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Anglai ir Prancūzai Dalyvauja 
Derybose Dėl Berlyno

Rusai Siūlė Amerikai “Susitarti Dviese” — Amerika Rei
kalauja, kad Keturių Ministeriu Posėdžiai Svarstytų Vi
sus Klausimus — Turi Dalyvauti ir Anglai su Prancūzais.

Prie Šanchajaus 
Laukiama Mūšių

Derybos dėl Berlyno blo
kados nuėmimo jau eina po
ra savaičių ir tik šią savaitę 
Malik-Jessup susitarė, kad Kinijos komunistų armi- 
į derybas bus įtrauktos Ang-i jos prisiartino prie Šancha- 
li ja ir Prancūzija. Rusai į jaus, bet dar nepradėjo pul- 
pirma siūlė, kad visus klau- ti miesto didesnėmis jėgo- 
simus dėl blokados nuėmi-jnis. Šanchajaus nacionali
nio sutartų rusai su ameri
kiečiais, o anglams ir pran
cūzams vėliau pranešti, ką 
tie “du didieji” sutarė. Bet 
Amerika reikalavo, kad ir 
kiti sąjungininkai dalyvau* 
tų derybose dėl nustatymo 
ketunų didžiųjų ministeriu 
posėdžių darbų tvarkos. jie gegužes

.. .x . .x . . Šanchajuje,šią savaitę eis pasitanmai 
tarp ketunų didžiųjų atsto
vų New Yorke ir busią su
tarta, kada susitiks “keturi 
didieji” ir kokius klausimus 
jie svarstys.

Juo ilgiau derybos dėl

nės armijos garnizono vadai 
sako, kad jie gins Šanchajų 
“iki mirties” ir bandys pa 
daryti iš to miesto gynimo 
Kinijos karo “Stalingradą”.

Komunistai, pradėdami 
savo didžiąją ofensyvą per 
Yangtze upę, gyrėsi, Jkad

RUSAI NUVALĖ GELŽKELIŲ BĖGIUS

Rusai kalbasi su Amerika apie nuėmimą Berlyno blokados, o tuo tarpu rusai 
nuėmė gelžkelių bėgius nuo kelio, kurs eina is vakarinės Vokietijos į Berly 
ną Paveikslo kairėj matyti gelžkelis į amerikiečių zoną, o dešinėj tas pats 
kelias jau “nuvalytas”, visai be bėgių. Rusai nuimtus gelžkelių bėgius išgabe
no į Rusiją.
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Kongresas Baigia Svarstyti 
Naują Darbo Bilių

Taft-Hartley Bilius Bus Atšauktas—Kova. Eina 
jojo Biliaus — Demokratai Tariasi su Unijomis - 

i jna* Bus Griežtesnis, negu Administracija Siūlė.

Nau* 
Jstaty-

Bolševikai Prašo
Vakarus “Lauk"

Kinijos komunistai iškėlė 
reikalavimą, kad Amerika, 
Anglija ir Prancūzija iš
trauktų iš Kimios visus sa-

Per rinkimus demokratų 
partija buvo pasižadėjusi 
atšaukti Taft-Hartley darbo 
bilių ir administracija pa
siūlė kongresui tą padaryti. 
Bet dėl naujo darbo biliaus 
kilo aštri kova kongrese.

vo karo laivus ir ginkluotas i Republikonai susitarė su 
pajėgas. Komunistai reika-1 pietinių valstijų demokra- 
lauja, kad kariškos pajėgos tais ir siūlo kongresui įsleis- 
butų ištrauktos nieko nelau- naują darbo bilių, kurs 
kiant. Kartu komunistai ža- yra tiek pat nepriimtinas 

unijoms, kaip ir Taft-Hart-da “saugoti 'svetimtaučius, 
kurie verčiasi normališku 
darbu”. '

Kinų komunistų paleiski

ley bilius.
Šį pirmadienį demokratų

partijos vadai susitarė pri

blokados nuėmimo tęsiasi, 
juo aiškiau darosi, kad ru
sai “manevruoja” ir nori
įšxidprętį sau daueiau itakos — v-
Vokietijos klausimo spren
dime, kartu rodydami savo 
“taikingumą” dėl Berlyno 
blokados, kuri jokios nau
dos rusams nebeduoda.

Vakarų valstybės mano, 
kad derybos su Maskva bus 
sunkios ir kad rusai neabe
jojamai bandys dar iškirsti 
visokių “šalto karo” šposų. 
Bet Vakarų diplomatai ža
da šį kartą nebeduoti save 
įusams apgauti, kaip jie da
vėsi apgaunami Teherane, 
Jaltoje, Maskvoje ir Pots
dame.

Vėliausiomis žiniomis de- 
jybos dėl Berlyno blokados 
nuėmimo priėjo “kritiško 
taško”. Vakarų valstybės 
siūlo, kad blokada butų nu
imta ateinantį pirmadienį, o 
“keturių didžiųjų” ministe
riai susirinktų į posėdį Pa- 
lyžiuje gegužės 23 d. Rusi
ja nori, kad blokados nuė
mimas butų nutęstas iki bir
želio mėnesio pradžios, o 
ministeriai susirinktų posė
džiauti birželio viduryje. 
Dar šią savaitę paaiškės, 
kada ir kaip blokada Bus 
nuimta.

pirmąją svęs 
bet pasigirti 

buvo lengviau, kaip su
traukti dideles armijas prie 
Šanchajaus. Jei Šanchajaus 
gynėjai nesitenkins griež
tais žodžiais miestui ginti, 
tai to didmiesčio paėmimas 

1 komunistams kainuos bran
giai.

Proso Vengriją ir 
Bulgariją “Pasi- 

aiškinti1

Sako, Amerika Gre
sia Taikai

mas buvo paskelbtas per imti “kompromisinį naują

Irakas Protestuoja 
Prieš Izraelį

Irako valstybė atsisako 
derėtis su Izraelio valstybe 
dėl taikos, kol 800,000 ara
bų pabėgėlių klausimas ne
bus išspręstas. Irako vyriau
sybė sako, kad tie pabėgu
sieji ar išvarytieji arabai tu
ri turėti teisę grįžti į savo 
namus Izraelio teritorijoj, o 
jei namai yra sugriauti, tai 
Izraelio pareiga yra tais 
žmonėmis rūpintis.

Irako vyriausybė sako, 
kad jos teritorijoj gyvena 
90,000 žydų ir dėl karo 
prieš Izraelį nė vienas žy- 
nenukentėjo, tai kodėl Izra
elio jauna valstybė išgainio
jo iš savo teritorijos arabus 
gyventojus?

Ir Alaskoje Suma
žėjo Darbų

Alaskos vadai praneša, aiškinti" Sovietų Rusijos vyriausy
kad toje teritorijoj dabar junetiniu Tautų seimas gegužės pirmos dienoje

Hnrhfli snmažėio ir «>un_Suni’j. iaut^ menueto kreipėsi J rusų ginkluotasstatybos darbai sumažėjo n nutare pnimti rezoliuciją, naii£a<. * atsišaukimu ku-nerspėja darbininkus is kitų pajėgas su aisisauKimu^Ku
talSiiii npvažinoti i Alaska * ™ name saKo, Kaa isovieių

!r Bulgarj? tauta niekada neužmiršta
.oms padaryto kaltinimo, nauj0 karo pavojaus, kuri
kad teismas pnes Bulgarijos sukelti valdantieji
protestonų kunigus ir P.n^. Jungtinių Amerikos Valsty- 
Vengnjos kardinolą Mmd- sjUoksniai”. 
szenty buvo laužymas tai-.

, . x. .. kos sutarčių. Rezoliucija; Tą atsišaukimą į “drau- 
ską, tikėdamies rasti greit y,uvo priimta 34 balsais eus kareivius ir jurininkus” 
gero darbo pne statybos, prje§ g išleido maršalas Vasilevs-
bet daugelis nusivilia ir tu- žinoma< iš tos rezoliuci-
ri pavargti, kol susiranda 
darbo.

Pekino radio stotį ir dau
giausiai kaltinimų tame pa
reiškime buvo metama Ang
lijai už tai, kad komunistai 
apšaudė ios karo laivus! 
Komunistai sako, kad anglų 
karo laivai “lindo” ten, kur 
jie neturėjo lysti.

nes gali tekti būti be darbo. 
Glen S. Brockway, Alaskos 
socialinio draudimo sky 
riaus direktorius, sako, kad 
tukstančiai darbininkų iš 
Įvairių valstijų vyksta į Ala

kis, naujasis Sovietų Rusi-

ŽVAIGŽDĖS BEVEIK NE
NUSKENDO BALOJE
Filmų žvaigždės, Tyrone 

Power, Orson Welles ir Lin
da Christian, pateko pran
cūzų Maroke į baisią lietaus 
audrą ir vos išsigelbėjo iš 
potvinio. 8 žmonės žuvo au
droje toje apielinkėje, kur 
amerikonai ir prancūzai ar
tistai darė vienos filmos 
nuotraukas.

KAIP BOLŠEVIKAI BOL
ŠEVIKUS APSTATĖ

Jugoslavijos komunistų 
organas “Borba” praneša, 
kad Rumunijos bolševikai 
buvo prižadėję pristatyti 
Jugoslavijai 500 tonų alie
jaus, paėmė pinigus, 450,- 
000 dolerių iš kalno ir pa
prašė atsiųsti jiems bačkas 
aliejui supilti. Jugoslaviai 
sumokėjo pinigus, pasiuntė 
bačkas ir laukė aliejaus, bet 
ir šiandien tebelaukia. Ru
munų bolševikai pasilaikė
ir bačkas ir pinigus “atmin- *00ciai .

Maskva Valosi Nuo 
Žydų Įtakos

Sovietų Rusijoj eina “va- 
lymasis” nuo “kosmopolitiz
mo”, arba nuo tų kultūrinių 
darbininkų, kurie mano, 
kad mokslas, menas, litera
tūra ir teatras negali užsi
daryti vienos tautos rėmuo
se ir neturėti jokių santykių 
su kitų tautų kultūriniais 
pasiekimais. Oficialinė ko
munistų “linija” Rusijoj da
bar reikalauja garbinti vis
ką, kas yra rusiška ir žemin
ti viską, kas yra “svetima”. 
Besivalant nuo “kosmopoli 
tizmo” daugiausiai nuken
čia žydai, kurie skaitomi

jos ir iš Vengrijos bei Bul- jos karo ministeris. Jis sako, 
garijos “pasiaiškinimo” nie-j kad “neužginčijamas įrody- 
ko neišeis. Jungtinių Tautų! mas” Amerikos agresingu- 
seimas tiktai kalba, bet jo- mo yra Atlanto paktas., 
kių žygių dėl žmonių perse
kiojimų rusų pavergtuose 
kraštuose jis negali imtis. 
Viskas baigsis tuščia plepa- 
lynė.

Siuto Užsieniams 
Rūpintis Bėgliais

Izraelio valstybės atstovai 
t J*9 'r 9 Lozanos mieste, kur vyksta/ nai JO 1 un &UnKU- i derybos dėl taikos atstaty
me Su Kalbomis i mo Palestinoje, pasiūlė, kad 
.. ... , ... . i butų sudarytas koks nors^nk!?l,soma .IncL1JiS - tarptautinis planas rūpintis 

o-a arabų pabėgėliais, kuriuos
250 visokių kalbų ir tarm ų. šydai išvarė iš savo terito- 
Placiausmi vartojama kalba; rijog Tokių pabėgėlių ir iš- 
ten yra hindustani kai a,L.arytu žmonių jau priskai- 
kun yra sansknto ir persų iki 800 000 žyHdai vi.
kalbų mišinys. Tą kalbą it nemano jų įsileisti į sa-
jos tarmes ten vartoja vo teritoriją ir nori, kad
milionų žmonių. Paskui se
ka bengali kalba, kurią var 

kosmopolitizmo atstovais irĮtoja 54 milionai žmonių: 
Malenkovo grupė politbiu-į bihari kalbą vartoja 28 mi
re stengiasi žydus išėsti iš 
visų įtakingesnių vietų.

*87 ŽMONĖS SKRENDA 
PER ATLANTĄ

Didžiulis transporto oriai; 
vis Globemaster pakilo iš 
Amerikos lėkti į Angliją su 
75 kareiviais. Orlaivis, virš 
to turi dar 12 vyrų įgulą, 
taip kad orlaivių per van
denyną lekia 87 žmonės. 
iTai yra didžiausias keleivių

AVIACIJA NEGALI VIE
NA KARO LAIMĖTI
Generolas Hoyt Vanden- 

berg, karo aviacijos virši
ninkas, sakė sekmadienį, 
kad musų aviacijos viršinin
kai nemano, jog didieji or
laiviai gali vieni karą laimė
ti. Tam jo pasisakymui pri
duodama daug reikšmės, 
nės ginčas dėl sulaikymo 
didžiojo orlaivių nešiotojo 
statymo dar nėra baigtas. 
Karo laivynas dar tikisi 
gauti leidimą iš valdžios tą 
didlaivį statyti.

Ilonai žmonių; punjabi kal
bą — 24,000,000 žmonių; 
maratbi kalbą — 21,000,- 
000 žmonių: tamil kalbą — 
21.000,000 žmonių; radžas 
tani kalbą — 14,000.000 
žmonių; ori ja kalbą —12,- 
000,000 ir dar yra kelios 
kalbos, kuriomis kalba po 
kelis milionus žmonių. Vi- 

’sos tos kalbos turi savo tar-

ĮSPĖJA LENKŲ KATALI 
KŲ VADUS

Lenkijos bolševikiška val
džia paskelbė naują “įspėji
mą” katalikų bažnyčios va
dams rodyti daugiau drau
giškumo valdžiai, arba ki
taip valdžia grasina kunigus 
sudrausti. Tuoj po to grasi- Nepriklausoma Indija da

mes.

Jungtinių Tautų organizaci
ja ar kas nors kitas pasiim
tų tuos žmones globoti ir 
įkurdinti.

Vokietijoj susekė Iželis 
vokiečius, kurie bandė par- 

skaičius vienu orlaiviu per duoti sovietams svarą gryno 
vandenyną. l prano metalo.

nimo policija suareštavo 
vyskupą Zigmantą Kaczyn- 
skį ir tardo jį. Lenkų katali
kų vyskupai prieš kelias 
dienas paskelbė savo pa
reiškimą, kuriame sako, jog 
valdžios kaltinimai prieš

bar bando vieną iš tų kalbų 
padaryti valstybine kalba ir 
numatoma, kad hindustani 
kalba bus su laiku visos val
stybės oficialinė kalba. Bet 
kol kas Indijos teismuose, 
parlamente ir

Po Metų Bus “Ve
damų Bombų"

Amerikos karo medžiagų 
gamybos viršininkas, gene
rolas J. T. McNarney, sako, 
kad po metų laiko Amerika 
jau turės “diriguojamų 
bombų”, iki 12,000 svarų 
sunkumo, kurias galima bus 
radio bangomis “nuvesti” 
iki taikinio. Dabar statomos 
bombų siuntimo stotys, ku
rios galės pasiųsti limbas 
iki 1,700 mylių greitumu 
per valandą. Tokios bombos 
bus radio aparatais veda
mos iki norimos vietos. Le
kiančios bombos su RA- 
DAR prietaisais bus naudo
jamos ateityje ir prieš le
kiančius orlaivius.

GUB. DEWEY VĖL BUS 
KANDIDATAS?

Iš Albany, N. Y., prane
ša, kad New Yorko guber
natorius Thomas Devvey, 
kurs du kartu buvo kandi
datu į prezidento vietą, ma 
no ir vėl statyti savo kandi
datūrą 1952 metais, jei tik 
republikonų partija su tuo 
sutiks.

GELŽKELIŲ NELAIMĖJ 
ŽUVO 74

Pietų Afrikoj prie Johan- 
nesburg miesto balandžio

bilių, kuriame taip kitko nu
matoma įrašyti, jog vyriau
sybė gali kreiptis į teismą 
ir prašyti išleisti “indžionk- 
giną” prieš unijas, kad strei
kai butų atidėti 80-čiai die
nų:

Numatoma, kad unijos 
privalo duoti finansines 
apyskaitas. Įstatymas nu
mato reikalauti iš unijų pa
reigūnų ir iš darbdavių duo
ti pareiškimus apie ių nenri- 
klausymą prie komunistų 
partijos.

Demokratų partijos vadai 
sako, kad jie tarėsi su uni
jomis ir unijos sutiko, kad 
kai kurie Tatf-Hartley bi- 
Jiaus patvarkymai butų pa
likti ir naujame biliuje.

Šį antradienį atstovų rū
mai pradeda balsavimą dėl 
naujojo darbo biliaus ir lau
kiama, kad pagaliau demo
kratai susigiedos savo tarpe 
ir išleis tą bilių.

SOVIETŲ MOKSLININ
KAI “KVAILIAI AR 

MELAGIAI”
Harvardo mokslainės bo

tanikos profesorius Dr. Gari 
Sax sako, kad rusų moksli
ninkų kai kurie pasigyrimai 
apie naujausius atradimus 
botanikos ir javų auginimo 
srityje rodo, jog rusų moks 
liniukai yra arba kvailiai, 
arba dideli melagiai, kurie 
skelbia pasauliui tokius at
radimus, kokių jie negalėjo 
padaryti.

Tas mokslininkas sakosi 
patikrinęs kai kuriuos rusų 
mokslininkų, ypač “feike- 
rio” Lysenkos pasigyrimus 
jr atradęs, kad tai yra tiktai 
pasigyrimai. Tas pats moks
lininkas sako, kad iki di
džiųjų “valymų” Rusijoj, 
rusų mokslininkų tyrinėji
mai visame pasaulyje buvo 
sekami su įdomumu. Bet 
po “išvalymo”, išgainiojus 
žymesnius mokslini n k u s, 
rusų mokslas pasidarė poli
tikos įrankis ir rusų pasigy
rimais nebegalima pasiti
kėti.

JUGOSLAVIJA TIKISI
PASKOLOS IŠ AME

RIKOS
Iš Belgrado praneša, kad 

Jugoslavijos vyriausybė šio
mis dienomis kreipsis Į A- 
meriką, prašydama kelių 
dešimtų milionų dolerių pa
skolos. Sako, Jugoslavijos 
vyriausybė yra tikra, kad 
Amerika duos jai paskolą. 
Tito diktatūra dabar atsidū
rė didelėj bfcdoj, nes bolše
vikiški kaimynai ją boiko
tuoja, todėl tik iš Amerikos 
,ji besitiki pagalbos.

KU KLUX KLAN “NU- 
MASKUOTAS”

Georgijos valstijoj, Atlan
ta miestas išleido patvarky
mą, kad pasirodymas viešo
je vietoje maskuotiems žmo
nėms yra draudžiamas. Iš
imtis daroma tiktai per tam 
tikras šventes, kaip Hallow- 
een. Patvarkymas nukreip
tas prieš Ku Klux Klaną, 
kurio nariai dažnai pasiro
do kaukėse ir baikaujasi po 
miestą.

PADAUGINO ŠVENTŲJŲ 
SKAIČIŲ

Katalikų bažnyčios kon
sistorija, kurioje dalyvavo 
15 kardinolų ir 46 vyskupai 
ir arkivyskupai, pirminin-ARGENTINA RAC1O-

NUOJA ELEKTRĄ ~ j kau jant popiežiui^ nutarė 
Argentinos vyriau s yTė PadauKinti katalikų šventų- 

skelbia, kad ji pradės ra- skaičių ir kanonizavo tris 
______ , _________________  ____________ t_______ t cionuoti elektrą, nes dėl pi- itales ir dvi prancūzes mo
čia reikalauja, kad* sąžinės! pranta visi šviesesnieji žmo-' stovinčius traukinius. Ne-!flifPnj¥ sunkumų pradeda teris už įvairius nuopelnus 
laisvė nebūtų mindžiojama.Inės. laimėje žuvo 74 žmonės. įtrūkti aliejaus ir anglių. katalikų bažnyčiai.

universite-, 29 d. susidūrė trys trauki- 
dvasiškius yra “juokingi” ir > tuose dar vartojama anglų niai. Vienas traukinys visu 
neteisingi. Katalikų bažny-Į kalba, kurią kalba ir su (smarkumu ten įvažiavo į du

*
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DAKTARAI ID DRAUDI
MAS LIGOJE

“nepatogumus”, kaip ir pri
verstinas draudimas, bet ne
apima visų žmonių ir la
biausiai reikalingus pagal
bos palieka už gydymo ri-

Amerikos daktarų draugi 
ja (American Medical As 
sociation) varo propagandą bų. 
prieš priverstiną draudimą Priverstinas draudimas li- 
ligoje, kokį siūlo dabartinė goję yra “pribrendęs” rei- 
administr a c i j a. Daktarų kalas. Atgaleiviški dakta- 
draugija, surinkusi iš narių rai, visai dar nesenai karštą 
porą milionų dolerių pini-, smala spiaudė ir i laisvano- 
gų propagandai, išleidžia rišką apsidraudimą ligoje, 
nemažai visokių raštų ir už- bet dabar jie už to laisvano- 
verčia spaudą savo “pažiu- riško draudimo nori pasi- 
romis”. Taip kitų tos drau- j slėpti ir puola “priverstiną” 
gijos rašinių išleista sutrau- draudimą ligoje, kaip baisią

NAUJIEJI ATEIVIAI AMERIKOJE

Pu iieo laukimo viena DP šeima, vyras ir žmona, pasiekė Ameriką ir čia per 
vertėją kalbasi su savo “sponsoriu”, kurs išvienintiesiems žadėjo darbo farmoje.

