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Šen. McCarthy Išvardytieji 
’Komnnistai’ Ginasi

Ambasadorius Dr. Philip Jessup Kaltina Senatorių; Pre
zidentas Trumanas Pareiškė Pasitikėjimą Valstybės 

Sekretoriui Dean Acheson; Senatorius McCar
thy Išsisukinėja ir Kelia Politinius Klausimus

Senatoriaus Joseph R. i Generolai Marshall ir Ei- 
McCarthy, Wisconsin re- senhower irgi pasmerkė
publikono, sukelta audra 
dėl tariamų “komunistų” 
vai s t y b ė s departamente,' tinimais, 
dar nenurimo. Senatorius

Wisconsino senatorių už 
įmėtymasi nepagrįstais kal-

išvardijo kelis valstybės de- John L. LeWlS 
'“Z Š'ZM Unijų Vadu
tyrinėjimo pakomisijai, bet
visi jo išvardytieji “komu-^ Angliakasių unijos laik- 
nistai” griežtai neieria kal-'ra®^s’ M. W. Journal, 

daro išvadas iš nesenai pa
sibaigusios angliakasių uni-

nistai” griežtai neigia kai 
tinimus.

Vienas iš senatoriaus ap
kaltintųjų asmenų, ambasa
dorius Dr. Philip C. Jessup, 
ši pirmadienį grįžęs iš Azi
jos liudijo toje pačioje se
nato pakomisijoje ir sakė, 
kad senatorius McCarthy 
savo nepagrįstais kaltini
mais porodė didelį nesiskai
tymą su savo krašto intere
sais. Pats ambasadorius P. 
C. Jessup griežtai atmetė 
senatoriaus kaltinimus ir 
sakosi neturėjęs ir neturįs 
nieko bendra su American- 
Russian Institute, kuris yra 
skaitomas neištikimas Ame
rikai. Vieną kartą, kada 
tas institutas rengė prezi
dento Roosevelto minėjimą, 
ambasadorius Jessup buvo 
to minėjimo sponsorius, tai 
ir visas jo ryšys su tuo in
stitutu.

Ambasadorius Jessup sa
ko, kad senatorius McCar
thy yra neatsakoręingas 
žmogus ir švaistosi kaltini
mais be pagrindo. Senato
rius McCarthy po to toje 
pačioje tvrinėjinao komisi
joje pradėjo kaltinti visą 
‘Amerikos užsienių politiką, 
ypač Azijoje, kur esą rusai 
gavę viską, ką tik jie norė
ję, o Amerikos valstybės 
departamento pareigūnai 
rusams padėję laimėti. Se
natorius tuo budu ginčą dėl 
jo apkaltintų asmenų nori 
paversti į ginčą dėl Ameri
kos užsienių politikos.

Senatorius McCarthy šį 
pirmadienį įteikė senato ty
rinėjimo komisijai savo ta
riamų komunistų sąrašą su 
£1 vardu, bet sąrašas ne
skelbiamas viešai, kol ko
misija gaus iš valdžios do
kumentus apie sąrašan 
įtrauktus žmones.

Svarbiausias puolimas da
bar kreipiamas prieš valsty
bės sekretorių, Dean Ache
son. Prezidentas Trumanas 
šį pirmadienį griežtai pa
neigė gandus, buk jis norįs 
atleisti valstybės sekretorių 
iš einamų pareigų ir pareiš
kė visišką pasitikėjimą 
Dean Acheson asmeniu ir 
jo vedama politika. Sena
toriaus McCarthy sukelta 
audra dar greit nenurims, 
bet nuostolių ji pridarys 
daug, jei senatorius pasiro
dys esąs tik neatsakomin- 
gas plepis.

jos kovos ir sako, kad mai- 
nierių unija davusi pavyzdį 
visoms unijoms, kaip reikia 
kovoti. Mainierių laikraš
tis stipriai tyčiojasi iš kitų 
unijų vadų ir siūlo visoms 
unijoms susivienyti į bend
rą frontą, matomai. J. L. 
Lewis vadovybėje ir paro
dyti daugiau kovingume.

Laukiama, kad iki kon
trakto atnaujinimo ateinan
čiais metais mainierių uni
jos vadas turės daugiau lai
ko pirštis kitoms unijoms į 
vadovus ir dar pasirodys su 
įvairiais pasiūlymais, kaip 
“suvienyti’’ visas unijas ge
rose rankose.

IR LENKIJA
STATO REIKALAVIMUS

Kaip Vengrijos ir Rumu
nijos, taip ir Lenkijos vy
riausybė pareikalavo, kad 
Amerika sumažintų savo 
diplomatų skaičių Varšuvoj 
ir ypač lenkai reikalauja, 
kad Amerikos kariškų at
stovų ir jų padėjėjų skai
čius ambasadoje butų su
mažintas.

BERLYNE BOLŠEVIKAI DEMONSTRUOJA IR GRASINA

Vokiečių komunistai Berlyne buvo surengę savo jaunimo sąskrydį ir buvo įsiveržę į 
amerikiečių zoną tame mieste. Komunistų demonstrantams vadovavo iš Amerikos 
pabėgęs Eisleris. Komunistai žada gegužis męnesį vėl demonstruoti Berlyne ir . . . 
grasina išvaryti amerikiečius visai iš to m’esto. x

Vyriausybė Atnaujina Bylą 
Prieš Mainierių Uniją

Policija Tyrinėja, Kodėl Mainieriai Neklausė Unijos
Įsakymo Grįžti į Darbą; Liudininkai Sako, Unijos 

Vadovybė Buvo Sutarusi su Mainieriais Duoti 
Įsakymą Tik dėl Svieto Akių

1 I ---------
Maskva Keikiasi ir Mainierių unija, laike an-

Šlykščiai Burnojusi «
symą teismo įsakymo grą
žinti savo narius į darbą. 
Washingtono federalinis 
teisėjas, R. B. Keech, uniją 
tada išteisino, nes teisėjui 
nebuvo pristatyta užtenka
mai įrodymų, jog unija tik

Maskvos “Literatui naja 
Gazieta” paskelbė piktą 

prieš Amerikos 
sekretorių, Dean 

Acheson, už jo kalbą Berk- 
iey, Calif. Valstybės sekre-

straipsnį
valstybės

orius pasisakė uz bendra-dėl meto akių faokė narius 
darbiavimą su Rusija, bet. jžti j dafb „ tikrumoje 
reikalavo, kad Rusija savo hllvn „„„„„j <QV„ 
taikos norą įrodytų darbais,

Rytinės Vokietijos 
Pinigai Smunka

Rytinėj Vokietijoj, kuri 
yra rusų okupuota, prasidė
jo gyventojų tarpe panika 
dėl bolševikiškų markių ne
pastovumo. Kas tik gali 
“eislerines” markes maino 
į vakarinės Vokietijos mar-

Sako, Rusijoj
Didelis Krizis

Jugoslavijos komunistų 
partijos politbiuro narys, 
Milovan Džiias, kalbėjo 
Belgrade 25,000 žmonių mi
niai ir aiškino, kad Sovietų 
Rusija gyvena didelį vidu
jinį krizį. Jis sakė, Rusija

kės ir už vieną vakarinę nukrypo į visiškai nemark
markę jau duodama 9 ry
tines markes, nors “oficia-

sistinį ir šlykščiausią vadiz- 
mą, vado garbinimas pri-

liai” tų markių vertė yra y-; mena aziatišką despotų ga
gi. Rytinės markės smuki
mas ypač pastebimas Berly
ne, kur susiduria dvi valiu
tos ir kur mieste eina gyvas 
šmugelis pinigais.

dynę; klasiniai skirtumai 
Rusijoj yra daug didesni, 
negu kapitalistinėse demo
kratijose, pavyzdžiui uždar 
biai Rusijoj svyruoja nuo

Bolševiku SĮiauda šaukia, 7-'" ,ubliM P«r ik?
kad “Vakarai" sudalė “kri- g-0.00. 'ublių; Rusija išsi- 
m i n a 1 i n ę konspiraciją”, g^ė į nacionalistinę vals

tybę ir rusiško nacionaliz
mo garbinimas peržengė vi
sas ribas; Rusija siekia pa- 

Mokslininkai ir sidalinti pasaulį su kapita
Bai^ji Ginklm^ŽZ SktS

politikai; Rusija milžinišku

prieš bolševikiškus pinigus.

PRIEŠ ACHESON’Ą

Kongresmonaš W. M. Whee1- 
er, iš Georgia valstijos, rei
kalauja. kad valstybė* sekre
torius Dean Acheson pasi
trauktų iš savo vietos dėl pa
leidimo rusų šnipo Gubičevo 
važiuoti namo.

Aizii/ Nacionalistai 
Puolė Komunistus

Kinijos nacionalistai skel
bia. kad jų kariuomenė iš 
Formozos salos buvo įsiver
žusi kovo 18 d. į komunistų 
valdomą teritoriją sausže- 
myje, anksti iš lyto, ir buvo 
užėmusi miestą Sungmen, 
200 mylių nuo Šanchajaus. 
Kinų nacionalistai skelbiasi 
užmušę 2,500 komunistų ir 
laikę užėmę 20 mylių ilgu 
mo pakraštį.

Kariuomenė Kinijos saus- 
žemy buvo išlaipinta po 
stipria karo laivų priedan
ga ir keliose vietose. Tai 
pirmas nacionalistų bandy
mas įsiveržti į komunistų 
valdomą teritoriją. Nacio 
nalistai patys tą bandymą 
vadina “raidų.”

GIMIMŲ SKAIČIUS 
AMERIKOJE DIDELIS

o ne tuščiais žodžiais. Už 
tokį pasisakymą “Literatur- 
naja Gazieta” vadina Dean 
Acheson “tikrai nepataiso
mu melagiu,” “fašistiško 
nusistatymo diplomatu” ir 
ako, kad Dean Acheson

buvo sutarusi su savo sky
riais streikuoti iki laimėji
mo.

Tą teisėjo sprendimą vy
riausybė dabar apeliavo į 
aukštesnį teismą, o krimi
nalinė policija pradėjo pla
tų tyrinėjimą, kodėl unijos

4 . • i skyriai neklausė savo virsi-
dX Ioak°ai^&xi^ įsak-™° į dar-

- i ik c7r -i - 'ką. Atsiranda liudininkų iš šono kalba Stalino laikras- — ... .. ,i- *u. .. . .. vT pačios mamienų unijos, kuls vstdina lynkine-ai įzuliu
ultimatumu.” Straipsnis pa- 
skelbtas po antgalviu:

Amerikos Melagio Totali
nė Isterija.”

Iš tokių Maskvos keiks 
mų nesunku suprasti, kad 
Rusijos diktatūra ir negal
voja savo taikos norą įrody- 
i darbais, o tik nori propa

gandą valyti.

Atstovų rūmų viena ko
misija nubraukė bilioną do
lerių iš Marshallo plano lė
šų ir nutarė, kad vietoj pi
nigų Europos valstybėms 
butų skiriama parama Ame
rikos perteklių produktais, 
kurie nėra kur padėti.

fic sč&Ku, K<x€i mamienų 
dovybė buvo sutarusi su 
skyriais suvaidinti komedi
ją—dėl teismo akių šaukti 
mainierius į darbą ir kartu 
tęsti streiką.

Mainieriams atnaujinta 
byla ir policijos tyrinėjimas 
sukėlė didelio susidomėji
mo visame darbininkų judė
jime.

DINGO DU ATOMINIAI 
MOKSLININKAI

Anglų laikraštis “Daily 
Graphic” praneša, kad du 
amerikiečiai mokslininkai, 
kurie dirbo anglų atominėse 
dirbtuvėse, staiga kur tai 
dingę. Laikraštis sako, kad 
Anglijos ir Amerikos poli
cija ieško tų mokslininkų 
ir spėlioja, kad tie moksli
ninkai esą pasislėpę sąryšy
je su Dr. K. Fuchs išdavys
te ir duotais policijai paro
dymais. Nei anglų nei ame
rikiečių policija tos žinios 
nepatvirtina.

Anglai Svarsto Rykščių
Bausmės Įvedimą

PAKLIUVO NEMALONĖN

čechoslovakijoN užsienių rei
kalų ministeris, komunistas 
Dr. Vladimir Clementis. buvo 
išmestas iš savo vietos fecho- 
slovakijos vyriausybėje už 
neištikimybę Stalinui. Ar jis 
bus teisiamas, kaip Rajk ir 
kryžiavojamas, kaip lenkų 
Gomulka. dar nėra žinoma

1949 metais visoj Ameri
koj gimė 3,581,000 gyvų 
vaikų, arba daugiau, negu 
bet kuriais kitais metais, iš
skyrus tiktai 1947 metus, 
kada gimimų skaičius siekė

įsilipoma "visur siekia 3.69M00. Pijama tik- 
llr! sunaikinti socialistine (le. ai uzregistruo . gim.ma.

K,Tūto gynimo sekreto- mažtabu ’ pi aktikuoja melą 
’M<! Louis Johnson, kaperius,, „ t> *. -i j- • ,apyaulę ir šmeižtą tarptau-

m T/ Pa‘nko d,C"’“Utiniuose santykiuose; Rusi
nu klubo _ pobūvyje Chica; ja siekia „avereti n .
goję, sakė, kad Amerikos ja siekia pavergti silpne 

nes tautas ir tą pavergimą 
Ru-mokslininkai daro tyrinėji-į vaįjna ..jšlaisvlnimu 

mus ir bandymus su nau
jausiais ginklais, ir ne 
tai atominiais, bet su bak
teriologiniais, su dujų ir ra 
diologiniais ginklais, kurie 
yra daug baisesni, negu visi 
iki šiolei žinomi ginklai.
Kaip su vandeny! io bomba, 
taip ir visų kitų ginklų ga
myboje Amerika turi savo 
technikos pažanga išlyginti 
rusų persvarą žmonių skai
čiumi, sakė Louis Johnson.

BELGIJOJ NERAMUMAI 
DEL KARALIAUS

Belgijos plebiscitas dėl 
karaliaus grąžinimo neiš
sprendė karaliaus klausimą. 
Po visą Belgiją socialistai 
pradeda streikus prieš ka
ralių kvislingą ir ragina jį 
greičiau atsisakyti nuo vi
sokių pretenzijų Į sostą. 
Belgijos vyriausybė praeitą

mokratiją.
Daug Rusijos nukrypimi 

nuo marksizmo išvardiję 
Džiias ir sakė, kad visus vi 
daus sunkumus ir skurdą 
Maskvos valdovai siekia už 
glušinti savo pasisekimais 
užsieniuose, o todėl metasi 
į agresingą imperialistinę 
politiką.

ANGLIJA SPAUSDINA 
DAUGIAU KNYGŲ

1949 metais Anglijoj bu
vo išleista daug daugiau 
knygų, negu bet kada pra
eityje. Iš viso per tuos me 
tus išleista 11.924 pavadini
mai įvairių knygų, arba 600 
daugiau, flegu rekordiniais 
1937 metais. Knygų pa- 

' daugėjo sporto, architektu
šeštadienį pasitraukė dėl to ros , muzikos ir kitais klati 
paties karališko klausimo, simais.

federalinės valdžios parei 
gunai spėja, kad ne mažiau 
kaip 200,000 gimimų krašte 
nebuvo užregistruoti.

IŠGELBĖJO PACIFIKE
40 JURININKŲ

Amerikos kariškas laivas 
“Elder” su 40 vyrų Įgula iš 
sprogo Pacifiko vandenyne 
laivo motorai visiškai suge 
do ir laivas šaukėsi pagal 
bos. Praeitą šeštadienį ka 
ro laivai pasiekė “Elder” ii 
išgelbėjo visus 40 vyrų 
“Elder” kapitonas pasakoja 
kad pro juos visai arti pra
plaukęs vienas karo trans 
porto laivas, bet nežiūrint ; 
visokius signalus, laivas 
praplaukė ir nesustojo pa 
dėti nelaimėn patekusiam 
“Elder” laivui. Dabar tą 
nepaprastą įvykį tyrinėja' 
karo laivyno viršininkai.

Anglijoje paskutiniu lai
ku nepaprastai padidėjo 
kriminalinių prasikaltimų 
skaičius. Sąryšyje su tuo 
anglų spaudoje ir visuome
nėje svarstoma, ar nevertė
tų vėl grąžinti 1948 metais 
panaikintą rykščių bausmę 
kriminalistams už kai ku
riuos prasižengimus. Ang
lijos policija neturi teisės 
nešioti ginklų ir niekas ne
siūlo policininkus apgink
luoti, bet daugelis žmonių 
siūlo vėl grąžinti rykščių 
bausmes.

Šnipas Išvažiavo

Nuteistas už šnipinėjimą 
15 metų kalėti rusų inžinie
rius V. Gubičev šį pirmadie- 

Jo “kaltė” buvo ta. kad jis nį buvo paleistas iš kalėji- 
nenorėjo spiaudyti -į Vaka- mo ir išplaukė lenkų laivu 
rus. “Batory” į Rusiją.
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neapykantos pr pagan tą 
ktus kraštus ir vpai;ngai 

turėtu sustabdyti savo nv-lu ir 
prasimanymu propagandą priv 
Jungtines Amerikos Valstybei.

-Jei Rusijos vadai visas 
čia paminėtas sąlygas pri
imtų ir tikrai pasidarytų 

“totalinės diplomatijos” po- sukalbami, gilus priešingu- 
litiką santykiuose su Sovie- mai tarp sovietiškos totaii- 
tų Rusija. Valstybės sekre- tarinės diktatūros ir Vaka- 
torius visai teisingai mano, rų demokratijų visvien ne- 
kad su Rusija nėra prasmės išnyktų, bet butų šis tas pa
daryti kokias nors sutartis, daryta taikai užtikrinti. Bet. 
nes Rusijos valdovai jokių valstybės sekretorius Įspėjo 
sutarčių nesilaiko ir, JEI klausytojus, jog maža tėra 
TURI TIK PROGOS, viso- vilties, kad Rusija norės ko
kius susitarimus begėdiškai' operuoti ir dar mažiau vil- 
laužo. Su Rusija galima ties. kad Rusija staica pra
tartis ir susitarti tik tame dės savo parašą ir žodi 
atsitikime, jei už tokių susi- gerbti.
tarimų stovi jėga, kurios 
Maskvos valdovai bijo.

Iš to seka išvada, kad 
prieš Rusijos agresijas, sve-

KOOPERAVIMO SU «»*o 
RUSIJA SĄLYGOS f

Vai s t j’ b ė s sekretorius, 
Dean -Acheson, kuris dabar 
yra puolamas iš visų šalių, 
matė reikalo jau iš antro 
karto viešai išdėstyti savo

Valstybės sekretorius bai
gė savo kalbą Įspėjimu, 
kad ir Amerikai Įkyrėjo bū
ti “tarptautiniu sakeriu” ir 
todėl Amerika tik tada ieš
kos susitarimo, kai bus tik
ra. kad susitarimas nebus

PREZIDENTAS TRI MANAS FLORIDOJ

Prezidentas 
dą. bet ir ten 
ttashiitgtone.

tevyko atostogų į Saulėtąją Fleri- 
inolatiniani kontakte su savo ofisu

TIBETUI GRESIA 
OKUPACIJA

Tibetui, Himalajų kalnuo-
sc nulupusiai valstybei, 
gresia oavoius netekti sa-

Kas Savaite
i vistovuir.o. Aukščiausi Azi
jos Himalajų kainai gina ši
kraštą nuo priešų. Sav - * *

’ keliu ši valstybė prideng 
navų Azijos pietus arba In ko nenuba 
diją. Kirams patekus Į so-; ~uotojų norėtų, 

•vietų kontrolę, laukiama. grįžtų i sostą, 
’ri.d kinu komunistai kiek- daugumoje

Flamanu Karalius singus atsakymu- i kilmės
Belgijos gyventojai bal- • prMdfc prie pa-

-! lodymo tikro lietuvių skai-A savo dei karaliaus Leopoi .. - .i -- - - ..n itiaus Amerikoje,do grąžinimo Į sostą ir nie-
, ko nenubalsavo. 57'/ bal-l _ , .

