re.

Tą pat dieną vakare. 7 
valandą V. Sidzikauskas 
kalbės So. Bostone, didžio
joj Municipal svetainėj,: 
Broadvvay tarp G ir H gat
vių. čia adv. A. O. Shallna 
ilgi trumpai svečią persta-

stovi jam ant pakaušio...
WORCESTERE BUS ŠAU

NUS KONCERTAS
Dainuos V. Jonuškaitė, A. 

Kaskas ir V. Brazis
W orcesterio lietuviai šį 

sekmadienį, gegužės 1 d.
tys. Po prakalbų V. Sidzi- rengia labai Įspūdingą kon- 
kauskas atsakinės į klausi- certą. VVorcesterio Audito- 

' rijoj. Dainuos trys musų 
. meno žvaigždės, Metropoli- 

dainininkė Anna 
Lietuvos operos

Nėra abejonės, kad visi 
lietuviai norės išgirsti įdo- 
mių V. Sidzikausko prakal- * '* 
bų.

Prakalbas ruošia Ameri-
kos Lietuvių Taiyba.

Wor-ta še:
cesterio buvo lietuvių “tag 
day”, aukų rinkimas gatvė
se. Nežiūrint, kad diena bu
vo lietinga ir rinkėjų ne- 
perdaugiausiai, aukų su
rinkta virš 2,000 dolerių.

Tą dieną musų miesto 
majoras buvo paskelbęs 
“Lietuvių dieną” ir atsišau-1 
kė į vietinius gyventojus 
paremti lietuvių rinkliavą.

Budraitis

29 d. L. Renti 
Draugi ioa Piknikas

Lietuvai Remti Drauri’os 
centras rengia metini Drau
gijos pikniką gegužės 29 d. 
sekmadienį. Piknikas busi 
ankstybas ir įprastoj vietoj, 
—Westboro, Mass., Lake 
Chauncy parke.

L. R. Draugijos valdyba 
iš anksto kviečia visus musų 
apielinkės lietuvius gausiai 
atsilankyti piknike ir tuo

Erisidėti prie Draugijos dir- 
amo šalpos darbo. 1

(Atkelta iš 1 pusi.) 
Kazakas Povilas. 
Kazlauskas Kazys. 
Klasėnas Gunaras. 
Koneva Elena.
Latek Irma.
Liutermoza Valeska, Jo

nas, Leopoldas.
Lapšys Aleksandras, Ju

zė, Algis.
Leonaitis Laima, Kazi

mieras.
Levkavičius Aldona, Al

girdas.
Liūgas Kazys. 
Lukaševičius Vincentas, 

Magda, Juozas,
Gražina.

Lwow - Gurskij 
Zenia, Tamara.

Maceikoms Uršula, Valen
tina, Vytautas.

Mačiulaitis Albertas. 
Mandeikis Feliksas, Mari

ja, Robertas.
Mariunas, Viktoras, Ma

rija. Gailiūtė.
Martičiunas Valentinas. 
Matijošaitis Ona, Anta

nas.
Mažeika Jonas, Helga, 

Vytautas.
Meinelytė Rožė.
Mikšvs Petras, 

Rimvydas.
Mironas Andrius. 
Narijauskas Pranas, Gint

Alexej,

Lankėsi viešnia iš Pitts
burgho.

Pereitą savaitę “Kelei
vio” įstaigą aplankė draugė 
B. Terminienė iš Pittsbur
gho. Ji vieši pas savo arti-

Šurum-Burum
Dorchesterio Am. 

Piliečių Kliubas rengia “su- 
rum-burum” vakarą links
mai laikui praleisti, šitas 
pasilinksminimas įvyks 30

dainininkė Vincė Jonuškai- 
tė ir Chicagos Civic operos 
dainininkas Vytautas Bra
zis.

i Koncertas rengiamas lab
daringam reikalui. Jis ruo- 

Ljet įšiamas tremtinių šelpimo 
vajaus užbaigtuvėms. Vieti
niai BALF skyriai . ir visa 
eilė darbuotojų dirba, kiek 
tik galėdami, kad koncer-

MK. JAY R. BENTON
Jis yra Boston Mutual Life 

Insurance Co. prezidentas, šio
mis dienomis jisai išleido 57-tą 
metinį tos kompanijos raportą