Kas Savaite
Paskolinti Kadrai grindinius tikybos įstaty-

Praeitą savaitę “Keleivy- mus—bibliją. Ką gi darysi, 
je” paskelbtas Lietuvos ko- Patinka kam ar ne, bet juk 
munistų partijos suvažiavi-' ir pati biblija duoda žmogui
mo aprašymas parodo, kati teisę ieškoti tiesos 
Maskvos valdžia “paskoli Apsiginklavęs „ biblijos 
no” Lietuvos komunistams, jam duota teise , L. Joni

ka visų argumentų prieš pri
verstiną draudimą. Knygutė 
pavadinta:

blogybę. O tuo taipu tie pa
tys daktarai daugumoje val
stijų savo karus priverstinai

‘Priverstinas Draudimas, apdraudžia, kad nelaimei 
Ligoje (politikos kontro-: įvykus nereikėtų iš savo ki-
liuojama medicina) — Pa 
vojus Sveikatai, Pavojus 
Laisvei!”

Iš tos knygutės, kurią 
daktarai siūlo “for edito 
rial reference”, įdomu paim
ti keletą pavyzdžių, kurie 
rodo, kad žmonės vertina 
draudimą ligoje. Vertina ir 
apsidraudžia. Vertina ir 
moka už draudimą pinigus. 
Daktarų propagandos kny
gutė sako:

“1946 metais, kaip praneša
Socialinio draudimo komisijos 
pirmininkas Altmever, 40 mi
lionų žmonių Amerikoje buvo 
apsidraudę vienu ar kitu budu 
nuo ligos laisvanorišku drau
dimo keliu. Per paskutinius 3 
metus dar 12 milionų žmonių 
apsidraudė laisvanoriškai... Fa
ktas yra, kad laisvanorišku 
budu yra išimta virš 80 milio
nų apsidraudimų, nes kai ku
rie žmonės yra apsidraudę ke
liose įstaigose dėl ligoninės, 
gydymo ir kitais atvejais.

“Augimas Amerikos laisva
noriško draudimo ligoje buvo 
vienas iš žymiausių ekonomi
nių Įvykių musų laike. Gyvy
bės draudimas išaugo iki dide
lio pajėgumo ir stiprumo tik
tai po šimto metų kovos...

“Blue Cross ligoninės ap
drauda (užtikrina ligoninę li
goje), pavyzdžiui, pradėta 
1929. šiandien turi daugiau, 
kaip 32 milionus narių. P-ieš 
penkis metus Blue Cross

ka žada ir ateityje knistis 
po bibliją ir visai nepaisys, 
ka “Keleivis” jam sako.

1,200 žmonių “kad
rams'' sudalyti, o paskui at
siuntė ir daugiau Lietuvos 
valdytojų. Tie, iš Rusijos 
atsiųsti okupantai, yra tik
rieji Lietuvos vaidytojai, o 
vietiniai bolševikai jiems 
tik šiušės valo ir patiekia 
“buožių sąrašus", kuriuos 
rusai siunčia i savo

pirma

Mes neatsimename, kad 
butume pykę ant L. Joniko 
už jo knaisiojimąsi po bib
liją. Priešingai, mums labai4 
patinka matyti bolševikišką 

i įonvaikį iki ausų šventoj 
kon' biblijoj. Jei musų palaimini

mas ką nors gali padėti, 
mes sutinkame L. Joniką 
palaiminti, kad jis pasidaly
tų teologu ir eitų lenktynių 
su Mizara šventojo rašto 
aiškinime. Du bolševikiški 
iškunigiai, Vilūnas ir Ado- 
mauskas, kadaise iš to buvo 
net puikaus kapitalo pasi
darę.
Indija ir Anglija

Praeitą savaitę Londone 
posėdžiavo Britų dominijo- 
nų atstovai ir bendrai suta
rė, kad Indija, kuri priima 
respublikonišką konstituci
ją, gali turėti respublikoniš
ką valdymosi formą ir kartu 
gali pasilikti Britų Tautų 
Bendruomenės lygiateisiu 
nariu. Indija, turėdama sa
vo prezidentą, sutinka skai
tyti Anglijos karalių tos 
laisvų, nepriklausomų vals
tybių sąjungos “simboliu” ir 
Bendruomenės galva.

Taip, kompromiso keliu, 
Britų Tautų Bendruomenės 
nariai — Anglija, Kanada, 
Australija, Naujoji Zelandi
ja, Pietų Afrika, Indija, Pa
kistanas ir Ceilonas — su
tarė ir toliau likti bendroje

Išvietintųjų. 
žmonių re.ka.u K\nids,
A’iantų kariškų jėgų ir atsto
vų saugumas ir užsienių pre
kybos kontrole”.

Visi kiti klausimai bus 
pačių vokiečių 

•veto teisė”

Užsienių poi.tika.

šenės mokėti nuostolių. Kas 
gera negyvai mašinai, tas 
daug butų svarbiau gyvoj f- 
žmogaus sveikatai apsau-1 1 
goti.

‘VOKIŠKAS KLAU
SIMAS”

atsisakome nuo derybų dėl to
kio susitarimo, jei tik pasiro
dytų, kad yra nors kokios ga
limybės susitarti”.

Bet, pažadėjęs derėtis, 
u-ima1 ims valstybės sekretorius užtik- 
i aukose. Jo- rina vajęarįnėS Vokietijo5 
nebus duota

veltui. Žmonės jau žino, 
kad nacionalizacija nėra 
blogas daiktas, tą parodė 
anglių kasyklų suvisuomeni- 
nimas.

Anglijos darbo masės be 
jokio dvejavimo parems so
cialistų programą. Bet tarp

j nė vienai valstybei, jos tik ’ i/darbiečių
bendrai vale , ak.isti vok 
kiečiu va!;t\bes tarimus. k..„_ slastuose, yra piuuuuuo

Sovietų Rusija pasiūlė nu
imti Berlyno blokadą, jei 
Amerika sutiks paskirti lai
ką “keturių didžiųjų” minis- 
terių posėdžiui. Toki žinia 
“sukrėtė” pasaulį . praeitą 
savaitę. Derybos dėl to jau 
eina.

Berlyno blokada Ameri
kai kainavo per 10 mėnesių 
149,664,200 dolerių vien tik 
skraidymo išlaidoms, ne-Į 
skaitant orlaivių nusidėvėji
mo ir kitokių išlaidų. Tai 
gana iškaštin^as reikalas. 
Kadangi Amerika Berlyno 
blokados nepradėjo, tai ji 
mielu noru matytų tos blo
kados panaikinimą. Tai bu
tų rusams antausis, o Ame
rikai piniginis palengvini
mas, nauda, taip sakant,

I ;ita .usitanmą dabar* sluoksnis,
rusai su pąsiulymu “titoo, o koTmas "dūrintuoju gyventojų, Sniečkaus,

, • 1 mas bus prieitas, Amerika
keturių uidzimy.j pastangas sukurti vaka- 

ministenų tarybos posėdi. rinėg Vokietijos valstybę.
Aišku, rusai noie> kaip nors, gitu valstybės sekreto- 
įripirsti i viso-J okieti jos j ^aus pasisakymų atrodo, 
tvarkymą. Del šito reikalo • ka^ Amerika nebeužriims 
Dean Acheson sako, kad begalinėmis plepalynėmis su 
derybos ir susitarimai del jai un.w.;mn
vakarinės \ okietijos

Įsikišo
nuimti Berivno blokadą ir...
sušaukti

rusais dėl vokiško klausimo 
sprendimo, bet pasiūlys ru

vadina-

centracijos stovyklas prie 
vergų darbų.

Kiek rusų atėjunų-okupan- 
tų yra Lietuvoje, niekas tik
rai nežino. Bet Vilniuje jų 
jau priskaitoma kelios de 
šimtys tūkstančių, tuo tarpu 
kai prieš karą tame mieste 
buvo tik keletas tūkstančių1 
rusų gyventojų.

Įdomus vieno kvislingo, 
prisipažinimas, 

kad “rusu kalba atidarosluoksniu. 1945 metais labai ikaa ,llls.^„KaI2ia aiViai? X1 middleisas duris . Tas Maskvos 
bliudlaižis sako, kad rusų 
kalba turi būti “mokymo

daugelis žmonių iš 
class” balsavo už darbie- 
čius. Darbo partija ir dabar „
deda dideles pastangas iš- ce?|ras1 • ... . .
laikyti tų viduriniųjų sluok- Išmok rusiškai kalbėti, 
snių gyventojus savo pusėje.' ^)US1 pakenčiamas, o jei su- 

a r- • ,1a1 įusėsi, tai gal galėsi ir okuAnglijos '^“Uantams t£naŠti...
milziniskos reikšmes pei-Įr 
mainas Anglijos gyvenime.! Vėl Čankaišekas

Socialistų Programą Paskelbus
ZI __V ljiseas :x A_

ndžio 18 d. An-

ma demokratijos rėmuose,! kiti vadai galėtų bandyti 
išsaugant žmonių laisves.Į padaryti taiką su komunis- 
Anglija ateityje bus viso! tais.
pasaulio socialistinio darbi- • Bet taika pasirodo neįma- 

formo-! ninku judėjimo socializmo: noma. Komunistai derybas 
^7^bės7nuo’ gaisru, nuo bazė Jr Anglijos įvykiai tu-’ir karo paliaubas panaudojo 
nelaimingu atsitikimų laivi rėš didelės reikšmes sočia-savo armijoms sustiprinti ir 
ninkystėje, automobiliu ir atpičiai visame Dasau' naul

draudimu visnsp io

Š. m. bal
glijoe socialistai paskelbė 
savo rinkiminę programą, . - -

, . * ---- , kuri apima penkius punktus.: kitų sričių draudimą.
butų dviguba, jei nereikėtų Numatoma -pravesti nacio- Vandens tiekimas palies- 
Maskvai per daug brangiai' nalizacija dar penkių ūkio tų visus miestus, kur van-į 
uz tą gerą zestą sumokėti, šakų: — draudimo \insu- dens tiekimas dar yra pri 

Bet Berlyną® yra tik vie-įrance), vandens tiekimo,'
na dalis didžiojo “vokiško ■ cukraus ir cemento gamy- 
Klausimo . Ru?ai todėl iri !>os ir mine’alinių turtų iš
vada nuimti Berivno bloką- teklių žemėje. Su tokiu pa
dą, kad jie tikisi tuo keliu siūlymu Darbo partija eis į 
paveikti bendrojo vokiško visuotinus rinkimus 1950 
klausimo sprendimą

vačių kompanijų rankose.
Cukraus gamybos nacio 

nalizacija liestų visą cuk
raus išdirbimą. Toje pramo

lizmo ateičiai visame pašau- naujam puolimui paruošti, o 
lyje. A. Zamžickat tuo taipu derybose jie vis sąjungoje ir sudaryti laisvų 

kėlė naujus ir naujus reika-1 ir nepriklausomų tautų 
lavimus, kol pagaliau ir pa- ! “Bendruomenę”, kurioj yra 
tys taikingiausieji žmonės vietos ir respublikoms ir 

-------  I pamatė, kad taika yra nega- monarchijoms.
Sako Ačiū už Kalendorių !Įįma. Galima arba* pasiduo- 

Gerbiamieji. tariu širdin- ti be priešinimosi, arba žūti

Kas Mums Rašoma

. J , • -c sau. metais
tarnaudavo tiktai 8 nuoš > pnelankesnėj dvasioj. Apie 
čius gyventojų, o dabar ji *“ —’ ’ - •
tarnauja virš 21 nuošimčio

nės šakoje dirba 75,000 dar- metams, kuri skaitau su no- 
i bininkų. ru ir kuris labai Įdomus

Cemento gamyboje dirba skaityti.

gą padėkos žodį už prisiųstą; kovojant, arba... gal dar ir 
Keleivio kalendorių 1949 laimėti, jei nebetikėti į jo-

sų gyventojų. Blue Cross 
didino savo narių skaičių per 
paskutinius du metus 14 mi
lionų.”
Tokių pavyzdžių daktarų 

knygutė patiekia ir dau
giau- Valstijų ribose dir
bančios draudimo ligoje įs
taigos turi apie 10 milionų 
narių. Blue Shield apdrau- 
dos ligoje įstaiga šiandien 
vejasi Blue Cross įstaigą. 
Tokių laisvanoriškų ap- 
draudos įstaigų yra daug ir 
jos visos auga, kaip ant 
mielių.

Daktarai ir sako, kad lais
vanoriškas draudimas yra 
tikrai “amerikoniškas”, o 
priverstinas draudimas esąs 
kelias į ...socializmą ar į ką 
nors dar baisesnio.

Bet mokyti daktarai, kny
gutės pradžioje aiškina, kad 
ideališkiausias gydymosi bū
das yra eiti “pas savo dak
tarą” ir turėti su juo “as
meniškus ryšius”, o knygu
tės gale jie giria laisvano
rišką draudimą, tuo sumuš- 
dami visus argumentus apie

Amerikos laikraščių leidėjų 
suvažiavime. Jis sakė, kad

1947 metų gale pasirodė, 
kad Sovietų Sąjunga yra pasi-

g.vveniman pravesti. S) pa
skelbtoji programa dar bus 
apsvarstyta partijos konfe
rencijos ir tada bus paskelb
ta sutrauktoj formoj vi-

trolę Vokietijos ekonominio ir
politinio gyvenimo. Tas buvo1 socialistu rinkiminę
patvirtinta dvejuose nevaisin- programą, matome, kad na
guose užsienių reikalų minis- cionalizacija turėtų paliesti 
terių tarybos posėdžuose Mas- -------—--------------- —
kvoje ir Londone. Tas buvo! KALTINA SOVIFTI1^ ryšku ir aliantų kontrolės ko- KALI,iNA KVIETUS 
misijoj Berlyne, kur rusai pa-!
naudojo savo veto teisę tris! 
kartus daugiau, r.egu visi kiti 
sąjungininkai kartu paimti.”

Kadangi susitarli.su Mas
kva pasirodė neįmanoma, 
tai Vakaru valstybės 1948 
metu birželio 6 d. nutarė 
vokišką klausimą Spręsti be 
rusų ir 1948 m. rugsėjo 1 d.
Bonn mieste buvo sušaukta 
vakarinės Vokietijos “par
lamentarinė taryba”, kuri 
pasiėmė išdirbti vakarinės

Airija pasitraukė iš tos 
tautų šeimos, bet vargu ką 
laimėjo tuo pasitraukimu. 
Tikrumoje Airijos pasitrau
kimas buvo vidaus politi
kos padarinys, o ne koks tai 
šalies “laisvės reikalas”.
“Religija... Už Franko”

Musų kaimynas “Darbi-
kompanijų gamina nepro- gyvulių auginimą bei užlai- 
(juktingai ir ne pagal pla kymą. Reikėtų sudėti i tokią 
čiai užsimotos statybos pa- knygą viską, kas reikalinga 
reikalavimą. ūkininkui žinoti. Gal toki

Žemės gelmių turtų (mi- knyga išleisti kainuotų 
neralų) nacionalizacija, po brangiai, bet, manau, ji at- 
anglių pramonės nacionali- neštų naudos ir daug kas 
zacijos, yra savaime su-

Smulkiau nagrinėjant An-i prantamas reikalas. Minera_ • . i— _ i.. _
norėtų ją įsigyti. M. D.

Waterbury, Ct.

kias derybas, bet tik i kieta 
plieną.

Gen. Čankaišekas, Mask
voj išmokslintas ir nuo Ma
skvos 1927 metais pabėgęs 
kinų “Tito”, žino, kad su 
komunistais taika yra nega-j ninkas”, savo šefo kun. Ur- 
lima. Bet ar begalima per ) bonavičiaus plunksna, skel-
__i= __-.x ----  , • bia, kad Ispanijoj “religija

stovi už Franko, nes žmo
nės gerai prisimena bažny
čių deginimą ir masinius 
dvasiškių ir pasauliečių žu
dymus...”

gale prieš Maskvos kvislin- 
gus, tą tik gyvenimas paro
dys.
Gediminą Prikėlė

Rojus Mizara mėgsta su
mažu “jei” prikelti numirė-1 • i • vliūs ir tų numirėlių varduV 
jis reiškia pritarimą Lietu-i stovėto uz Fran-
vos įjungimui į Rusiją. Bol-įų ' a- pašvęsti įševikų “Laisvėje”, kalbėda- į™' re!«1'

lų ieškojimas ir jų eksploa
tacija yra visos visuomenės 
reikalas ir turi būti visuo
menės nuosavybėje.

Socialistų programa žada 
tęsti kovą prieš monopolius 
ir ypač žada atkreipti vy
riausybės dėmesį į chemijos 
pramonę. Toj pramonės ša
koje bus daromas tyrinėji
mas ir gal būt vyriausybė 
pasiūlys parlamentui visą 
chemijos pramonę perimti i 
visuomenės rankas.

Anglų socialistų naciona
lizacijos programa ateinan
čių metų rinkimams nėra 
tiek plati, kaip ji buvo 1945 
metais, kada buvo balsuoto
jams pasiūlyta nacionali
zuoti transportą, anglies 
kasyklas, plieno pramonę ir 
daugiau ūkio šakų. Bet ir 
dabiir paskelbtoji progia
ma taiko turtingiesiems lor
dams ir jų draugams į jų____ ,__________

sekretorius Dean 
konservatorių spaudoje gir- Acheson kalba senate už 
dėtis dideli dejavimai. Jų Atlanto pakto patvirtinimą.

',k:
Jei milionai žmonių deda-; * S,N met’’

si į laisvanoriško draudimo! baigti *U-‘
įstaigas ligos atveju, tai tasvok įtiiosknnšt(Ha--ar,ne^
geriausiai įrodo, jog žmonių ^Pit,-tuf‘Ją, . o _
nepatenkina brangus gydy- vakarinę Vokietija tvarkvs A* Valsty^W delegatas skaudžią vietą — kišenę ir Valstyl

kada jai bus grąžinta labai TauAtų ‘
joj, Warren Austin, liudijo 
senate apie Atlanto paktą ir 
griežtais žodžiais smerkė

masis “pas savo daktarą 
Žmonės nori turėti nors šio
kią tokią apsaugą ligos at
veju ir todėl masiniai deda
si prie laisvanoriškų draudi
mo organizacijų, kurios 
daugiau ar mažiau, tarnau
ja bizniui ir turi visus tuos

jai bus grąžinta labai 
plati savivalda. Aliantai—

KALBA UŽ PAKTA
nes paslaptis, mes to nepa
jėgiame suprasti. Bet ar su-

‘‘Jei šiandien kunigaikštis,P3tS
Gediminas atsikeltų ir, uzli- Jei «religiįa., stovj u. tam

mas apie Vilnių, numirėlių 
žinovas Mizara sako:

pęs ant savo kalno viršūnės, 
pasižvalgytų...”