1 sostą
vo. 57'/ bal .

ka«l l.e«,iH,l Gana Sakermul.
bet tai Valstybės sekretorius pra- 

flamanai, o'eitą savaitę sakė, kad Ame-
Į vienu momentu, sovietams prancūziškoji Belgija dide riko, vyriausybė šlvkkėjasi 
, gali isibriauti i Ti- dauguma karalių k visi m , *osti "internacionalinio sa-
betą ir lį užimu. Tibeto į & atmetė. kerio” rolę santykiuose su
valdovo Italai Lamos (ank-į. dabar karalius grįžtų. Maskva
ščiausios j adėties budistų I sostą, tai jis 
dvasininkas,

Karo ° valoniškai Belgijos

butu tik vie- vėlai, kaip nieka-

timų žemių vogimus ir tau
tų pavergimą reikia prieš
pastatyti jėgą, kuri Mask
vos diktatoriams ikvėptų, . , • , - nauja apgavyste,užtenkamai pagarbos, kao, J
jie nedrįstų laužtis i sveti-j Ant valstybės sekreto- 
mas žemes. , liaus dabar užėjo mada

Ta savo politiką valsty- “karti visus šunes” ir ji
bes. sekretorius pakartojo ir 
praeitą ketvirtadieni Berk- 
ley, CaL, kalboje. Ten jis iš 
naujo pakarojto savo pa
žiūras i Amerikos užsienių 
politiką ir atsiliepė Į Rusi
jos diktatorių pasakas apie

Geriau
Iki šiolei visokiose de- 

nuo Teherano iki 
susitarimų” 

. no blo-
įr buvo savo šalies kares nuėmimo, Amerikos

armija silpna nos Belgijos oalies kai aluts. da. Ik 
^....kluota. Karo i ° valoniškai Belgijos daliai į įybose, 

akademija baigęs, vieninte-Į ir karalių- kvis į paskutiniųjų sU*z*1
lis Tibeto armijos karinin- '^£*=5 kurs sėbravosi su su Maskva nei Berk

blogai

Hitleriuv ardu Jutok.
Indijoj ir, pavojui esant, at

|=tako grįžti i Tibetą. Belgų tauros nėra,
' dvi tautos Belgijos ribose, i _

i \ įsai Tibeto ginybai '.a- kurių priešakyje Anglijos i —u- begedissii..•■••jii i-i <t»i būv *

nd> gyvena
liūdnas nardavikas. atstovai buvo 

žai garbingą
!ę ir leido rusams susitari-

kuriu priešakyje Anglijos; mus begėdiškai laužyt;, pa
žuvauja du austrai, karo Į diplomatija prieš 120 metu tys pasitenkindami pepieri- 
metu išbėgę iš Indijos Į Ti- na<atė vokieti karalių. Taniais protestais.

Vienas, iš užsiėmimo valstybinis padaras Amerikiečiai derybose su
bizniei uis, meko neišma- -r dabar šmėkiiojasi Euro-! rusais seniau išeidavo iš 
nanti> karo dalukuose, pa)pOje> 0 karalius Leopoldas dėsnio, kad reikia “abiem

vra
pasiėmę ma
rkeriu” ro-

Ką Svarstysim Rajoninėse 
Konferencijose

puola, kas tik netingi lie
žuvi judinti ar rašalą lieti. LSS statute, kur kalbama suomeninės 
Bet teisybė reikalauja pri- apie rajonines Sąjungos or- veiklos.
pažinti, kad šiuo metu vals
tybės sekretorius, Dean 
Acheson, po ilgų jaltiškų 
klaidžiojimų. atstovauja

jų norą taikiai sugyventi su į daug reališkesnę poiiUKą, 
kapitalistinėmis šalimis. Jei negu visokie jo kritikai, ku-
rusai tikrai nori taikaus su 
gyvenimo ir kooperavimo, 
jie, pagal valstybės sekreto
rių, turi tą savo norą Įrodyti 
darbais, o ne tuščiais žo
džiais, kurių vertė yra nu
lis. Valstybes sekretorius 
paminėjo septynias “tai
kaus sugyvenimo” sąlygas. 
Štai tos sąlygos:

ganizacijas, pasakyta:
LSS organizacijos darbu; vy

styti vietose, sekmingesniam 
agitacijos ir propagandos 
mui. nemažiau kaip try 
sudaro Rajono Organizaciją

įie dažniausiai 
no, ko jie nori.

patys nezi-i

1. Maskva gali kooperuoti 
surašant taikos sutartis Vokie
tijai, Japonijai ir Austrijai, 
nereikalaudama padaryt i tas' 
šalis savo satelitais
daro dabar. Rumunijo; 
rijos ir ~ 
rodo. kad
dalinga: išdavė” savo iškihnin-)------------------------------
gus pasižadėjimus. Vokietijos p-,.. . ,,
taika turi numatyti to krašto!
suvienijimą po viena, laisvuose 4TS.4A1V.4/

dėsnio,
pusėm nusileisti,” bet prak
tikoje pasirodė, kad nuolai
das darė tiktai Amerika, o 
rusai, tuoj po susitarimų, 
visas savo “nuolaidas” tuoj 
užmiršdavo.

Jei valstybės sekretorius 
dabar sako, jog Amerika 
nebeloš “sakelio” rolės, tai 
toki pareiškimą reikia tik 
sveikinti.

Nedarbas
Bedarbių skaičius Ameri- 

ausa, nors ir iš lėto.

paskirtas karo vadu. kiras dar prieš antrąjį karą pasi- 
gi. iš profesijos inžinierius, kad jis moka šliau- 
t» arR'», kariškai technikinę į prieš Hitlerį, todėl an-
ginybos.dalį. Kinijos gi ko- i tivokiškai nusiteikę prancu 
munista'. kaip jiems įpias-;^ kultūros belgai ji jau se
tą. is pačių tibetiečių orga- naj skaįto nevertu būti 
nizuoja savo komunistinę'v p..

Tibetas, sovietams McCarthy Kaltinimai

nevertu 
priešakyje.

JŲ

ir politinės •arm1^’
Kad McCarthy

, . _ darbui; liepiant, kinų komunistų! Senatorius McCarthy gar-
priemonės? Daug galima bus užimtas, niekam neke-|5jaį paskeibė turįs vardus 
padai v.i suėjus Į asmen.nes abejonių. Toks svetimo vĮį-s dvejų šimtu komunistu,

Kokios gi tam

vedi- pažintis ir santykius, bet i krašto užgrobimas, komu-į' tarnaujančių valstybės de-
,*S kuopos svarbiausioji propagandos: nį<u terminologija kalbant.i partumente/ Kada’jis buvo F 
saciją. ’pnenivr.e yra spaiMia Fra ; ve^la žmoniją Į taiką.” Du- r~pjnas prie gUROg> >;= į^i

statutas numato ir
. kad rajono konferencijos; pirmaeilis dalykas, todėl 

Rusų spaudos pikta ir i^irenka rajono komitetą. J spaudos platinimo vajai nie 
stačia: chamiška reakcija (Vadovaujantieji rajono or-: kados neturi į^iti iš rajom; 
prieš valstybes sekretoriaus ganai nustato paties ra jo- konferencijų, kuopu ir at ! 
‘septymus punktus rodo,ino plota, dabojant kad tai
kad rusams tie aiskųs ir tei- nekenktu organizacijos dar- 
singi Amerikos užsienių po- bui. Tuo budu netenka ru- 
litikos reikalavimai via, pintis kokiais pagrindais 
kaip via Į skaudžią vietą, turime atkurti buvusias LSS 
Firmą kartą Amerikos už-:rajonų organizacijas. Tie 
sienių politikos vadovas su- Klausimai senai buvo

tai 'tinimasmusiškos spaudos !al Lama ir jo patarėjai pa- skaičių sumažino, o kada Į Sausio 
laikraščių ir knygų—yra tv? nežino kokiu ealu griel)-' ‘

sidrų narių darbų tvarkos. į 
Tai nuolat svarstytinas ir j 
vykdytinas darbas.

is- .___
formulavo aiškesnius veika- sprąsti ir praktikoje įgyven- klausimus. Tuiė.ų ap

tarta, kada musų Są-i ^dairyti, ^as čia darytina.kaip ji JIavhnus> kurie ?a5i užtikrin- žinti
______ijos, Veng-į? pastovesnę tmką, o rusai!junga

Bulgarijos pavyzdžiai i 1 tai atsako tu: žemais kcik- tarėjo gerą veiklių organi- 
Rusijos vadai “skan- j smais ir pludimusi. zatorių kadrą. Dabar kon

ferencijos turi visai aiškiai 
aptarti klausimą, koks pri
valo būti jų veiklos plotas,

... x , __ kad jis nekenktu organiza-nnkimuose gyventoju csrnkta , , .
vyriausybe. Maskva savo tai- . ~ . 'C1"’25 . a,r,U1.' , . v
kos norą gali įrodyti Korėjoj. Lapei, Minersville, Pa. — Kiti labai svarbus n ak 
Japonijoj ir kitur, bet irody- Korespondenciją Įdėsime. tualųs. tai agitacijos ir pro-
mas turi būti darbais, o ne žo- J- Reiravičiui, Brooklyn, pagandos klausimai. Rei- 
džiais. N. Y.—Žemė apsisuka apiejkia atgaivinti musų senuo-

Maskva turi Įrodyti savo savo ašį per 24 valandas, o sius draugus, juk senoji 
ištraukdama ka- apje sauię per metus laiko, gvardija neprivalo taip sau 
satelitinių kraštų aly>a j^.. 3^5 dienas 6 va- be pėdsako pasišalinti iš 

irievartą. jandas su sekundėmis

2.
taikingumą 
riuomenę iš 
ir nustodama vartoti 
kad tų kraštų valdžiose išlai
kius savo lėle? ir sau ištikimus 
režimus. Laisvi rinkimai sate- ’ 
litiniuose kraštuose butų ge-1 
riausias tarptautinės atmosfe
ros nuskaidrintojas. jei rusa: į 
tikrai nori prieiti taikaus su-i 
gyvenimo.

3. Rusijos valdovai galėtų 
bendradarbiauti Jungtiniu Tau-1 
tų organizacijoj be nuolatinių 
veto. boikotų ir panašių pasiro
dymų.

4. Maskva gali parodyti savo 
taikingumą priimdama veiklią 
tarptautinę atominės energijos 
kontrolę.

5. Maskvos valdovai galėtų 
įrodyti savo taikingumą sulai
kydami savo penktosios kolonos 
veikimą kituose kraštuose ir at
sisakydami nuo nuvertimo ki
tuose kraštuose esamos tvar
kos. Tuo budu Maskva paro
dytų. kad ji atsisako nuo “ne- 
tisioginės agresijos.”

6. .Sovietų vadai galėtų lai
kytis diplomatinio padorumo 
valstybių santykiuose ir turėtų 
gerbti kitų valstybių pasiunti
nius ir diplomatus.

7. Maskva galėtų sulaikyti

ASTRONOMAS SHAPLEY

Senatorius McCarthy “išvar
dijo” mokslininką Dr. Har- 
low Shapley, kaipo “blogą ri
ziką” valstybės departamen
te ir sakė, kad tas mokslinin
kas ilgai bičiuliaujasi su viso
kiomis komunistinėmis “fron
to organizacijomis.” Shapley 
atstovauja Amerikos moksli
ninkų organizaciją Jungtinių 
Tautų švietimo įstaigose.

mėnesi bedarbių
ir mažesnį skaičių jam rei- i krašte buvo 4,480,000, arba 

tis. mat su turimomis jėgo-' kėjo išvardyti, jis ilgai dėl- visas milionas daugiau, ne- 
mis krašto neapginsi. ; sė ir išsisukinė jo ir pagaliau į gu 1949 sausio mėnesi, o 

sutiko visa “bončiu” vardu, jau vasario mėnesi bedar- 
iš viso 81, perduoti senato ibių skaičius pasiekė 4.684.- 
tyrinėjimo pakomisijai. 000. Ekonomistai sako, kad

Iki šiolei iš senatoriaus į bedarbių skaičius sieks ir 
McCarthy kaltinimų neišdy-įgal greit viršys penkis mi
go nė vieno Hisso. Visi jopi°Dus.
išvardytieji asmenys kalti Kapitalistiniai ekonomis- 
nimus griežčiausiai užginei- t<o kartais aiškina, kad pen

ki milionai bedarbių krašte
vokiečių teismams suteikia ! turės bėdos savo kaltinimus esąs “sveikas reiškinys.” 
nia teisė teis
čių. anglų bei prancūzų pi

DP TEIS VOKIEČIAI

Amerikiečių aukštojo ko- 
. .. .misaro Vokietijai Įstaiga

Rajonų Konferencijos tu- išleido potvarki, kuriuo vo- 
rėtų aptarti jaunimo orga- kiečiu teismams duodama 
nizavimo ir kultūrinės veik-

klausimus.

Kiečių
teisė teisti DP už mažus nu- j
sikaltimus. Pagal potvarkį, jo ir atrodo, kad senatorius

įga buvo gausi nariais ir apie .ai sekanti kai ,ą.
K. B ms.

lio 1 d. ,
Skiriamos dvi premijos: 

pirmoji premija—75 dole-
kovos lauko. Įsikalbinėji-įnak antroji—50 doleriu, 
mai, kad esą trumpa su lai-1

liečiu?, išskyrus priklausan- 
“DRAUGAS” SKELBIA čiu? karinėm pajėgom ar 
DALIOSIOS LITERATU akredituotus prie jų. jei 

ROS KONKURSĄ gręsianti bausmė nesiekia
_____  daugiau 150 DM arba 6 sa-

Die n rastis “Draugas”! vaičių kalėjimo ir, jei, ap
skelbia novelės ar vaizdelio | antŲ turt0 pavogimo atveju, 
konkursą. Paskutinė data daiktų vertė neviršija dole-
konkursui skiriamiems ras- Fo
tams Įteikti—1950 m. birže- ------------------- -

Premija? skiria žinomas 
ku, neturi rimto pagrindo,; musų kultūrininkas, kūrybi
nes Į savaitę, valandą kitą, nj0 darbo ėmėjas J. J. Be
galima surasti bendram rei-; liūnas.

Arba kai kas Įsikal- Premijų* tiems kuriniams 
nustatyti teisėjais yra pa
kviesti : J. Augustaitytė 
Vaičiūnienė, Benediktas 
Babrauskas, Juzė Daužvar- 
dienė. Stasys Pieža ir Juo
zas Prunskis.

Tema palekama pasirink-' 
ti pačiam rašytojui. Pagei
daujama, :ad veikalas bu-i

ha senatvės ligą. Toks sau 
Įsikalbėjimas yra bendrai 
nesveikas ir pavojingas da
lyką-. nes sau ligą Įsikalbė
jęs. greit suglemba, pats to 
nejausdamas, be laiko nu- 
sensta. Konferencijų ir 
kuopų uždavinys atstatyti Į 
eile senuosius LSS vetera-
nūs. kol kas ne paradams, 

turimas jėgas, 
darbui.

tų parašytas mašinėle ir ne
ilgesnis kaip kelių ar kelio
likos puslapių.

bet pagal jų 
visai rimtam

JA\ turime tremtinių. KonkunseiSė dalyvaujan- 
Reikia žinoti, kad daugelis j tieji rašytojai savo kurinius 

'tremtinių turi gan daug pa- siunčia šiuo adresu: Litera- 
i grindinių, bendrų žinių, t. tUros Konkurso Komisijai, 
i y., jie moka rašyti, skaičiuo- “Draugu-." 2334 So. Oak- 
i ti ir skaityti, bet buvusieji į jey Avė.. (hieago 8, III. 
tremtiniai rimtos politinės
mokyklos neturi. Čia se
nieji daugiau moka ir žino, 
todėl reikia imti j 
jaunuosius, jungti juos j

isti ir amerikie-! įrodyti, o jei jis išdrįs eiti I Pagal jų samprotavimus be- 
^ei prancūzu pi- i teismą, tai gali turėti ir i darbių rezervas yra “svei-

rimtesnio nemalonumo dėl'tuo, kad skatina visus 
švaistymosi nepagristais darbininkus uoliau dirbti, 
kaltinimais. mažina ištrūkimus iš darbo

Senato komisija, kuri, b' ankščiau pririša darbinin- 
tuos kaltinimus tyrinėja.' ką prie jo darbo, 
yra pasiryžusi neleisti pei-

GAVO “ATOSTOGŲ’

Karo laivyno kapitonas, John 
G. Crommclin, šias dienas 
paleistas “atostogų” iš karo 
tarnybos už griežtą savo vir
šininkų kritiką, ypač jis kri
tikavo karo laivyno pajėgų

Laika, užakyti “Kelci- 
darbą Kalendoriųį 1980 me-

jauituvsiue, jui^u jUOS Etanu. Daug dtaitynų ir in- ttkavo ka 
kuopas ir pratinti prie vi- Į formacijų. Kaina 80 centų, mažinimą.

zoti žmonių gero vardo be 
rimtų Įrodymų, o su Įrody-, vra 
mais šen. McCarthy turi be- ■' 
dos.

Bet jei senatoriui McCar
thy pavyktų nors vieną His- 
s’ą iškasti valstybės depai 
ramente, tada jis butų per
galėtojas.

Bet netekusiam darbo 
darbininkui ta “sveikata” 

daugiau negu abejoti- 
i na. ypač kai prisieina ilges
nį laiką vargti be darbo.

Teisingai susirūpino ne
darbo klausimu ir vyriau
sybė. Jos patarėjai sako, 

i kad augantis nedarbas yra

1950 Metų Cenzas
Po savaitės visoj Ameri

koj prasidės gyventojų, bu
tų ir farmų surašinėjimas, 
kurs tęsis per balandžio mė
nesį. “Keleivyje” dedame • mas 1 Is,s -1 
dalį klausimų, kuriuos sk
augę krašto gyventojai tu
rės atsakyti. Verta su tais 
klausimais iš anksto susi 
pažinti.

Svarbu duoti teisingus at
sakymus i visus klausimus, 
o ateivius, piliečius ir nepi- 
liečius, prekybos departa
mentas ragina duoti teisin
gus atsakymus į tautybės, 
pilietybės ir gimimo vietos 
klausimus. Teisingi atsa
kymai turės svarbos vėliau, 
kada bus nustatomos iš 
naujo imigracijos kvotos.

Lietuviams savaime su
prantama teisingai atsakyti 
į tautybės klausimą. Lietu
viai ateiviai, kaip ir lietuvių 
ateivių vaikai, duodami tei-

viena iš didžiųjų problemų, 
su kuria dabar vyriausybė 
susiduria. Gyvenimas ro
dyte rodo, kad be planavi
mo. be vyriausybės vadova 
vimo “laisvasis” kapitaliz-

nedarba ir krizi.
►<

Dar kainos Rusijoj

\ alstybės departamentas 
praneša apie Rusijos kainas 
dabar. Štai jos:

Balta duona svaras 68 
centai; juoda duona svaras 
23 centai; bulvių svaras 10 
centų; sviesto svaras $5; 
ryžių svaras $1.67: kiaulie
nos mėsos svaras $ 1; pieno 
svaras $3.65: vyriškas siu
tas $277.25; vyriški čevery- 
kai $85; moteriškas kostiu
mas $128: moteriška dresė 
$111; šilkinės kojinės $8: 
moteriški čeverykai $87.50: 
radio setas $272; rašomoji 
mašinėlė $249.50; rankinis 
laikrodukas $100.

—J. D.
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IAB NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

<>eiJ. V. Stilsonas Kalbės į Yorko, Ne* Jersev 
Brooklyne i Pennsylvanijos soeialdemo-i

Kovo 25 Biookiyne, 280*kratų kai kurių kuopų ai-
Union Avė., Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo svetai
nėje, 7:30 vai. vakare bus 
LDI) 7 kuopos prakalbos.

gaivinimu bei veikiančiųjų 
pagyvinimu. Paskutiniuoju 
klausimu šaukiama kovo 26
d. konfereneija Patersone.

4

Kalbės J. V. Stilsonas iš&os kuopos sekretorius Y.l
Bostono ir vietinis J. Buivy
das. Pirmasis lies LDD or
ganizacijos atsiradimą ir 
reikšmę lietuvių darbinin- 
jai. J. Buivydas kalbės 
kriaučių reikalais.

Kaip jau yra žinoma, 
musų lokalo vairuotojai 
gruodžio 14 d. susišaukė 
susirinkimą ir manė daryti 
lokalo rinkimus. Bet pa
matę, kad susirinkusieji ne 
jiems pritaria, paskelbė, 
kad susirinko neunijistai ir 
lokalo pirmininkas su pildo
mosios taiybos nariais pra
sišalino. Susirinkusieji iš
sirinko naujus lokalo virši
ninkus, bet bėgliai nesitrau
kė iš savo vietų, o visą rei
kalą padavė New Yorko 
Joint Boardui.

Joint Boardas naujos iš
rinktos valdybos nepripaži
no, o palaikė senąją valdy
bą iki bus išrinkta nauja. 
Delegatas ir musų 54 sky
riaus atstovai prašė Joint 
Boardo, kad neleistų F. 
Vaitukaičiui ir J. Buivydui 
sekamuose rinkimuose kan
didatuoti, nes jie rekomen
davo uždarytame susirinki
me rinkti naują valdybą. 
Joint Boardas C. Kundroto 
ir J. Hermano prašymą pri
ėmė ir busimuose rinkimuo
se per Joint Boardą už 
drausta F. Vaitukaičiui ir J. 
Buivydui būti kandidatais.

Dar yra ir daugiau daly
kų ir gana juokingų, ku
riuos išgirsite prakalbose. 
Nes jau už dienos kitos 
Joint Boardo paskirtoji ko
misija praves 54 skyriaus 
rinkimus. Kas bus lokalo 
viršininkais, tai šiandien 
nominuoja senoji negavusi 
narių pasitikėjimo valdyba. 
Ar musų nariai sutiks su 
staliniška taktika, kad pa
tys save nominuoją virši
ninkai eis Į rinkimus, ar ne, 
tai tą pamatysime trumpoje 
ateityje.