1 CLlž

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

C28 E. Broadnay. So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Oteo Valaadoa: ano s M « 

h BM 7 ifcl S

540 BROADWAY 
aa BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

Janina,

ra.
Palaikis Adelina, Vytau- vardas, Vladas, 

tas. Kudukytė.Aldona.
Penkauskas Pranas, Adol-' Kukučionis Vladas^Ange- 

lė, Vida, Izabelė.pina, Marija.
Plavičius Emilija.
Puodžius Petras.
Plienas Juozas. Kad skalbiniai žiemos
Rastickis Julius, Stefani- metu neprišaltų prie šniūro,

ja. Aušra. 1----------- --- — ’ ~~

BALF Imigr. Komitetas

TeL ŠOU 2712 arba BIG MUS

Dr. J. C. Seymour
(LANDCIU8)

Uetevie Gydytojas te ChirargM
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

Z-RAY Aparatą 
Pritaiko š Idiles

VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-S 
SS4 BBOADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Rėkus Balys.
pirm negu juos džiausi, su 
skuduru sumirkytu į uksusą

Rimkunas Jonas, Irena, nubrauk per šniūrą.

mąją Marę Undžiuvienę: balandžio vakaro 8* tą va-;^ butu
Montelloje ir abidvi kartu'landą. Bus užkandžiu/kor- 
buvo atvykusios į So. Bosto-į tom lošimas 
ną. ' niūkų”.

iw iiuO?iinciU
minga?. Didžiulėj Auditori- Grudžio pabaigoje ši kompanija

ir suristų su-
Kviečia K-tas

joj gali tilpti 3.500 žmonių, 
o lietuvių M'orcestere ir 
apielinkėse yra 20.000. tai 
argi me? negalime tą didelę 
svetainę užpildyti?

Alkani tautiečiai laukia 
musų paramos, tai ir dėlto 

i turime į tą tikrai aukštų ta
lentų ir gerą koncertą atsi
lankyti. Turėsime malonu
mo ir paremsime badaujan
čius.

Koncerto pradžia 8 vai. 
vakare.Visu? širdingai kvie- 

i čiame A. Kriaučialis
BALF komiteto vardu

turėjo užrašiusi $171.987,730b'apdraudos, už kurią apdraustie
ji moka per metus $7,173,120. 
Per pereitus metus ji išmokėjo 
apdraustiems ir akcininkams 
$2,646,272. Nuo savo isikurimo 
išmokėjo jau $50,000,000 su 
viršum.

Dabartiniu laiku ši kompani
ja turi daugi&u kaip $32,863,- 
764 turto.

NA5-

Safe at First • • •
Būt Will You Score?

Many a rvnner reaches fint base — only a few score. 
The hard facts of life are similar. Many men is their 
prime support their familiea cemfortaMy, bot fail te pro- 
vide for the day whea retirement or death eotnes and 
earning power ceases.

To the conservatire man witb dependents there ean 
be būt one answer — adeųuate life insuraoee.

Sinee the Boston Mutual Life Insurance Campony 
started business fiftyseten years ago, tee have paid tnore 
than $50.000,000 to our policyhoUers. their orpha/u, 
utidotes. and other beneįiciarics.*

These dollars put food on tbe table. paid fbr clothes. 
provided medical and deniai care for hundreds of thon- 
sands of people who would otherwise have been in want. 
These dollars permitted boy# and giria to eontinoe their 
sehooling. paid off mortgages. kept busineases sohrent, and 
in a thousand other ways served as a godsend m time 
of need.

Be sure yon have enough insurance in a eotnpeny 
•ith a record for safety. The Boston Mutual Life Insur
ance Company has such a record.

PU1KIAI PAVYKO 
LIŲ BALIUS

Sandariečiu moterų su
rengta? našlių balius praei
tą sekmadienį sutraukė pui- 

' kios publikos ir praėjo labai 
linksmai, šių metų našlių 
“karalienė" buvo išrinkta 
south bostonietė Mrs. E. 
Drujelienė, o “karaliumi” 
—M. Tamulionis iš Nor- 

; woodo.
Dovanas už gražiausius 

margučius gavo I. Mano- 
maitienė. Budenienė ir A. 
Grinkaitienė.

Seniausio-; našlės baliuje 
buvo Mrs. Gaidienė, Mrs. 
Šimkus ir Mrs. Antanelienė, 
Dr. Antanėlio motina.

Krsp.

RADUO PROGRAMA
Lietuvi? Radio Rorpora-

te«^ona ateinantį ne
iš W0RL stoties, 

950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika 
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo ispudžhiB ir nusiųskit 
žino adreso: W0RL Sta
tion, lithuanian Program, 
216 Tremont st, Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 

r, So. Boston 27, Mass.
Miakas

way.

pardavimai

t CONSIDFR THESE 
SOIID FACTS. 