Taigi, jei jis “atsikeltų”
(Mizara mano, kad Gedimi-
nas, kaip Barbarossa, tiktai išmėtoTauk“ir religiją’' 
miega, nes kitaip sakytų'
“prisikeltų”), tai kas gi bu 
tų? 0 jei Gediminas “atsi
kėlęs” užliptų ant kalniuko 
ir “pasižvalgytų”, tai ką gi 
jis pamatytų?

budelišką, diktatoriš
ką rėžimą, tai ar dyvas yra, 
jei žmonės kartais su kokiu 
nors neapkenčiamu rėžimu

O kad Ispanijos žmonės 
nekenčia Franko rėžimo, tą 
ir kun. Urbonavičius patvir
tina. Jis sako, kad Ispanijoj 
“valdžią kritikuoti kiekvie-

Kadangi Mizara sakosi n?.s >^a^’ ’r tokių kritikų 
žinąs, ką Gediminas pama- P1*008 gatvės”. Jei taip, tai
tytų, tai gal jis ir mums pa
aiškins Gėdinimo naujausią 
regėjimą ir gal pasakys, ar 
Gediminas pamatytų laisvą 
Lietuvą, ar tiktai mažą, 
kvislingų ir okupantų ap
sėstą ir užjodytą Rusijos 
provinciją?

ką sveria ta “religija’ 
“stovi už Franko?”

kuri

J. M
KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar turime knygučių, 
“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?” kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais klau

Knisis po Bibliją
Bolševikų “Vilnyje” L.

radėjo!Joniką rašo, kad “Keleivis” Simais ir atsakymais. Kaina 
už tai (kaip 25 centai. ‘

Su valstybės sekretoriaus 
liudijimu senatas

auda dėlto darosi tikrai 
omi skaityti. Jie socialis- Jiucujimu senatas p

nuginkla-'Sovietų Rusijos agresingą! tus dabar pravardžioja “mi- platų liudininkų apklausinė-Ipykstąs ant jo 
vimas ir demiiitarizacija, Ruh- politiką. Jis sakė, kad tiktai lionų grobikais” ir kitokiais jimą apie Atlanto pakto jis sako):
i... vardais. Bet atrodo, kad i reikšmę, o paskui balsuos “TZ‘J

spaudos triukšmavimas yra; dėl to pakto patvirtinimo.

‘Pasilaiko
srityse.

sau teisę 
kaip

tokio-

ro srities pramonės kontrolė,
reparacijos ir dekartelizacija fiasiruošus gintis galima su- 

aikyti Rusiją nuo puolimo.

ii. Kreiptis i 
‘KELEIVIS”

636 Broadway, 
nies) skiltyje užkliudau pa- So. Boston 27, Mass.

Kad kartais šioje (Vii-

susitarli.su


No. 18. Gegužės 4 d., 1949 m. KELEIVIS, SO. BOSTON rosiapis Trečius

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Kunigų Progresas Rašyboje “Šv. Kazimiero karalaičio
Chicago Marųuette Parko draugija paaukojo parapi- 

lietuviu parapijos kunigai jai S139 dolerius ir 50 cen- 
Velyku proga dalijo žmo- Rožančiaus Altorių Puo
liems lapelius su šitokiu amo Draugija paaukojo 
sveikinimu: $1^0 dolerių ir 81 centus.

’ Darbuotojam ir visoms drau
“Gimimo Sv. P. M. Para- gijos narėms dėkojame už 

pija- Velykes 1949 gražų pasidarbavimą para-
Mylimieji Kristuje: pijos naudai.
Kristaus atsikėlimo dieno §v Teresėlės Draugija šią 

je Bažnyčia džiaugiasi ir savaitę trečiadienį rengia 
gieda Alleluja kad senai Bbnco and Car Party para- 
laukta atpirkimo valanda, j pjjos salėje balandžio 27 d. 
kuria dangaus Tėvas paza-7.30 valandą vakare. Visas 
dėjo pirmiems tėvams rojų- pelnas vra dėl parapijos 
je,išsipildė. Žmogus vėl su naudos. Bus labai daug įvai- 
ėjo i santaika su Dievu. Am-1 rįausių “prizes” ir dovanų 
zinoji mirtis panaikinta;. visų ir sykiu bus duoda- 
pragaras nugalėtas; dan-1 ma dovanos už gražiausius 
gaus durys adaros visiems k valiukus (aprons) mote 
tikintiems... _ rims kurios atneš parodyti.

To viso is širdies- linki Todėl seredos vakare visi 
Jums atsidavė sios parapi-, dalyvaukite šiame nepa
jos Kunigai. prastame parengime ir sy-

P. S. Bukime duosnus nau-'Liu laimėsite sau reikalingu 
jai bažnyčiai!” !ir gražių dovanų.”

Pasirašo 4 kunigai.

IŠVIETINT1EJI ŽMONES MOKOSI NAUJO DARBO
’ JĮ.,M —

Prieš išgabenant išvietintuosius žmones i naujus kraštus IRO daugeliui duoda 
progos išmokti naujo darbo ar amatų. Čia matyti, kaip poras darbininkų mo
kosi dirbti su traktoriais.

LAWRENCE, MASS. HARTFORD, CONN.

Šėrininkų Susirinkimas
Lithuanian National C01-

nuš v lesdamas jų vargus, rū
pesčius ir norą patekti į ši-

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Atsiminkime, kad čia ne 
graždankos laikų kuniginis 
sveikinimas, o šių 1949 me
tų sveikinimas. Tas parodo 
šių laikų lietuvių Romos ka

Tai va, kaip ir kam dar- į poration Bakery visuotinis

Worcesterio Naujienos
Biznierių ir Profesionalų j parapijos svetainėje. Bet 
Draugija Kviečia į Vai- prieš pačią rinkliavą sve- 

šes Aukų Rinkėjus Į tainės tosas, kažin dėlko
Į Worcesterio biznierių ir .įširdęs, davė įsakymą komi- 
profesionalų draugija nuta- tetui kraustytis ir daugiau 
rė surengti pagerbimo ban I nebepasirodyti. Taip ir iš- 

1 kietą aukų rinkėjams, kurie’prašė, o komitetas turėjo 
balandžio 23 d. su pasišven-Į ieškoti prieglaudos klubo 

Itimu darbavosi lietuvių “tag patalpose. Vadinasi, arklys 
Iday” rinkliavoje. Aukos bu žvirblius išspyrė lauk! Tie 
: vo renkamos miesto gatvėse žvirbleliai, rinkliavos darbi- 
■ lietuviams tremtiniams pa- ninkai, turėjo susmukti sau 
, remti. Aukų rinkikų buvo gūžtelę musų gerajame klu- 
apie 75 ir jiems visiems vai-(be, kurs visiems lietuviams 
šės bus nemokamai, jie bus yra atdaras. Laimė, kad tu- 
svečiai Worcesterio lietu.ių rime tokį klubą ir nepri- 
biznierių ir profesionalų klausome nuo “arklio” užsi- 
draugijos. Kiti svečiai už naravijimo.
vakariene mokės $1.50. j -- ----- -- ~Musų Žinios

Musų miesto biznieriai iri Balandžio 23 d. SLA 57 
profesionalai tuo bu.lu nori kuopa turėjo savo bankietą. 
atsidėkoti tiem5 darbinin-. Atsilankė apie 100 svečių, 
kams ir darbininkėms, kurie Vakarui vadovavo kuopos 
nesigailėjo savo laiko ir pirmininkas M. Žemaitis, 
triūso dirbti £varbų darbą buvo dainų ir muzikos, do 
musų šalpos reikalui parem-, vakarienės ėjo šokiai.

—Žinomų vietos darbuo
tojų, Aleko ir Monikos Šob- 
linskų, dukrelės susižieda- 
vimo su S. Aliuku balius į 
vyko balandžio 30 d. Ukėsų 
klube.

—Miss Liudvika Miškiny-

Hartfordo ir apielinkės tą šalį. 
lietuviams gerai žinomas ' Antrasis kalbėjo 
lietuvis Vincas Žalnieraitis, visuomenininkas, žurnalis- 
pirmo karo veteraną , mirs tas jr senas socialdemokra - 
balandžio 22 d. visai trum- tas d. Jonas Vilkaitis. Jis 
pai sirgę5, tik 52 metų am-giltais žodžiais pasveikino

ti.

buojasi tie lietuviai, kuriuos 
pasikinkė Romos katalikų 
kunigai. Velykos tai kunigų 
.šienapiutė. Ar minėti dar
bai derinasi su Kristaus.... .......... ...............

talikų kunigų pi ogi esą ia mokslu? Taip derinasi, kaipjti paskirtu laiku, yra svar-
syboje. Na, o jie statosi n j ugnis ir vanduo. Kristus sa- biu biznio reikalų. * Jo iškilmingos laidotuvės į moralinę parama. Savo kai 
apsvietos ir lietuvybės palai-į vo pamoksle apie “sudną”; ‘ F. Vareikis, sekr.! vyko balandžio 25 d. Karei , boję prelegentas vaizdžiai
kyrno salininkais. . 'dieną nurodė, kad dešinėn: --------- 1 vių kapuose, Wilson, Conn.,'nupasakojo apie socialde-
Tukstanciai dolerių kunigi bus pastatyti, t. y., išganyti; Darbai Labai Susilpnėjo !su kariškom apeigom. Pas-|mokratų veiklą kovoje už 

niam bizniui, nei cento ne tie, kurie kuniginiam biz- per pastaruosius dešimtsj kutini patarnavimą įteikė! Lietuvos laisvę, bendradar

šėrininkų susirinkimas įvyks 
gegužės-May 8 dieną, 1949 
m., 4 vai. pavakarėj, L. U.

žymus Ta^-day darbininkų pa 
gerbimo vakarienė įvyks 
gegužės-May 14 d. 4 vai. 
oavakarėj, Shrewsburyje, 

l_° Maironio parke. Kviečiamiklubo name, 41 Berkeley st. žiaus sulaukęs. Jis buvo k i- draugus amerikiečius, pade-j dalyvauti ir visi lietuviai 
Šėrininkai prašomi dalyvau- , .. - . t------lęs iš Lietuvos iš Gudakie 

mio kaimo, Merkinės vai Rodamas jiems už teikiamą Vakarienėj bus geru kalbe- 
tremtiniams medžiaginę ir

cijvai- P-1111 ,^a4sia^ aukas klos, ne metų čia dirbtuvės dirbo' jam, jo sukurto Lietuvių L?-;niaujant su kitų kraštų so- 
. ... P P-jAinamn' tie, kūne Velykų naktį prie pjĮna laika diena ir nakti'gionienų F. Sabonio Pono cialdemokratais. Savo kai-

iSSjfc W l“ "? «">. pakaitom, - nemažai;Nr 7 jo draugai legionieriai boję d. J. Vilkaitis pabrė-
šio karo tremty- 

Lietuvių So

Minėtos
Kol 91 h rvrisvdus giapo ou^es, ne trįm pakaitom, nemažai;. r- ‘ JP „^ugai legionieriai boję d. J. V

Nativity N - , . , '{tos, kurios altorius puoš, o darbininkų dirbo net po 12;lr F. W. legionieriai. Jie žė, kad po ši<
^1.a?da^- ?S'•ar^U?^e • val* 1 Ji^ną, kaip viršlaikį į stovėjo garbės sargyboje je įsisteigusi

esančius. Tie, kurie tokių
“Velykų šventės dienoje nedarys, bus statomi

geros širdies žmonės sudėjo kairėn, t. y., jie eis i amzr 
auku $5,279 dolerius ir .prapulti. Romos kunigai 
centus. Visiems ir visoms! elgiasi taip, lyg Kristus to 
širdingiausia padėka. Lau! ?ebuto sakęs. Velykų ir kitų 
Dievas už aukas visiems ’ švenčių .proga kunigai pirs-

„ j__apie nedarbą buvo'Pr*e grabo, nešė grabą iricialdemokratinio Jaunimo .
užmiršta. Bet šiais metais i dalyvavo ant kapų su savo Organizacija išvarė plačia dvejų chorų koncertas — 
darbai pradėjo sustoti. pas j ve“ay.G!ri.i5- . . vagą jaunojoj lietuvių kar ‘ — l~e-e~ » vadovybėje Jo
kutiniu laiku nekurtos dirb-į .Velionis Žalnieraitis buvo toje apie demokratijos

įr jau

tojų ir iš miesto pareigunu tė susižiedavo su K. Ado 
tarpo. Todėl visi lietuviai maičių. Pora šimtų svečių ta 
patriotai kviečiami atsilan- proga susirinko Endicott 
kyti. svetainėje.

B. ir P. D-jos V-ba —Misš Minite Furvinskai-
> - v- . tė susituokė su Gerald D.n į*1*^* ‘jS°^|Ce,“Y - !Lewis iš Kansas City. Biru- 

Balandžio 2-1 d. Ąusre u baigusi Wellesley ko-
T J10" -legiją ir ji vra vietos veikė- 

certą klubo svetainėj. Žmo- viktorijos Pur-
nty atsilankė neperdaugiau- dukrelė
šiai. Tikrumoje tai buvo

. apie demokratijos ir
tuvės buvo visai uždaros, I visiems Hartfordo ir apvlin- demokratinio socializmo su- 
bet po keletos savaičių vėl 
pradeda po biskutį dirbėti.

Vietos lietuviai karo vete
ranai turi du savo uostus, 

no Dirvelio ir Moterą klubo; kurie jungia musų buvusius 
choro, vadovybėje M. Mes kareivius ir karininkus. Jų 
kienės-Jablonskaitės. I tarpe yra veiklių lietuvių,

Abu choru gerai pasirodė,! kurie dalyvauja ir bendrose 
daugiausiai dainavo M. Pet- lietuviškose organizacijose 
rausko ir A. Vanagaičio ir choruose, kaip tai Anta- 
kompozicijo* dainas. Pro nas Salasevičius - Savage, 
gramą vedė Alena Zimavi Ber Borysas ir kiti.
čienė. | --------.

Noriu padaryti nemalonią' Balandžio 23 d. Andrius 
pastaba kai kuriems daini-,F°ckevdčius važiavo auto- 
ninkams. Netinka eiti į sce-,mobiHu ir vežėsi su savim 
ną neblaiviame stovyje. Tik- dvejų metų savo dukrele, 
ras esu, kad pora valandų Mergaite bevažiuojant pasi
tik jau galima “pakentėti” j griebė už durą rankenos ir 
nėgėms, o no koncerto —Į atidarė duris. Tėvas stvėrė
prašom! mergaitę, kad neiškristų ir

»» paleido automobilio vairą.
Musą Tag-Day ^uo tarpu mašina atsidaužė

Balandžio 23 d., musų j me(jį. Tėvas ir dukrelė bu 
mieste turėjome viešą rink-|vo sužeisti, bet, laimei, ne- 
liava gatvėse šiais metais; jabai sunkiai.
rinkliava nedavė tokių re-[ . -------
zultatų, kaip pernai. Tiesa, Mrs. Estelle A. Rasimas 
daug pagadino lietus, kur kaltina savo vvrą Vincą Raj 
pradėjo lyti pavakarėj. Rin simą, kad jis su ja žiauriai 
kliavos darbininkams reikia'elgiasi, neduoda užlaikymo 
atiduoti pagarbą už jų triu jai ir dviem vaikams ir dar 
są ir pastangas. , pridėjo, kad vyras draugau-

Ruošiantis prie rinkliavos: ja su vienu gembleriu koun- 
buvo ir keistų įvykių. Rink-i cilmonu... žodžiu, didelė 
liavos komitetas daug kartų'sensacija ir divorso byla...

K azim iero i Budraitis

kės lietuviams gerai žino-> pratimą, šiandien jau visu
mas ir mylimas žmogų5, nes: m e pasaulyje socialdemo 
jis gyvai dalyvavo lietuvis- kratų vadintis yra garbė.gausiai atlygina. Neužilgo t° nepajudina, burnos neat- 

atspausdinsime visu vardus v.ena del tų darbų, uz ku-
ir aukas. Kurie dar netarė n“°s Knstus žadėjo amzi- ---------------- - .... .
jote progos savo auką Vely- ^ają laimę. Išeina, kad ku-( darbininkai dirba. Darbas ’ Folitduenais
kų šventėje įteikti, galite 1S Ukrųjų yra atmetę. mainomas, vieną savaitę i , velionis priklausė prie žinomą garbingą
tai padalyti dabar bile die- Kristaus mokslą. Tuomi ku-, dirba, Kit-žĮ būna namie. Au-;G augelio lietuviškų organi- j tautą. Dabar Europoje pir- 
ną ar sekmadienį. Atneški-i^^ai yra tapę didesni be-'^irno vienam skyriuje šią nacijų. Jis buvo vienas iš nemieji apkasai prieš bolševiz- 
te savo konvertėli į bažny- negu. sLuptarmai. savaitę paleis du skyrius nuilstančių darbuotojų or- mą vra socialdemokratai

'nin ^madieni arba i kle- Juk sliuptamiai netiki ir................................. ................

Woodmilles karsimo sky
rius pradėjo vėl dviem pa
kaitom dirbti, nors ne visi

staklių,
paleis du 
bei kai vienas dar-čią sekmadienį arba į kle-siiupiarniai netiki

boniją bile dieną. Prašome k- D kunigai, Kristui ne- bininkas dirba ant šešerių 
kad savo aukas perilgai ne- Akėdami, bet juo pnsideng į staklių, tai mažai darbinin- 
p.tidėliotumete nes norime darni, prasimanė visokių; kų gaus dirbti. Kiti skvriai 
kad atskaitoje visų vardai ceramomjų, apeigų: ir per dar tebestovi uždaryti. ' 
ir aukos tilptų savo vietoje ^ai daro milžinišką biznį. Dabartiniu laiku nuėjus į
ir kad galėtume viską pilnai Kunigai, ignoruodami Kri-
sutvarkyti dėl parapijos re- sfans nurodvtus darbus, už------ —
cordu knygų. kuriuos lis žadėjo isgany-; prieiti, turi palaukti geroką

Padėka H?sirod?’ kąd pas juos, laiką pakol prieina eilė.
“Esame dėkingi šv. Vardo; nebeliko nei krikščionišku j Su»irinkim*«

Draugijai už budėjimą prie žmoniškumo, nei
Kristaus grabo. Taipgi labai i hetuvisl^umo. Šlega
širdingai dėkojame

Security užsirašyti, 
bedarbis, tai labai

kai
sun

po
ku

musu
parapijos seselėms už taip Musų tėvų kraštas Lietu-
grazų bažnyčios ir altorių va buvo ir bus laisva. Lietu- 
puošimą ir priežiūrą. Nuo
širdžiai dėkojame parapijos vos išlaisvinimo siekia Ame-
chorui už gražų giedojimą, rikos Lietuvių Taryba ir jos
Parapijos trustistams irgi kdomas Vajus. Paremki,

dėkojame ir visam komite J y
tui už visokeriopą pagelbą. tautieti, tad jos darbus!

Tarybos ir Fondo susirin
kimas įvyks sekmadieni, 
May 8 dieną, 4 vai. pp. Lie
tuvių P. Klube. Delegatai, 
darbuotojai ir rėmėjai vra 
kviečiami ateiti ant susirin 
kimo.

Mrs. Kodis Grįžo ii 
Vakacijų

koj veikloj 
apsipažinęs

ir buvo gerai 
ir su vietiniais

nes socialdemokratai valdo 
visa eilę valstybių, jų tame 
ir šiandien visam pasauliui 

suomiu

yra socialdemokratai, 
ganizacijose, o ypač lietu- Į kurie veda ideologinę kovą 
vių legionierių postas nete ! prieš raudonąjį Maskvos 
ko vieno iš geriaurių dar-i fašizmą.
buotojų. Per šermenis io c . . ,. , , ,
grabas buvo paskendęs cg ; ^U£inn“irne dalyvavo daug 
lių vainikuose bažnyčia bu- dral««'. ,° svečiams gražią 
vo pilnutėlė žmonių, o lvi ’ ka!b?
dint i kapus buvo ilgiausia t?8' Paminkąs d. J. 
virtinė automobilių. i vlavcskas

Velionis paliko dideliame . Po susirinkimo įvyko sve- 
nuliudime žmoną Katherin, čiams pagerbti alutis, kur 
2 seseris ir 1 brolį Europo'e. j buvo iki vėlos nakties pasi- 
Viena sesuo su savo vaiku-, dalinta savaisiais įspūdžiais 
čiu ir vyru greit atvažiuos iŠ I ir nipesčiais. J. Klevas 
Vokietijo-5, jis jos labai lau-i -----
kė, bet žiaurioji mirti8 neda- 

1 vė sulaukti

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

„ • t- • Kad skalbiniai žiemos
T- ^°S -2.™?32!1-’ ' !n’: metu neprišaltų prie šniūro,

^es tems n broliui reiškia- pjlin negu juos džiausi, su .........
me giliausią uzuojautą šioje, skuduru sumirkytu į uksusą posėdžiavo šv. 