LDD 7 Kuopos Narys.

Ii Jaunųjų Socialdemokratų 
Veiklos

Kovo 11 d. lietuvių so
cialdemokratinio jaunimo 
New Yorko skyrius turėjo 
savo narių susirinkimą, ku
riame pirmininkavo J. Vil- 
galys ir sekretoriavo A. 
Pliupelis.

Susirinkime buvo svars
tyti klausimai, susiję su 
LSS suvažiavimu ir New

FILMAI RODOMI MOKYKLOSE

Jungtiniu Tautu organizacija išleido 90.003 kopijų filmų, kur rodomi tos orgaa.zari- 
jos ~dari>ai” ir tvarksmasis. Filmai padarui penkiose ofivialinėse kalbose (kinų, 
įnslą, prancūzą, ispanu ir rusą) ir yra rod uni 62 kraštuose mokyklose.

Sarpalius apibudino konfe 
reneijos uždavinius, kvies
dama? jaunuosius socialde
mokratus {Misidėti prie 
veiklos pagyvinimo ir kon 
terencijos pravedimo. Jau
nieji socialdemokratai nu
tarė i konferenciją pasiųsti 
tris savo skyriaus draugus.1 
L. Garliauskaitę, A. Škėma 
ir J. Vilgali.

Apie užmegstą kontaktą! 
su Amerikos socialdemo
kratiniu jaunimu pranešė 
L. Garlinuskaitė, kuri kartu 
su draugais J. Vizbaru ir K.
Balčiausku dalyvavo viena
me jų parengime. Susirin
kime buvo pabrėžtas reika
las šį bendradarbiavimą pa
laikyti ir kiek galint plėsti, 
norint musų socialdemokra
tiniam jaunimui plačiau su- . .... _ . , ... , ,
sipažinti su socialdemokra- menęs veikėjus pp Evą n negalioja, o darbo 
tinę veikla Jungtinėse Vai- Stasį E.suiontw= 117 Howe sutarčių ne! vieno®, 

o * St., buvo būrelis kviestų jį niekas neatvyko.5^ L j —■ v ~ n _ • • * i » _
Drg. Vaišnora laikė pa-

KAS SKAITO, BASO 

TAS DFONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Gatvėj Lietuviškai leagos lietuvių kolonijų i."

Chicagos lietuvių koloni- apielinkių. Ta proga aukų
jų gatvėse ir strytkariuose, marijonų vienuolynui sūdė 
kuriuose lietuviai važiuoja, ta, kaip “Draugas” paskel- 
rali išgirsti tokių išsireiški- bė, $10,544.30. Prieš perą 

i savaičių Chicagoj buvo mi- 
kaip dėjimas Vasario šešiolikto-

mų:
“Va čia

Lietuvoje.” ,
“Štai naujas dodžas.”

, “Parėjau iš pamokų, pa
sidariau butterbrotą.”

‘"štai, kiek čia šiukšlių!” 
Kiekvienas supras, kad

tokiuose atsitikimuose kal- 
! asi naujieji ateiviai.

Ssniau neišgirsdavai vai

žvirbliai,
sios. Tąsyk lietuvių tautos 
gelbėjimo reikalams sudėta 
veik perpus mažiau, kiek 
marijonams sudėta per mi
nėtą seimą.

Tai proga marijonams 
pasididžiuoti ii- pasityčioti 

į iš Vasario šešioliktosios mi
nėjimo.

Lietuvių visuomenė tvrė- 
hant. Dabar išgirsti jau ne j° daug progų matyti, kaip 
naujiena.
Eaudonas Juodukas

kų gatvėse lietuviškai kai-j

menkai lietuvių Kunigai ir 
jų paiapijonai tepasirodo 
su aukomis lietuvių tautos 

Chicagoj lankėsi raudo- gelbėjimo reikalams ir kaip 
šauniai pasirodo su aukomis 
vienuolynams. Taip dedasi 

kunigai savo

nas juodukas, dainininkas 
Robeson. Maskvos garbin
tojai jam rengė koncertą. | <Įėl to, kad 
Jis C hicagos visuomenės Į žmones išmokino, kad vie- 
buvo visiškai ignoruojamas, nuolynų rėmimas yra daug 
Todėl plakatai su jo kon- svarbesnis daiktas, 
certo skelbimais buvo užter- gelbėjimą? 
šę gatves prie tų fabrikų. Į 
kur dirba juodukai. Mat ir 
juodukai savo paraudusio 
tautiečio nepaiso ir jo kon 
certą skelbiančiu? 
drėbė gatvėn.
Yra ir Nėra

paskolą tuo'au grąžinti. 
"Darbininkas” irgi apie 

musų kleboną primelavo, 
1949 metais gruodžio 25-girdi, jis tirais 380 afidavi- 

d. vakare, Kalėdų švenčių į tų tremtiniams atvykti. Afi 
proga, pas žinomus visuo- davitų gal ir išrašė, nes jie 
menės veikėjus pp. Evą ir negalioja, o darbo ir buto 

nes pas 
Prasta.

dėdė,” jei iškviestieji ne
nori atvykti.

LEWISTON, ME. 

Puikus Pavyzdys

svečių 
Vakarienė

’K

metu, po linkskaita apie švedu socialde-t . , . .
mokratus. Nuo Brantingo, I sm,°ilos. 'aiaiuieies, kuriai 
pirmo socialdemokratinio! vykusiai vadovavo ponia 
kabineto 1920 metais, ligi Janlna ^“gicnė, tuo laiki 

dienų švedų socialde-

jis patarė visokias dovanas 
siųsti B ALF adresu.

Tam tikslui buvo renka
mos aukos. Aukavo: J. D. 
Taunis .$5; po $1—A. Bar
kauskas, A. Kaminskas, B. 
Barkauskas, M. Saveikienė, 
P. Minelga, M. Aleksienė, 
A. Dobi liūnas, L Petravi
čius, E. Lelevičienė, M. Sin
kevičienė ir S. Balčiūnienė.

negu
naikinamos tau-

l,

Nesitikėjo Likti Klebonu
Kai mirė pralotas Kru-

Tokiam pagyra puodu: • Su smulkiais viso surinkta 
reikėtų dar žinoti, kad ir ta $18.25.

siu 
mokratinės

su savo mažyčiu šuneliu ra
dusi prieglobsti pp. Eismon- 
tų namuose, kai jos

vyriįįllSvbėS ir
legisiaturos pagrindinis už- _ 
davinys buvo palaipsniui išvyko Chicagon darco les- 
eiti prie socialistinės tvar- ,kotl- BALF pirrnmin
kos ir užtikrinti saugumą kas. ?«r^a susijaudinęs 
individui, švedai dirba pa- krelPe31 -» gyvius ir pasiu 
mažu ir atsargiai, laikyda
miesi savo tradicinio vidu
rinio kelio. Abu pasauli
niai karai žymiai apsunkino 
Moellerio (socialinių reika
lų ministerio) programos 
įgyvendinimą, tačiau dabar 
ši programa yra baigiama; 
įgyvendinti. Išlaidos so
cialiniams reikalams biu
džete užima pačią didžiau
sią poziciją (paskutiniais . . 
metais biudžetas siekė 4,-| pns>menu)-?l 
770,000,000 kronų, o socia-i Puikus pavyz . 
linės išlaidos 1,338.000,000 gausaus ir turtingo stale

IRO, kuri išvietintuosius 
žmones globoja ir juos 
transportuoja irgi nėra vys 

vyra? kupų sukurta, bet daugiau
siai lėšų gauna iš Amerikos 
vyriausybės.

Tremtinys.
—o—

Brocktoniečių ir 
Montel iečių Žiniai

lė skurstančių tremtinių 
naudai pravesti mažą rink- 
liavėlę, pats pirmasis ant 
stalo “patiesdamas” dešim 
kę. Kiti pasekė ir sudėjo Madonų galima pirkti pas 
23 dolerius. Aukavo: če P’ k. P- Jurgeliuną, 124 
rešku šeima—$10, Baniuliu -^mes St. Kalendoriuje yra 
šeima—$5, Šemetų šeima ^ibių ir įdomių skaitymu. 
$3, Eismontų šeima—$2, informacijų ir eilių.
Povilas G r igolauskas—$2. 
svetys iš kaimyninės lietu 
vių kolonijos (pavardės ne-

‘Keleivio” 1950 metu ka

Ant galo tapo atkurtas 
seniau gyvavęs BALF 89 
skyrius. Į valdybą liko iš
rinkti šie asmenvs: nirm.x -
Antanas Barkauskas, vice 
pirm. Salomėja Žukienė, 
sekr. Stasė Balčiūnienė, ižd. 
Emilija Minelgienė.

Ku lpmontiet i»..

HARTFORD, CONN.

nl-ikatu* szas» davatkinių draugi- 
‘ jų veikėjai atsilankė pas

administratorių kun. Luko
šių ir sakė, nori matyt jį pa- 

Teko girdėti, kad Chica- j skirtu klebonu. Sakė esą 
gos lietuvių kunigų tarpe i gatavi tuo reikalu daryti 
yra tokių, kurie per gavė- Į ekskursiją pas kardinolą, 
nią “pasistanavijo” neruky- Kun. Lukošius patarė to ne- 
ti. Bet neteko girdėti apie daryt. Po praloto laidotu- 
tokius lietuvių kunigus, ku-!vių administratorius kun. 
riems gavėnia būt priminus, Lukošius kartu su naujai at- 
kad reikia ką nors nuveikti vykusiu kanauninku K. Ste- 
lietuvių tautos gelbėjimo!ponavičium išvyko ilgoms 
reikaluose. ivakacijoms automobiliu į

Kaliforniją, į Los Angeles.Tyla d •1 Svarbaus Įvykio
Paskyrimas klebono

KULPMONT, PA.

kronų). Dabai" laukiama, 
kad Švedija imsis kitų so
cialdemokratijos programos 
punktų įgyvendinimo, kaip 
gamtos turtų, kasyklų na
cionalizavimo, industrijos 
sudemokratinimo. Jau ir 
dabar daugely didžiųjų fab
rikų veikia darbininkų ta
rybos, kurios rūpinasi dar
bo sąlygų gerinimu gamy
binėse įmonėse.

Susirinkimas buvo baig
tas draugiškai pokalbiais 
apie švedų socialdemokra
tų santykius su monarchija, 
bažnyčia ir k.—S. Vainoras.

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5Vt formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

Puikus pavyzdys, kai prie 
tusaus ir turt 

randama reikalo prisiminti 
vargą vargstanti ir alkį ken 
čiantį savo tėvynaini.

Tai kilnu ir gražu.. 
Aleksas Smeltyniikis.

BROCKTON, MASS.

Klebeno Pasigyrimai

Sekmadienį, kovo 12 d. 
musų parapijos klebonas 
kur.. Strakauskas parapijo- 
nams pasakojo tokias nesą
mones :

“Tik Amerikos Rymo ka
talikų vyskupai sugabenc 
tremtinius į Ameriką, bet 
ne Amerikos valdžia arba 

i BALE ’as, todėl vyskupams 
i pinigai reikalingi.”

Gali jis tas nesąmones 
pasakoti kam nori, tik ne 
tremtiniams. Tremtiniai ži 
no Public Irau 774, žinc 
kad už kelionę laivu apmo

Vietos lietuviai buvo su
rengę BALF naudai prakal
bas, kurios įvyko kovo 13 
d. Lietuvių Klubo svetainė
je. Kalbėjo Jonas Černius 
iš Brooklyn, N. Y., ir ku
nigas M. Daumantas iš Gi 
rardville, Pa.

Kun. Daumantas kalbėjo 
trumpai. Apart kitko jis 
pasakė, kad jis yra visų 
Amerikos lietuvių kunigų 
organizacijos kasierius.

Gi Tėvynės Lietuvos gy
nėjas generolas Jonas Čer
nius pasakė ilgą ir gražią
prakalbą. Jis pradėjo nuo j dainą

Su tokiu nepaprastu pa
sisekimu praėjus dainos ir 
literatūros vakarui VVater- 
bury, dabar vėl ta pati gru
pė pasirodys kovo 26 d. 
Hartforde. Čia ji turės daug 
geresnes sąlvgas: plačią ii 
naujai atremontuotą salę, 
gražią sceną ir skaitlingą 
publiką, nes patalpa gal: 
suimti virš 700 asmenų.

Susidomėjimas tuo vaka
ru ypatingai didelis. Wa- 
terbury pasklidęs garsas 
buvo toks geras, jog į Hart
fordo panašios rūšies vaka
rą ryžtasi atvykti nemažai 
žmonių iš kaimyninių kolo
nijų. Muzikinę programos 
dali išpildys buvusi Kauno 
operos žvaigždė Vincė Jo 
nuškaitė. su dideliu pasise
kimu atstovavusi lietuvių _ 

visoj eilėj didžiųjų
pirmo rusų armijos įsiverži
mo Lietuvon 1940 metais ii 
nupasakojo iki visiško Lie
tuvos okupavimo 1945 me
tais. Taip pat papasakojo 
jis kokius metodus vartojo 
vokiečiai okupavę Lietuvą: 
kaip jie nemažiau rusų viso
kiais budais skriaudė, per 
sekiojo ir terorizavo lietu
vius; kaip lietuviai bėgo it 
slapstėsi nuo jų. Vėliau

kėjo IRO, nuo stovyklos iki kalbėtojas aiškino, kaip ii 
pereinančios stovyklos ir iki pO kiek lietuvių išvažinėjo 

jie

KELEIVIS

uosto taip pat IRO. Laive 
davė po $2.50 ir visą kelio
nę maitino tik IRO.

NCWC tik pravedė kai 
kurių tremtinių registraciją, 
aprūpino reklamine spauda 
ir paskolino pinigų maistui

Į svetimus kraštus, kaip 
įsikūrė ir ką jie veikia.

Pagaliau kalbėtojas pri
siminė lietuvius likusius Vo
kietijos stovyklose. Jis ra-

Europos miestų: Paryžiuje, 
Berlyne, Romoje ir kitur. 
Ji yra nepakeičiama lietu
vių liaudies dainų vykdyto
ja.

.Jai padės labai gerai Wa- 
terbury užsirekomendavę? 
jaunas solistas .Julius Ma
čiulis. Pianu prisidės Ele 
onora Dvarionaitė - Miniu 
kienė.

Henrikas Kačinskas išpil 
dvs vėl nuostabiai įspudin 
cą programą, pei duodama? 
publikai geriausius lietuvių 
literatūros dalykus. Anta
nas Gustaitis duos daug 
skoningos ir gardžios hu- 
moristikos.

Rengėjai turi pagrindo

sv.
Jurgio parapijai į vietą mi 
rūsio klebono praloto M. I. 
Kruszo turėjo būti nemaža 
lietuvių katalikų tarpe sen
sacija. Tas paskyrimas už
sitęsė, o užsitęsė dėl to, kad 
arkivyskupas buvo išvykę? 
žieminių vakacijų. Sugrį
žęs, jis į tą seniausią ir vis 
ną iš didžiausių Chicagos 
lietuvių parapijų paskyrė 
klebonu pralotą B. Urbą, 
šv. Kazimiero vienuolyno 
kapelioną. Ta žinia nesu-j 

'kėlė toje parapijoje jokie 
entuziazmo, o “Draugas’1 
apie tai taip trumpai tepua- 
nešė, lyg tai butų menkiau
sios svarbos dalykas. Dau 
guma žino tokio reiškinio 
priežastį.
Kam Pinigu Yra ir 
Kam Nėra

Kovo 5 d. Chicagos \Vest 
Sidėje, marijonų vedamoje 
parapijoje, įvyko marijonų 
bendradarbių seimas. Ma
rijonų bendradarbiai tai 
marijonų vienuolyno rėmė
jai. Į minėtą seimą rinkofei 
bendradarbiai iš visų Chi-

Iš ten pasuko į pietus ir lan-
Ikėsi Meksikoj. Matyt, jis 
nesitikėjo likti šv. Jurgio 
parapijos klebonu, kur jis 
buvo gabiu administrato
rium laike praloto Kruszo 
ligos.

Laisvamanis.

DETROIT, MICK.
Socialdemokratų
Susirinkimas

LSS 116 kuopos narių su
sirinkimas įvyks kovo 26 d., 
sekmadieni, 2 vai. po pietų, 
Armėno svetainėje, 2386— 
24th St. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti ir atsivesti 
draugus.

D. J. Kasparka, Sekr.

FOND DU LAC, WIS.

Mirė Ignatas Janulis
Kovo 10 d. čia mirė ilga 

mėtis “Keleivio” skaityto
jas, Ignatas .Janulis, palai
dotas Fond du Lac R. ka
talikų kapinėse. Pasilieka 
nubudę Margareta .Janulis 
ir dukterėčia su vyru Ma
žeikai. Ilsėkis ramybėje.

B. Mažeika.

ATSTATYKIME
Susivienijime Lietuvių Amerikoje

Ekonominę tvarką.
Sutvarkykime kelionių ir algų išlaidas. 
Atnaujinkime SLA garbę ir narių entuziazmą. 

Išrinkime Atgal
ADV. F. J. BAGOČ1Ų SLA PREZIDENTU!

636 Broadway, So. Boston 27, Mase.

gino ir prašė neužmiršti tų .. ..
. . . brolių ir sesių lietuvių, ku- bijotis, kad čia Hartforde

bei išpirko traukiniu bilie-; rie bent dabartiniu laiku iš- gali atsitikti tas pats, kas 
įtus. Bet dar tremtiniui ne- (važiuoti negali. Kvietė au- atsitiko Waterbury: gali ir 
'spėjus sušilti rašo laiškus, koti rubus, maistą ir pini- čia publika nesutilpti į salę 
įjuos pakartoja ir reikalau- gaiš. Dėl geresnės tvarko* —J. M. ’

Juozas Taurinskas.
R. Organ. 359 Kuopos. 

15 Trimont St..
So. Boston, Mass.

Al«x Lucas. 
Pirm. 175 Kuopos. 

4G1 Ashmont St., 
Dorchester, Mass.
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’asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

—Alau, alau, vaike, ar tėvui daugiau pasakojo? 
girdėjai naujieną? —Tas prapesorius, vaike,

—Gera diena, tėve, apie yra labai svietaunas vyras 
kokią naujieną tu kalbi? ir labai kytras, jis gali šne-

New Yorkas Melžia 
Debesis

New Yorko miestas pa- giai kainuoti, nes pagal Dr. 
skyrė 50,000 dolerių “debe- I. Langmuii pasakojimą, už 
sims pamelžti.” Didžiausias $20 chemikalų virš Naujo
pasaulio miestas trūksta 
vandens, jo rezervuarai yra 
pustušti ir ateinančią vasa
rą miestui gali būti visai
striuka su vandeniu, jei Yorko vandens rezervua- 

į miesto rezervuarai nebus ruošė gali sutilpti. Jei taip 
papildyti. New Yorko dien- pasisektų ir virš New Yor- 
raščiai kasdien skelbia ko, tai vandens klausimas 
“vandens biuletenius,” kaip butų išspręstas visai pigiu 
karo metu generalinio štabo' budu.

sios Meksikos buvo išmelž-j 
ta iš debesų 320,000,000,-i 
000 galionų vandens, arba 
daugiau, negu visuose New

pranešimus iš karo fronto. 
Tuose biuleteniuose skaito
me, kiek miesto rezervua
ruose buvo vandens užva
kar, kiek vakar buvo sunau-

Bet yra ir visokių “bet.’ 
Pirmas klausimas, ar New 
Yorko miestas nesusilauks 
galybės bylų dėl dirbtino 
lietaus iššaukimo? Farme-

dota, kiek naujo vandens riai, kurie dėl kokių nors
pribuvo ir kiek vandens re- prielasčių lietaus nenori, o

UŽGINČIJA “DOVANŲ” RAKETĄ
r' .......• ......  1 r' ■ . i - ;

Temple Universiteto prezidentas, Dr. Robert J. L. John
son (kairėj), užginčija, kad jis daręs “įtaką” į Dr. Theo- 
dore L. Chase (dešinėj) prieš jo mirti, kad tas užrašytų 
mokyklai savo turtą. Ginčas iškilo, kada mirusio daktaro 
įpėdiniai apskundė i teismą testamentą.

zervuaruose yra šiandien, taip pat ir kiti piliečiai, ku- 
Vandens trukumas nėra rie nenori, kad lytų, galės 
juokas, nors netvyorkiečiai kelti New Yorkui bylas “dėl 
jau spėjo prikrėsti tukstan- nuostolių,’’ jei sužinos, kad 
čius visokių juokų apie tą
vandens trukumą. Žūt būt, 
didžiausias pasaulio mies
tas turi padidinti savo van-

lietus buvo dirbtinai iššauk
tas ir jiems padarė kokių 
nors tikrų ar įsivaizduoja
mų nuostolių. Karo metu

dens atsargas. Bet iš kur New Yorke armijos vadovy-
gauti to vandens?