Totai insuratM-e m force b,«.
doubled io the past ten

Oa April I. ibis amnant vas 
mere than $174.000.000. «v. 
ermg m«re than 416.000— — •• t. t Jam.M. y tl<viOcTA.
Frite for eompfete stote- 
metu •/ operutions.

HOME OFFICE 
M0 COHCRESS STREET 

BOSTON 10, MASS.

tete

Vince Jonuškaitė Patiko 
Klausytojams

Praeitą sekmadieni Jor-, 
dan svetainėje Bostone bu
vo L. Radio valandos kon
certas. Koncerto pažiba bu- 
v? Lietuvos operos daini
ninkė Vincė -Jonuškaitė, ku
ri susilaukė iš Bostono lie
tuvių labai širdingų ploji- 

Jfražų dainavimą. Ir 
dainininkės pasirinktos dai
nos ir pats dainavimas klau- “ 
sytojus tikrai užburė. Taip 
pat daug pritarimo gavo 
muzikas Kačinskas, o vieti
niai artistai, O. IVaškienės 
šokikai, dainininkė Novic 
kienė ir arministas Gailius 
pasirodė labai puikiai ir 
dargi meistriškai.

Kas tori

Kas turi 2 ar 3 šeimynų na
mą pardavimui, arba 4-6 kam
barių butą nuomai, nebranges
nį kaip $45 į menesį, tepraneša 
-Keleivio” administratoriui S. 
Mfchelsonui.

kambarys su baldais 
Dailiai įrengtas privatinei šeimy

noj kambarys jaunai moteriškei. Vir- 
turės privilegijoj jei pageidaujama. 
Prie Katvėkarią. (t ‘)

12 Cawfield atreet,
Near Ed. Everett Sąvare, 

Dorchester. Mass.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių,

Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės js- 
tatvmat su reikalingais klau

tai. Kreiptis 
“KELEIVIS

636 Broadway, 
So.. Boston 27, Mao.

GABIJOS CHORAS STAfYS OPERETĘ

Kaminkretis ir Malūnininkas
; i

GEGUŽES 1 D., 2:30 POPIET 
South Bostono High School Auditorijoj 

Prie G Street ir Thomas Parko

ši operetė yra parašyta velionies Miko Petrausko, visų 
mylimo kompozitoriaus. Be operetės, bus dar plati dainų 
programa, kurią išpildys senieji “Gabijos” dainininkai. Įdo
mu bus juos pamatyti ir išgirsti dainuojant. Dainuos taipgi 
solistas Pranas Blažys iš Worcesterio. Operetei ir koncertui 
vadovauja muzikas Jonas Dirvelis.

Gabijos Choras šįmet švenčia savo 35 metų sukaktį ir tai 
sukakčiai pažymėti stato scenoje tą'juokingą ir gyvą ope
retę. Po vaidinimo ir dainų, vakare bus Gabijos bankietas 
South Bostono Lietuvių Piliečių salėje, E ir Silver gatvių 
kertėj, čia irgi bus įdomi programa. Bus pagerbti Gabijos 
kūrėjai ir veteranai. Prašome visus dalyvauti.

Taigi, iki pasimatymo 1 gegužės d.
GABIJOS VALDYBA

ATSIDARO SUBATOJE

Atidarymo Dienos Įdomybė
THE PAUL REVERE HANDICAP

Pridėta. Treigiai ir Senesni, šeii Parlnngai '

Arkliai Stoja 2:00 . DouMc Užsidaro 1:40'
Grandstando įžanga $1.00 . Be Vaikų

Daug Vietos Karams . Gatvėkariai ir Basai iki Vietos
Nauja įdomybė: TI RF RAC1NG. UtarnMie ir Pėtnyftoj.

4 a a > --------

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE |

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 27 ORIOLE BTCf**

Tel. PArkwey 7*-1233 W

Tel. TRObridge 8330
If no answer call Av 2.40281

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 te M 
Nedėliomis Ir SventaMenteda: 

■ee 18 iki 12 ryte
172 HARVARD STREET 

tempu tamsa St, arta Csatsal •<
CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU

BOSTON. Tlef. tefa^e^2B71 

aun NERVŲ
SPECIALISTAS KRAUJO^ INKSTŲ

Nuo » ryto *1 7 tek._____
noo 18 ryto U L

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetoo 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios ruBes alų baliams, vestu
vėms į namus ir salas. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tekphonc: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
flmmrnd 
Moters)

čia pet ir i te-

8augi prieitum,
228 1»OADWAT,

Ba BOCTON. MA8H, 
TA BOUtb Rostoa 4818