Sugrįžo iš saulėtos. Kali- budesi° valandoje. O tau.:,įbrauk per šniūrą.
fomijos po dvejų mėnesiu! Jangus drauge Vincai, lai ________________
vakacijų Mr. ir Mrs John*!<una ,en€va ilsėtis ramiai:
Rodžiai gyvenantieji Mo 1 Šamo numylėtoje že ; SIUNTINIAI Į EUROPĄ 
thuen, Mass. Jie gavo nuo Į "
dukters Jane ir žento Ed-
vvard Hume telegramą, kad 
juos aplankė garnys su gra
žiu sunu Edwarduku. Gavę 
Žinią Mrs. J. Kodis nieko 
nelaukus sėdo į orlaivį ir 
nuvyko aplankyti dukrelę,
Žentą ir naują šeimynos na
rį Edwarduką ir ta proga 
praleido porą mėnesių va
kacijų. Linkėtina geros klo
ties Hume šeimai.

Taigi, Mr. ir Mrs. John 
Kodžiai jau yra seneliai.
.Rodžiai yra seni “Keleivio” 
skaitytojai. M. S.

gai neužmirsime tavęs ir ta
vo atliktų darbų.

Legionieriui
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviams Remti Draugija 
siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.50:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie

no miltelių, ’/4 sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus. 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. tankų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

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

pieno miltelių, sv. arbatos, 1 kvor-
sv. cukraus ga- 
lVi sv. sausos 

kenas kondensuoto pieno ir

Super Food Market, Ine.

1800 MAIN ST., MELROSE PARK, ILL.

€36 E. Broadsray,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mnss.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Tarvba ir jos* 
skyriai.

Ii Socialdemokratu Veiklos
Š. m. balandžio 23 d. Lie

tuvių Atletu Klubo patalpų 
se įvyko LSS 19 kuopos su
sirinkimas išklausyti prane
šimų musų draugų, atvvku . 
šių iš Europos. Susirinkimą, ^£o,2aSv.ie&.4 
atidarė ir jį vedė kuopos dešros. I kenas kond
pirmininkas d. A. Žilinskas.'2 ^užsa^mu' reiki, prisiųsti čekį 
Svečius susirinkimui prista arba money <>«kn »«■ nurody- 
tė sekretorius d. A. ffačio-
nis. niu >'»ru j)i nebutų Kalima nurody-

j tam akmeniui iteikti: pavesti ji sto- rrane.-imą pirmasis pada-' vykios vadovybei-ar Krutinti sluntė- 
dė drg. Edmundas Kasaitis' j”’ Grųiinimų siuntėjas turės 
flpie SianCIlCninj mūšy bro*, UUakytnoR ir pinimn prašome šių-
lijj liMuvių tremtinių gyve;
nimą Vokietijoje, vaizdžiai | » w»rd w«re«ter. Mass.

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

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

Jūsų pasirinkimui $250,000 vertės produktų.

Didžiausia Lietuviška Maisto Įstaiga 
Čhicagos Apylinkėj,

JOHN GUSTAINIS, P-op.

I



KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 1*. Gegužės 4 d., 1949 m.
P«s1apis Ketvirtas

Oro Tiltas
Rusija pasiūlė baigti Ber-| kaip organizuoti masini oro 

lyno blokadą... Šitoki žinia transportą, kuriame ameri- 
nuskambėjo po visą pašau- kiečių ir anglų orlaiviai dir- 
li, bet nesukėlė per daug ba bendrai. Oro tiltas išto- 
didelės sensacijos. Mat, bulino budus vadovauti or- 
Berlyno blokada pasirodė laivių pakilimui ir nusileidi- 
tiek’skylėta, kad rusai ne
besitiki iš jos jokios sau 
naudos, o nuostolių ta blo-i ki yra 
kada jiems pridaro daug. “oro tilto’’ j Berlyną.
Todėl jie ir pasiūlė “baigti”.
Bet rusai ir dabar siūlo blo-

—prašom; Jei nenori, —tai 
prašom tęsti blokadą ir dau
žyti patiems per savo ma
kaulę. K. Esmina*

JUOKAI

Sutartis Neleidžia
Bilius eidamas gatve pa-

lis priėjo ir sako frentui:
Politinė nauda iš Berlyno' taU L ,

blokados buvo ta, kad paro Puikiai, atsake drau-,
dė visam pasauliui ir vnač Sa>\ b1 nls čia ^uksinis,kados nuėmimą parduoti, o visam pasauliui ir ypač 

ne trumpai ir aiškiai ją nu- Vokietijai, kad rusai negali bankas man pavelijo parda- 
Amerikos -ir Angims ori -Minėti _ karstas desras_ _visą]ima.

Berlyno blokada 
niekais to lei, k

Anglijos pn- vinėti karštas dešras 
dieną ir kostumerių nfekadaikada nuėjo versti apleisti Berlyną, o taį ną ii ko^iu 

ad Amerikos reiškia, kad rusai negali to-|nek,u. a. . . . .
ir Angli’os orlaiviai ją pa- liau plėsti savo itaką Furo-i . ?*a’ -.1C1 ta!p geiai
vertė niekaU. Dideli oriai- ; oje, jei Anr riki ir'Angli J b,zn,s.. «,na- P**o»mk
nai iš vakarinės Vokietiios ja pasako aiškiai “NE”. Tą man šimtą doleuų.

- - - r Su mielu noru paskolin-1 j , x • 1 • 1 * •gabena dabar oro keliu tiek “ne” rusai gavo Berlyne ir 
prekių, kiek seniau bu- suprato, kad jų blokada bu 

—- vo smūgis i vandeni, o Eu
ropos žmonės Įsitikino, kad 
rusų Įžūlumas ir agrėsingu-

nugabenama i Berlyną po; mas galima sulaikyti.
: 13,000 tonų visokių prekių. | Rosai ga,ėtų jr toMau

Oro tiltas i Berlyną dirba ” 1 ” ’ ’
dieną ir naktį. Orlaiviai iš 
Vakarų lekia ir nutupia tri-

gabenama gelžkelia's,
kanalais ir 
Yra dienu.

sunkvežimiais, 
kada oro keliu

ti Berlyno blokadą, tuo da 
lydami Amerikai nemažai 
nuostoliu. Bet nuostoliai iš

čiau, bet sutartis neleidžia, 
—atsiliepė Frenkis, — ka
da aš pasirašiau sutartį su 
banku, bankas pasižadėjo 
nepardavinėti karštų dešre
lių, o aš pasižadėjau nie
kam pinigų neskolinti...

Restorane
Viename restorane sve

čias pašaukė patarnautoją 
ir sako:

i juose Berlyno miesto aero- blokados nėra vienapusiški 
dromuose: — Tempelhof, Rusija nuo jos irgi nuken- 
Gatoiv ir Tegel. Į visus tuos čia. Mat, Amerika ir Angli-Į —Sakyk man, ką čia pa-

—Sveikas gyvas. tėve! —Dac rait. Maik. Dides-
—Ot, maladec, vaike, nių blevyzgų ant svieto nė- 

kad nors sykį susipratai se- ra. Ir didesnių pijanicų nė- 
ną tėvą pasveikinti.

—Jeigu tėvui tas patinka 
tai aš galiu dar syki pa 
klausti: kaipgi sveikata?

aerodromus orlaiviai nusi
leidžia po vieną kas tiys 
minutės. Kas trys minutės 
vienas orlaivis dieną ir nak- kietijos 
tį, septvnias dienas per sa
vaitę. be jokio pertrūkio, 
neatsižvelgiant i orą. Ir taip 
eina jau ištisi mėnesiai, nuo 
praeitų metų birželio mėne-

ja, atsakydamos į rusų blo
kadą, sulaikė visokių prekių 
judėjimą iš vakarinės Vo 

į rusų okupuotąją

davei man gerti, kavą ar ar
batą? Ji dvokia, kaip kero- 
sinas.

—O, jei kvepia, kaip ke-
Vokietijos dali. Kadangi va-1t osinas, tai turi būti arbata 
karinė Vokietija yra pramo- Musų kava turi terpentinora. Na. ir tie brocfiagos gi

ria-i išradę pirmutinį raple- 
ną oru skraidyti. Juk visas 
svietas žino, kad pirmutinę f 

—Su sveikata man šiek- oro .mašiną išrado vienas 
tai, Maike. Žinai, komunis- šventablyvas minykas, ką 
tai man kraują sugadino. norėjo gyvas į dangų nu 

—O kaip tai atsitiko? Įskristi. «
—Tie lakudros giriasi per —Jau čia tėvas nukalbė- 

savo gazietas, kad visi išra- jai pro šalį.
dimai priklauso ruskiams. —Xe, vaike, ne pro šalį. *r naudos. Nauda yra ta,
Ruskiai išradę muziką, jie šitą man sakė zakristijonas. kad nirma karta amerikie- 
padarę pirmutinį inžiną, pir- Sako, kai tas minykas pa-
rnntĮnį radiia-= o dabar dar 
pradėjo 
lenas es
mas. Na*'tik tu pamislvk. i pes kopėčiom ant auzoslo- ^narnai. Tai buvo labai di- gerklės' ir galės pastatyti Kreipkitės pas tuos, kurie 
ką tai padabna? Jie viską ko nuo rufo. dele Pamoka’ ji parodė/savo sąlygas. Jei rusai non, skelbiasi “Keleivyje,
išrado, bet nieko neturi. j —Bet kur jis nuskrido?

’ Tas tiesa, tėve. —Kur jjs nuskrido, tai to

mngesnė, negu rvtinė, tai 
tušai nebegauna iš vakarų 
daug jiems reikalingų dalv-

kvapą...

Tarp Partnerių

miais ir laivais.
paga

vienas partneris sušu-

kad pirmą kartą amerikie 
čiai ir anglai ėmėsi bendrai 

janaviin i danjru skristi, taiioro keliu aprūpinti 2,000,-

visokių gerybių betenka iš liau
Oro tiltas i Berlyną kaį.i Vokietijos. Mušdami amen- ko .................................

nuoja brangiai Bst i* ’o vra kiečius, rusai nejučiomis. Ai, ai, jai. Aš užmiršau 
& J J patys sau sudavė per ma- -užrakinti kasą, raktas pali-

kaulę ir pajuto, kad skauda, ko seifo duryse!
Derybos dėl Berlyno blo- ~Na tai kasj? — atsiliepė 

kados nuėmimo dabai eis' antras partneiis, — juk mes
via auuuu

—Šiur. Maike, kad 
Aš tą gerai žinau, ba ilgi s
metu? caro vaiske -lužijau ir į'ja tik tas, kad
plačiai do visą Paveją važi- pji-mutinis trajino skristi ne 
nevau. Isyjso masKoi.ai via koks ten maskolis, ale die- 
irra ę tiktai tris daiktus: vobaimingas zokoninkas. 
vvzas. kailinius ir voseboi-j
nią. Marškiniu daugumas'. —Norint žinoti skridimo, 
jų neturi; kailiniais nešioiaiistoriją, tėve, reikia ne pas. 
žiemą ir vakarą. O kadangi i 7akfistijoną infoiTrtacijų 
tuose kailiniuose piisivei-iaĮ klausti, bet žiūrėti kas yra 
labai daug uteliu. tai ruske aP?e tai mokslo knygose pa- 
liai išrado vošeboir.ią, tai rašyta.
yra tokią mašiną, ką uteles —Tai kodėl tu man nie-

Lesa. zakristijonas man nesakė.; 
ba n ti s Aje tag jr ne gvaj-bu, Maike

jnusa. Bet ir tas ių išradi
mas labai prastas, ba utelių 
negali iškasavot.

—Man rodos, 
truputi perdedi. Kad rusai 
; ra aisilikę nuo kitų tautų, 
tai ginčytis negalima; ta
čiau susidurdami su kultu 
ringesniais kraštais, nišai 
yra jau daug ko pramokę. 
Pavyzdžiui, caras Petras 
pats buvo išvykęs užsienin 
pažiūrėti, kaip tenai žmonės

kad nepasakai, ką jos rašo?
—Oru skraidymo istoriją, 

tėve. galima skirti į 3 laiko-
kad tėvas! tarP,u?- Pi’-mas laikotarpis 

apima tik žmonių svajones 
apie skraidymą. Tais laikais 
buvo mėginama ir skraido
mų prietaisų darvti. Vieną 
Jokių prietaisų buvo pasida
ręs italas Dante 17-tame 
šimtmety, o kitą buvo pasi
daręs portugalas Laurence 
de Gusman. Bet pakilti nuo

stato laivus. Jisai pasikvietė žemės nei vienas tų išradi-
keletą olandų ir danų, kad 
pamokintu rusus šauiamus 
ginklus daryti. Bet daugiau 
šia rusus išmokino visokių 
darbu vokiečiai.

—Maike, ka ruskeliai išsi 
mokino nuo kitų, tai tag ne- 
sirokuoja. Aš žiuriu. ką lie 
patys per save yra išmokė. ' 
O patys jie yra išmokė tik 
tuos tris daiktus, ką aš pir 
ma sakiau, tai yra: vyžas 
pinti, kailius minti ir uteles 
mušti.

—Jeigu jau tėvas nori 
žiūrėti į rusus tik iš blogo
sios pusės, tai tokių pavvz

mų negalėjo. Tiktai 18-tame 
imtmety, kai anglu chemi

kas Cavendish atrado, kad 
vandenilio dujos yra leng
vesnės už paprastą orą, vie
nas francuzas padarė tom 
du’om pripildytą balioną ir 
pakilo oran. Tai buvo pir 
mutinis skraidomas Ibi vas 
ir nuo to yra skaitomas ant
ras skraidymo laikotarpis, 
(ii trečias laikotarpis skaito
mas nuo 1903 metų, kuomet 
amerikiečiai broliai Wrigh- 
tai padarė pirmutinį motoru 
vai omą aeroplaną, kuriuo 
buvo galima skraridyt. Tai- 

orodžių galima butų ir daugiau Sj, ™atai’ .^ad
numdvti skraidvmo istorijoj nera jo-

-Roman, Maike, jeigu tu "« “zokonin-
kų žinai, tai duok šen. , U_Aie nėra ir ruskių.

—Galima dar pridėti ir —Tas tiesa, tėve, rusų ir- 
keiksmažodžiavimą, tėve. gi nėra. I
Kiek man žinoma, jokia —Na, tai denkiu, Maike, 
tauta nemoka taip keikti, kad tu man taip gerai šitą 
kaip rusai. biznį išvirozijai.

ŽIURI I DP “KELIONĖS LENTĄ’

DP stovyklose dabar yra iškabintos tokios “kelionės 
lentos”, kur parodyta, kiek išvietintųjų žmonių kur 
keliauja. Lentoj parodyta, į kurį kraštą kiek žmonių 
vežama ir kokios tautybės.

MARGU MYNAI
šio gale, suskaito, kiek tele
fono savininkas turi mokėti 
už savo pasikalbėjimus.

Tai yra labai paini maši
na. ji jau yra įtaisyta prie 
Philadelphijos, Media, Pa., 
miestuke, kur toki mašina

Reljefiniai Krutami Pa 
veikslai

Danų inžinierius, Egon 
Schriver, skelbia, kad jis iš
radęs “reljefinius kintamus 
paveikslus”, arba “trijų ma
tavimų paveikslus”. Dabar
kai žiūrime Į kintamus pa" į įtaisvta išbandymui ir gerai 
veikslus, tai matome juos! atlieka darbą.’ 
plokščius, jie turi “aukštį ir Nauja mašina tikrai užsi- 
plotį”, bet neturi “gilumos ’, pelno “galvojančios maši- 
kaip tai matosi žiūrint i nos” vardą, nes ji atskiria, 
daiktus paprasta akimi. Jau ar telefono savininkas, kurs 
senai tyrinėtojai nori suras-j čaukįa ką noi's, turi mėnesi- 
ti būdą nutraukti paveikslus, nį abonementą, ar moka 
tokius, kad jie ir isrodytų, į nuo pasikalbėjimo. Kai te- 
kaip mes juos matome savo lefono savininkas šaukia to- 
akimis, arba kad jie butų/ Ūmesnę vietą, tai mašina 
kaip “gyvi”. ' žino, kaip tą šaukimą užre-

Danų inžinierius sako, gistruoti, pagal savininko 
kad jam pavyko išrasti pigų sutartį su telefonų kompa- 
ir lengvą būdą padaryti pa- nija. 
veikslus “išpustus”. Filmų ---------
SS,int ktl l dXnhS SiU!okim “c” ViUmin»
mas bus tiek pat svarbus fil- ,/'Ujų sve!,ka‘ai.. bu‘inai 
mų gamvboje. kaip išradi- ’e,k.alm*as C Y'**™"®*, -iš kalbančių filmu. kūno gauname daugiausia

v ‘ jis daržovių ir vaisių. Bet jis
E. Schriver išradimas, jei labai greitai išsieikvoja 

kambario temperatūroj. Jei- 
fu tik salotos, kopūstai, bu-

.us tikrai bus toks geias, 
kaip dabar skelbiama, paro
dys paveikslus ekrane ly-j rokeliai, švieži žirniai-, ka- 
giai tokius, kaip mes mato-j liafijorai ar špinakai pasto- 
,me žmones ar daiktus, žiu- vi kambary per nakti, tai 
rėdami į juos pro langą. Tas “C” vitamino jau nedaug 
danas sako, kad jo išradi ! uose belieka. Tain pat i§- 
mo paslaptis yra specialiai i skusta iš orančių ir kitokių 
nutekintas stiklas, per kuri vaisiu sunka, pastovėjusi 
paveikslai yra perleidžiami kambary kiek ilgiau. netcTi- 
iš filmų kameros, o paveiks ka daug to vitamino. Todėl 
lai turi būti rodomi ant pla- patartina daržovių gaminti 
stikinio ekrano. tiktai tam kartui, nes pasto

vėjusios ilgesni laiką jos 
nebetenka savo vertės.

Jeigu perkama daržovių 
kiek ilgesniam laikui, tai 
reikia jas laikyti šaldytuve. 
Noi-s ir čia “C ’ vitaminai

Skystas Plastikas
Reyam Plastic Products 

kompanija Chicagoje išra
do nauią skystą plastiką,
kurs greit džiūsta ir pavirs _ __
ta į kietą ir pennatomą pla-Į eikvo-asi, i et netaip greitai 
stiką. Kompanija sako, kad kaip kambario temperatu- 

................ roie.
Bandymai taip pat yra 

parodę, kad daižoves ir pa
darytus is ių valgius geriau

naujas, skysto pavidalo pla 
stikas tinka varnišiams at 
naujinti, grindims, sienoms, 
linoleumui ir baldams nu
šveisti ir jų paviršiui atnau- • • « •jinti.

Naujas plastikas geriau
siai tinka vartoti tiktai labai 
lygiai nudailintame pavir- 
'iuje. Sako, jis išstums iš 
naudojimo dabar vartojamą 
“vašką” grindims šveisti. 
Jis netinka nelygiam ar ply 
sėtam paviršiui šveisti, nės 
susigeria į medžio plyšiukus 
ir skylutes.

Automatiška* Buchalteris
Bell Telephone laboratori- 

;os praneša, kad jos padarė 
naują išradimą telefonų ap 
tarnavime, kufs bus taip 
pat svarbus, kaip automa
tiškas telefonų sujungimas.

Nau*'as išradimas vadina
mas trumpai “AMA” (su
trumpinta nuo “Authomatic 
Message Accounting”) yra 
skaitliavimo mašina, kuri 
užregistruoja visus telefono 
pasikalbėjimus,parodo koks 

Į numeris buvo pašauktas, vž-t+ooz'k • ••

laikyti uždengus, nes ati
dengti greičiau netenka “C” 
vitamino, vistiek ar jie bus 
šaldytuve, ar kitur.

(Iš U. S. Department of 
Agriculture.)