0 iš kur visada New Y or
kas gaudavo vandenį? Iš

bė paskelbė, jog bus daromi 
šaudymo pratimai iš sun
kiųjų armotų ir įspėjo gy-

1950 Metu Cenzas

—Aš, vaike, per Senpet- 
rio dieną suėjau į pažinti 
su vienu linksmu prapeso- 
rium, tai jis man išdavadi- 
jo, kad vaina čia pat. Sa
ko, Kapkazo razbaininkas 
turėjo ilekšinus ir gavo šim
tą procentų baisų, vediug 
to ruskiai dabar pasidarė 
baisiai krabrus ir greit kibs 
Amerikai į kalnierių.

—Tėvas darai greitas iš
vadas iš menkų įvykių. Sta
linas tikrai turėjo “rinki
mus,” bet tokių rinkimų jis 
jau daug yra turėjęs ir, jei 
nenumirs, tai ir dar gali tu
rėti ir nieko dėlto neatsi
tiks.

—Ale, vaike, kur tu ma
tei, kad koks politikierius 
gautų šimtą procentų bal
sų? No, vaike, toks cudas 
atsitiko pirmu rozu ir vie- 
ryk manim, tai ne prieš ge
rą.

—Tėvas turėtumei žinoti, 
kad Stalino “rinkimai” yra 
tiktai monai. Žmonės Ru
sijoj negali pasirinkti, už 
ką jie balsuoja, policija 
juos varo balsuoti, o kandi
datų yra tik vienas sąrašas: 
balsus skaito tie patys po
licininkai. kurie žmones va
ro balsuoti. Tai kaip žmo 
nės gali nubalsuoti prieš 
Staliną? O jei jie ir bal
suotų kaip nors prieš Sta
liną, tai kaip jie patikrins

debesų! O todėl debesis; ventojus, kad kai kur gali 
reikia pamelžti, sako žino- langai išbyrėti nuo šūvių, 
vai. Mokslas jau žino bu- Pačią paskutinę dieną tie 
dus. kaip priversti debesis; šaudymo pratimai buvo at
lyti, tai kodėl nepanaudoti į šaukti, bet sekančią dieną 
tų būdų New Yorko rezer Į po tų pagarsintųjų ir ne

kalbas. O kokias kalbas tas vuarams papildvti? Pada-' Įvyktydų pratimų, atsirado 
tėvo profesorius kalba? rykime lietų virš Catskill 10 piliečių, kurie iškėlė ar- 

kalnų, kur yra didieji Nevv
Yorko miesto vandens re
zervuarai, ir turėsime už-

keti penkiomis kalbomis. 
—Tai daug. tėve, bet nie

ko ypatinga, daug yra žmo
nių, kurie kalba penkias

—Well, vaike, tu lenk
pirštus, o aš tau klumocy- _ ___ ___
siu. Jis kalba šveicariškai, » tenkamai vandens ateinan- 
kaip žirnius į sieną beria; Į čjai vasarai., 
kalba belgišką kalbą, kaip
savo močiakos kalba: kal
ba kanadeisku liežuviu.

balsus

kaip tikras kanadijonas ir 
sakėsi, be vargo susikalba 
brazilišku liežuviu.

—O kokia ta jo penkta 
kalba, tėve?

—Zanavykiška, vaike.
—Atrodo, tėve, kad tas 

tavo profesorius kalba de
vyniais liežuviasi ir vis lie
tuviškai.

—Tai artu man nevieriji, 
Maike?

—Aš tau tikiu, tėve. bet 
man rodos, kad tavo pažįs
tamas profesorius iš tavęs 
pasityčiojo. Gal tu, tėve, 
nežinai, bet turėtumei žino
ti. kad belgiškos kalbos nė 
ra, Belgijoj žmonės kalba 
flamanų ir prancūzų kalbo
mis, nėra nė šveicariškos 
kalbos, Šveicarijos gyvento
jai kalba prancūzų, vokie
čių, italų ir romanų kalbo
mis: nėra nė kanadiškos 
kalbos, o Kanados gyvento
jai kalba prancūzų ir anglų 
kalbomis, o ateiviai Kana
doje kalba ir savo atsineš
tines kalbas: braziliškos 
kalbos, tėve. irgi nėra, Bra
zilijoj žmonės kalba portu
gališkai. o kiti Pietų Ame
rikos kraštų žmonės kalba 
ispaniškai.

—Nevermai, vaike, kad 
pasityčiojo, tas prapesorius 
nuo manęs nepabėgs ir kai 
tik susidursim kitą kaitą 
Ser.petrio saliune, aš Su juo 
pašnekėsiu adverniškai ir 
tada paveizėsim, ar jis su 
manim kalbės kanadejskai 
ar ne!

—O ką tu, tėve, manai 
apie orą, rodos, neblogas?

—Ko tu, vaike, nori iš to 
Aš jau ir apatinius

mijai bylas dėl jiems pada
lytų nuostolių nuo armotų 
trenksmo. . . .

Jei taip atsitiko su ne
įvykdytais pratimais, tai

Taip pagalvojo ir Nevv i dirbtinai pralydžius debesis 
Yorko miesto komisionie-! skundų tikrai bus. Bet Neg
rius, kurio rupesnis yra pri j Yorko miestas turi užtenka- 
statyti 8 milionams žmonių mai advokatų, todėl nuo

! Jei ne. 
trijų

t- . , . _ 'avinės?Kai statistikos surasine- 
tojas atsilankys į jūsų na-į Visiems Asmenims 
mus balandžio mėnesi, iis’ T. . , . ,
klaus keletą klausimu', ku- . KalP valdaf lr >’avanl 
rie turės svarbios reikšmėslselmos 2alvos? 
ateityje kiekvienos apielin-
kės mokyklų reikalams.

Statistikos surašinėtojai 
praneš apie skaičių vaikų' 
dar nemokyklinio amžiaus, i 
Tat, švietimo ištaigos na- 
tirs, kiek kurios grupės vai 
kų taps mokyklinio am-į Ai- jis vedęs, našlaująs, 
žiaus sekančių šešių metų divorsavęs, persiskyręs ar 
bėgyje, turint omenyje, kad j niekad nevedęs? 
šeši metai yra amžius, kada

Surašinejimas Svarbu 
Švietimui ' ant 

i žemes

ar sis namas yra 
ar daugiau akrų

; Kiekvienam Penktam 
Asmeniui 14 Metų ir

į L augiau
I

(Jei ieškoma darbo) Kiek 
savaičių jis darbo ieškojo?

Pereitą metą, kiek savai
čių šis asmuo dirbo, neskai- 
.ant daibą apie namus?

Pereitą metą, kiek pinigų 
jis uždirbo, dirbdamas už 
užmokestį ar algą?

Pereitą metą, kiek pinigų 
jis uždirbo, dirbdamas savo 
Įmonėje, profesijoje ar ūky- 

G
Pereitą metą, kiek pini

gų iis gavo iš palūkanų, di
videndo, veterano paša’.ųų, 
pensijų, nuomų ar kitokių 
įplaukų (neskaitant uždar
bio ) ?

(Jei viršminėtas asmuo 
yra šeimos galva, sekantieji 
klausimai taip pat bus klau
siami. )

Pereitą metą, kiek pini
gų jo giminės šioje šeimoje 
uždirbo dirbdami už užmo
kestį ar algą?

Pereitą metą, kiek pini
gų jo giminės šioje šeimoje 
uždirbo savoje įmonėje, 
profesijoje, ar ūkyje?

Pereitą metą, kiek pinigų 
jo giminės šioje šeimoje ga
vo iš palūkanų, dividendo, 
veteranų pašalpų, pensijų, 
nuomų ar kitokių įplaukų 
(neskaitant uždarbio) ?

Kaip vaidai ir pavardės 
visų kitų asmenų, kurie čia 
gvvena?

(Pasakyk giminystę, rasę 
ir lytį šių asmenų.)

Kokio amžiaus jis buvo 
paskutinį gimtadienį?

(Jei vyras) Ar jis kada 
tarnavo J. V. ginkluotose 
pajėgose antrame pasauli 
niame kare. pirmame pa
sauliniame kare. ar bet ku
riuo metu, įskaitant dabar
tinę tarnybą?

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

bylų galės apsiginti. Bent 
miesto majoras O’Dvvyer 
sako. kad jis negalįs įsivaiz
dinti. kad kas tokias bylas 
drįstų miestui kelti.

Yra rimtesnių abejojimų

vandens gerti, praustis ir 
visokiems kitokiems reika
lams. Jis pasitarė su keliais 
debesų melžimo speeialis- 
tais ir paprašė miesto vado
vybę, kad paskirtų pinigų 
vandens parupinimui. Mies-Įdėf įj^į’^us iSįki 
tas paskyrė ir dabar bus mo Jei New Yorkas išmelš 
daromas bandymas padarv- (jebegjs t urie p€r to miesto 
ti dirbtiną lietų virš miesto j rezervuai-us ramiai sau ke- 
vandens rezervuarų. liauja, tai ar nepajus van-

Pasitarime apie dirbtiną! dens trukumą tos vietos, 
lietų, kada buvo sutarta de- kur tie debesys butų liję be 
besis virkdinti, dalyvavo Nevv Yorko oro meisterių
Harvardo mokslininkas, Dr. 
Wallace E. Hovvell, kurs 
yra New Yorko miesto pa
tarėjas vandens parupinimo

įsikišimo? Kaip bus su 
Naująja Anglija, ar jai ne
pritruks vandens, jei Nevv 
Yorkas užpuls pakelėje de

klausimais. Dalyvavo iri besis, juos išmelš ir paleis 
garsusis mokslininkas, Dr.-sausus toliau keliauti į kraš- 
Irving Langmuir, kurs pir-lto gilumą? Tokių klausi

mų gali iškilt eibės, kai 
žmonės pradės “orą tašyti.” 
Favyzdžiui, Mississippi slė
nis gauna visą savo drėgmę

—Ale, vaike, surink tu 
man akurat šimtą procentų, 
tai tau ne ropę suėsti!

—Tas tiesa,, tėve, šimtą 
nuošimčių balsų “surinkti” 
yra didelė suktybė ir tik di
delis politinis sukčius, kaip 
Stalinas, gali tokius “rinki
mų” rezultatus skelbti.

—Vo ar tu, vaike, nemis- 
lini. kad iš tų zultatų gali 
būti vaina?

—Karas, tėve, gali būti 
ir apie karą dabar Amerika 
jau visai rimtai galvoja, bet 
ne dėl Stalino “rinkimų,” 
o dėl Rusijos plėšikiškos ir 
pęresingos politikos.

—Mano prapesorius, vai
ke, mislina kitaip, jis ro- 
kuoja, kad Stalinas su sa- kailinius pasidėjau, šilta, 
vo šimtu procentų norėjo greit eisim ant byčių, o tu 
parodyti ir ruskiams ir vis ieškai pričinių. 
amerikonams, kad jis yra —Jei toks geras oras,
drūtas ir nieko nebijo. Į kaip tu sakai, tėve, tai aš

oro?

mas privertė debesis lyti ir 
snigti, barstydamas virš de
besų “sausą ledą.”

Mokslininkų pasitarimas 
su vandens komisionieriu į iš debesų, kurie ateina iš 
priėjo išvados, kad “nėra Atlanto andenyno, o ne išnėra• ” sausumos vandenų ganą. 

Jei kas debesis iš vandeny
nų pradės gaudyti pakelėj 
ii- melžti, tai kraštai toliau 
nu«> didžiųjų jurų gali rim 
tai išdžiūti ir tada oro tai
symo klausimu turės susi
rūpinti k ngresas, o gal rei
kės ir tarptautinio susitari
mo, kaip oro taisymo darbą 
daryti, ar kaip jo nedaryti.

Nevv Yorko vandens “si
tuacija" matosi iš šitokio 
vieno biuletinio: rezervua
ruose vandens užvakar bu viai nūs siunčiami J pauan- io,-7c non onn - i: ges apibarstyti t<«* rtehesis 75.000,000 galio

ko bijoti, reikia bandyti. 
Jei bandymas nepasiseks, 
nuostoliai nebus dideli, c 
jei pasiseks—vandens pairn- 
pinimo klausimas bus iš
spręstas. Bandymai bus da
romi greitu laiku ir numato
ma juos tęsti per šešius mė 
nesiūs. Bandymams bus 
panaudota RADAR apara
tai, kurie parodo debesų 
vandeningumą. Kaip tik 
virš Catskill kalnų pasiro
dys užtenkamai vandeningi 
debesys, du policijos orlai- 
iai bus siunčiami į padan

nų. Vakar vandens padau
gėjo 1.726,000,000 galionų. 
Rezervuaruose yra vietos 

I.” į 233.1 ”»6.(i0O,OOO galionų 
vandens. Kasdieną Nevv 

ve, eik savo penkiakalbio Vorko didmiestis sunaudo
ja apie 1.200,000,000 galio
nų vandens.

vienu iš dvejų chemikalų— 
sausu ledu, ar sidabro iodi- 
du. Bandymai negali bran-

profesoriaus paieškoti.
—Okidoki, vaike, pasi- 

—O ką tas profetorius , eisiu pasivaikščioti, o tu, tė-'veizėsim Kitą kartą.

didžiuma vaikų pradeda 
lankyti mokyklą.

Tie, kurie lanko mokyk
las, bus suskirstomi sulig 
amžiaus ir užbaigto mokyk
los skyriaus. Panašus duo
menys bus renkami, kiek 
tai liečia kolegijų studen
tus. Kai šie duomenys bus 
centralinio statistikos biuro 
suskirstyti lentelėmis, švie
timo įstaigos turės faktus, 
kuriais remsis planuojant 
patenkinti augančius mo
kyklų reikalavimus.
Duokim Teisingus 
Atsakymus

Jungtinių Valstybių cen- 
tralinis statistikos biuras, 
pradedant balandžio 1 d. 
vykdys 1950 metų gyvento
jų, žemės ūkio ir butų sura
šymą. Balandžio mėnesic 
bėgyje, 140,000 vyrų be 
moterų atsilankys Į 45.000, 
000 Amerikos butų apklau 
sinėti juose gyvenančia* 
šeimas. Nuo jų atsakymu 
priklausys vienas dalykas 
tai skaičius atstovų, kuriuo, 
kiekviena valstybė ture- 
Jungtinių Valstybių kon 
grėsė.

Surašymo duomenys yra 
svarbu įmonėms, vyriausy 
bei ir kiekvienam, kas nau
doja skaitlines įvairiem*- 
reikalams. Teikiami sura
šinėtojams atsakymai yra 
konfidencialaus pobūdžio. 
Surašinėtojui už d r a u s t a 
Įstatymu bent kam atideng 
it duomenis. Centralinis 
statistikos biuras skelbia 
duomenis tiktai anonvminė- 
se statistikos lentelėse.

Klausimai, kurie bus gy
ventojų surašyme klaupia
mi, yra:
Šeimos Galvai

—K. N.
Ar

ūkio?
sis namas yra

Aniukštis. Petras, iš Vindei- 
kių km.. Musninkų vals., Uk
mergės apskr.

Draugelis. Juozas, iš Oželių 
km., Paežerių (dabar Pilviškių) 
vals.. Vilkaviškio apskr.

Dzindzeleta. Aleksandras.
Keršulytė. Uršulė, iš Rauga- 

liškio vienkiemio. Subačiaus 
vals., Panevėžio apskr.

Kurkauskaitė - Matukaitienė. 
Uršulė, iš Rutkiškių km.. Alvi
to vals.. Vilkaviškio apskr.

Kurkauskas. Petras, iš Rut
kiškių km.. Alvito vals.. Vilka
viškio apskr.

Lekešys, Juozas, iš Vilkaviš
kio apskr.

Punkris. Motiejus, iš Papiš
kių km.. Pušaloto vals.., Pane
vėžio apskr.

Sakalauskas. Simonas, iš Gu
delių km., Vilkaviškio vals.

Siaustas. Albertas, gyvenęs 
Papilės m.. Šiaulių apskr.

Timinskis, Vincas, iš Pažieg- 
ždrių km.. Lekešių vals., šakių 
apskr.. tarnavo Amerikos lai
vyne.

Venslovaitis Jonas, iš Gel
gaudiškiu dvaro, šakių apskr.

žemaitaitis. .Jokūbas, iš Biu- 
kiškės km., Vainuto vals.. Tau
ragės apskr.

Žemantaustas. Jurgis, iš Vai
nuto vals., Tauragės apskr.

Zubrickas, Juozas, iš Braškių 
km., Sintautų vals.. šakių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Cvnsulate General <>f Lilhuana 
41 West H2ntl Street 
New York 24, N. Y.

Tarsis dėl Berlyno Gynimo

(ar
gi

(jei

Kurioje 
s v et imame 
męs?

Ar jis naturalizuotas 
svetur gimęs) ?

Asrrenims 14 Metų 
Amžiaus ir Daugiau

Ką šis asmuo daugiausia 
veikė praeitą savaitę—dir
bo. šeimininkavo, ar ką ki
tą darė?

Ar šis asmuo iš viso ką 
nors dirbo praeitą savaitę, 
neskaitant darbo apie na
mus?

Ar jis ieškojo darbo?
Nors jis ir nedirbo praei

tą savaitę, ar iis turi darbą 
ar užsiėmimą?

Kiek valandų jis praeitą 
-avaitę dirbo?

Kokios lūšies darbą jis 
dirbo?

Kokios rūšies prekybos 
ar pramonės įmonėje jis 
dirbo?

(Nurodyk, ar jis dirbo 
privačiam darbdaviui, vy
riausybei, savoj įmonėj, ar 
be užmokesčio šeimos ūky
je ar įmonėje.)
Asmenims Visokio Amžiaus 
(Kas Penktas Asmuo)

Ar jis gyveno šiame pa
čiame name prieš vienerius 
metus?

Ar jis gyveno ūkyje prieš 
vienerius metus?

Ar jis gyveno tame pa
čiame apskrityje prieš vie
nerius metus?

Jei ne, kokiame apskri
tyje ir valstijoje gyveno 
prieš vienerius metus?

Kuriame krašte jo tėvas 
ir motina gimę?

Koks mokyklos aukščiau
sias skyrius, kuri jis lankė

Ar jis tą skyrių baigė?
Ar jis bent kada lankė

ant mokyklą nuo vasario mėne
sio 1 dienos?

valstybėje 
krašte) esi

Amerikos aukštasis kom;- 
sionierius Vokietijoj, J. Mc- 
Cloy, išvyko i Berlyną pas;- 
tarti su to miesto viršinin 
kais ir kariškais vadais dėl 
Berlyno gynimo nuo ar 
siančio bolševikų “iuuntv- 
menės” įsiveržimo gegužės 
mėnesio gale. Bus tariama
si ir apie rusu vienaip vien 
daromus susisiekimo truk
dymus.
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Vermonto Farmose
XXX j vo gerai ir apleidai Ver-

CAMBR1DGE, Vt., Val-5"101?4’ ^aci negalėjai pa- 
ley slėny, Mre. Duffy

moko farmenu vai-;nomis
kučius (mokytojauja 25-tus 
metus), vakarais, savo na
muose, tremtinių Dudkų pa
talpose, lavina' naujakurius, 
šešios ypatos, keturių tau
tybių, turi vieną ir tą pati; 
tikslą—kuo greičiausiai iš
mokti anglų kalbos.

Išmokus

—O, buvo ir 
priežasčių.

—Pavyzdžiui?
—Galima parodyt

daugiau

labai
daug priežasčių, bene svar
biausia, tai man iš profesi
jos, kaipo mokytojui, ten 
persunku.

—Tamsta manai, kad čia
kalbėt, skaityt, jfcngVįau anolj kasti ne

,ne™"bu/ karves melžti?
lengviau dirbt, bet daugiau, _Gal jf nekn , bet
pelnys ir abelna, geriau gy-j^. Augiau uždirbsiu, 
vens. -Jie galės savystoviai
Įsikurt ir dargi nuosavybės Į —O kur darbą gausi? 
Įsigyt. Be kalbos, be pra-' Mes seni amerikonai vos tik 
dinio išsilavinimo lengves-
ms gyvenimas ir Šviesesnis 
rytojus neįmanomas.

šioj apielinkėj yra ir 
daugiau naujų ateivių. De
ja, ne visi jie turi palinkimo 
lavintis, ne visi lanko mo
kyklą—didelė klaida. Kai 
kurie jų atvyko su diplo
mais, kai kurie tėviškėj bu
vę dideli žmonės, visuome
nininkai ir valdžios parei
gūnai. Nagi ve, kaip čia 2V v u 1 i š k a 
dabar, imk ir vėl pradėk 
nuo pat pradžios, nuo abė
cėlės—ne unaras.

Broliai ir mielos sesutės, 
unarą pamatysim po dvejų, 
nedaugiau kaip po trijų 
metų. Kurie mokinsis, la
vinsis, tie bus ir čia unaravi 
vyrai ir moteiys. Gražiai 
gyvens ir bus pavyzdingi pi
liečiai. Kurie nesilavins, o 
vien tik svajos, kaip greit

po tris dienas tedirbame ir 
negalima žmoniškai gvven
ti.

—Kad ir badu avėsiu, o 
vistiek ten karvių nemelšiu 
ir kur tu girdėjai kad vyrai 
karves melžtų.—griežtai di 
pūkas užakcentavo.