A. LIETUVIŲ TARYBOS 
VAJUS DAVĖ $22,9C0

Amerikos l ietuvių Tary
bos šiųmetinis vajus kovai 
už Lietuvos laisvę paremti, 
iki šiolei . davė jau 22,009 
dolerių. Pagal valstijas au
kų surinkta sekamai: Illi- 
n°is — $6,645; Massachu
setts — $2,867; Connectjg, 
eut— $2,410; Pennsvlvania 
-$2,226; Michigan — $1,- 
981: Ohio — $1,532; Mary- 
land — $1,111; New York 
— $1,025; Wisconsin — 
$912; New Jersey — $553; 
California — $230; Indiana 
—$225: New Hampshire— 
$75; Florida — $50: Nebra-

rašo, kiek laiko pasikalbėji-'ska—$35, Maine—$35. Va 
1 mas tęsėsi ir paskui, mėne- jus dar eina.
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Mažosios Lietuvos 
Klausimu

Ražo V. K i mon tas
Kodėl Mažosios Lietuvos

Atstovai Nepriimami į 
VLIK*

reikalauja ^tautos interesas 
ir jai priklau&nti moralinė 
teisė. Ne kitaip gali klausi
mą statyti ir VLIK-as, kcr 

_ , , . vojančios tautos valios reiš-
Galvodamas apie atkursi- kėjas. Kartu mes negalime 

piQ Lietuvą VLIK-as savo talmudišku ' atkaklumu 
svarbiu uždaviniu pasistatė laikytis VLIK-o sudarymo 
apjungti išlaisvintoj Lietu- pagrindų, paskelbtų jo 1944 
voj visas jos žemes, vadina- tmetų Vasario 16-os dienos 
gi, Vilniaus kraštą ir Mažą- j deklaracijoje, suprasdami, 
ją Lietuvą. Kiek tenka čia kad deklaracija yra gyveni- 
kalbėti apie Mažosios Lietu- mui, o ne gyvenimas dekla- 
yos prisijungimą, dera kiek- racijai.
.vienam musų žinoti, kad tą Tačiau visoj toj tikrai ne- 
pzdayini mums stato ir pa- lemtoj istorij< lemiami yra 
tys.M-.Lietuvos lietuviai, ne sakomi motyvai, bet ne- 
?°ht;^įuki \sk.elS viešumon ^komi. M. Lietuvos atstovo 
jau 1918 metais, gaivinę jį dalyvavimas VLIK-e parau- 
per visą musų nepriklauso t dominuojančią tam tikro 
pil gyvenimą, pakelę uz sa- bloko padėtį VLIK-e. Atro- 
yo pastangas ypač pastarai- d kas iš VUK-o užda
rais laikais skaudžių aukų vinys tėra ^enas _ daryti 
ir nesiliauną kovoti ir da- ięas galima Lietuvos laisvi-

,. , , x nimui, o tas uždavinys yra
Įvykiams padedant, Vo- bendras visai lietuvių tau- 

kietrja, suprasdama savo
.vaidmenį Europos atsikuri- 
me ir galimuose ateities įvy į terasai turi būti {tiuose, moka ir mokės pa-|iinti __
reikalauti už savo dalyvavi-’ r jį norėti ruošti sau'atei 
pią juose kainą. Jokie vo- nr»™»ii'ac v™ nilrta ii 
kietijos padalinimai neišdil-
dins vokiečiuose atkaklaus

KELEIVIS, SO. BOSTON

KINUOS KARE SUŽEISTI ANGLAI

Anglų jurininkai neša sužeistuosius iš laivo, kuri Yangtze upėj apšaudė Kini
jos komunistai.

Atvykę Tremtiniai

visom visuomenes sro
vėm. Bet kurie sroviniai in- 

iš jo paša- 
nešti į VLIK-ą,

U Piety Amerikos.
Velniava Urugvajaus Lie

tuvių Kolonijoj
Nuo to laiko, kaip smeto

gąlygos leidžia, darbo turi-( 
me imtis visi; bent nuošir-į 
džiai padėti tiems, kurie ji į 
jau dirba ir dirbo dešimti-; 
mis metų.

Tai nėra tik M. Lietuvos! . , . , - .
atstovo į VLIK-ą įsileidimo! nminkai su kai kurių -prie 
klausimas. Tai vra visų mu-

be galo nepatinka ir jie vi 
mokiais budais, kartais net 
bendromis jėgomis per tam 
tikrus agentus stengiasi tą 
lietuviškai kulturinį darbą 
trukdyti ir kartu diskredi-, 
tuoti Urugvajaus Lietuvių

Montvydas Jonas. 
Murauskas Jurgis, Teklė, 

Elė.
Navasaitis Kazys.
Pagirys Vytautas, Elena, 

Elena.
Pakeltis Kazys, Jadvyga, 

Rima. •
Parartis Teodoras, Jadvy

ga, Jonas.
Peckys Vladislovas, Faus-

p. r.Mo i tina, Irena, Laimutė, Algir- 
r>,one’!das, Genovaitė.

Vladas ' Petrelis Klemensas.
Petrulis Algirdas, Graži

na.
Petrulienė Ona, Mindau

gas.
Radavičius Antanas.
Ruibys Stasys, Ona, Ja

nina.
Sadauskas Aleksas, Kazė, 

Algimantas, Remigijus.
Šalkauskas Kazys, Apolo- 

i nija, Danutė, Nijolė.
Seliokas Kazys, Tatjana, 

Zenonas.
Sidzikauskas Adelaida, 

Vladas, Adelaida.
Šilinis Henrikas, Kuni

gunda.
Simoliunas Stasys, Stasė, 

Algimantas, Saulius.
Simukonis Jonas, Sofija, 

Algirdas.
Sinkevičius Eduardas.
Solomončikas Vincas, Ele

na, Vida.
Sinsinas Jonas.
Stanulis Viktoras, Graži

na, Jura.
Stulga Petras, Jucutė, Al

binas, Vaidotas, Danutė.
Strockis Anicetas, Vladis- 

lava, Ilonas.
Sulaitienė Albina.
Švoba Jonas, Joana, Mil

da, Rimgaudas.
Vaičaitis Jonas.
Vaizgenis Jonas.
Velyvis Antanas, Janina, 

Teresa, Kazys.
Žvirblytė Kazimiera.
Tremtinius pasitinka or

ganizacijų atstovai.
BALF Imigr. Komitetas

Apie š. m. geg. 4 d., lai
vu “General Black” į New 
Yorką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Alksninis Vaclovas, Gab- 
nenė, Algirdas, Vytautas.

Ambrozaitis Kazys.
Ambrozaitis Juozas.
Anuskevičius Juozas.
Arlauskas Jonas, Ona, 

Janina.
Alminas Jonas,

Juozas, Irena.
Bagdonavičius 

Petronėlė.
Baniukaitis Mikolas, Be

nedikta, Vanda, Vytautas, 
Jonas.

Bagdanskis Juozas, Feli
cija, Alvidas, Ramunė.

Baksinskaitė Teresė.
Basevičius Petras, Stasė, 

Raimundas.
Bartoševičius Eugenija, 

Eugenijus.
Baukvs Bronislovas, On*a- 

Aldona.
Blinstrubas Bronius, Eu

genija, Rimantas, Arūnas.
Brizgvs Bernardas, Ona, 

Bernardas.
Bytautas Julius.
Dailydė Petras.
Daukaitė Julė.
Diamantis Juozas, Sofija, 

Dantė, Gražina, Irena,/Juo-

telių” pagalba užgrobė Uru- Tarybą ir laikraštėlį Pietų 
gvajaus Lietuviu Kultūros Amerikos Lietuvįsų reikalas. Bet butų sunkiai

„_r________  _______ pataisoma klaida, jei maž-
. , . „ . , pač šiuo mums tragišku mo-! lietuviai dirbtų patys vieni, .. , .

Siekimo atkurti Reichą se- į mentu.(Norėdama ruošt po- o mes jų atžvilgiu tevykdy- kolonijoj prasidėjo . ., redaktorius Pet-
pose jo sienose. Jų pradėta picijas ateičiai, kiekviena tume “gubernatoriaus” yaid- velniava. Del nuolatinių ne 1 u°|eli- fXgrafui Su

krovė gali dirbti pačioje vi- menį. Norėdami sutapti, tu- tenų, kunos vyksta tarpeles čiucelis, fotografui bta 
suomenėje). Ta nuodėmė, rime ta pd intis visame kame,

ties pozicijas, yra pikta ir 
nepakenčiama nuodėmė y-

pfensyva neužmiršta ir Ryt
prūsių, ir jų akcija, siste- 
piingai vedama ir tarp pa
bėgėlių Vokietijoje iš Maž. 
Lietuvos, kas kartą sti orė a 
Turime ir mes suprasti, kad 
klausimo sprendimo metu 
lemiamos jam reikšmės tu- 
}ės ir pačių gyventoju pasi
sakymas, kur jie politiniai 
p orės dėtis.

Ir štai šiuo taip svarbiu 
{nomentu tam pačiam VLI
K-e atsiranda grupių, kurios 
atkakliai priešinasi M. Lie
tuvos atstovi įsileidimui į 
musų vadovaujantį organą. 
Kuriais motyvais? Sakomi 
motyvai yra tie, kad Maž. 
Lietuvos lietuvių atstovo 
dalyvavimas VLIK-e galįs 
sunkinti VLIK-o uždavi - 
nius santykiuose su oficia
liuoju pasauliu; kad musų 
pretenzijos į M. Lietuvą su- 
kelsiančios piktą reakciią iš 
vokiečių pusės ir padary 
siančios juos musų priešais. 
Prie to pridėdami dirbtiniai 
pr formalaus pobūdžio ar
gumentai, kad tokiam priė- 
jnimui yra priešinga VLIK-o 
esmė ir formalus nuostatai, 
guriais remiasi vad. orga 
no sudarymas.

Tai yra sakomi motyvai. 
Dėl jų vertinimo čia neten
ka kalbėti jau dėl to, kad 
M. Lietuvos, tiek pat ir Vii 
{liaus krašto, sujungimas su 
Lietuvos Respublika mums 
yra nediskutuotinas klausi
mas. Mes neprileidžiame jo 
pprendime jokių kompromi
sų ir jokio politinio M. Lie
tuva mainikavimo, nors vo- 
i

kaltiname M. Lietuvos at- gyventi vienais siekimais ir 
tovo įsileidimo į VLIK-ą iš vien kovoti dėl jų įgyven- 

priešininkus. dinimo. Kaip tuomet gali
ma butų suprasti

Draugija ir čia atvyko mi- Smetonininkų prašalintas 
nisteris Dr. Graužinis, musu j ^kytojas ir buvęs faktis-

tikra | kas, mirus..?. Laisvosios A|bjna>
nas.

Dobrovolskis Jonas. 
Genys Petras, Vilhelmina, 

Marija.

Anta

Daromo prasižengimo dy
džiui įvertinti turime aiškiai 
puprasti padėtį. Mes norime 
jr M. Lietuvos lietuviai norr 
ateity gyventi vienoj valsty-1 
bėj, vienu tautiniu, kulturi- 
jniu ir ukiniu gyvenimu, be 
,:okių separatinių tendenci- 
ių,, Bet vieno noro čia dar 
neužtenka. 500 metų buvo
me vieni nuo kitų atkirsti, 
gyvenome kas savo sąlygo
se ir šiandien daug kuo ski
riamės, nors ir būdami vie
nos tautos sūnus. Norint at- 
eitv sutapti, neužteks tik 
politinio apjungimo. Mums 
reikia ne tik susijungti, bet 
ir sdsigyventi, susilydyti: 
tautos gyvenimo bendruose 
reikaluose būti vienos min
ties, vieno jautimo, turėti 
iuos. pačius bendrus sieki
mus. Tam reikia padėti 
daug darbo. Būdami tremty 
ne tik galime, bet ir privalo
me tą darbą bent pradėti. Ir 
‘ai bendromis jėgomis. M. 
Lietuvos lietuviai yra dabar 
padėty, kurią mes, didžlie 
tuviai, pergyvenome 30, jei 
ne 50 metų atgal. Sąmonin- 
f o tautinio ir valstybinio su
sipratimo procesas M. Lietu
vos lietuvių tarpe dar tik 
dabar

katalikų, smetonininkų ir 
tos draugijos vadovybės, su 
stojo ėjęs draugijos organas 
Laisvoji Lietuva, gi pati 
draugija, kuri savo laiku 

viena iš
M. Lietu

vos atstovo į VLIK-ą neįsi- 
leidimą?

Dėl iškilusio ginčo padė
tis VLIK-e pasidarė tiek į- 
tempta, kad ji kliudo nor
maliam jo darbui. Reikia su 
tuo baigti. Jei butume Lie
tuvoje ir ten turėtume sąly
gų laisvai pasisakyti, klausi
mas išsispręstų greitai ir raštelis “Pietų 
lengvai, nors ir ten VLIK-as' Lietuvis”. Apie U. L. Tary
būtų laikomas tautos įgalin- ’ ’ ’ *« —--------
tu “suverenu” Lietuvos lais
vinimui vadovauti. Mes ne- 
same pasinešę nei VLIK-o 
autoriteto griauti, nei ma
žinti jo reikšmės. Niekas 
neprivalo būti daroma, kas 
."-alėtų pakenkti Lietuvos 
laisvinimo reikalui ne tik j somybės. 
musų “užsieny”, bet ir mu- “
•sų pačių tarpe. Bet tas deda 
pareigą VLIK-ui, kad jis su
sitvarkytų: pats susitvarky
tų ir be vidujinių kliūčių 
vykdytų jam pavestą užda
vinį.

kas tenka dalyti.

iui Bartnikaičiui padedant, 
išleido “riebaus” jumoro 
laikraštėlį “Kultuvę”, kuris 
velėja visus jiems nepatin- 

labiausiai tai dr.
savo

kainus, o
buvo viena iš stipriausių i Graužinį, kuris dėl 
Urugvajaus lietuvių organi- į viensališkumo nenusipelno 
zacijų ir kurią socialistai ir; pagarbos. .
pažangieji tiek metu išlaikė, Keisčiausia, kad tose 
paskutiniu laiku visai su- grumtynėse dalyvauja, neto; 
STnuko. limos praeities kolegos, seni

To viso pasekmėje atsira ir nauji * ministeriai viso- 
do Urugvajaus Lietuvių Ta-į kios tautinės atmatos, o 
lyba, o taipgi išėjo Al. taipgi bolševikų simpatizan- 
Gumbaragio periodini? laik- tai ir visokia rafo avantiu- 

Amerikos nstai. Ir del to kolonijoj su- 
isidarė tokia padėtis, kad ir 

bą ir laikraštį susibūrė nors Pr^e geriausių norų, bent da- 
ir nedidelis skaičius pažan- baltiniu laiku, bet koks ran
giųjų ir energingų vietosi tas
lietuvių, kurie, nežiūrint i _______________________
visus sunkumus, kiek gali
dirba lietuviškai kulturinį Pavergęs Lietuvą priešas 
darbą ir kovoja dėl Lietu- nesigaili nieko jai naikinti, 
vos laisvės ir jos nepriklau- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 

aukos ir neparemsi ALT 
Bolševikams ir visokioms vykdomo Vajaus jai išlais- 

smetoninėms atmatoms, tas vinti?

lietuviškas veikimas ne-
M. Krasinskasįmanomas.

Giedrienė Ona.
Gricius Kaz^s, Jucė, Gra

žina, Algis, Celestina, Ma
rija.

Grigas Jadwyga, Lidyja.. 
Grybinas Juozas.
Gudas Stanislovas, Vero

nika, Audronė, Gražina.
Ivanovas Dimitrijus, Jani

na, Edmundas, Romualdas.
Jancauskas Povilas, Stasė. 

Donata.

Tačiau
kai musų “suvereną55” dėl 
taip mums svarbaus klau
simo susiskaldo į dvi lygias 
dalis ir savo tarpe neranda 
susipratimo? Juk tokia pa
dėtis, griaudama VLIK-o 

K į autoritetą jo patie55 ranko- 
skaudžiai \enkia visai 

musų bylai. To mes negali
me toleruoti ir negalime il
gai kęsti. Išeitis tegali būti 
viena. Mes suprantame, kad 
VLIK-as, būdamas suvere
nu, yra visgi demokratiš-

vyksta masėje, kaip 
’is pas mus vyko 1900-1907; mls 
metais. Daug kam jų užpa
kaly be to dar velkasi ger
manizacijos “žegnonė”, ne 

Jtieciai ir Dyktų. Gyvename vienam praskrudinusi, tauti- 
’ evoliucinį musų tautos gy-‘ nę jo sielą. Dabartinį pato- 
venime laikotarpį, gal vie- gų momentą tremty ir net ^
ninteli istorijoj, ir musų at- išeivijoje turime panaudoti į kas suverenas Nesurasiu- srities klausima turime taip tam, kad pagaliau susirgtu X g^,c?o sprenSimo ^vo 
,statyti ir taip spręsti, kaip me ir susigyventume. Kieki Urpe, jįs turi apeliuoti į mu-

sų visuomenę, kiek jos mes 
čia turime, — į visuomenę 
tremty, lietuvišką visuome
nę išeivijoje. Ir jeigu tai vi
suomenei pakankamai aiš
kiai pasisakiu8, užsispyru- 
sios grupė55 panorėtų spirtis 
ir toliau, išvada butų aiški. 
Šiuo klausimu reikia atida
ryti VLIK-o posėdžių kam
bario langus, kad jį prapūs
tų šviežias ir gaivinąs musų

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

gatvės ’ orą55

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

ČIA JIS SLAPSTĖSI 10 METŲ

A FOUCCMA.\* turns tus flashlight 
.m the crampe4 cubby-hoie in a 
Brooklyn, N home wherc 32- 
year-old Paul Malcushak hid him- 
lelf from the world for ten years.
At right. shock show? or. the face 
of Peter Makushak, father uf the 
recluse, after he learned of his 
•on's voluntary entombment. He 
told police he thought Paul had 
been in Canada. (fntemational)
Policininkas šviečia su lemute į vieno namo Brook
lyne lindynę, kurioje 32 metų Paul Makushak slaps
tėsi 10 metų. Apačioj kampe P. Makushak tėvas, ku
ris sakosi nieko nežinojęs, kad jo sūnūs slapstosi 
Brooklyne, tėvas sakė, jis manęs, kad sūnūs gyvena 
Kanadoje. Kodėl P. Makushak gyveno atsiskyrėlio 
gyvenimą, jis nesiaiškina.

Jokša Koštas, Elena, Jūra
tė.

Jonaitis Adolfas.
Juodka Adolfas, Ona, E 

milija, Adolfas.
Jurkšaitis Juozas, Filio- 

mena, Birutė.
Juškaitis Jonas, Stefa,

Jurgis.
Juškevičius Viktoras, Ana 

stazija, Kazys.
Kazakevičius Jurgis, Ona.
Kazlauskienė Elzė.
Kozica Vincas.
Krivickas Kazys, T)anutė.
Kučiauskas Igorius, Kuni

gunda.
Kučinskas Pranas.
Levdanskis Ona, Česlovą,

Romualdas.
Levkavičius Aldona, Al

girdas.
Levickas Jonas, Pranciš

ka.
Liormanaitė Danguolė.
Liudžiutė Bronė.
Makauskas Vytautas.
Malinauskas Vladas.
Mardosas Ignaz. Mama kengūra tris mėne-
Matekunas Juozas, Adelė, sius. nešiojo savo mažiuką 

Alicija. pilvo maišiuke, o kada atsi-
Mekišius Danys, Or.a. lo pavasaris, mažiukas ken- 
Mika Juozas, Anelė, Dalė. guriukas iškišo galvą iš 
Mitkus Jurgis, Teresė, Al- maišiuko ir rengiasi eiti pa- 

dona. sivaikščioti savo kojomis.

KENGURIUKAS ŽIURI

Buvusio Lietuvos Prezidento
Dlt. 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 siusti šiuo adresu:

K E L E
636 E. Broadway,

V I S 
So. Boston 27, Mass.



keleivis, so. boston

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

VIENIŠU ŠIRDŽIŲ** ŽMOGŽUDĖ IR AUKA MOTINAI TĖVYNEI

• MOTINOS DIENA
Antras gegužės mėnesio nedėldienis Jungti

nėse Valstijose yra švenčiamas kaip MOTINOS 
DIENA. Todėl šiandien mes sveikiname visas 
motinas, o ypatingai tas, kurios skaito šį skyrių.

Motinos! Lai išsipildo visi jūsų troškimai. Lai 
ši jūsų garbei paskirta diena būna jums kupina 
laimės ir džiaugsmo! To iš visos širdies trokšta 
ir linki jums—

Šio Skyriaus Vedėja.
Mrs. Inner Brennan iš Dover, Del., vyliodavo vyrus, 
su kuriais susipažindavo per “vienišų širdžių“ klubų 
tarnininkavimą ir paskui juos galabydavo. Dešinėj 
matyti vienas farmerys, W. N. VVoolridge iš Bedford, 
Va..‘kuri ta moteris norėjo nužudyti.

MOTINA

Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai;
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

Motina, man žemė tavo vardą šneka;
Vyturėliai čiulbia ji gražiai kasryt:
Aidas jo krūtinėn man kaip laimė teka 
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri.

Motina, man gėlės tavo meilę šlatna,
Už tave pasaulyj kas karščiau mylės?
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama;
Niekur neik, motule, dar iš šios šalies.

Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą,
Meile tau už meilę atiduot einu,
Kaip obels viršūnė paguos galvą margą,
Ir parnešti žemės mirštančių dienų.

B. Brazdžionis.

Išgamos Motinos
Nors laukdamos Motinų 

Dienos mes

1 Ji pati sako, kad Įmetus 
kūdiki vandenin ji ramiai 
žiurėjo kaip jis skęsta. Kai

Motinu Diena

kasmet rašom ™.kas nuskend,«'/ 
rastram visus pagerbti’^lun«> ,s«e™ kehs s?'.klus- 

savo motinėles, vis dėlto tu-’ .sugalvojo nue.t, po
• v.,zi i Iicijon ir pasakyti ką pada-„me "ipazinti. Kad pašau-. & J „ kalt£?ol’savo

Iv atsiranda toKiu islamu Jmotinu, kurios nėra Vertos kad J*. ketm«? ją pa
lios'pagarbos. Yra tokių.
kurioms neturėtų būt leista padar> ’ v~*k}
tapti motinom nes vai-, £o kune)j ,Mja } are5.
kams auklėti jos netinka. ,av0 ir jį'turės už savo pasi
jos jų nenori, o jei per neat- c, ; Jatsakyti. 
sargumą jų susilaukia, tai
tik ieško pirmos progos jų Šiurpas eina per kūną pa- 

i nusikratyti, kad paskui ga- galvojus, kaip motina galė- 
lėtų nevaržomos sau vesti jo savo pirmagimį kūdikį 
palaidą gyvenimą. Motinos' be jokio pasigailėjimo nu- 
meilės savo kūdikiam pas žudyti vien dėlto, kad supy-

ir

tokias nėra. Visa. kas to-1 ko ant jo tėvo! 
__ kiom padaužom rupi, tai tiki
Kuomet gamta, pabudus is. tą gėlę. Bet to dar nepa-‘ -geri ‘laikai" ir savo nesu ’ 

kanka. Jei jus esate tiek lai-! valdomų norų patertkini-ilgo žiemos miego, pasipuo
šia įvairiausių spalvų žie
dais, tuomet yra pagerbia
mos motinos^ Tuomet ap
vaikščiojama Motinų Diena.

šįmet Motinų Diena bus 
švenčiama gegužės 8 dieną.
Tą dieną motinas pagerbia a, ^a telegramą nusiųs- 
Kz,,.zk;u kitę su pasveikinimu. Su

mingi, kad jūsų motinėlė mas.
dar gyva, tai tą dieną, jei Ir tai nėra prasimanymas, 
galite, būtinai ją aplankyki-į Laikraščiai kasdien pilni 
te, nunešdami jai kokią nors žinių apie tokiu išgamų mo- 
dovanėlę. O jei tas negali- ' '
ma, tai nors telefonu pašau

beveik visas civilizuotas pa
saulis. Tai yra diena, kurio
je vaikai, maži ir suaugę, 
privalo pagerbti savo ma
mytes ir padėkuoti joms už 
jų rūpestingumą ir gerą iš
auklėjimą. Tai yra tikrai 
gražus paprotys. Už to pa
pročio įvedimą mes turime

, žudvstė
prantama, ji bus patenkinta: nužudė- -__ - -i_1 • • . •! t .

Lietuva. tėvyne.
Tu motina musų:
Šiandien tu nelaisvėj 
Nelabųjų rusų.
Nuo laisvo pasaulio 

J Tu šiandien atplėšta.
O tavo vaikeliai 
Vargą turi nešti.
Tu šiandien iš viso 
Pasaulio kampų 
Matai tik ilgesį 
Savųjų vaikų.
Tu girdi jų balsą 
Sibiro speiguos.
Kitus matai žūstant 
Nelaisvės urvuos.
Nors tu jau senutė,
Pražilę plaukai.
Tu musų motutė 
Busi amžinai.
Tu laisvę atgausi 
Ir vėl pajaunėsi,
Ir savo vaikelius 
Laimingus regėsi.
Sugaus laisvės varpas, 
Šaukdamas visus,
Ir skaisti trispalvė 
Vėla plevėsuos.

Vargo Duktė

PASIILGAU MOTINĖLĖS
Motinėlė mano miela,
Jau atėjo laukta diena.
Ką pagerbtam motinėles 
Ir jom duodam dovanėles.
Dėl šios dienos motinėlių 
Einam pirkt visokių gėlių; 
Dedam centą paskutinį 
Ir papuoštam sau krutinę.
Jei dar gyva motinėlė 
Perkame raudoną gėlę.
O jei po žemele šalta.
Tada segam gėlę baltą.
Trisdešimts suvirs metelių 
Atsiskyriau nuo tėvelių:

Dvidešimties mėnesių ku-į Kai čionai aš atvykau, 
dikis yra pats gražiausis ir Tai jaunutė dar buvau 
meiliausis. To amžiaus jis
jau pradeda vaikščioti ir 
kalbėti. Pamatęs motiną, jis 
ištiesęs rankytes šaukia
“mama, mama“! Laukiniaitinų nedorus darbus. Štai,i, . . . , . . •,

Mrs. Inez Brennan. kuri sa-!2^1^5’ ir.kai? įmanyda
vo tris sūnūs mokino žmog-'mi ^^goja ir gina savo vai- 

ir su jų pagalba
du vvru. o erai ir

ir paprastu laišku, jei tik ne- daugiau. Ji rašinėjo laiškus 
bus savo vaikų tą dieną pa
miršta. Vaikai yra jos visas
turtas ir laimė!

kus. bet girta motina tokios 
atsakomybės ir meiiės ne-
jaučia. Vietoj širdies, ji tur-!

per “Vienišų širdžių“ biurus ^ut akmcni krūtinėj nešio- 
;enyviems pasiturint i e m siJa'

Dar nepersenai galėjau 
Nors laiškelį parašyti; 
Labai trokštu' ir norėjau 
Savo tėviškę matyti.

Dabar neina nei laiškeliai. 
Nes jau dingo tie laikeliai 
Negaliu jiems nieko duoti 
Ir negaliu jų paguosti.

vyrams, susituokdavo su 
Deja, yra tokių nedėkingų ° vėHap, savo sunams 

vaikų, kurie Motinų Dienoj padedant, žudė juos. kad 
nemato svarbos nei reikš-:Paglemžti jų turtą. Jos 

būti dėkingi Annai Jarvis,; mės. Yra ir tokių, kurie sa-' jauniausias sūnūs, vos tik 
kuri taip karštai mylėjo sa-įvo seną motinėlę pamiršta1". metų amžiaus vaikėzas, 
vo motiną, kad 1907 metais; ir senatvėj visai ją aplei- te*sr?.e liudijo, kad motina 
iškėlė mintį, kad už motinų džia. Tai yra labai skaudus žadėjusi nupirkti jam naują
rūpestį, skausmus ir pasi- smūgis motinai. Tai žaizda, automobilių, jei jis nužudys •• , ir r,an5p.

iWt°vS T:l™iUd«;:ki"tos- A p«ži« mritinSs, jei “Jums pavasaris dainuos

rovei
pagarba

k iškėsta S F™- P^rbkin, savo motinėles. du ravoTen^“^!“- P"“*’ išauk,ėjo “’t Mk^’BK “ ,nr * ”"kim'! turtas 5 moS'^liko. “• ^emUe^Metu
ta. Ačiū jos pastangoms, Į Parodykim joms kad jas Jie rengėsi nužudyti ir tre-‘----------------------------------- : S iem^ies 1 ety.
1908 metais Pbiladelphijoj,! Y11.,11*. 8ei r)iam- Tuo į čią, būtent 74 metų amžiaus
kur panelė Jarvis gyveno; budu suteiksim savo mamy-i George Detheri. už kurio jų 
buvo jau oficialiai švenčia- tei. djdziausį džiaugsmą m motina taipgi buvo neva iš-"-'UTV? ,|au IV-ICII1C4I CVVllVia • • . 1 z • • — ! f o w llvvu 10
ma Motinų Diena. Gi 1914 ( al . Pa^.s jausinies! tekėjusi, bet ši.* pajuto pa
metais Kongresas nutarė ir llk£ &enJ 11 padorių vaikų Vojų n- viską palikęs išdu- 
prezidentas Wilsonas pa ! __________M-—1— •
skelbė, kad Motinu Diena
oficialiai butų apvaikščioja-; 
ma kasmet gegužės mėnesio 
antrą sekmadienį. Tą viešos 
meilės ir pagarbos motinom 
dieną tuoj pradėjo apvaikš
čioti ir kiti kraštai. Šiandien 
jau nėra tokios civilizuotos 
šalies, kur Motinų Diena ne
būtų minima.

Ir gerosios motinėlės tik
rai yra vertos tokios pagar-Į 
bos. Jos nuolatos apie savo, 
vaikus svajoja ir jais rupi-; 
naši. Dažnai nuo savęs kąs
nį nutraukdamos atiduoda 
savo vaikams. Nuo pat ryto 
iki vėlaus vakaro jos vien 
tik savo vaikus mintyse ne
šioja ir jų likimu rūpinasi. 
Jų meilė vaikams neturi ri
bų. Jos negalima nei išma
tuoti, nei apkainuoti!

Taigi tą dieną, jeigu jūsų

PADĖJO ŽUDYTI

Jaunas, 17 metų George 
Albert Brannan, suimtas ir

Nu. IS. Gegužės 4 d., 1949 m.

OPERACIJA GRĄŽINO VAIKUČIUI SVEIKATĄ

Mažiukas, trijų metų Ronnie McGilvray, pakliuvo po \ 
troko ir buvo sunkiai sužeistas. Vaikas išbuvo tarp į 
gyvybės ir mirties 360 valandų, jam teko daryti sun > 
kią operaciją, kol jis atgavo sąmonę ir dabar jis jau 
sveiksta savo namuose, Haverhill, Mass., kur jo se
sutė Kathlen 5 metų padeda jam užmiršti ligą.

MOTINA GALI VAIKUS IŠMOKINTI
mes nusikraustėm i nuosa
vą namą, kaimynai turėjo 
tris labai išdykusius vaikus 
nuo 10 iki 14 metų. Kada 
aš daržą sukasus pasisodi
nau daržoves, tai vos išdy
gusius diegelius išrovė. Aš 
gražiai ju prašiau ir moki
nau, kad tai yra negerai, 

bet daug ir kitų gerybių. I bet tai nieko negelbėjo. Pa-

Motinų Dienos proga, aš 
i noriu priminti motinoms, ko 
'musų vaikams šiandien rei 
kia. Kada mes pačios au 
gom, tai mums reikėjo tik
tai juodos duonelės. Bet 
musų vaikams Amerikoj 
duonos netrūksta. Jie turi 
pakankamai netik duonos,!

Jiems mamytės priperka ne
tik visokių pyragaičių ir 
saldainių, bet ir šautuvų 
pasibovvti. Jie taip prie tu

mačius vaikų motiną aš pa
siskundžiau. Ji pašaukė vai
kus ir prie manęs paklausė: 

“Ar jus einat per šitosi c • . • - - » Ali J VtC' VllifcVV MV X
j šautuvų įpranta, kad vos ga-| kaiminkos daržą ir minat 
lėdami parėplioti jau viens jog daržoves9“ 
kitą pašauna. Paaugus, kary «o taip/mes einam, nes 
tais net ir tai pačiai gerajai, murns arčiau ir geriau eiti 
mamytei tenka. Tūli islenin- er jos daiia negu per šalv. 
ti sūneliai patenka į kalėji- į-atvj ”
mą: tada geroji mamytė, s -Matai, kad jiems taip 
kun šuneliui nieko nesigai- geriau. Aš patariu tau dar, 
lejo ir niexad jo nesubarė, 20 netaisyti, kaip ir aš, nes 

prie kalėjimo saitų yaįkai vistiek ii numins“.stovi
Į?ienu ir graudžiai vei’Kia. paajgkino ma# tu išdykėliu 
į Dabar u jau gailisi, kad da- motina 
vė vaiKui tokią r.eapribuotą Taip pasakius, ji sau nuė-

.... , , . i jo. Nusiminiau ir nutariau
Taigi nJ kJla klausimas: dar2o netaisyti, nes nenorė- 

Kas reikia daryli su vaiku -;an L-oimJnoU nvkti« Ki- 
Efe. Naeickraiė ištvirkimu? Kojeikia, kad ta kartą'tie vaik'ai musų 
--------  juos suvaldžius. kieman primėtė visokių iš

retina pnvalo juos nuo matu. Aš viską surinkus nu- 
pat mažens mokyti. Ji netu-

PO SVETIMU STOGU.
Tai tik du vėlesnių atsiti

kimų pavyzdžiai. Tokių iš
motinų yra ir dau-;gamų 

giau?
Kuomet geros ir doros

motinos savo pagarbos die-1 Klysta žingsniai čia be tako,
noj džiaugsis savo vaikais,1 Juodas rūpestis veiduos; o r_________
šios dvi išgamos sėdės kalė-! Bet kriokliai slapta mums i pat mažens. Tik tąsvk susi-sako: lauks džiaugsmo Y- Tu ne mama- tod«’

oa- ka* frirtina o ka* neik- -’Urrs taiP Aš
7. ’ \ I nieko blogo nedarau, taitina. Tun juos mok.ntiman-iR d I jugs mėtot aukšles 
dagumo ir paklusnumo nuo . ,J. 9
nat mažens Tik tasvk cnci- Kiemą.

n gai. es meg neturim tavęs klausyti.
, . . Mes galime daryti ką tiktokių moti- norim”

nų, kurio* savo vaikų visai npo-p-.pt
nesudraudzia ir nepamoki
na.

juos išauginu.*. 
Šiandien vra

M-ne. rnė. .Jis dabar yra svarbiau 
i sias liudininkas prieš buvu- 
šią savo pačią ir jos sunu*.

Mrs. Brennan pasirinkda
vo pasiturinčius senius, ku
rie jokių artimų giminiu ne
turėdavo, taip, kad jiems 
dingus, jų niekas greitai ne
pasigesdavo. šiandien ji su 
savo sunais sėdi kalėjime 
apkaltinta pirmo laipsnio 
žmogžudyste, o policija ty
rinėja, ar neatsiras daugiau 
“vienišų širdžių“ aukų.

Kita tokia išgama moti
na, apie kurią šiomis dieno
mis buvo pilni laikraščiai, 
tai 29 metų Mrs. Cecilia De- 
rosier iš Blackstone, Mass. 
kad atkersinus savo bedar
biui vyrui už grąsinimą ją

NUŽUDYTA 2MONA SUPYKUS PEILIU NUDŪ
RĖ MOTINĄ

Aną dieną New Yorke ta
po areštuota June Lang. Ją 
kaltina nužudžius savo mo
tiną. Ir ji nesipina. Ta 26 
metų motinos išlepinta mer 
gėlė pasakoja, kad jai vėlai 
parėjus, motina pradėjo ją 
1 arti už perdaug liuosn gy
venimą. Girdi: “Kai ji pa
vadino mane negražiu var
du. tai aš paėmus didelĮ 
peilį smeigiau gulinčiai mo 
tinai į krutinę pora kartų. 
Motina iš lovos išsiritus nu
šliaužė į prieangi, turbut 
norėdama pasišaukti pagal
bos, bet iau nepajėgė. Aš 
stovėjau ir žiurėjau, kaip 
jai iš žaizdų veržėsi krau
jas. Aš ią mačiau nunirs
iant nuo kraujapludžio.” 

Motina buvo 56 metu am-Mrs. Jean Gareis Hatenyi,
.. . „ ........ , „ 26 metų moteris, buvo atra;;žiau-““‘^0;^ Q j03 dukt_

pamesti, 111 pirma savo sąži- sta Genessee upeje netoli djrbo New Y R pu0.5niam 
nę ir motinišką meilę pa- Rocbester, N. Y., nušauta. .<nj-ht kljube„ f
skandino alkoholy, paskui1 Policija suėmė jos vyrą, ku- —*________ ;___________
nuvežė savo 20 mėnesių su-'nigą George Hetenyi ap
nelį prie Harris prūdo, paė-' klausinėjimui, o paskui pa

motinėlė dar gyva, jos gar- padėtas į kalėjimą už tai, muši" į rankas jį įsiubį’vSlr i leido ji'po 50,000 doleilj 
bei pasipuoškite raudona kad jis padėjo savo motinai atskaičius “viens, du trvs į belą. Vyras ginasi ir sako, 
gėle; o jeigu ji jau mirus, į žudyti jos vyrus apiplėšimo —paleido klykiantį vaikuti i kad jis nieko nežino apie 
jos atminčiai prisisekite bai-1 tikslu. , į į prūdą. , 'žmonos nužudymą. |

Argi nebu-
T. .. A tu gražiau, kad ir jus dar-

- 1 tau ian?us aP" žą padarytumėt? Aš turiu
spraudyti, lempa* ant gatvių, daag likusių sėklų, galiu 
5-udauzyli arba akmenais jUms duoti. Tąsyk abejų 
langu> išmušti, motina nie-, kiemai geriau atrodytų, o
ko nesakys. . , , ! rudenį visi turėtume naudo*Pereitą pavasari, kada

MEŠKERIAUTOJA

Graži aktorka Pat Miller 
Sotus alkano nesupranta, i if eidama žuvauti vedasi su 
Baimė turi dideles akis savim fotografą, kurs nu- 

(reiškia, baimėj žmogus traukė aktorką tada, kai ji 
pamato ir nebūtų daiktų), .traukia iš vandens 

Šaukštu proto neįpilsi. žuvį.

iš daržovių.“
Vaikai nieko neatsakė, 

tik šnairiai žiurėjo kaip aš 
jų šiukšles rinkau. Aš paė
mus sėklų jiems padaviau ir 
dar prižadėjau duot ant 
“mūviu”, jei jie bus geri 
vaikai ir nemindžios mano 
daržovių. Lyg ir susigėdę, 
vaikai paėmė sėklas ir nuė
jo. Sekantį į-ytą, man dar 
gulint, išgirdau, kad jau tie 
išdykėliai ką tai daužo ir 
šūkauja. Nugi žiuriu ir savo 
akim netikiu! Jie kasa sa
vo daržą. Aš tuoj apsiren
gus išėjau juos pamokinti. 
Nuo to laiko mes esam geri 
draugai ir kaimynai. Tie iš
dykę vaikai, kurie visiems 
apielinkėj buvo įsipvkę, da
bar nei manęs, nei kitų ne- ** 
kliudo. Jie prižiūri daržą ir 
švariai užlaiko savo kiemą.
Jų motina man padėkojo, 
kad aš gražiai išmokinau 
jos vaikus.

Bet daug geriau butų, kad 
šių dienų motinos pačios 
vaikams tartų gerą žodį ir 

kai ji iuos pamokintų, o nelauktų, 
didoką j kad svetimi tai padarytų.
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Ils Plataus Pasaulio
Sirija “Ruošiasi”

Sirijo* nauja diktatoriška 
valdžia pasiuntė savo ka
riuomenę prie Transjorda

Kanados Rinkimai
Kanado* parlamento rin 

kimai įvyks šią vasarą, bir
želio mėnesį. Tai bus pirmi į

nijos pasienio, kur kareiviai Į rinkimai po liberalų parti : 
apsikasa ir daro kokius tai'jos vado ir vyriausybės gal-j 
sustiprinimus. Sako, Sirijos-vo* Mackenzie King pasi-: 
valdžia privengia Transjor *traukimo iš vadovybės. Ofi-' 
danijos karaliau3, kurs no- ciališkai rinkimų data dar' 
retų paridaryti Didžiosios nėra nustatyta, bet ministe-į 
Sirijos karaliumi. Irių pirmininkas Laurent ža-.

--------  ,da greit paskirti rinkimų’
Čecfcija Vis Valosi į dieną.

Čechoslovakijos komunis-Į --------
tinė valdžia įsakė padaryti' Berlyno Mažoji Blokada 
naujus areštus tarpe kari-! Praeitą savaitę Berlyno 
ninku armijoj. Ypač valomi i mieste rusų kareiviai buvo 
tie karininkai, kurie per ka- “užblokavę” kelius kanalus 
rą tarnavo cechų armijoj anglų zonoje. Anglai at- 
vakarinėse valstybėse. Sa-j siuntė kareivius ir pareika- 
ko, suimta daug aukštų ka- Javo, kad rusai leistų kana- 
rininkų ir areštams vis nesi- lais laivams plaukti, arba

TRYS LAIMINGI PASIEKĘ AMERIKĄ

mato galo.

Iš paskutinio DP transporto laivo matosi trys vyrai, 
kurie pasiekė Ameriką. Vienas žydas turi nacių jam 
įdegintą numerį rankoje.