—Tai kas gi ten tokio 
baisaus karvę pamelžt, man 
visgi neaišku?

—Ne baisumas, bet tas
, . „ .. „__ „ nemandagu-

mas, nespėk pritupt ją 
melžt, tai lyg tyčia, čiūkšt 
su uodega, it su šlapia šluo
ta, tau per burną; nespėjai 
nusibrauki ir vėl tas pats, 
tai ir melžk kad nori!

—Iš tiki-ųjų tos Vermon
to buziutės visai nemanda
gios, Lietuvoj jos taip ne
dalydavo.

—O iš kur žinot, kad taip 
nedarydavo, bene jus mel-

KELEIVIS, SO. BOSTON

MUSŲ NAUJAKURIAI MOKYKLOJE

Paveiksle matome naujakurius, nesenai atvykusius i Vermonto farmas. kurie uoliai 
mokosi anglų kalbos su mokytoja Mrs. A. Duffy. Fotografijoj matytis (iš kairės 
į dešinę) Vladas Dudka, lenkas; Aleksandras Topolovičius. jugoslavas: Andrius Dit- 
kus, lietuvis; Mrs. Arnold Duffy, mokytoja; Pranas ir Elzė Rimšai, lietuviai, ir 
Dudkienė su dukrele ant kelių, lenkų tautybės.

nau tu nesunkiai gausi, už grindais. Nuo minėtos die- 
trijų dienų ateisiu atsiimti.” j nos ji oficialiai vadinsis Pa- 
Numetęs ant stalo 200 mar- šaulio Lietuvių Bendruome-

neturėjo, bet jie turėjo DP.tis komfašizmą—to mum ‘ “Aš norėjau tamstos pa
teisės, tai Dėdė Šamas ke-Į užtenka. prašyti, kad rytoj nuvažiuo-
lionės lėšas apmokėjo, jie Duokite daugiau duome- tum i Berlyną ir nuvežtum 
atvyko, Įsikūrė ir dabar nų apie save: mano keturis laiškus.”
.Marijona dainuoja lietuviš-į 1. Nuo kurio krašto iš Grafas Mirbachas nuste- 
kas liaudies dainas, kad net Lietuvos, kaimo, apskri- bo. •‘Kodėl tamsta nenori 
Vermonto girios skamba. !čio?
Dirba sunkiai, bet ir gyve
na gražiai.

-Sakote esate lietuviai ka
talikai, aš irgi lietuvis, bet 
nekatalikas, o vistiek jum 
norėčiau padėti, taip lygiai,

žėt?—atsiliepė dipuke.
vės Alėją Kaune, su lazdele Laiškas iš Belgijos 
baksnojant ir demonstruo
jant savo inteligentiškumą 
—tie labai skaudžiai nusi
vils. Tokiem bus negera 
Vermonte, negera visoj 
Amerikoj.
Vietoj Dėstyt Principus 
Pristatė Melžti Karves

—Mums buvo sakyta, 
kad p. Jenkins yra geras 
lietuvis, didis unijų vadas, 
daug nusimano apie Ameri
kos darbininkų judėjimą ir 
labai geros širdies žmogus.
Bet jis mažai nusimano apie 
darbininkų politinę veiklą, 
nieko neišmano apie socia
lizmą, tai nuvykę ne vien 
Jenkinsą, bet visus ameri
kiečius pamokysim tikro so- 
cialdemokratizmo. Bet tas 
“geraširdis,” vietoj duoti 
progos dėstyt socializmo 
principus, mus pristatė kar
ves melžt. O pats tik švais
tosi po faunas ir mums nėr 
progos ji pamokyt, su far- 
meriais kol kas kaip rei
kiant nesusikalbam. Kokia 
čia teisybė?—lyg nusivylęs 
“dipukas” sundžiasi savo 
bičiuliui, atvykęs jau Į 
Pennsylvania valstiją.

—Tai tik todėl ten nebu-

vėl gaies vaikščiot po Lais-

‘•Brangus Tautieti! Duodu 
žinoti, kad mes esam Belgijoj, 
esam apverktinoj padėty. No
rime žinot ar nebūt galima kaip 
nors patekt Į Ameriką. Ne
svarbu kur ir kokiems darbams, 
ant ūkės, ar fabrike, bile tik 
Amerikon. Europoj neįmano-< 
ma gyventi. Savo lėšų netu
rim. kad galėtum vykti. Mus Į 
giminaitis. Kazys Kam nskas 
su žmona, nuvyko, Įsikūrė \ er Į 
mont ir sako. kad jiems ten 
gerai, bet kol kas jie neišgali 
mums padėt nuvykt pas juos. | 
ten vietos sako yra. tai ar ne
galėtum kaip nors tamsta mus 
išgelbėt <š šitos peklos. Esam 
lietuviai katalikai, šeima iš 4 
asmenų. Malonėkite duot at
sakymą.—Pauiiukonių šeima. 

Jiems atsakėm sekamai: 
Brangus Lietuviai! Jus

kaip ir daugeliui jau pade- yra, ką jie veikia? 
jau.

Kada reik žmogui 
bos, tai mes
kokios jis tikybos ar parti T, . . . ...
jos, bile tik ne Stalino arba lk> Pamatymo Amerikoj. 
Hitlerio kupčius, šinkuojan-‘ A. Jenkins.

pagal-

jų paštu pasiųsti, gal neturi
2. Šeimos nariai, vardai, pinigų, aš galiu duoti kelis

amžius? grašius,” pasiūlė jis.
3. Ar turite DP teises?
4. Kaip senai esate Bei- “Xe, mano mielas, pinigų 

gijoj, ką ten veikiate? 1 aš pats tamstai duosiu, kiek
5. Ar daug ten lietuviu teikės, nes pastų negaliu

rnimKit mus 
-įus linkėjimus

.. i
i i • civio minu iuiiiK U* nCTIUSl“neklausiam,- . , . J ...' rrnnkit, nertustokit vilties.ov rvmi-

Kaip Dirba Sovietu Šnipai 
Užsienyje

Dar belankant Heidel- šio, nei iš to jo kambary su
bergo Universitetą tarp už 
sieniečių 
susidurti ir su grafu Mirba- 
chu, rusų baltuoju emigran
tu. kuris 1917 metais raudo
nai bangai užliejus Rusiją 
turėjo laimės mažu laivu

, ... A.-.- • it? a oniwr Juodąsias juras pa-laiškuti is vasario 16 d. ap - J H
laikiau, ačiū. ” prukti i Konstantinopoli 
laiKiau. ar,u. I (Turkijoje), o iš ten atsb
3‘uom ^gjvenat Be ^o . Paryžių kul. dirbo
ir klausiat, a, ne g ; fabrikuose juodu darbinin-
PaTaip. galim?" tik reikia Prikėlė 1

np’Austriją ir ten jį uzklunoturėt kelionei le>u, aiba, UI u. , • 1 •;hci v . Hitlerio okupacija, o pagateises. Kiek suprantu is

Rašote, kad

laiško, tai lėšų neturite, o 
kaip su DP teisėmis? Mes 
darbo ir buto garantijas ga
lim parūpint..

Jus giminaičiai lėšų irgi

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.

skambėjo telefonas. Kaž- 
studentų tekdavo koks nepažįstamas balsas 

prašė ji skubiai ateiti i Pla
teli, gaišųjį Vienos “Lun; 
parką.” Mirbachas pama
nė, kad tai bus vienas iš 
naujų pažįstamų, kurių 
am, kaipo senberniui besi- 
bastant iš nuobodumo va
karais po kavines tekdavę 
nemažai susidurti, o iš blo
go vokiško akcento spėjo

liau rusų šnipai.
Pagal jo pasakojimą vaiz

dai slenka, kaip kino filmo- 
je. 1938 metais jis gyvenęs 

1 Vienos mieste, Austrijos 
sostinėje, ir vakare grįžęs iš 
darbo lankydavęs universi
tetą. Hitleris Austriją pri 
jungė prie Vokietijos ir ro
dė visaip savo galybę ii 
."muitą, miestas buvo pilnas 
Gestapo šnipų ir nacių 
agentų. Žmonių nuotaikos 
buvo įtemptos, padangė 
niaukėsi, ore kvepėjo para 
ku ir artinosi didelė karo 
audra, kuri netrukus už
griuvo, užsitęsdama kone 
šešis baisius metus: 1939- 
1945.

Niekam, tur būt, nė j gal 
, vą neatėjo, kad tokiu sun 
i kiu metu dar veikia kokios 
į kitos špionažo jėgos, kurių 
reikėtų saugotis nemažiau.

siųsti, kad nepakliūtų i blo
gas rankas. Tamstai nieko 
neatsitiks, nes kaip baltas 
emigrantas nekrisi vokiečių 
policijai į akį.”

Mirbachui iš nustebimo 
išplėtus akis, nepažįstama
sis nervingai jį pertraukė: 
"Kad negaišti brangaus lai- 

! ko, leisk tamstai atvirai pa- 
; sisakyti, mano pavardė Ka- 
izačenko. esu NKVD (rusų 
| politinės policijos) kapito- 
l nas, jau šeši mėnesiai kaip 
atvykau čia iš Maskvos, 

j Aišku, šią valandą mano 
1 gyvybė yra tavo rankose, 
bet aš manau, kad tamsta 
suprasi, jog tamstos gyvybė 
—gali būti mano rankose. 
Mano draugai žino, kur iš
ėjau, ii- jei nebegrįšiu atgal 
ši vakarą, žinos kaip tams
tai padėkoti.” Dar primer
kęs kairę akį pridūrė: 
"Musų rankos—ilgos, nuo 
NKVD žmonių tamsta nie
kui pasauly nepasislėpsi 
nebent Afrikos tyrlaukiuose

kių, dingo per duris. Mir
bachas nusigando ir apsi
džiaugė. Nusigando dėl 
sunkaus ir pavojingo reika
lo, o apsidžiaugė gavęs tiek 
pinigų, kurių ypač paskuti
niu laiku jam labai trukda
vo. Ant rytojaus jis suži
nojo, kad Tyroliaus kalnuo
se, pas kalnų piemenis ne
sunku gauti seno fasono 
pistolietų, nuvažiavo ten ir 
tikrai surado, ko norėjo. 
Grįždamas traukiniu Į Vie
ną sužinojo, kad vokiečių 
Gestapo žmonės dažnai pa
krato į Vieną atvažiuojan
čius, daro areštus Įtartinų 
ir krato bagažą. Kuo la
biau artėjo i Vieną, tuo 
daugiau apmirė Mirbacho 
blusos. Jis savo čemodaną 
nunešė i gretimą kupė, kad 
reikalui ištikus galėtų užsi 
ginti. Ir tikrai, antroje sto
tyje prieš miesto centrą Įli
po du nacių juodmarškiniai 
ir liepė visiems parodyti do 
kumentus, matyt, ieškojo 
politinių priešų pagal juo
dąjį sąrašą. Nors jie baga
žų nekratė, bet Mirbąchas 
žinodamas, kad Hitlerio bu
vo uždėta mirties bausmė 
už slaptą šaunamų ginklų 
laikymą, netilpo kaily, pir
moje stotyje iššoko iš trau
kinio, paėmė taxi, nudumė 
pas Kazačenką ir kone pul
damas ant kelių aiškinosi, 
kodėl bijojęs atnešti gink
lus. Kazačenko tik nusi
keikė, pasakė “durak,” už
sirašė vagono numerį, ku
riuo važiavo Mirbachas, ir 
paėmęs antrą taxi kuo sku
biausiai išvyko į gelžkelio 
stotį. Mirbachas parskubė
jo namo ir bijodamas toli
mesnių komplikacijų, tą pa 
tį vakarą jau dundėjo trau
kiniu į tolimą Bavarijos 
miestą Muencheną, kur ir 
apsigyveno, tikėdamasis, 
kad jo taip toli neieškos 
NKVD agentai. Ir tikrai, 
nei su kapitonu Kazačenko, 
nei su jo draugais jam ne- 

! beteko susidurti. Matyti, 
kad jie vagone susirado 
Mirbacho “užmirštus” pis 
toletus ir nutarė “kvailam 
seniui,’’ anot jų, duoti ra 
mybę, nes iš tokio bailaus 
bendradarbio negalėjo 
laukti sau daug naudos.

Taip lengvai pasibaigė ši 
trumpa istorija, kuri tačiau, 
kaip daugelis žinome, ne 
būna tokia “trtimpa” žmo 
nėms įtrauktiems į NKVD 
tinklą—pačių rusų valdo
mose žemėse.

St. Jog&udas
kad tai gali būti vienas is jc,al pietų Amerikos džunglė 
tautiečių rusų, dėlto skubia:1

paltą ir išėjo pasi 
Kai

užsimetė 
matymui 
privažiavo Praterio sodus, 
ties pat vaitais stovėjęs 
kažkoks nepažįstamas mon
goliškai plačiom žiaunom 
žmogus tuoj priėjo ir prisi
statė,

“Kodėl tamsta taip daug 
vėluoji, grafai Mirbach, 
prabilo žmogiukas rusiškai, 
“aš tamstos laukiu jau 2< 
minučių.’’

se. LIETUVIAI EUROPOE
Matydamas Mirbacho nu- 

tramvajum Į stebimą nepažįstamasis at 
sileido ir sutiko, kad jis sa
vo vietoje rastų kitą patiki
mą žmogų nuvežti laiškams 
į Berlyną, tokiu buvo pa
siūlytas kitas nuskurdęs ru
sų emigrantas ir Mirbachas 
apsidžiaugė gerai išlindęs iš 
skyles. Ramiai prabėgo po
ra savaičių. Mirbachas išsi
kėlė į kita kambarį kitame 
miesto pakrašty ir džiaugė

Mirbachas apsidairė, kiek sj nu.-ikratęs "nauju drau 
nustebęs. ‘ Bet aš jūsų vi-Ly." tačiau neilgam, Yie 
sai nepažįstu, pirmą kartą na vakarą jo kambary atsi- 
matau, o mane čia iškvietė! ,a(lo vėl neprašytas svečias, 
kažkoks senas pažįstamas.: ta< pats kapitonas Kazačen- 
taigi netrukdyk manęs,
noriu jo paieškoti.”

nės Vakarų Vokietijos Ben
druomenė. Visi šios bend
ruomenės tvarkomieji orga
nai veiks pagal PLB statu
tą.

Naujieji Lietuviu 

Transportai
Apie kovo 25 d. laivu “Gen

eral Greeley” j New Yorką at
vyksta 76 lietuvių šeimos. At
vyksta :

Antanas Antanavičius. Juozas 
Babtavičius. Placidas Baly nas, 
Alfonsas Babarskas, Alfonsas 
Bimba. Jonas Bogušis, Uršulė 
Bradunienė. Petras Brazys, 
Fridrichas Brcnas. Juozas Byla, 
Kazimiras Česnauskas, Tomas 
čiunka, Stepas Deveikis, Vin
cas Dubauskas, Juozas Gleba
vičius, Viktoras Gramsas. An
tanas Grigėnas. Antanas Gri
nevičius, Benediktas Grisma- 
nauskas, Marija Grybaitė, Jo
nas Ignatavičius, Pranas Ivaš
kevičius, Kazys Jacevičius. Ka
zys Jakaitis. Konstantinas Jan
kevičius. Česlovas Janusas, Kle
mas Jasaėtis, Ona Jovaišienė, 
Stasė Juknienė, Adolfas Juras. 
Vytautas Kaminskas. Vladas 
Kiškis, Julius Kisieliovas, Pet
ras Kvaraciejus, Balys Laucė. 
Antanas Leipus. Andrius Liliš- 
kis, Antanas Lingis, Erdvis Lu- 
kavičius, Ona Lopotienė, Petras 
Makauskas, Juzė Malinauskas, 
Bronė Markūnas, Jonas Mer
kys, Jonas Mickevičius. Simas 
Mikalauskas. Henrikas Morku- 
nas-Markauskas. Bronė Pet
rauskas, Albinas Praščiunas, 
Jonas Puodžiūnas, Jurgis Puš- 
cevičius, Antanas Račaitis. 
Juozas Rimkevičius. Andrius 
Senkus, Jonas Šimkus, Vilius 
šiškinas. Jonas Smailys. Česlo
vas Stirbys. Katrė Stonys, Jo
nas Stungurys, Leonas Stu<l- 
nickas. Pranas Susą, Augusti
nas Šližauskas, Ema Švedienė, 
Antanas Valatis, Vytautas Va- 
leiša, Stasys Valiušaitis, Adol
fas Vasiulis, Kazys Vebeliunas, 
Antanas Veisas. Jonas Venc
kus, Juozas Vikšraitis. Antanas 
Virkauskas, Balys Vosylius ir 
Juozas žvinys.

Kovo 24 d. laivu “General 
McRae’’ j New Yorką atvyksta 
56 lietuvių šeimos. Atvyksta:

Pranas Alseika, Kvirinas 
Aleknavičius, Viktoras Arlaus
kas. Petras Baltramonas. Vin
cas Čepukaitis, Vladas Danile
vičius, Jonas Daniunas. Stepo
nas Dubikaitis. Stepas E vedi
nas. Pranas Gaigalas, Bronius 
Grindus, Vladas Gustys, And
rius Ilgaudas. Pranas Jančaras, 
Vytautas Jasinevičius. Petras 
Juozaitis. .Jonas Kanavičius, 
Petras Koncė, Domas Krivic
kas. Petras Kuniutis. Domas 
Lengvinas. Julius Levanas. 
Jurgis Kindžius, Vladas Matu
lionis. Mikas Mickevičius. Pra
nas Mickus. Zigmas Mikužis, 
Jonas Nari.iauskas. Pranas Ne- 
nius. Stasys Nenortas. Vacys 
Numgaudas. Antanas Polinaus- 
kas. Jonas Pranckevičrius. Bro
nius Racevičius. Aleksandras 
Radžius, Agota Raškus. Vytau
tas Rašytinis. Pranė Sabaliaus
kas. Juozas Sadauskas. Paulina 
Šalkauskas. Stasys Santara". 
Jonas Šimanskis. Adomas Ske- 
teris. Kazys Skobeika, Pranas 
Šniokaitris. Jonas Stalanis. Juo
zas Totoraitis. Liudas Tukys. 
Juozas Vailokaitis. Petras Vai
nauskas. Gediminas Velička, 
Petras Venclovas. Elena Vili
mas. Povilas V'lkas. Stksys Za- 
barauskas ir Felksas Zylė.

Kovo 14 d. Šveicarijo. 
prasideda IRO (tremitnii 
aprtipinimo tarybos posė 
džiai. Į šią konferenciją iš 
vyko stipri lietuvių delega 
cija, susidedanti iš V. Si 
dzikausko, Dr. J. Jasaičio 
J. Valaičio ir Herbačiaus- 
ko. Šiuose IRO tarybos įm> 
sėdžiuose bus svarstomi 
svarbus likusiųjų EuroĮioje 
tremtinių aprūpinimo klau
simai.

Vakarti Vokietijoj, ame
rikiečių zonoje pasiliko tik 
trys lietuvių tremtinių ap
gyventos stovyklos, būtent: 
Schvv. Gmuend, Muenche- 
nas ir Kemptenas. Prancu 
zų zonoje yra dar apie 300 
lietuvių, bet jų dauguma 
turi dokumentus išvykti.

Nuo vasario 16 d. Lietu
vių Bendruomenė Vokieti
joje persitvarko Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pa-

ko, užsisagstęs paltą iki au 
su. Kaip visada, pasku 
bom, nesėsdama* Į kėdę, 
sudavė Mirbachui kumščiu 
i oetį i’’ sako: “Tu seni M ii 
bach. gauk dėl manęs grei
tu laiku, du pistolietus, pi- 

tavo dalykas,
ir susėdo nuošaliai ant ir. c-'man skubiai reikalinga, ai 

nti? viena—ne kai-
,, didelis miestas, ma-

a s

“O nieko (ničevo), mes 
greit susipažinsime, civa tik
į nuošalų užkampį, aš pab 
tamstą iškviečiau telefonu 
taigi viskas bus tvarkoje."

Kai abu tylėdami nuėjo ;niga: ne
j negu nacių rudmarškinių
i Grafas Miibachas pasako-į dinio suolo, nepažįstamasis siipra 

vieną vakarą nei iš pradėjo: mus.jo, kad vieną ma?

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
gt, Chicago, DI., ar vietos 
ALT skynui.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENC

SutvarkykitŠeimos Dokumentus
Ar žinote, kiek jūsų šei

mos nuosavybė verta? Ar 
žinote, kur randasi jūsų

Sočiai Security Board, Bal- 
timore, Md. Reikia paduo
ti savo vardą ir adresą, pa-

svarbesnieji dokumentai, mestos Sočiai Security kor-
kaip vedybų ir gimimų met 
likai, testamentai, gyvybė 
apdraudos liudijimai, So-, 
cial Security kortos, piliety
bės popieriai ir kiti doku
mentai?