Bulgarija Protestuoja
Bulgarijos valdžia išvarė 

Anglijos pasiuntinybės vie
ną sekretorių, neva tai to
dėl, kad jis “šnipinėjo”. An
glijos valdžia, atsikeršyda
ma, išvarė iŠ Londono vieną 
Bulgarijos pasiuntinybės se
kretorių. Bulgarijo3 valdžia 
dėl to diplomato išvalymo 
atsiuntė Londono valdžiai 
“griežtą protestą”.

kitaip anglai grasino pavar- j • 
toti jėgą. Savaitės gale ru
sai pranešė analams, kad jie 

.a ; nebetrukdys Susisie kimo
miesto kanalais.

Molotovas Dar Gyvas
Spėliojimai dėl pavaryto 

iš savo vietos Molotovo li
kimo šiuo tarpu pasibaigė. 
Molotovas dar tebėra sovie
tiškos diktatūros aukštybė
se. Apie jo įtakingą vietą 
spėjama iš to, kad gegužės 
pirmą jo paveiksią8 Mask 
vos Raudonojoj aikštėj bu
vo iškabintas šalia paties

NUPIGINTOS KNYGOS i Reikalingas Darbininkas Farnuriuimua NPilUUO | Rriv ukės darbų reikalingas 
i Sveikata ligoniams, gydymas ligų! ninkas. Mokančiam karves melžti ir 
šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuvis- su mašinomis uirbti alga ♦!» per sa
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški- vaitę ir užlaikymas (burdas). L)ar- 
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie- bas ant visados. ^Kreiptis į (20)
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25
Greičiausis Anglų kalbos .Mokytojas,
Kaina .................................................... 40c
Deklamacijos ir Dainos. 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini-i
gų, kaina ...................................... 25c.

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

Taipgi turiu visokių žolių ir šaknų 
naudingų. Trejos devynerios lietuvis-; 
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryeios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedų ir kitokių. (19)

PAUL MIKALAUSKAS
73 Compton st.. Boston. Mass

moje 
darbi -> bentu km.. Kalnujų par- 

1 Krauledis Hilda iš Naumies- 
Ta u ragės ap., gyveno Ir

vington, N. J.
Kurgonas Antanas iš Stabin

ciškių km., Žaslių vai.
La bako jis Antanas iš Jauka- 

galių km., Raguvos vai.
Laurinčius - Macikaitė Marci- 

, joną iš Švėkšnos vai.
Leverienė Pranciška iš Rago

žių km., Sintautų vai.
Lingaitytė duktė Aleksandro.
Linkaitytė Elzbieta duktė 

į Onos.
Liutkuvienė išvykusi iš Ve- 

niuonos.
Lozoraitis Jenonimas ir Pra

nas iš Terespolės.
Martusevičius Tamošius 
Merkevičius Juozas iš Karal

krėslio dv., Pajevonio vai.
Naujokas Enrikas iš Kalnėnų 

km., Jurbarko vai.
Navadauskas Jonas iš Krei

vių km., Paežerėlių vai.
Nekrašas Jonas ir Mečys ar 

Romas iš Šiluvos par.
Oriak-Belzekytė Veronika iš 

Girkalnio parap.
Palaima Jurgis.
Paškevičius (ar Poškus), sū

nūs Kastanto iš Pamiontkos k., 
žem. Panemunės.

Patramekas Jonas iš Nau
miesčio, Šakių ap.

Pauptis Motiejus.
Paškevičiūtė iš Panevėžio, du

ktė Kazimieros Paškevičienės.
Pisanka M. A. gyvenęs 4615 

So. Paulina, Chicagoje.
Pulmanas Andrius ir Pranas 

ir jų sesuo Adline iš Kampiškių 
km., Prienų vai.

Rakauskas Pranas iš Stabin-

vio.
John Sadauskas 

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

MEDLEVA Ž1EVIES
Medleva yra vienas 
geriausių gyduolių 
nuo užsisenėjusių 
vidurių užkietėji
mo, geriant daug 
ar mažai, ji nepa
kenkia sveikatai, ji 
lengvai liuos u o j a 

vidurius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kunui gyvumo 

______ į ir skaistumo. Vienas puodukas
Paieškau mano tikrą sesutę Kastu- verdančio vandenio ir vienas 

tę Dalubaitę, ištekėjusi už vilniečio: sutvjntOR MedlevOS
kada atšals. Med- 

50 svaras, o už
venti j užsienius. Dabar nežinau? §1 00 10 Uncijų.

Si?.S; Trukžoliu šakniu vaistas nno
.turi penkius vaikus, vyriausias sū
nūs vardu Romualdas. Mano adrt-

PAIEŠKOJIMAI

Ksavero Dolgapole, per pirmą pašau-1 Šaukštukas 
lmį karą gyveno Ekaterinoslavo gu- žievių, gerk kad; 
bemijoj Rusijoj, vėliau grįžo į Vii- . ’ .niaus kraštą ir, rodos, išsikėlė gy-,l®vos Žieves $!-•>

sas: (20)
P. Dalubaitė-Bulota 

435 Lincoln avė.,
Brooklyn 8, N. Y.

pykti ir taip jis ilgokai lau- rių krauju su malonumu jis 
kė, kad aš prisiųsčiau ant nusipraustų rankas, kaip 
batų pasitaisymo. Tariu yra pasisakęs vienas iš Žo- 
ačiu Tėvui ir keliauk nesu- lyno bendraminčių, 
stodamas. Su pagarba

F. Shuklis
Scranton, Pa.

Gerbiama administracija! 
Su šiuo laišku prisiunčiu $6 
už du metus, kad Tėvas su 
Maikiu galėtų keliauti pas 
mus ir toliau. Linkime ge
riausio pasisekimo Keleivio 
redakcijai.

Augustas Jucius
Detroit, Midi

Olimpiada Australijoj
1956 metais tarptautinės J Stali™“pav2k»loT

sporto rugtynes, vadinamos; F _____
Olimpiada, vyks Australi-,1 Nepal’o Sostonėj
joj, Melbourne mieste. Tokį, Praeitą 8avaitę ketvirta-.. Xx.
nutarimą padarė Tarptauti-: dienį Nepalo valstybės sos- .u $4, bus uz laikrašti 
nis Olimpiados Komitetas tinėj, Khatmandu mieste, vienas
Romoje praeitą savaitę. Pir- nusileido pirmas orlaivis, 
mą kartą Olimpiado3 istori-Į kurs pasiekė tą Himalajų

Vargšai tie musų bimbi- 
ninkai. Dipukų šmeižimas 
jiems tikrai nevyksta. Šau
kė, kad visi dipukai yra gir
tuokliai, tinginiai, ponų iš
peros ir plūdosi panašiais 
jiems įprastais žodžiais. 
Bet, štai, patys pasisako: 
visi dirba ir net namus nusi
pirko. Vadinas, ir negir- 
tuokliai ir netinginiai. Jie 
nori atbaidyti žmones, kad:

Aš, Pranas Janušauskas, paieškau 
Juozo ir Mykolo Jucių, kilusių iš 
Lygumiečių parapijos. Prašau atsi-; 
šaukti šiuo adresu: ((19)

Frank Janušauskas 
136 McClellan st., Phil’a, Pa.

Trukžolių 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituot. Truk
žolių svaras $3.00, o už $1.00 5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvray,

So. Boston 27, Mass.

Paieškau Mykolo Snyderio Mas- 
cheros. Girdėjau, kad 1928 metais 
gyveno Winnipege, Kanadoj. Jis yra j 
kilęs nuo Panevėžio. Jis pats, ar kas į 
apie jį žino, malonės atsiliepti šiuo! 
adresu: (18) Į

John Grigaliūnas 
429 N. Greenwood st.,

Spring Valley, 111.

NUO UtSlSENfiJUSlŲ, ATVIBV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ 

Tie, kurių kenčia nuo SENŲ, AT-

APSIVEUIMAI

joj tarptautiniai žaidimai, kalnų valstybę iš Indijos, 
vyks anoj ekvatoriaus pu- Po pirmo orlaivio kelionė8 
čėje. 1952 metų Olimpiada laukiama, kad Nepalo vals- 
vyks Suomijoj, Helsinkiu'tybė bus pasiekiama regu-

Gerbiama redakcija! Siun- 
ir

doleris Tėvui ant gy
vatinės, ba jis laikina tokią 
mediciną. Su gerais linkėji
mais visam “Keleivio” šta
bui. Jonas Murauskas

Chicago, III.

tie nesiųstų buto ir darbo 
garantijų, tuo tarpu dau
giau ir daugiau vis siunčia
ma. Nes kada daugiau at
vyksta, žmonėms yra ūpas 
ir siųsti dokumentus.

Dipukas

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI ASMENYS

nnesie. įidiunai ui u nejiu.

ciškių km., Žąslių vai.
Ramanauskas Vytas iš Dai

navos km., Paparčių par. 
Rauluševičius iš Stabinciškių

km., Žąslių vai.
Rentelis Feliksas.
Rimonis Karolis ir sesuo Elz

bieta.
šlepavičienė Marytė.
Spelveris Jurgis iš Leoniškių 

km., Tauragės vai. ir jo šeima.
Atkačiur.as Antanas ir Petras Ieškomieji arba apie juos ži- 
Beištaras Izidorius nuo Erž- nantieji maloniai prašomi atsi-

Paieškau apsivedimo tikslu mergi
nos ar našlės tarp 45 ir 55 metų am
žiaus. Aš esu, taip sakant, vaikinas, 
50 metų amžiaus ir gerai užsilaikęs. 
Daugiau žinių apie save suteiksiu 
per laišką. Prašau man rašyti šiuo 
adresu: (20)

John Tamol, P. O. Box 155, 
South Deerfield, Mass.

--------------»------- :Man reikalinga moteris, nes vie
nam sunku užlaikyti namus ir biznį 
prižiūrėti. Rašykit šiuo adresu: (19) 

Baronas,
11059 Dodge Rd., Van Dyke, Mich.

Skaitytoją Balsai KorespondencijoS
Gerbiamas Tėve! Matau, 

kad jūsų kelnių lopiniai la
bai jau apšiurę, tai nelauk
damas jūsų maldavimų siun 
čiu S4, apsilopyk, kiek gali. 
Bus $3 už “Keleivį” ir pra-

išėjo ant gero. Aš paerzinau 
ožį, jis labai negražiai į ma
ne pažiurėjo ir kada aš pra
dėjau eiti, tai ožys iš užpa
kalio pasibėgėjęs kai jau 
trenkė mane su ragais, tai

BROCKTON, MASS.

šau prisiųsti kalendorių, o aš devynius kartus apsiver- 
50c tebus dėl naujo kelnių čiau. Ožys sudaužė mano 
lopinio. Pasilieku su pa- akinius ir dabar negaliu nei 
garba D. Stakonis' skaityti nei rašyti. Bet aš tu-

W. Cheshire, Conn,1 riu gerą draugą, jis man 
--------- i paskaito laikraštį, o vėliau

Gerbiamieji! Siunčiu pini- as “ 
gus ir prašau,

Jiems nerupi teisybė
Dienraščio “Laisvė” ko

respondentas, Žolynas sla- 
ryvarde pasirašęs žinutėj iš 
Montello, Mass. tarp kitko 
užkliuvo pabėgėlius, kurie 
dirba ir turi jau nusipirkę 
namus (tokių jau yra trys).! „

Tėvas lankytųsi pas mane į' 
mano auzą ir paznaiminkyt

Jis rašo: čia jau yra: 
daug privažiavusių tų pabė- 

no la.Krasų, «.««■»!•;gėlių, vieni gavo darbus ir 
| . gats ak>-! dirba, kiti jau net namus

kad Maikio |nlus* ^u,upaagar^o Juo2apa,

vilko par., brolis Onos Grigalai- 
tienės.
iš Lusonių km. Vabalninko vai 

Birbikas Juozas iš Jackagalio-
km., Raguvos vai.

Česna iš Stabinciškių km., žą
slių vai., Trakų ap.

Dambrauskas Pranas ir jo se
serys Berta ir Mina iš Veršupių 
km.. Kidulių vai.

Dzindzeletas Boleslovas ir 
žmona, abu iš KYažių vai.

Eidukat-Mockiutė Karolina ir 
jos seserys, kilusios iš Grauži
nių km.. Gražiškių vai.

Galubickas iš Stabinciškių k.,

liepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

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

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

5327 Chancellor st.,
Philadelphia 39, Pa.

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.

I VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
l negali ramiai sėdėti ir naktimi*
' miegoti, nes jų užsisenėjusios žais- 
' dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 

! LEGULO Ointment. Jų gydomu* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėje 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
žčjinią ligos vadinamos PSORIASI& 
Taipgi pašalina perštėjimą li* 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, 
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir 
adus. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 

citaiiįglcita monflV 
orderį į: (16-0)^^^^

LEGULO, DspL 2.
4847 W. 14th Straet, 

CICERO 50. ILL.

sti kaip jie “nuskriausti’- is! Grigonvtė jonieška nuo Gar. 
Lietuvos pabėgo. Matyti, liavos

laikraštyje, kad aš žinočiau, Gerbiamieji! Aš atsinau- kad nemažai Lietuvos žmo- 
jog Tėvas pinigus gavo ir jinu savo prenumeratą ir'nių turto išsigabeno, 
pasižada ateiti. Aš jau daug:siunčiu $5. Bus 3 su puse už! Kad tam dvasios ubagui, w 
metų skaitau “Keleivį” ir laikraštį, pusę už kalendo--ir Stalino batlaižiui rūpėtų kiiteiiTr km 
skaitysiu. Su pagarba rių, o vienas doleris Tėvui i teisybė, tai jis pirma butų

Mary Zurba! ant machorkos. Su pagarba i pasirūpinęs pamatyti tuos 
Branch, Mich.: J. Vieškelis žmones, kurie pardavė savo

--------  Montreal, Canada
Garbingas Tėve! Prašau ---------

sulaikyti laikraščio siunti-' Gerbiama administracija! 
nėjimą man kuriam laikui,!Gavau laišką iš Tėvo, kad

namus pabėgėliams ir butų 
sužinojęs, kiek tie pabėgė
liai paėmė mortgičių ant tų 
namų ir kiek, jei mokėjo

nes atsitiko nelaimė. Aš esu' prenumerata pasibaigė. Aš grynais, atsivežtais pinigais, 
papratęs visada turėti foniu, skubinu siųsti pinigus, ba O jei ir butų kiek įmokėję 
’ t ši kartą man fonės ne-žinau, kad Tėvas gali už- Į savo pinigų, tai tas kores

pondentas gerai žino, kad

Gasiunaitė Valė iš Klausučiui, 
km., Biržų ap. ’

Grigaitis sūnūs Dovydo iš Sa- 
ap.

Jerosevičienė - Lazdauskaitė 
Ona ir seserys Apolonija bei 
Petronėlė ir brolis Izidorius nuo 
Veliuonos.

Jurkevičius Bronius iš Liud- 
vikiškių km., Gelvonių vai., Ge
gužinės parap.

Kėparutis Mateušas iš Ser-

Noriu Darbo ir Bato Garaatijas 
Aš Sapekta Kazimieras, kilęs iš 

Kaupiškių kaimo, Sintautų valsčiaus, 
iš amato stalius (karpenteris) esu 
vienas Vokietijoj, be šeimos, giminių 
ir pažįstamų Amerikoj neturiu. To
dėl prašau geraširdžių lietuvių, kurie 

i gali, parašyti man darbo ir buto ga- 
į rantiją. Busiu labai dėkingas. Mano 
adresas: Kazimieras Sapetka,

D. P. Camp 91—261
Seligenstadt b-Wuerzburg 

Bavaria, Germany, U. S. Zone 
IJetuvių Seligenstadto komitetas 

Kazimiero Šapetkos paduotas žinias 
patvirtina.

M. J. ŠVILPA S 
Miracle Ointment

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir TurtingUu*ia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS >2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoie ir Kanadoje. ‘
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo *100.00 iki 
*5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir *12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę art* | Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

tie pabėgėliai yra atvykę 
čia prieš 2-jus metus ir kad 
visą laiką dirba ir dirba tik
rai daugiau ir sunkiau už 
tą Žolyną.

Žolynui tai viskas puikiai 
žinoma ir žino kiek ir kuris 
pasiėmė skolos ir kokiomis 
sąlygomis ir kuriam laikui 
pirkdami tuos namus. Bet 
jam svarbu ne teisybė, o» 
proga pašmeižti tuos neap-; 
kenčiamus pabėgėlius, ku-'*

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS 814.0*. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadvray
South Boston 27,

307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

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

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS Na. 181 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės j

SANITAS HERBS
1125 Milvraokea Avė., Chicago 22, III.

(17)

Visi laukia pavasario ir vasaros. 
Bet ir vasaros laiku žmogus turi ne
smagumų. Išėjęs į pievas ar miškus 
užsikrečia nuodingom žolėm (Poison 
įvy), įkanda musės, vabalai, o mau
dydamas nešvariam vandeny gauna 
odos ligų. Kad išvengus visų tų ligų, 
nusipirk M. J. Švilpa’* Miracle Salve 
for Irritation. Nr. 3, ir Nr. 4 M. J. 
Švilpa’* New Discovery Salve for 
Poison įvy and Itebmg. Šitos mostys 
visada pagelbsti. Nusipirk tuojau ir 
apsirūpink visiems metams. Perskai
tyk šitą skelbimą ištisai.

No. 1 M. J. Švilpa’* Miracle Oint- 
ment, for toothacne and hardening 
of gums. Tuo jaus prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 2 M. J. 8. Salve, for ertemal 
pains. *i mostis gelbsti nao įvairių 
paviršutinių skausmų, rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne
veiklumą, tirpymą. Kaina 81.

Na. 3 M. J. SvHpa’a Miracle Salve 
for Skin irritation, rash, sinus, Ath- 
lete’s Foot, burns, sores, pimpies. 
bruizes. Si mostis pagelbsti nuo įvai
rių odos ligų. Kaina 81.25.

No. 4 M. J. Švilpa’* New Diero- 
very Salve for Poison įvy and Itch- 
ing skin, rash. *i mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 5 M. J. Švilpa’* New Diseove- 
ry Salve for Pilės, rei ievos buming 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing. Si 'Mostis tei nau
jas išradimas, kaip prašalint Pilės 
(varvančias ar ne) be pjaustvmo. 
Kaina $2JSM.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai ga
lite gauti pas: E. Beirs Drag Store. 
158 Park St, Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašom kar
tu prisiųsti čekį ar money orderį. 
Adresuokite: (19)

m M. J. *TILPA 
P. O. Ba«-7S, Sta. A, 
HARTFORD, CONN.

Jeigu norit gauti užsakymą C.O.D., 
tai prislųsklt kartu ir 30c. pašto1 
ženkleliai*. (adv.)

Kazimiero nieko man nerašei. Tik po kiek laiko
_______________ ______ _ 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 Deerfieide, žinios apie tave. Bet jeigu dar gy- 
Mass. valstijoj; paskui gyveno Cle- vas kur randiesi ir š) mano sinties 
velande. Tenai būdamas atsiėmė ma- balsą 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 meuis, kada buvo at- rioje mes abudu, tu ir as, buvom nu- 
sisveikinti su manim grįždamas Lie- , sitraukę. Iš tėvu mano vardas ir_pa- 
tuvon senos motinėlės kviečiamas, varde buvo Ona Blindžiuvaityte, o 
Ten būdamas vedė sau gyvenimo dabar aš vadinuos Svederskienė. Ma- 
draugę ir vaikučių porą au«ilwsj- no adre^s
Mamelei pasimirus, netrukus mirė ir v.

lė. Verkiau visa tai girdė- Hendshaw Street, R. F. D.,

Paieškau savo brolio 
Blindžiuvaičio, kilusio iš

Jo zmone 
dama iš kitų. bet tu, mielas broleli,! I^icester, Mass.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią broSiurą 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, ivetu ir var
dų nurodymais.

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

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

KELEIVIS
636 Bro*dway, South Boston 27, Ma**.

f



Aštuntas

BOSTONE JSIKURĖ A. Tėvynės Mylėtojų Draugi 
LIETUVIŲ TARYBOS - jos Arbatėlė

SO. BOSTON

BO5T5)?iMiNlKR^,lS^R1' vasary ir dau- NAMŲ
MALuSS^ Į{^ anonių išviliojo j Uu-į LI FF 

Praeitą sekmadienį “Ga-
ikus.i (

SAVININKAI GA 
PRAŠYTI PAKELTI

NUOMAS

Atpažino Dorchesterio 
Banko Plėšiką

No. 18. Gegužės 4 d., 1949 m.

SKYRIUS
Praeitą penktadieni Lie

tuvių svetainėje So. Bostone

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Viena moteris, Mrs. Mary į Už $12 per metu* gausi Ii- 
Smulkųs namų savininkai, : Kiniry iš Dorchesterio ši goję $25 pašalpos savaitei 

kurių namai turi nuo 1 iki pirmadienį policijoj atpaži-1 Visais insurance reikalais 
keturių butų, gali prašyti po vieną banditą, kurs pra-i kreipkitės į (nuo35)

bijos" choras statė Ša Bos-j Redakcijoj Lankėsi Aloy- 
tono High School didžiojoj j za* Baronas
svetainėj M. Petrausko ope-į Šj pinnadienį musų re- 
retę Kaminkretis ir ĮHaluni-i dakcijoj lankėsi jaunas lie- 
n inkus. Operetė linksma,! tuvis laikraštininkas, Aloy- 

_ dainos skambios,, veiksmas zas Baronas. Jis ką tik at
vyko iš Vokietijos praeitą 
skaitę ir sustojo pas savo 
dėdę Juozapą Kuncevičių, 
South Bostone

Šį šeštadienį, gegužės '< greitas. Tai. iš tiesų, viena 
d., 6 vai. vakare, Sandaros idomesnių M. Petrausko
svetainėje 124 F st., Tėvy- operečių.

posėdžiavo įvairių grupių nės Mylėtojų Draugijos So. 
atstovai ir tarėsi dėl Amen- Bostono skyrius rengia ar- nus ‘ pu geri draugai 
kos Lietuvių Tarybos sky-ibatėlę ir motinos dienos jjus Gintas, vienas malu- 
riaus įkūrimo. Sutarta galu- minėjimą. Kalbės centro nįn;nkas. kitas kaminkretis, 

pirmininkas Chase-Čekanau- <Usipeše dėl ...moteriškės ir 
skas. Nariams bus išdalin- smert“ vienas ant kito

Oneretės siužetas nepai
ni, Pik-

leidimo pakelti nuomas nuo; eitą savaitę penktadienį da-1 
šio antradienio. Jie turi lyvavęs Dorchesterio ban- 
kreiptis į Naujosios Angli-i ko apiplėšime. Policija jį su- 

” c- -m-, Raįp0 “Įtariamą”, nes

tinai tokį skyrių čia įkurti ir 
išrinkta skyriaus valdyba, i 
kurią įeina: adv. J. Griga
lius — pirmininkas, S. Mi- 
chelsonas — sekretorius. J. 
Kasmauskas ir J. Jankaus
kas — vice pirmininkai, J. 
Arlauskas — iždininkas, iž
do globėjai — A. Čaplikas 
ir V. Vakauzas, korespon
dentas — adv. Juchnevi
čius, valdybos nariais įėjo 
susivienijimų atstovai adv. 
K. Kalinauskas ir F. Razva
dauskas.

Naujasis ALT skyrius pir
mą kartą pasirodys viešai šį 
sekmadieni ministerio V. 
Sidzikausko prakai bose. 
Tos prakalbos buvo suruoš
tos besikuriančio ALT sky
riaus pastangomis. Rep.

s OUi įauaiui ..jkl snielr

tos knygos. Muzikalinę dali pjr,-;0. Bet kada jų vaikai 
išpildys vietiniai tremtiniai paaUgo. tai vaikų meilė nu- 
ir jų vaikai. Skyrius kviečia įėjėjo senųių pyktį ir vis- 
visus įstoti nariais ir parem- kas baigiasi kuo laimingiau- 
ti šią seniausią lietuvių kul- sjaj
turinę draugiją. Įžanga ši. ^Vaidintojai mėgėjai įdėjo 

V. K. nemažai darbo į operetės
---------------- pastatymą. Publikai ypač

Atsiimkit laiškus [,anko kaminkrėčio
™ . bernas (b. \alkavicius) ir. keleivio ’ ofisan yra at- meilės išalkusi, bet kurčia 

ėjusių laiškų siems asme- Barbora , EKessler), gra-
............žiai savo roles vaidino jau-. J. Repšiui, is Vokietijos. Rosio. Teklvtė (B janulis) 

ir Juozui Stoniui, nuo sesers ir Pelronėlė* (L. Pemickas). 
įs Argentinos. Baltąjį malūnininką vaidi-

Ino P. Budd. o juodąjį ka- 
Motinų Šventei Paminėti minkreti S. Kontautas, J.

Vakarėli* Kermelavičius vaidino ka-
Motinų šventei paminėti ^in^.ieči° sūnų R®*

Dorchesterio Lietuvių Mo- zlsena%c\ Z. Thomp- 
terų Klubas rengia vakarė-son* 0 ^ainorn? ukompana

„ Pasitraukė ii 
Simfonijos Orkestro

Seręe Koussevitzky, pa
garsėjęs Bostono simfoninio 
orkestro dirigentas, vadova- 
vęę. orkestrui per 25 metus, 
pasitraukė, praeitą šešta-

jos "Housing Expeditor” 55 
Tremont st. Bostone, kur 
jiems bus duota blankas ir 
nurodymai, kaip jį užpil
dyti.

Smulkus namų savininkai 
(nuo vieno iki keturių bu- 

leidimą pakelti

jis jau yra sėdėjęs kalėjime 
už dalyvavimą plėšime. Mo
teris sako, plėšikas jai ati
darė duris išeinant iš ban
ko. Plėšikas esąs 35 metų 
bedarbis iš Bostono.

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

SO 8-2483

tų) gaus
nuomas, jei jų grynos paja- Tūkstančiai Prašo Leidimo 
mos nesudaro 25 nuošimčių Kelti Nuoma*
bendrųjų pajamų, o stam- Tūkstančiai namų savi- 
besnieji namų savininkai, pinkų šį antradienį pradėjo 
virš 4 butų, gali pakelti nuo- pildyti popierius ir prašo

dienį davė paskutinį kon-į mas, jei jų ‘‘grynos paja- Į leisti jiems pakelti nuomas 
certą ir Bostono orkestrui l mos” iš butų nuomų nesu- Bostone ir apielinkėse.
nebevadovaus. Dirigentas daro 20 nuošimčių bendrųjų! --------------

—»•........................ pajamųpasitraukia dėl amžiaus, jis 
jau yra virš 70 metų.
Nušoko 60 pėdų ir užsimušė

63 metų amžiaus moteris,
Mrs. Carmela Guarino, iš 
Cambridge, 14 Irving st, ši 
antradienį anksti rytą nušo
ko nuo jos gyvenamo namo 
stogo į gatvę ir užsimušė nera 
vietoje. Policija aiškina tos 
moters mirties aplinkybes.

Toks naujojo nudtnų kon-: 
trolės įstatymo aiškiniftias! 
paskelbtas šį pirmadienį. 
Pagal tą aiškinimą, nuomas 
kelti galima tiktai gavus 
pavelijimą iš “Housing Ex- 
peditor” ir įrodžius, kad

$2,177,739 Bedarbiams 
Per Savaitę

Praeitą savaitę musų vals 
tijoj bedarbiams pašalpų 
buvo išmokėta 2,177,739 
doleriai. Bedarbių skaičius 
čia pasiekė 185,545 žmonių, 

skaičiuje yratame skaičiuje yra 20,803 
dabar gaunamos pajamos karo veteranai. Prieš metus

K’linmi- U., J.”.:__z____ • __

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

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
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.

628 E. Broadway, So.
TeL SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos:

ir

546 BROADWAY
BO. BOSTON. 

Telefonas: SOUth

2 M 4 
7 H •

Lankėsi Brooklyne
Praeitą šeštadienį į Brook

lyną buvo išvykęs būrelis 
bostoniečių į LDD 7-os kuo
pos vakarienę. Jono Andriu- tadienį, 7 gegužės vakarą, dainų, S. Šimkaus, J. Dirve- 
kaičio mašina buvo išvažia-1 Pradžia 7 vai. Bus užkan- lio, A. Vanagaičio ir kitų 
vę pats J. Andriukaitis, N. džių, gėrimų ir pasilinksmi- kompozitorių.
Jonuška, S. Strazdas, J. nimų. Moterys prašo atsi- Dainininkas Pranas Bla- 
Taurinskas ir V. Anesta, o lankyti visus. žys dainavo solo kelias dai-
drg. J. Jankauskas buvo -------- *-----  nas. Tai gana stipras teno-

ras ir reikia manvti, kad 
'bostoniškiai dar turės pro- 
gos jį išgirsti. Linkėtina,

lį, kuris įvyks Dorchesterio?0 E'elyn Bender.
Lietuvių Piliečių Klube. Po operetės visas “Gabi- 
1810 Dorchester avė., šį šeš- jos” choras dainavo eilę

nuvažiavęs traukiniu. Sek
madienį vakare svečiai iš 
vaišių grįžo.

Bostoniškiai dalyvavo va
karienėj, Brooklyno A.L.P. 
Klubo svetainėje, kuri buvo 
pilna svečių, o sekmadienį 
iš ryto turėjo pasitarimą su 
Brooklyno draugais anie 
L. Darbininkų Draugijos 
reikalus.

“Gabijos” Vakarienė Su
traukė Daug Svečių

Sekmadienio vakare Lie 
tuvių svetainėje “Gabijos” 
choras turėjo bankietą cho
ro veteranams pagerbti ir 
savo 35 metų sukaktuvėms 
atžymėti. Svečių buvo per
pildyta svetainė., Vakarie
nės programą atidarė pirmi
ninkas F. Romskas, o ją ve
dė S. Kontautas. Kalbėjo 
trumpai J. Lekys, S. Joku- 
bauskas, K. Jurgeliunas ir 
Jonas Dirvelis. Dainininkas 
Petras Blažys padainavo so
lo porą dainelių, o visas 
choras, Jono Dirvelio vado
vybėj, padainavo kelias 
dainas, kurias padėjo trauk
ti ir svečiai. Po vakarienės 
svečiai dar ilgokai linksmi
nosi. Sv.

Plėšikai Pradėjo Perdaug 
Sauvaliauti

Praeitą savaitę plėšikai 
Bostone padarė kelis labai 
drąsius užpuolimus ir pavo
gė virš 20,000 dolerių. Jie 
išplėšė Dorchestere vieną 
banką ir apiplėšė Copley 
Skvero viešbutį. Padaryta 
visa eilė ir mažesnių plėši
mų.

Policija šį pirmadienį su
rankiojo iš viso miesto įta
riamus plėšimuose dalyva
vus, apie 20 žmonių, ir juos 
parodė tiems žmonėms, ku
rie plėšikus matė Copley 
viešbutyje ir Dorchesterio 
banke. Policijos viršininkai 
sako, kad policija dės visas 
pastangas plėšikus pagauti 
ir miestą apvalyti nuo sau- 
valiautojų. Policija įspėjo 
dirbtuvių savininkus, kad 
jie kviestųsi policijos apsau
gą kada išmoka darbinin
kams uždarbius arba kada 
gabenasi pinigus iš bankų į 
savo ofisus.

Bostone Lankosi Airijos Už 
sienių Reik. Ministeris
Airių respublikos užsienių Ra(j dainininkas kitą kartą 

reikalų ministeris, Sean Mc- dainuotu lietuviu kompozi-
Rrirlo ru-omta ori lūm U t- x • i •iuv, tonu namu
vyko į Bostoną, kur jis ap
lankė aukštus valstijos pa
reigūnus ir buvo airių drau 
gijų svečias. Mr. McBride 
pakartotinai sakė, kad Ai-

Operetei - koncertui “Ga
bija” paėmė didelę svetainę 
ir nors žmonių koncerte bu
vo nemažai, bet didžiulės 

rių respublika siekia ir sieks salės toli gražu neužpildė, 
sujungti vienoj valstybėj vi- Koncertui pakenkė ir graži 
są Airiją. saulė, kuri gegužės 1 d.

Sužeidė Du Gaisrininku
Šį antradienį Dorchestere, 

Wales gatvėje kilo gaisras. 
28 žmonės turėjo paskubo
mis gelbėtis iš degančio na
mo- Begesinant gaisrą du 
gaisrininkai buvo sužeisti.

Wallace Bara Trumaną, 
Vandenbergą ir k.

šį pirmadienį Bostone kal
bėjo progresyvių partijos 
pirmininkas Henry Wall- 
ace. Jis skundėsi, kad Ame
rikos politika nėra vedama 
taip, kaip jis ją norėtų ves
ti. Ypač Wąllace smerkė
Atlantn nakta nrieš kuri t■ «-■ .-■»•> i----------- .
ir Rusija griežtai protestuo
ja. Wallace - mano, kad 
“bendradarbiavi mas” su 
Rusija, Jungtinių Tautų rė
muose, yra galimas ir toks 
bendradarbiavimas, jo su
pratimu, galėtų užtikrinti 
taiką. ', T

užtenkamos. Nuomi 
ninkai gali namų savininko 
patiektus įrodymus patikrin
ti ir prašyti, kad nuomos 
nebūtų keliamos.

Apskaičiavimas grynųjų 
ir bendrųjų pajamų daro
mas taip: Savininkas turi 
parodyti visas pajamas, ku
rias jis gauna iš namo ir 
paskui išvardyti savo išlai
das (šildymas, priežiūra, 
taksai, draudimas, pataisy
mai, namo nusidėvėjimas 
iki 21 nuošimčio nuo bend
rųjų pajamų, ir kitos namų 
užlaikymo išlaidos). Jei iš
laidos sudaro daugiau, kaip 
75 nuošimčius bendrųjų pa
jamų, tada yra prasmės pra
šyti pakelti nuomas.

laiko balandžio mėnesio ga
le bedarbių skaičius musų 
valstijoj siekė 108,561.

Svarbios Prakalbos
Šį sekmadienį Cambridge 

ir So. Bostone kalbės min. 
V. Sidzikauskas. Cambridge 
prakalbos bus dieną, o So. 
Bostone .vakare. Plačiau 
prašom žiūrėti garsinimą.

Nori Pagerinti Valdžios 
Aparatą

Bostone susidarė piliečių 
komitetas, kurs sau stato 
uždaviniu pagerinti musų 
valstijos valdžios aparatą, 
pagal Hooverio komisijos 
pasiūlymą.

Gatvėkarių Tarnautojai 
Reikalauja Pakelti Algas
5300 gatvėkarių kompani-

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne

jos tarnautojų iškėlė reika; į dėldienį 'iš W0RL stoties, 
lavimą, kad jų uždarbiai • 950 kilociklių, tarp 9:30 ir

Išgirsime Vėliausias Žinias apie Dabartine Lietuvos Padėtį, Atsilankydami į Šitas

PRAKALBAS!
Kalbės iš Europos Atskridęs Lietuvos Vykdomosios Tarybos 

MINISTRAS VACYS SIDZIKAUSKAS 

Prakalbas Rengia Amerikos Lietuvių Taryba

Gegužes=May 8,1949
So. Bostono Municipalinė) Salėj

PRIE BROADWAY, G ir H Gatvių tarpe

Pradžia 7-tą valandą vakare

Pirmininkas

SOUTH BOSTONE

butų pakelti po 30 centų į 
valandą ir kad jiems butų 
pripažinta viena papildoma 
savaitė atostogų per metus 
Reikalavimas dėl algų pa
kėlimo bus įteiktas prieš lie
pos 1 d., kada prasidės de
rybos dėl darbo sutarties 
atnaujinimo.

10:30 ryto bus tokia:
1. Muzika

2. Dainininkė Janice Hag- 
berg iš Worcester ir akom- 
panistė May Meshkus.

3. Kalbės Vacys Sidzi
kauskas

4. Pasaka apie Magdutę
_________ i Po programos parašykite

Primušė Žmogų dėl $1.50 .savo įspūdžius ir* nusiųskit 
Šį antradienį ankstį rytą f?uo a(Jfesu: . W0RL Sta- 

i policija užtiko cambridgietį į Lithuanian Program, 
Michael Mahoney vaikšcio-1?- Tremont st., Boston, 
jantį gatvėmis apglušusi.
Pasirodė, kad banditai jį 

1 užpuolė Garden gatvėj, ne
toli Concord gatvės Cam
bridge, skaudžiai primušė 
ir pavogė pusantro dolerio.

Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad-Į 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minku*

Policijos Komisionierius 
Liepi* “Šauti Tiesiai”

Šį pirmadienį Bostono po
licijos komisionierius Sulli- 
van davė įsakymą policijos 
pareigūnams imtis griežtų 
kovos priemonių prieš didė-

Namas Pardavimui
3 šeimynų namas, 1-5-5 kam

bariai. ant pirmo flioro yra ga
ro šilima. Prašo $9,500. Kreip
tis šiuo adresu vakarais:

67 Marine Road, ant pirmo 
flioro, So. Bostone.

REIKALINGAS DARBININKAS 
Prie ūkio reikalingas darbininkas, 

Jkuris Alėtų pagelbėti karves pamel J<mtį banditizmą ir šauti 1 žti ir padėti prie kitokių darbelių, 
tiesiai”, jei ‘
Biduoda.

'M «banditai nepa-iGeras eyvenimas ir užmokestis.
r 1 Anna Shopels,

Washinpton st., So. Easton, Mass.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Uetaria Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatg 
Pritaiko AUaias

VALANDOS: noo 1-4 nuo 7-8 
534 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS.

A. L NAMAKSY
REAL ESTATE B INSURANCE,

409 W. Broadtray 
SOUTH BOSTON. MA88
Office Tel. SOboston 8-0948
Bau. 37 ORIOLE STREBT 

W«st Rozbury, Maas.
TeL PArkwey 7-1233 W

Tel. TRObridge 8330
If no answer call A v 2.40281

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valaadoa: 2-4 Ir S-S
Nedėlioarfs ir IrentodMuMs: 

aoo lt IU 12 ryta
278 HARVARD STREET 
in. lašiša St, arto C«tnl Be.St,

CAMBRIDGE, MASS.

TaL ŠOU

DAKTABAS___

J. L. Pasakomis
OPTOMETIUSTAS

Ofise
Nua » rytu ild 7 

8aredomis:Nm 9 rytu BI 11

447
BO. BOSTON.

DR. G. L. K1LLORY
18 Traziont St, Kiaabul 

Kambary* 2*5
BOSTON. Tlef. Lufagetto W71

SPECIALISTAS KRAUJO. INKBTU IR NERVŲ UG(l
Dar*

Valaadoa:
Nuo • ryto Iki 7 
Nodtliom, nuo 10 ryto Bd L

BORIS BEVERAGE CO.

Be gerb. svečio, trumpas kalbas pasakys Lietuvos 
Garbės Konsulas adv. A. O. Shallna, “Darbininko” jre- 
daktorius A
chelsonas.

Dainuos Gabijos Choras muzikui Dirveliui vadovau
jant ir solistai: Birutė Svilienė ir Dr. J. Antanėlis. Ma
žos mergaitės iš Tautinių Šokių Grupės deklamuos.

Po prakalbų, gerb. ministras Sidzikauskas atsakinės į 
klausimus iš publikos.

Ministras Sidzikauskas buvo Lietuvos atstovas Švei
carijoj, Vokietijoj, Anglijoj ir prie Tautų Itfgoe. Bolše
vikams Lietuvą užėmus, jis buvo okupantų areštuotas; 
vėliau pateko į nacių nelaisvę ir kalėjo Osviecimo kon
centracijos stovykloje.

Dabar jis vadovauja laikinajai Lietuvos Vyriausybei, kuri yra susidariusi Vaka
rų Europoje iš visų demokratinių lietuvių partijų. Išgirstom, ką jis mums praneš.

Tą pačią dieną 2:30 vai. popiet, jis kalbės Cambridge Roberte School Salėje, 
Broadway ir Windsor gatvių kertėj.

Miniftteris Sidzikauskas.

F. Kneižys ir “Keleivio” vedėjas S. Mi- \ SUKOVk
1

T

Visus kviečia AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

SUBATOS IDOMYBC
THE GOVERNOR’S HANDICAP

37500 Pridėta. Treigiai ir Senesni. Viena Mylia
Arkliai Stoja 2:00 . Double Užsidaro 1:40

Grandstando įžanga 31.00. Daug Vietos Karams 
Strytkariai ir Busai iki Vietos

Nauja įdomybė: Tl'RF RACING. Ltaminke ir Pėtnyaoj.

220 E Street, South 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namas ir sales.

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

(-)

LITHUANIAN 
. FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Movera)

Perkraustom 
Ha pat ir j to-

Saugi priežiūra,
321 BBOADWAY,

80. BOSTON, 
lak gOUtk

I f