Jeigu nežinot, tai turėtu
mėt tuos dalykus tuojau su
tvarkyti. Jei neturit testa
mento, tuojau jį padarykit, 
nurodydami, kam ir kaip 
jusu turtas po jusu mirties 
turi būt padalytas. Kitaip, 
po jūsų
išffrobstvs svetimi.

tos numeri ir nurodyti tiaro- 
davio vaidą ir adresą.

i 3. Vedybų ir gimimų
metrikai yra labai svarbus 
dokumentai. Jeigu neįro
dysi savo amžiaus, tai nega
lėsi gauti Sočiai Security 
pensijos. Pensija mokama 
ir vyro žmonai, todėl rei
kalingi ir vedybų doku-, 
mentai. kad Įrodyti, jog esi 
vedęs. Be šitokių doku
mentu kai kurios inšiurans 

m.iiue.' uKU=i luitą kompanijos jr apdraudos
neišmoka. Tokius doku-.

Kuomet dokumentai bus mentus patartina laikyti ne-, 
sutvarkyti ir padėti saugioj, degamose bankų spintose, 
žinomoj vietoj, turėsite vadinamose safety deposit 
daug ramesni gyvenimą

Tiems dalykams 
kyti patartinas šitoks pla
nas:

1. Paimkit 3 lakštus ra-

KFttTVT?,
BEKOJfc MOTINA GAVO ANTRĄ Kl DIK1

Airs. ftetty Jeaa E. Hagglund (dešinėj) yra hekojė mote
ris. ji vaikščioja dirbtinomis kojomis, bet ji jau susilaukė 
antro kūdikio. Jos vyras William laiko pirmąjį vaikuti 
ant ranku. Fotografija nutraukta Springfield. IIU ligo
ninėj. Mrs. Hagglund turėjo ilgai gydytis, buvo operuota, 
kol jai buvo pritaikintos dirbtinės kojos.

orą. Jeigu jis silpnai alsuo-Į 
ja. reikia daryti dirbtinį al-l 
-avimą. Jo plaučiai turi j 
gauti labai daug tyro oro. j 
Ji reikia paguldyti aukštel- 
ninką ir gerai apkloti.

lodina yra geras vaistas 
iš lauko, bet viduriams ji 
yra nuodas. Vaikai, o kar
tais ir suaugę, kai kada nu
ryja jos i>er klaidą. Tokiais' 
atsitikimais reikia tuojau 
duoti išgert puoduką krak-1 
molo atskiedus ji šaltu van
deniu, kad butų tokio tirs ; 
tunto, kaip maslionkos.

Įkišti gerklėn pirš- 
igonis išsivemtų.

i uomet 
ta. kad

’Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IK 
DEKLAMACIJOJ

demokratinio
SOCIALIZMO PRADAI ,

Šioje knyg.-ja telpa daugybė nau
jų, labai era ir jaukiilgų monolo
gų ir tiekiarna. ijų. Visokios temos: 
»!arhir,ir.ki r. re’.'Iiucioiiieriškoa,
tautiškos, iiuinori*!i-. ir laisvama
niškos. Vi-o< si ai.iLins, visos geros. 
Tinka vi-.okienis apv aiksčiojiinaaia, 
baliams, koloritams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ........... 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur r.yksia visi tie lobiai, kuriuos 
'žmonės "kuria per amžius'.' Sj intri- 
' grojantį polu; ai-, boaoiniškų Uau- 

naujesmomib . sįmą ais’ . ia garsusis Vokietijos so- 
tuo klausimu papildyta ; ciąiJtmokratų to-ic įkas išari h'aut- 
Kaina.............................. 2dc sky. Kaina ................................... luc

j SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikai: - trumpais ir aiškiais

Labai nopuliari ir naudinga šių' 
dienų klausimams suprasti knyguie. I 
Kaina ................................................. .

DĖL LAISVOS LIETI VOS
LSDP Užsienių Grgairza,ij».- ra.- 

tai ir dokumentai, sudaryti dei uol- 
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 25c

SOCIALDEMOKRATIJA IK
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky 
žiniomis 
knygutė.

boxes. Toki baksa galima 
«utvar- Pasisa,nfb"li beveik kiekvie

name banke. Už metus rei-j 
kia mokėti nuo $5 iki $10!

bakso di-ir
nuo

daugiau, pagal

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

Arba

ir
faktais parodo, r.ai;> k> šiol keitėsi 

komunistų diktatūra faktų draugijos lotr.-s, • kodėl turės bu- 
šviesoję. Visi nori žinoti apie Rusi-1 ^i pakeistu . a;, ’/n.us. Kaina 25c

PATINKA POLIGAMIJA fcsiji’SiaS NIHILISTAI
bėmis ir kodėl Rusija uenori Įsileisti | 1.•ag.-.r ja t :j.ose aktuose. Veika-

AFRIKOS MOTERfMSS

I1 caro Alek- 
:r nesun- 

veikalas. Iš
viso nika'an.a •. ž? ypatų*. 25c 
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAI S Vi EI ĮNINKĄS? 

Parašė kini. 1. Valdoka. Knyga

iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji1 las per*t;r." n-jza . .a 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar Sandro ii. La .1 .- ku 
yra demokratija, kokie darbininkų kuli sceie-j r- ari -ia>

■ uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 

. yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa'filis SUgrjZ0 Ženevon ir pi'H-|apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko-: ,
L -nl U'imot-uno iurvA-’kia Lietuvos atejtis gali būti ? Atsa-1 ’r’h -vl: Iže.'J, Kv.u i\^I.iėIU..< JUOll , Įžymus į šiuos klausimus galėsi gau- ■<*/n..i. 

veidėms moterims natin-L1 nusipirkęs naujai .iškištą knygą. f£t?;,.^a,i J‘

Jungtinių Tautų komisi
ja, kuri buvo nuvykusi į Af
rikos Kamerūną ištirti mo- 

•dėti. šiomis dier.o-teru 1-

šeimynai, jeigu vyrą ištinku. KLAUSYKIT, VAIKELIAI 
nelaimė. Toji apdrauda tu-

šonu,/iLpiti-L’i.-'yi.-Ą-kU’Tok!".b“ks? nume- -L'laLo^0iraSIuorS
viršuje ant vieno Vyras, ant balinai reikia .rašyt. !, -"“neia'meHldku? mn

-• ;sus 3 aukščiau minėtus lak-, •. 5. neiatmei įsukus mo
t Ištus, kurie turi būt laikomi! žinotų, kiek ji tos ap- 

ncnvv- {namie. l>et jų kopijos ture-!diĮiudos gaus ir kaip ji bus 
•iklan ^uti ir safety-deposit Ja! . įmokama. Inšiurans

antro—Moteris, o ant trečioj.
—Mes Abudu. Tuomet su >tu' 
rašykit visą savo nuo 
bės inventorių: kas priklau 
so vienam vyrui, tą reikia 
Įrašyti į jo lakštą, pavyz-___nziui , pinigai padėti vau
kan jo vardu, automobilis, 
trokas, duotos kam nors pa ' 
skolos nota ir tt. Kas pri
klauso vienai žmonai, tą su
rašyti jos lakštan. O kas 
priklauso bendrai abiem, 
kaip namas, pinigai banke, 
morgičių nota, žemė ar ki
tas turtas, tą surašyti į abie
jų lakštą.

2. Senatvės pensija arba 
Sočiai Security. Ameriko
je šiandien beveik visi yra 
įtraukti į Sočiai Security 
planą ir kiekvienas jų turi 
tam tikrą kortą, kurioj yra 
pažymėtas jo numeris. Tą

bakse. Tuose lakštuose rei-į l)0Pieriai .tun. 
kia pažvmėti ir kur būna ^an^° spintoj 
laikomi raktukai nuo safe- • 'au.Ttoj \ ietoj. 
ty-deposit bakso. Tą turi
žinoti abu, vvras ir moteris,, 
nes jeigu vienas mirtų, o 
antras nežinotų kur raktu
kai. tai tektų ardyti banko 
spinta, kuri brangiai kai
nuoja. _ I turi

4. Bankų knygutės taip 
pat svarbus dalykas. Pini
gų bankuose gali turėti iri 
vyras ir moteris, bet žmo- 8. 
nės dažnai užmiršta bankų JO'' 
vardus ir net ių adresus.
Todėl vyro lakštan turi būt 
surašyta, kuriuose bankuo
se ir kiek jis turi pinigų, na-

but laikomi 
ar kitokioj Į

Skolos. Nedaug yra 
laimingų šeimynų,! 
neturi skolų. Visos į 
turi būt žinomos1 
Ar jus skolingi ki-! 

ar kiti jums, viskas 
būt žinoma ir aiškiai 

minėtuose lakštuose atžy
mėta.

Namai. Daugiau kaip 
gyvenamų namų Ame

rikoje yra užrekorduota 
kaip moterų nuosavybė. Ne
daug moterų tačiau žino, 
kokių ši nuosavybė uždeda

tokių
kurios
skolos
abiem.
tiems,

žymint ir knygučių nume- joms atsakomybių. Būtina: 
rius. o moteriškės lakšte tu- reikia žinoti, kur jūsų na-kortą reikia labai saugot. . , , . . . , - - A * i

Jos numeri reikia irašvti vi- 1hut P^akyta. kur jos Pi- mas užregistruotas, kur ran- 
nigai padėti, jeigu ji jų turi. į aasi tusų nuosavybes įro-

5. Bonai irgi ori valo būt (tymas (deed), kur yra 
surašyti Į tuos lakštus, pa- m.or g i č i a u s certifikatas, 
žymint jų vertę, numerius kiek morgičiaus numokėta,

p. ir kada jie bus atmokami, kiek dar lieka mokėti, kur
6. Inšiurans kompanijų 1?tldasj užmokėtų taksų Bu

kontą. Dėl naujos kortos išduoti liudijimai (policies:: G1jlmal 11 kitokie do .urr.eri 
reikia rašyti tokiu adresu: paprastai reiškia apdrauda lcl!-

suose trijuose lakštuose, ir, 
prie to dar pažymėti, kur 
ji būna laikoma. Jeigu ji 
kartais pasimestų, ar sudeg
tų. tada turėsite jos nume 
rį ir lengviau gauti naują

VERKIA DĖL PABĖGUSIOS ŽVAIGŽDUTĖS

m
Mažiukės filmu žvaigždutės, 9 metę Lora Lee MichelL 
pamotė verkia sukniubusi, kai jos podukra žvaigždė kur 
tai pabėgo. Maža aktorkėlė buvo atrasta vieno kunigo 
namuose, kur ji sakėsi pasislėpusi nuo pamotės, nes tai 
jai neduodanti užtenkamai valgyti, kad žvaigždutė būt y 
Uakna ir galėtų sėkmingiau vaidinti filmuose. Dėl vaiko- 
aktorkos globos dabar eina byla teisine.

Klausykit, vaikeliai, 
štai jums pasakėlė 
Apie vieną žilą,
Seną moterėlę.
Pakn pus stubelė, 
Kurioj ji gj’veno, 
Nieks jos nemylėjo, 
Kada ji paseno.
Ir visas jos turtas 
Buvo tik vištelė, 
Kuriai neturėjo 
Nei jokio grūdelio.
Likučiais nuo stalo 
Vištelę penėjo.
Ji kiaušinius dėjo. 
Vištukus perėjo.
Seneiė tą vištą 
Be galo mylėjo,
Ir gardžių kiaušinių 
Kas dieną turėjo.
Laimingai gyveno 
Sena moterėlė,
Nors jinai turėjo 
Tik vieną vištelę.

GurskieneK. rūšinis.

kad Kamerūno juod
moterims natin- 11 nusipirkęs naujai išleistą 

. . 1 SS puslapių didumo. Kaina 50pohgamna ir jos ne
norinčios šitą papi otį keisti. I Atsiminimai ir Mintys, 

Poligamija reiškia tokią
šeimynos tvarką, kur vyras 
turi daug pačių. Krikščio
niškųjų dorovininkų akimis 
žiūrint, šitokia padėtis yra 
“nenormali” ir todėl Jung
tiniu Tautu vadovvl>ė buvo • ♦ » * 

į užsimoju.'i Kamerūno kraš
tą “sudorovinti,” įvedant 

j tenai monogamiją arba 
' vienpatystę. Tuo tikslu 
Jungtinių Tautų komisija 
ir buvo tenai nuvykusi. Ji 
tačiau nustebo, kai Kame
rūno moterys siūlomai re
formai pasipriešino. Poli
gamija pasilieka kaip buvu
si.

kanti

SKAUSMAS
Užslėptą ašarą krūtinėj"
Kartybių gelmėj skandinau— 
Kodėl—ir pats dar nežinau.
Ir buvo ji ne pirmutinė. . . .

Širdis laisva—arų sekėja.
Ir veidas skausmo neišduos. 
Bet kas krutinę paliuosuos— 
Kai syki skausmas jon atėjo?

-Jaunos dienos skaidriam 
tole

Sužvilga mirtimi nuodai.
Ir nors pasaulio nebijai.
Sielos ramybė toli. toli. . . .

L. Vitkauskas.

Smarkus virimas ir dide-

KAS DARYT 
APSINUODIJUS

9. Šerai arba
Beveik visa stambioji Ame
rikos pramonė, fabrikai, te
lefonas, telegrafas, geižke- 
liai, laivai, orlaivių linijos, 
radio tinklai, maisto gamy- 
la ir kitkas priklauso 
lompanijoms, tai yra žmo
nėms, šėrininkams, kurio 
turi sudėję į tas Įmones sa 
vo pinigus. Amerikoje yra 
milionai šitokių šėrininkų.
Turi šėrų prisipirkę ir mu- mas 
-ų žmonės, paprasti darbi
ninkai, tarnautojai, smul
kus biznieriai, krautuvinin
kai. Yra apskaičiuota, kad, 
bendrai imant, kiekviena 
trečia Amerikos šeimyna 

! turi Įdėjusi pinigų Į kokiu- 
- nors Šerus, ir kad didesnė 
tų šėrų dalis priklauso mo 
te ri ms. Todėl ir šitokia 

j nuosavybė turi būt aiškiai 
moters lakšte pažymėta; o 

i jeigu šėrai yra išrašyti vyro 
I vardu, jie turi būt pažymė
ki jo lakšte.

Katalikų 
fui tais mU- 

jožs Kristaus vie- 
K ..na .... 41-25

paraše buvęs Lietuvos prizedenta- 
Dr. Kazys Grinius.

Tai yra stora, 300 puslapių knyga 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentą.- 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų persiaityti. 
Kaina ........................................... $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

tir.ii.kas. 22d 
KOKU S DIEVUS ŽMONĖS 

! GARBI SE NO V f J E?
Visckiuo.-e kraštuose ?.nn'iiės gar

bino įvairius u:.-.u.-, iiievų garbini
mas keitėsi. Kode:Kokius dievus 
garbino nu-: lota? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikšėiont bv • gadynę? Visus 
tuos kiaušiu ai akyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio fo»s. 
■Mto, 271 poslapio knyga. .. $1.00 
SIELOS BALSAI

Gražios eilės :r dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios iei c. i. :;os dainos 
apie musų .autą, aj.ie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knvga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 22.; pu-iapių knyga, 
kurioje yra daug •. .k.u eilių ir dai
nų. Kairia  .....L $1.00

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žMogos.
Bet dėl ko gi norisi? Del ko oe val
gio žmogus .-ilpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas
mažiau? Delko žmogui teikia cuk- C vp \ i k į 
raus, druskos ir kitų panašių daly- ' 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio? 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ....................................... 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodei Romoj 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystčs istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šia knygą turėt.:.

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Saierti'ino gal.a. Jciiškir.ti visokie 
sapnai visokiai at-itsii-iais. Virš 
300 puslapių k::yga. Kairia .. $1.00
JUOZAS STALINAS 

Arba, kaip Kaukazo Razkainini'.aapa^tiiarė Rdsije- ilikta-orium. Kiyn
! jis Įgijo valdžią ir pa/aimo savo l»u- 
' vusius drau/us. Labai įdomi knyga. 
1 Kama................................................." 2Sc

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ...........
ŽEMAITĖS RAŠTAI

2oc

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tik . I i iu aigumentų, ku
rių nesūraus joks jėzuitas...........2»Je
LIETIMŲ KALBOS 
GRAMATIKA

. . j. Pritaikyta Amerikos lietuviams.
Ar žinote, kad Žemaite buvo vie- i>aUg kas ■. } ■ , jaunimo nori

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar tinkamai b.m . ..vo te^ų ka’b«. 
žinote, kad ji buvo paprasta kai- „ senimą- irri i nori pagilint
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, Sav> ra šką ii , . kalbos zinoji- 

, .. gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip ma. f-.:.i granu k a -a tinkama vi
kris-į tūkstančiai ir milionai kitų moterų. ę!em.-. k.. r.o:i grrLi lie-u-.ių kcl- 

O paskui ji ėmė apysakas rašyti. išmokti. !>..!<-!- t.i\ga, ui pusi
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Kaina tik ................ ... ji.jki
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- LYTIŠKOS LIGOS 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos ,, .. _
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- n“ r?? J ; • a igori. Paraše
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- r' .. ‘a ■ '• perziureta
leivis” parduoda jos raštus parašy- ,r PaP'‘o>ta i. Kama .... 2Se 
tus Amerikoje, kada ji čia lankės, TAVO KELIAS I 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-! ii-zn-

,. , . . ... . . įse raš-tuose ji gražiai aprašo, gra-' všOt lALIZMĄ.IlS Karštis naiKina Vltann- Žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-Į parašė I P u • .- 
sų gywniwa bodą ir musų papro- kus sovis.ib.nio 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-:

isios rašytojos parašu, taipgi paveik- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
’ ‘ vaikų prieglaudų, kurias 2e-

! nūs. 
lėtos

Daržoves
usnies.

virinkit ant
Trumpas ir aiš-

.......... 25c.

stai
Skysčiai nuo vilių arba 

kenuotu daržovių labai tin
ka sriuboms ir sosams. Juo

Nuodų yra visokių ir 
kiekvieniems reikalingi ki
tokie antidotai. (Antidotais se yra daug vitaminų, 

“stakai.” vadinasi priešingi nuodams

Pakalbinkite kaimynu* ir 
draugus užsisakyti MKaUi*

maitė prifiurč? tkip^^Tve "I ^RSIST VIA DAVO ŽEMĘ? 
las Žemaitės karta sa Andrium Bu- Laba: j . iriu įmovęs filosofų da
loma ir AL Bulotiene. Bulotus žiau- leidimui apie zerrKs išvaizdą. Pairai 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka-į daugelį aut ,r;ų rias;..- Iksas. Antra 
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių,1 knygutes iai - \ra: "išvirkščias Mo
šų garsiais raštais ir retais paveik*-, ksles. arba Kaio Atsirado Kalbto.”
lais. Kaina ................................... 50c Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
Labai idmi'i knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek-

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNASveiksniai.

Čia paminėsime tiktai 
tuos nuodus, kurie papras
tam gyvenime dažniausiai 
gali pasitaikyt, būtent: al
koholis, aiš' nikas, iodina ir 
smalkės (carbon monox 
ide).

Apsinuodijus alkoholium,
duodama stipri karšta kava 
be cukraus ir pieno. Meta- 

šalta- vanduo į veidą
ir krutinę. Bandoma ligoni 
pastatyt ant kojų ir pave
džioti. Kai jis kiek atsi
gaus, paguldyt lovon ir šil
tai apkloti.

Aršeniko yra žiurkių nuo
duose, žaliuose dažuose 
(paris green) ir purškaluo- 
se, kurie vartojami me
džiams purkšti. Apsinuodi
jus tokiais nuodais, reikia 
duot daug šilto vandens 
gerti, daug magnezijos, iš
plaktų kiaušinių arba rici
nos.

Smalkėmis galima apsi
nuodyti prie gazinių ir ang
linių pečių, arba dūmais iš 
automobiliaus. Ugonj rei
kia tuojau išneŽti j šviežią

ROLIUKŲ ČEMPIONĖ

Garsiausia pasaulio roliukij 
čempionė, čechoslovakė Aja 
Vrzanova, išvažiavo iš savo 
tėvynės j Švediją dalyvauti 
lenktynėse ir nutarė nebe
grįžti namo, kol jos tėvynėj 
šeimininkauja bolševikai.

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietaviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietaviškai vadinasi. Tam j 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo- ‘ 
je ir nori jiems pagelbėti angliška.' 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny-1 
ga, su ištarimų nurodymais. $3.<k)

i.n Ui as ir s'.viaiistas. Pa
rašė I-.. V anderveide, vertė Vardu- 
nas. Kaina ..................................
tabakas

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugel: i< gyvcn.mo patyrimų para
šė K. Stikleli*. Kaina .............. 25c
‘ Keleivis,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mas*.

M a m y t e Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivi.”
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

K ei ei vi si
<36 C. Broadw«y, So. Boston 27, M
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|Iš Plataus Pasaulio
Į įdėta VISŲ SLA narių tautiš

kais centais. Sušelpimui trem
tinių lė«4»s buvo suauk uoto'- 
SI.A kuopų, apskričių ir pavie
nių narių. O ta esamoji Pildo-

Kas Ginklavo Partizanus? moji taryba atliko tik savo pri- 
i valomą pareigą perduot*: tą ne- 

Generolas Jame? A. \ Utį mažą finansinę paramą Lietu-

Konferencija Kanadoj

Praeitą savaite Kanados 
sostinėj Ottavvoj jjosėdžia- Fleet, buvęs amerikiečių ■ vos laisvinimo reikalams ir su- 

Kanados, Anglijos ir kariškos misijos Graikijoj j šelpti tą nemažą skaičių tremvo

SLA Narys.vo slapti, bet žinoma, kad rytinėj, rusų okupuotoj Vo- SLA- 
konferencijoj buvo aptaria- kietijoj padirbtus ginklus, 
mi RADAR aparatų naudo- Tas aiškiai rodo, kad Itusi- 
jimas kare, bakteriologinis ja ginklavo graikų partiza-- 
karas ir karo veiksmų gali- nūs ir siundė juos prieš; Rimantas, rašydamas
mybės arktikos srityse. (Graikijos nepriklausomybę.į ^e’e‘vl°’ vasariO I5 7 nu-

Pittsburgh, Pa.

Apie "žaliojo kalno” Jaunimą

TYRINĖJA MeCARTHY KAl.TIMMl S Paieškau savo kainto d)*augų An- MEDUS
Į tanų Įgimta vielą ir Joną Alackevi-
1 čią, paeina iš žėruolių kaimo. Uk- Gardu , loo- • i»,i.-an įurnių 
I mergės apskrities, ir Edvardą Lau- medus. Pirkėjai p ■.if-iiiiinii visose 

šeeką iš Siesikų parapijos. Malu- valstijose. ».:.iioii.: ; ; '•ti prisiunti-
n.u. 5 j ai. 1 ■» starų kelias >:». Sins- 

1 iiit caso ar m-.iiey i.ulenu • sli už- 
(12) sakymu. Bris lamus Įiik'ja.s apmo

ku siuntimo išlaidas i mažiau $2 iki
______________________________________________ — ! ali,? /.Onos į. !!>•: as: I 14 I

Paieškau mano lik|*ą seserį ituin- GEORGE M. Ol.tlM A( it
ką Stepankeviėienę, ilgus melus gy-, BED I
venų Pottsville, Pa., ir apie tą niies- l’usler 2. Mich.
tą, paeina iš Jezno parapijos, Sol»o-----  —---------------- -—777"'---------i vos kaimo, turi dvi dukteris, kurios DAUBA* PKIE l KĖS

i nekit atsišaukti šiuo adresu:
Karolis Križenauskas, 

P. O. B..x 3*3, 
Vandergrift, Pa.

gyvena Philadelphijoj. Ji pati, ar 
kas apie ją žino, malonėkite man Paieškau d;, i bildukų prie ūkės 
parašyti šiuo adresu, busiu dėkin- kad mokėtų idsi.į karves melžti, l.ie

1 gus:
.Joseph Shimukauekas, 

22 Star St.,
New Britain, (’onn.

Paieškau Elzbietos šalvaitės. po 
‘ vyru pavardės nežinau, su kuria 

kartu atvykau j Ameriką 1923 me
tais. Buvom sustojusios pas jos 
brolius Los Angeles, Calif., mieste. 

1 .Man išvykus į Pittsburghą nebeteko

I tuviai IIP vytai su moterimis ir sa 
maža šeimyna •-aus gerą prajryveni-

: mą, aiba vien vyrai. Kreiptis į: 
Miehael ICaza wicli, 

Kinnainau Avė., iii) 1, 
VV.i.diiii'rton, N. J.

Ginklai Prancūzijai

Prancūzų karo ministeris,

Deimantai Afrikoje

Afrikos “Aukso Pakraš-
___ _ _____ , pranese par-tyje” tarp Tarkwa ir Abos
lamentui, kad Prancūzija °° mtestų, kur iki šiolei nie- 
gaus liūto dali iš Amerikos ^as neiešnojo brangakme-

Renė Pleven,

tikra \ų ginklu vertė sieks brangakmenių _ ieškotoja 
S 1,124,000,000. Ginklai jau užtiko daug deimantų. pa
siunčiami i Prancūzija. bar i ta užburtą lau ą 

veržiasi galybės deimantų 
ieškotojų.

Brinkininkai Dirba
Valymas Lenkijoj

Lenkijos komunistų par
tija nutarė padalyti pagrin- Praeita penktadienį New 
dinį valymą visoj lenkų Yorko policija staiga sugu- 
spaudoj ir ne mažiau, kaip žėj0 į Jungtiniu Tautų or- 
3,000 žurnalistų ir rašytojų, ganizacijos buveinę Lake 
dirbančių spaudoj, turės ap- Success ir apstatė visas du-
leisti savo amatą dėl “palin
kimo į Vakarus’’ ir dėl kito
kių nukrypimų nuo tikro-

ris ir vartus. Pasirodė, kad 
policija sužinojo, jog ban
ditai rengėsi apvalyti .Jung-

sios Maskvos linijos. Ypač;tinjų Tautų kasą ir išnešti 
šluojami žurnalistai priešine mažiau, kaip vieną mi- 
karą dirbę lenkų spaudoje.; jjoną dolerių pinigų. Nuo

j mcryje. Vasario lG-tos minė
jimo proga, tarp kitko paliečia j 
ir jaunąją Lietuves kartą.

Deja su jo nuomone galima j 
sutikti tik dalinai, nes negyve
nęs tuo laiku Žaliakalnyje apie! 
ji nieko negaliu pasakyti. Pro-j 
vincijos jaunimas ir tuomet bu-! 
vo sveikas ir labai patriotiškai i 
nusiteikęs.

Žaliakalnio junimą Kaune te
ko pažinti vokiečių okupacijos 
metu. Pats būdamas darbinin
ku daugiausia reikalų turėjau 
su darbininkų vaikais ir turiu 
pripažinti, kad jie buvo puikus 
pogrindžio veikėjai. Jau tuo
met buvo perkami ginklai ir 
amunicija busimoms partizani
nėms kovoms su bolševikais, 
nes vokiečių pergale niekas ne
tikėjo, o apie lengvą Lietuvos 
išlaisvinimą niekas ir nesvajo
jo. todėl vien :š to sprendžiant 
tenka juos teigiamai įvertinti.

žinoma, nėra grudų be pelų, 
bet kur jų nerasime, juk ir se
nesniosios kartos išgarbintų 
tautos veikėjų tarpe sutikau ir 
tokių, kurie pogrindžio veikimo 
bijojo labiau, kaip velnias kry-

Senato viena pakomisija tyrinėja šen. McCarthy iškeltus 
kaltinimus, kad valstybės departamentas esąs pilnas ko
munistų. Tos komisijos pirmininkas, šen. Millard Tvd- 
ings (dešinėj) ima iš šen. Mc( arlhj dokumentus, kurie 
buk tai rodo. kurie valstybės departamento tarnautojai 
esą užkrėsti bolševizmu.

PAKSiDI ODA Tll.TON, N. H.
Dvejų aukštų namas Tillon, N. 

H., j;ain Si., krautuvė, garazius, 
patuštintas bjtas, didelis įbudavo-Ls^idyiuva,- . patofUS -ileilKatesą

Paieškau Pranciškaus Kupainio ir 
Marcelės Macikaitės, jie paeina iš i DARBAS AM t KĖS

■ Švėkšnos parapijos. Tauragės ap- Reikalingas darbininkas ant ūkės,
■ skriėio. Prašau juos pačius ar kas prie pieninės darbo. Alga neipra- 
juos žino man pranešti, už ką busiu tusiam į darbą s?b per savaite ir

; dėkinga. I visas užlaikymu s, o mojančiam <!au-
Rat bara Karnilaitė-.Makauskienė. | giau. Gali atsišaukti ir DP. Dar- 

189 Eerry St., (12) ha.- |.a-tovus. Rašyti: I I 1)
N’ew Haven, Conn. į Jotui Sadauskas,

i--------------------------------- ---------------- R. D. ■!,
I Paieškoma Marv Matioėiutė, kilusi1 ( .n tland N. Y.

V
Žinios iš Anglijos

iš Meiioniškių kaimo, Perlojaus pa-!----
rupijos. Jos ieško John Itey. Jii

AI'Sl V ĖDIMAIBijosi Savo Šešėlio va,” "plėsdamas savo min-'1““ “r J * malonėkit at-1• i** • t"> •• • • t • • ., j sihepti i keleivio administraciją. iDidžiosios Britanijos Lie- ties veiklą,” atidarė Angli-j U2) į
tuvių Sąjunga, kurią vaido joj salia Leeds atstovybę,**> ^įtv"aiz-io KNYflI IRI
tnntininkii ir lratt»lilričV,i tiL-Z/L,™.,ui* >> i *’*• IKZVIV-.1VF rtn iuv •**! našlys, turiu savo namą ir gerai su-tautminkų n Katalikiškų tikėdamasis rasti “dirvos”! ŽOLIŲ SANDELIS stoviu. s« pirmu laišku prašau Pn-

~ „ J siųsti savo paveikslą.
“ J. Jacobs,

219 Bo’.and Avė., Lee Park, 
VVilkes-Barre, Pa.

Ieškau vedybų tikslu merginos ar 
r.ašlės nuo 53 iki 60 metų, aš esu

Partijų brolija, jusdama Anglijos lietuviuose savo Parlų spencerport. x. y. Į
Anglijos lietuviuose stiprė- laikraščiui. Žmonės sako, --------
ja n t socialdemokratines kad veltui šis in klimatas, .paaiškinimas: Dėl žemiau}
• j-- 4.-^ • - , . . ... * . skelbiamų knygų prašome kreiptis | Aidėjas, tiesiog nirsta, jei ką nes pakankamai Lietuvoje patį skelbėja. “Keleivio” administ- i Paieškau moters, nevirus jo 

racija jų nepardavinėja. Į piH^’ ki.(.u> ,>raįr paveiksUnors išgirsta apie socialde- per 13 jų valdymo metų; 
mokratų veikimą. Jiem tai yra prisiskaityta vadizmo;

Plieno Pelnas

Didžiausiu Amerikos plie
no kompanija. United 
State? Steel, skelbia, kad 
1949 metais ji turėjo §165,- 
908,829 gryno pelno, tuo 
tarpu, kai 1948 metais ta 
pati kompanija turėjo pel
no §129,627,845. Tokių pel
nų ta kompanija nėra turė
jusi nuo 1929 metų.

“brinkinės nelaimės =Į kai j įiaus. bet tai tik išimtys, 
ta UN buvo apsaugota.

Rusijos Laivynas

Rusai paskubomis stipri
na savo karo laivyną. Pra
nešama, kad rusai iškelia iš 
Baltijos juros dugno ketu
ris didelius vokiečių nu
skendusius karo laivus ir ti
kisi juos pataisyti ir jais 
padidinti savo jurų pajėgas.

KAS MUMS RAŠOMA
Nelabai Vvkęs Pagyrimas ar : ar dar keliems terminams, apie 

Pasigy rimas į tai nemanau nei kalbėti, nei
'■diskusuoti.

“Naujienų” Nr. 55 yra tilpęs vistiek norisi tarti žodis
rašinys SLA Pildomosios Tary
bos rinkimų reikalais, kur pa
tariama SLA nariams balsuoti 
už esamą Pildomąją Tarybą.

Tame rašnyje tarpe visų pa
gyrimų ir nuopelnų yra Įdėtas 
ir toks. kuris keista' skamba:

“Dabartinė SLA Pildomoji 
Taryba . . . yra suteikusi daug 
finansinės paramos Lietuvos iš
laisvinimo reikalams ir sušel
pusi nemažą skaičių musu tau
tiečių.’’

Sakoma, kad nariai nepada
rysią klaidos išrinkdami esamą
Pildomąją Taryba dar vienam : ei ją—SLA.
terminui.' Na. tai tiek bėdos.! Tikrenybėje juk taip nėra.

dėl to pagyrimo, kad SLA Pil
domoji Taryba yra suteikusi 
daug paramos Lietuvos išlaisvi
nimo reikalams ir sušelpusi ne
mažą skaičių tremtinių.

Skaitant toki pasigyrimą su
sidaro įspūdis, kad ta Pildomo- 
j- Taryba iš savo kišenių pa
kratė didelę sumą pinigų ir su
teikė daug finansinės paramos 
Lietuvos išlaisvinimo reikalams 
ir sušelpė nemažą skaičių trem
tinių. . . • žodžiu sakant, esa
moj Pildomoji Taryba padaro
ma didesnė už pačią organiza-

apie tai laikraščiuose rašyti gal 
neverta.

J, Prapuolenis.
Linden. N. J.
RED. PASTABA: V. Kimon- 

tas kalbėjo apie vadistinio reži
mo glušinančias sąlygas, kurio
se jauni žmonės auklėjosi būti 
“žaliojo Kalno piliečiais” ar 
žmonėmis, kurių visas rupesnis 
susivesdavo prie asmeninio ger
būvio užtikrinimo.

yra labai aktualu, nes jei monų, kuriuos dargi čia pa- 
socialdemokratai pradės kartoja ir “Britanijos Lie- 
veikti atskira savo organi- tuvis,” tačiau dėl to verkš- 
zacija, tai “brolija” gali ir Iena ir keikiasi, kad maža 
bankrutuoti. Rvšium su tuo kas ji skaito.
tie ponai bijo net ir savo -DH-vos” mėginamieji už- 
seselio, kad jų vedami na- imti Ąn/riijoje 
riai nenukryptų Į socialde- tikriaUsiai paliks dirvonuo- 
mokiatų pusę. Įtj ar juose išnugs kitos kul-

Tulas
banko

_ .. .... a: | atsiųsti, kuiis bus sugrąžintas. Ra-Ramybčs Šalimis, didoka kny^a, ^'Išvti* (ia)
delis drukas, stiprus apdarai .. $4 J Mr Z I* J
Vainikėlis, maldų knyga :J)HI pusi., 4927 W.'< ..mmercc,
paveiksluotos mišių maldos papras
tais apdarais 75c. Ta pati minkštais
apdarais ........................................... $1.35
Kantiškos, giesmių knygos ....$3.5d 
Aizopo pasakos, 300 pasakų . .$2.50 
Nedoras žydas, kupčiavojo panai-

! tėm ..................................................... 50c
Duktė Marių, graži apysaka...-25c 
Pasaka apie kantriąją Eleną ..35c dirvonai’’ Grigorius, prirakytas ant salos 17

* metų .........................................  ’HK’
Kūrykla su Saliamono nosimi..15c 
Saulės Kalas ir visos planetos su 
nurodymu, kaip jos keliauja... .5<>c

Anglijoj Įsteigti socialisti- joje 
nio jaunimo organizaciją. 
Apie jo pastangas biauriai 
atsiliepė “Britanijos Lietu
vio’’ Nr. 6, kažkoks šventa-

Darbiečiams Rinkimus 
Laimėjus

San Antonio, Texas.

TREJANKA
Musų Trejanka yra 
pasaulinė Trejanka. 
Mu.-ų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo ligi saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
pirmučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre- 

iš 
In-

^gypto, 
In-

_ r ___ ________ Gentralinės
Pranašavimai apie svieto pabaigą ir! Amerikos, Mexi<«. Siaurės Ameri-
ancikristo atėjimą .................... $1.25, Canados--ir čia saulė leidžias.
Lietuviška gaspadinė su daug nau-:į,nerk 'fj-ejanką į rugine ir gerk po
dingų receptu ............................ i čerkutę viso pasaulio gera mišinį.
Meiliški ir kriminališki aprašymai I Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 

“?c : o trys pakeliai ?2.'M). Bet jeigu no- 
TalmtMlas žydų ir jo slaptylies .. 25c : ritp au, j c <> į laj $2.25.

Kaktas į laimingesni gyvenimą 1.00 į
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė; ALEXANDER’S CO.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
šie musų laikraščio skaityto

jai. atsinaujindami prenumera
tą ir užsisakydami kalendorių, 
prisuutė ir dovanų laikraščiui 
palaikyti:

Po SI.50 atsiuntė: M. Vans- 
kus iš Chicagos (Maikiui moks
lus eiti). Mrs. M. Kulick iš Ma- 
reniseo. Mich.. ir J. Merkei iš 
Beloit, Ws.

Po SI prisiuntė: Mrs. F. Mi- 
tuza iš Hartford. Conn. (Mai
klo mokslui), Mrs. D. Deilis iš 
Cleveland. Ohio. A. Kučinskas 
iš Rockford, Ilk. ir W. Paulas 
iš Allston, Mass.

Po 50c atsiuntė: J. Yuška iš 
Detroito. T. želaitis iš Lincoln. 
N. H., Mrs. A. GraWewsky iš 
Clifton. N. J.. J. Janovich iš 
Broad Brook, Conn.. Mrs. M. 
Sterling iš Chicagos. Ig. Pieža 
iš Hainesport. N. J., ir Mrs. M. 
Shugzda iš Harrison. N. J

Priešrinkiminė kampani
kupris J. M-kis, o “Britani- ja ir įtempta atmosfera pa-j 
jos Lietuvio” Nr. 8 tautinin-i galinu baigėsi. Spėliojimus' 
kas DP reikalauja minėtojo darbiečiu pergale patvirti- 
direktoriaus pavardės, var- no rinkimai, nors ir nedide-
do, amžiaus, gyvenimo vie- le persvara prieš konservą J vartoti!'^3'5 nurod>"
tos adreso ir Įdėti laikraš- torius, bet visgi liko ir ki-l Nervų pataisymui naudinga arba- 
fyj^ jo nuotiauką. Kadan- tiems sunkiems, britu tau- Nuo kosulio, dusulio bei mainų
gi tasai direktorius ne tau- tai, penkeriems metams va-!as^k nutSSr^ikatk^ni'.'.'.'7« 
tminkas ir ne kataliku vei-: dovauti. Anglu darbininki- Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo ?5c - . ■s 1 •’ J . .. J.J • Plaukų tonikas, prašalina pleišką- mesti ir skauda, kad pasalinti
Kejds*, iHl Į1S cipScltlklHITlJAS; ,Q] ]HUC131T1HS CllGCllS pHSl“ nas, stabdo niežuli, sulaiko įlinkimus! niežėjimą ir spaudejimą sen^ 
Maskvos tarnu. Tie ponai;tenkinimas darbiečiu laimė- ■rIS'!r’ pilSSlo

25c.
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Karvės ir gerų sūrių darymas 25c
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE

Visos žolės yra paskirais pakeliais,

-111 W. Broa-l»ay 
South Boston 27.. Mass.

NUO UŽSISENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jla 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuaios, ;

kos .......................................................75c I ypatybės palengvina jūsų skaudėj!*
k„ - . i-i • • Kanapių sėklos, pakelis 4 unc.. ,35c *ną ir galėsite ramiai miegoti nak-e 1T1 p e & e apiplekUSIUr smai ir dall> musu V įsuome- i Vyriškumo pataisymui Oh bov, ge- b- Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
‘afprflinkn«s” visiškai nra- nA- L-romtasi L-nnsprvrtnrin veikia, ne tik vyrams, bet ir Jei- nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-aieriiiokus Msiskai pra ine> kiemta>i KonreiVcioiią;duk-ms tinjfinį pa/kstina .... 1.251 žėjima ligos vadinamos psoriasi& 

!igo» 
, s»* 

perplyėi mą 
nos var- 
įskilasioa

beėsdami Vokietijos DP jimu. Konservatyvus sluok-

ar esama Pildomoji Taryba bus Ta finansine parama Lictu\os 
išrinkta dar vienam terminui laisvinimo reikalams buvo su-į po 25c atsiuntė: V. žemec- 

1 kas iš Oakville, Canada, G. Sta- 
•lėnas iš Oakville. Canada. ir J. 
Černiauskas iš Hamilton. Can.

Visiems prieteliaros tariame 
širdingą ačiū.

SUSIVIENIJIMAS LIETIjVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VHM $2,300,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. __
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo SIOO.OO iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00 
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilicnms Va
jus. įstojimo nereikia mottti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUAN1AN ALL1ANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU Nmr York 1, N. Y.

SUS TRAKTUOJAMI
KAIP VOKIEČIAI

Schleswig-Holstein .socia
linių reikalų ministerija, 
britų valdžios parėdymu, iš

šeinių prie Dubysos, vaide
nasi tik visokios šmėklos ir 
komunistai. ... Jų nuomo- dai
ne, kuris tik nepučia tauti
ninkų ir krikdemų dudon, 
tai jau ir yra “prakeiktas 
komunistas.”

Reikalas yra toksai. No
rint lietuviuose išlaikyti 
tautinę vienybę, reikia tą 
širšių lizdą—Sąjungos cen
trą—perorganizuoti. Paša
linus iš ten tautininkus— 
pirmininką M. Baioriną ir į
“Britanijos Lietuvio” re-i Paieškau savo dėdę Vincą Velyki, 
daktorių K. Olrolėną bei .ių vaUIsčiaPuT?1Amerikorr0atvyakSo

prieš pirmąjį karą. Prašau jį patį 
ar kas jį žino man parašėli, už ką 
bu«in ’-a^ai dėkingas. (13,

Petras Velyk is,
203 Ogilby Rd.,

Rockford. 111.

jų galvosenos, darbiečiai 
rengiasi, kiek išgalės leis,

pagerinti ekonominę Gailestingumo 
krašto buKlę. tuo paeit, bu- yra ki,nus. paaukok- ,tienos gjg-g.
du tautoje dar įsigys didės- --j—*----------- • -- ų ~
ne
mą
mingai vadovaukite britui Fund of America,

105 Grand st.,
Brooklyn 11, N. Y

M. BUKAITIS.
335 Dean Park, Spencerport. N. Y.

jausmas

odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
IO Ointmer.t nuteiks 
jums pagelią nuo nu-

• y • • 1*1 ‘ y j / <» ca n *k ■ " r\ * 4 < 11 Mc , DlOŽ'tlTiČ'12 V f l • ’ I I * **’ 11
i tautoje dar Įsigys dūles- uždarbį vargan patekusiemi ointment yra nardui 
s simpatijas ir pasitikėji-- lietuviams! Aukas siųskite: JS’ST r^i%?išČnJ 
a. Valio darbiečiai! Sėk-i United Lithuanian Relief, Chicagojo ir apylinkė?

tautai ir nepamirškite mu-| 
sų’

Nemuno Sūnūs.

l.O- 
ir

istinėse
____ . inkėse

' arba atsiųskite r’onov 
orderį į: (11-1 i

LEGUI.O. Degt. 2.
4M7 W. II,h Street,

CICERO 50. U I-

rAIESKOJIMAI

artimus sėbrus—tada visi 
lietuviai Sąjungoje, nežiū
rint jų ideologinių įsitikini
mų, nebūtų traktuojami po-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

leido naują' potvarkį, ku- S™.i?.is ®r ro,,ukr<»"K
lino vi«i np mišinio ar -a reiket1 »' daugiau organi-,„įk,K. j., i»t-. b11UO i.ifiup, nustoję ar sa- .. „i,,-, .h. ijr » ««•
vanoriskai atsisakę statuso, 
gauna lygias vokiečių pilie
čiams teises aprūpinimo at
žvilgiu. Buvę DP ir toliau 
gali pasilikti iki šiol gyven
tose patalpose, kareivinėse 
ar barakuose, ir naudotis 
turėtaisiais baldais. Be to, 
visi įpareigojami atidavus 
turėtuosius DP dokumentus, 
per savaitę išsiimti vokiš
kus.

zaeijų steigti. 1 šuiiptr į “Kolėivio" administraciją.
Išvadoje, nebereikalingi! ač u » anksto. ________________

tokie ponai, kurie musų pra-; 7>a;. • Ba':o ( iapsio. kuri- pas
kaitų uždirbtais šilingais! *JVtirį"f '"ar^aTT ’žin^' malonėkit
gyvena ir apsiseilėję dergia) rar ^, >iuo ^^jev..jus 
demokratinių pažiūrų vi
suomenę ir jos veikėjus

GIHamilton St., 
Atontrcal, Canada.

< i n

Nemuno Sūnūs.

Tautininkų Dirvonai

Paieškau savo kaimyną Stasį Dc- 
medavičių. Įtrina iš Pilainių kaimo, 

taviškio raraniios. ir Zigmą
š to paties kaimo.KA', ksandravicių is to paties Kaimo. 

Prašau atsišaukti. ar kas juos žino 
I mari pranešti, buaiu dėkingas

Amerikoje leidžiamas tau- ,;įr F 
tininkų savaitraštis “Dir Plvmonth, Pa.

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pask’idusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klaus:mus, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Br'>Siura didelio formato, gražia's viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broaduray, South Boston 27, Mass.
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SIŪLO PADVIGUBINTI T. M. 
SENATVĖS PENSIJAS

DRAUGIJOS 
NAUJA VALDYBA

Buvo Puiku* S. L. A. i SOCIALDEMOKRATŲ
Apskrities Bankietas SUSIRINKIMAS

DĖKOJA UŽ DOVANAS

Harvardo ekonomistas, 
profesorius S. S. Schlichter, 
liudydamas senato komisi-Įtono skyrius 
joj, siūlė padvigubinti da-į susirinkimą.

Cambridge Lietuvių
Tremtinių Susirinkimą*

Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponą* MinIcu*

SLA 359 kuopos whist 
LSS 60 kuopos narių su- į parės rengimo komitetas šeštadienį, kovo 25 d., 

6:30 vai. vakare. Lietuvių 
Klube, 163 Harvard St., 
Cambridge, šaukiamas 
tremtinių susirinkimas nau
jos valdybos rinkimams ir 
kitiems einamiesiems reika
lams aptarti. Visi tremti
niai, gyvenantieji Cam
bridge ir jo artumoje, kvie
čiami dalyvauti.
Tremtinių Ratelio Valdyba. 

Aukos Lietuvos Laisvinimui

Cambridge lietuviai bu
vę tremtiniai Lietuvos vada
vimo reikalams Vasario še
šioliktosios proga sudėjo 
$153 aukų. Aukavo:

Inž. B. Galinis $15.40; 
pulk. Andriušaitis $14; S. 
ir E. Kazlauskai $10: B. ir 
A. Monkevičiai $9; C. Dau
kantas $8. Po $6 aukojo: 
A. Paliulis, B. Paliulis ir J. 
Saras: po $5-aukojo: J. ir 
E. Ambrozaičiai, A. Dovi- 
daitis, S. Durickas, P. Dze- 
konskas, P. Eidimtas, M. 
Gavelis. A. Jakniunas, S. 
Juškaitienė. J. Mingaudis, 
J. Narkevičius, P. Paliulis, j 
V. Steponaitis ir K. Zaga- 
nevičius.

J. Juškaitis aukavo $4: I. 
Galinienė—$3.60 ir V. Ben-i 
dikas ir B. Klimavičius au-i 
kavo po $3.

Suaukoti pinigampersiųsti} 
Amerikos Lietuviu Tarybai, i

Tr. R. Valdyba.
—

RADIO PROGRAMOS

Sekmadienį L. P. Draugi
jos svetainėj buvo SLA ant
ro apskrities me'tipis ban
kietas, kuriame buvo pa
gerbtas buvęs ilgametis ant
ro apskrities sekretorius 
Juozas Arlauskas. Prisirin
ko pilnutėlė svetainė sve
čių. Vakaro programą ati-i 
darė vice-pirm., S. C. But-I 
vitis. o jį vedė apskr. pirmi-'

Susirinkime buvo ninkas A. Chaplikas. Me- 
L. Dovvdėno knv nin? programą išpildė dai- 

Ant Vieškelio,” inininkės Butvitienė, Mil- 
drau riio< (^a Anestaitė ir dainininkas 

• buvo! V.vt- Bakunas. Akompana- ir aPulinklu r 
- vo Anelė Januškevičienė.

Praeitą šeštadieni Tėvy
nė Mylėtojų Draugijos Bos- 

laikė metini 
Dalvvavo 35

bar mokamas senatvės pen-Į nariai, 
sijas pagal socialinio drau- i išdalyta 
dimo įstatymą. Ekonomis-; “Žmogų 
tas sako, kad socialinis 1 kaipo pirmoji 
draudimas, kaip jis dabar I premija nariams ir 
yra, nepatenkina žmonių, t perrinkta valdyba šiem

I valdybą Įėjo: J.'nes

biznie- 
už gra-

kare, “Keleivio” patalpose.!žias dovanas parengimui. 
Kviečiame dalyvauti visus Tariame ačiū Dundulis 
narius ir LSS 71 kuopos at-|Lunch (F. Ramanauskui) 
stovus į bendrąjį komitetą Xorwoode, P. Ketvirčiams, 
LSS suvažiavimui paruošti. J- Jankauskui, L. Zukienei, 

V. Taurinskienei, Mrs. Ma- 
Valdyba. iukas, N. Jonuškams, O.

Gegužienei, J. Arlauskui, 
M. Anestienei, Mrs. John
son, J; Audickams, J. Vin- 
ciunams, P. Jakubėnui, J. 

ih Bostono; Andriukaičiams, A. Walei- 
kams ir T. Brazaitienei. 
Ačiū svečiams už gausų at
silankymą.

Komitetas.

sirinkimas įvvksta šį šešta-, nuoširdžiai dėkoja 
dienį, kovo 25 d., 6 vai. va- riams ir prieteliams

NAUJI LIETUVIU
KULTŪROS RĖMĖJAI

Pastaruoju laiku
tuvių Įsirašė ir 

sumokėjo nario mokesti: I’r. 
Averka, Kp. Bielinis, inž. Iz. 

i! Daėinskas. M. Dunduraitė. Ir.mokamos pensijos yra metams, i vaiatoą įėjo. a. Trumpa prakalbą pasakė1 
visiškai neužtenkamos; jei'Andrius, pirm.: Jadvyga bUVęS apskr. pirmininkas ĮGalinienė- r>r- Pl'anas Ga'.:nis.
jos butų padvigubintos, ta Tumavičienė. vice-pirm.: a(iv į< Kalinauskas. Jis'Iz* Gn~a,iunas- J- A1- Jankaus- 

| kasda jos butų maždaug pritai
kintos prie brangenybės.

DR. H. N. SANDER 
VARGAI NEPASIBAIGĖ

Manchester, X. H., teis
mo išteisintas Dr. H. N. 
Sander dar negali grįžti 
prie savo amato. Dvi kata
likų ligoninės Manchestere 
paskelbė, kad jos “nieka
da” neįsileis daktaro į sa
vo patalpas ir neleis jam su

- T . , , ... Mč. Kavaliauskas, kun. Jn.nušvietė J. Arlausko veiklą Klimas Vyt Ko„.jus Vr Kul_
OlganizaciJOJ,bokienė. arch. Jr. Okunis. inž. 

lietuviškose: jz Rarsčiauskas,
Baigiant. lis. Iš Lynno: V

Vyt. Alseika, sekretorius 
i K. Vileišis, iždininkas: K 
Barnius, iždo glob.: p. ši- 

j menaitė ir Kostas Nenortas.
valdybos nariai. trumpai kalbėjo pats J. Ar-'.tė, Mrs. M. Preytis. Mrs.

Susirinkimas kiek _ P'a" lauskas ir ponia J. Arlaus- Trebul. Br. Kubilienė.
čiau aptarė TMD užda\ i-. j. jenė. Pagerbtuviu kalti-i c - ..... . ,
nius ir aiškinosi jos santy- ninkui buv* iteikta‘ CTažiu Semau !siras* LlfX'1U

Viiltnvr.- Pėrviėin ninKU1 DUV ° ueiKia giazių turos Rėmėjai Iz. Miiiun kių su Kultui os Kemejų dovanų. —Sv.
Bostone pasiimtu darbu.
šiuo tarpu TMD daugiau
siai dėmesio kreips i plati
nimą knygų, ypač i trauki
mą naujų narių i TMD. kad
tuo budu padidinus lietu- 

hgomnėmis turėti jokių rei-! viškos knvsos prįetelių
kalų. Tokį nutarimą ligo 
ninės padarė su katalikų 
vyskupo, Matthew F. Bra- 
dv. laiminimu.

skaičių.

r.e tik SLA 
bet ir Bostono 
organizacijose. i

' Iš Lietuvai Remti 
i Draugijos Centro Posėdžio

Hillsborough apskričio j 
daktarų draugija praneša,, 
kad ji iškėlė kaltinimą prieš Bostone posėdžiavo

Sekmadieni. kovo

Dorchesterio Klubo 
Metinė

Algimantas Dubauskas
Šventė Gimtadienį

Leon Stasiu-1 
Kurmanskai- Naujai atvykęs į Ameri- 

M. ką 10 metų lietuviukas, Al
gimantas Dubauskas, kuris 
dabar gyvena Cambridge, 
praeitą šeštadienį minėjoSeniau

turos Rėmėjai lz. Miliūnas ir .... . .
Kazys Vileišis sumokėjo po 12$ -a'° dešimties metų sukak 
už metus priekin ir visa eilė ki- tuves. Ta proga jaunas vy
tų narių už pusę metų

Vakarienė Lietuviu Kultūros Rėmėju

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubo metinė vaka
rienė bus šį sekmadienį, ko- 
:vo 26 d., klubo patalpose, 
1810 Dorchester Avė. Pra- 

i džia 5:30 vai. vakare. Po

j Bostone gali būti kiekvienas 
• lietuvis, sutinkąs mokėti po 1 
doleri kas mėnuo šeštadieninei 
Lituanistikos Mokyklai (vai

ras buvo išleistas į “mu- 
vius.’’ Teatre vaikas sėdė
jo nuo 3 iki 11 vai. vakaro, 
o paskui patraukė į platųjį 
Cambridge svieto pažiūrėti. 
Susirūpinę tėvai kreipėsi į

i vakarienės bus muzika ir 
(įvairus pamarginimai. Kvie- 

Lietu-, čjarne atsilankyti narius ir
Dr= Sander dėl jo netinka-.va j Remti^ Draugi jos centro; nenarius gardžiai pasisotin- 
mumo eiti gydytojo parei- yąidyba. s'ar'!ti ir smagiai laiką praleisti J njnį

Valdyba.gas.

Mirė Jurgi* Pečelingis

Kovo 18 d. Mattapan ka
pinėse buvo palaidotas se
nas lietuvis, Jurgis Pečelin
gis, 81 metų amžiaus. Ame
rikoje Jurgis išgyveno apie 
60 metų, buvo narys Amal- 
gameitų unijos 149 lokalo 
(lietuvių) Bostone.

Jurgis Pečelingis buvo 
laisvų pažiūrų žmogus ir 
gero budo. Tebūna jam len
gva šios šalies žemė.

J. Sinkus.

Lietuviu Teatras Bostone

biais šios draugijos reika- ( 
lais. Iš pranešimų paaiškė-į 
jo. kad M’orcesterio skyrius) — 
yra itin aktingas ir galėjo! 
šiais metais Lietuvos laisvės j 
kovai paremti paskirti A. t 
L. Tarybai 8100. Iš Wor-1 
cesterio skyriaus pavyzdį i
turėtu imti ir Bostono skv-

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes praneiam, kad turima mu

sų krautuvėj visokių malinu iS- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, wall Paper Removen, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokiu pentų, varnišių, sienoms po
pierių, piumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

<28 E. Braedvay. So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandoa: m* S iki 4 

irus TIU 1

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston ISIS

TeL SO 8-2865
DAKTARAS

J. L. Pasakorius
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

kams). Lietuvių Teatro studi- policiją, kad jų SUnUS din- 
jai ir vaidinimams (vad. Henr. go. O SUnUS vaikštinėjo gat 

vėmis per visą naktį ir tik 
sekmadienio rytą gatvėje 
susitiko savo persigandusi 
tėvą.

Tėvams buvo išgąsčio, o 
jaunasis Algis ilgai atsi
mins savo gimtadienį Cam
bridge didmiesčio gatvėse.

Kačinskas) ir Lietuvių Vaiku 
Darželiu: Bostone paremti. Įsi
rašyti galima pas iždininką 
Ant. Matjošką, 373 Centre St.. 
Dorchester. Mass.. arba sekret. 
J. Gimbutą. 250 Columbia Rd.. 
Dorchester. Mass.. arba pirmi
ninką K. Mockų. 337 E Street. 
So. Boston. Mass.

Lietuvos Valstybės Dra 
mos aktoriaus ir režiseriaus 
Henriko Kačinsko vado
vaujamos Lietuvių Teatro 
studijos Bostone pamošti 
du vaidinimai: Antano 
Gustaičio komedija “Šilki
niai Pančiai” ir scenos vaiz
delis “Sekminių Vainikas.” 
Premjera bus gegužės 7 d. 
So. Bostone. High School 
svetainėje. Kitos organiza
cijos prašomos tą dieną ne- 
i uosti kitų parengimų.

Ark. Cushing Prieš
Pasaulio Vyriausybę

rius, kurio veikla šiuo metu) 
via sulėtėjusi. Buvo galu-' 
tinai išsiaiškinta dėl perei-Į 
tų metų draugijos sudegu-; 
šio pikniko nuostolių. Jų 
butą apie 700 dolerių ir nė
ra jokios vilties gauti nuos
tolių atlyginimą iš pikniko 
daržo savininkų ar draudi 
mo.

Nutarta balandžio mėne
sį Bostone šaukti L. R. 
Draugijos seimą. Tikslus 
laikas ir vieta bus pranešta 
vėliau. Rep.

South Bostono Paradas 
Sutraukė Dideles Minias

Evakuacijos dienos para
das So. Bostone, praeitą 
penktadienį, sutraukė, pa
gal policijos apskaičiavimą. 
350.000 žmonių iš Įvairių 
miesto dalių. Diena para Į 
dui pasitaikė labai graži ir j 
pesimistų tvirtinimas, kad 
šv. Patriko dieną visada ly
ja ar sninga, pasirodė be 
pagrindo.

Bostono arkivyskupas 
Cushing griežtai pasmerkė 
judėjimą už “pasaulio vy
riausybę” arba už sujungi
mą laisvojo pasaulio Į vie
ną federaciją. Arkivysku
pas mano, kad įkurus “pa
saulio vyriausybę” svetimų 
kraštų “politikieriai” leis 
mums įstatymus ir rinks iš 
musų mokesčius, o todėl, 
jo išmanymu, toks reikala
vimas yra ne kas kitas, kaip 
reikalavimas “panaikinti J. 
A. Valstybes.” Arkivysku
pas pareiškė savo nuomonę 
ir dėl kariškos politikos, jis 
siūlo, kad Amerika butų 
“kariškai stipra.”

Pavogė Istorinius
Dokumentus iš Archyvų

Praeitos savaitės gale pa
aiškėjo, kad iš Massachu-: 
setts valstijos archyvų esą i 
pavogta nemažai svarbių) 
istorinių dokumentų. Kai 
kurie tų dokumentų esą pa
sirašyti Jurgio VVashingto 
no, Paul Revere ir kitų vy 
rų.

Šį pirmadienį policija su
ėmė Harold E. Perrv iš 
Cambridge, kuris per eilę 
metų buvo archyvų tarnau
tojas ir pasitraukė 1946 me
tais. Policija sako, kad jis 
yra įtariamas tuos svarbius 
istorinius dokumentus pasi
savinęs.

CHEAPKR IN

Lietuvių Radio Korp. ra- 
dio programas šį ateinantį 
sekmadieni per stoti \VBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Vyrų kvartetas, vado-! 

vaujamas -Juliaus Kazėno, i
3— Baleto artistai Babuš-! 

nikaitė ir Liepinas.
4— Pasaka apie Magdutę.
Po programų! prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian

PAKSIDl ODA KALCIS
Naujai apdarytas studi© 

couch, galima naudoti kaip lo
vą. parsiduoda tuoj pat. Kreip
tis tarp 5 ir 6 vai. vakare, sek
madieniais visą dieną Į Mrs. 
Kasin, 110 I’ St., So. Boston, j 
Mass. (12)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedeliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upham’a Corner
DORCHESTER, MASS.

A. J. N AM AUSY
BEAL ĮSTATE B IN8UBANCBĮ

409 W. Brosdvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948
Baa. r ORIOLE

TeL PArkirey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADNAY.

SO. BOSTON, MASS.

Musų vandens jėgos_ šal-į 
tiniai intensyviai įsnau- 
doiami. bet daujrurna 
elektros gaminama garo 
generatoriais, išskyrus 
Maine, nes čia nėra ož-^ 
tenkamai vandens jegos.^

VANDENS

Arbata Kinijoj yra pigesnė.

Taip pat ir anglis ar aliejus 

elektrai gaminti West Virginijoj ir 

Texase yra pigesni, nes ten gaminami. 

Kada tas kuras yra gabenama* toli, iki 

Naujosios Anglijos, transporto išlaidos, 

visai natūraliai, darosi faktorius elektros 

kainoje.

era vadnvyliė ir pažangi technika nugalėjo toos 

'uakamus taip sėkmingai, kad elektra, 

kaip ir arbata, y ra vienas pigiausių dalykų 

Naujosios Anglijos šeimų 

biudžete.

PEREIKIT PRIE ŠILDYMO
ALIEJUM DABAR!

Thornas I). McGregor 
Acme Home Heating Co., 
Home Heating Engineers,

397 K St., So. Boston,
Tel. SO S-6fW)

Pečius su kontrole, pilnas įtai
symas $250.

(Visoks šildymas Įtaisomas, 
garu ir karštu vandeniu.)

Geso įtaisymas, garo Įtaisy
mai.

Šildymo taisymai visokios 
rūšies.

Visoks darbas garantuotas.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais Insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

eleetrie light and power companiospowe
U•r mw BN«LAND

m g O S T O N EDISON COMFANT

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon, kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas maadagaa; 
kaino* nebranjrio*. Gyvename 
čia jau 20 metų.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremoot SL, Kimbal Bnilding 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E
Pristato tonika, vyną ir viso

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAU8TI
PERKRAUS

TYTOJ Al

)
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BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS. 
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