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Korėjos Fronte Kinų Bolševikai 
Sutrankė Stiprias Jėgas

Laukiama Didelių Mušiu; “Psichologinis Momentas Tai
ka* Yra Atėjęs,” Sako Anglai; Priešas Pergrupuoja 

Savo Jėgas; Karo Lėktuvai Daužo Priešo Susi
siekimo Kelius

_ Korėjos kare praeitą ir Siūlo Greičiau
*««/«« ™Sus

gė 38-ją paralėlę, bet ir vėl 
pasitraukė j pietinės Korė

ATLANTE DINGO TRANSPORTO LĖKTUVAS
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Amerikos transporto lėktuvas su 53 lakiniais nukrito į 
Atlanto vandenyną. Žuvusiųjų lakūnų skaičiuje buvo 
ir generolas Panl T. Cullen iš Denver, Uoto., kurio pa
veikslas matosi. Sunkusis transporto lėktuvas, C-74, 
vadinamas ‘Tilobemaster.” matosi paveiksle.

Iždo sekretorius Snyder 
jos teritoriją. ' Gen. Mac Ar- kviečia kongresą pagreitin- 
thuro štabas šj antradienį h išleidimą įstatymų apie 
pranešė, kad kinu ir šiauri- lydimą naujų mokesčių šu
niu korėjiečiu ‘bolševikai moJe 10 bilionų dolerių, 
yra sutraukę prie 38-sios Tuos mokesnius reikia įves- 
paralėlės ne mažiau 63 di- ll Smitai, sako iždo sekre- 
vizijų, arba 440,000 vyrų, torius> nes apsiginklavimas 
kurie bet kuriuo momentu reikalauja daug pinigų, o 
gali pradėti naują puolimą. be .na”jU mokesnių gresia
JT karo lėktuvai be palio- infliacija. — ... . .. MJioii
vos daužo priešo koncen- Vyiiausybė yra pasiūliusi Toifal SM JflpO/U/a KetlM, 
truotą kariuomenę ir jo su- 10 bilionų naujų mokesnių
sisiekimo kelius, tuo truk- “pradžiai.” Vėliau teks už-

Senatas Balsuoja Kariuomenes
Siuntimo Europon Klausimų

Pritaria Keturių Divizijų Siuntimui Europon; Dėl Dau
giau Kariuomenės Sprendimas dar Nepadarytas; 

Jei Suvaržytų Prezidento Teisę, Europoje Kiltų
Abejonių dėl Amerikos Ryžtumo

Amerika Jau Senatas, po kelių savaičių
Dabar Yra Saugesnė « pirmadienįt* pra(jej0 balsuoti jvainus

u-i- ~ , pasiūlymus ir pataisymusMobilizacijas virsminkas, ie rezoliucijos ie <un.
Charles E Wilson, praeju- ti Amerikos kariuome-
i? a . Paske?b,e’ nės į Europą, kaipo apsau-
kad dėka skubotai mobili- rieš 
zacijai Amerika jau yra puolimą. Senatas nubalsa-
saugesne, negu ji bu\o.yo pritarti keturių divizijų 
pnęs kel,s menesius. Bet pasiuntimui Eul. tuoj 
mobilizacijos pastangos tiK t Bet dž, da^au 

■kitą metą pasireiks pilnu- riuomenžs siuntimo, sena- 
. moję kada kas menuo rei- tas pasisakž, kad ..^0 

kės išleisti po 3 ir 4 bilio------ .... . . ... e . ZlTlOtlių ŽUVO nus dolerių krašto gynimui.
Be Rusų Veto Negali Susikalbėti Musų Keltuose Didelis pavojus mobilizaci

nuomone” daugiau kariuo
menės galima bus siųsti tik 
senatui pritariant. Senato 
pasisakymas tuo klausimujos pastangoms gresia iš in-

ministeris Herbert Morri- 77. T---- ^išdėstė jau veik sutartas vaites tariasi dėl didžiųjų žmonių, o 1,799,800 žmonių jaukti. Sulaikyti infliaciją mas sukėlė didelio susirupi-
son sako’ kad Koreioi da- ga.hma buS lv.e?U kltais taikos sąlygas .Tannniiai. ministerių konferencijos buvo lengviau ar sunkiau yra svarbiausias uždavinys ....... . — - • < •«on sako kad Koreioi da- ---- ....................... - taiKos sąivgas Japonijai, ministerių konferencijos buvo lengviau ar sunkiau
bar’ vra atėies “osicholori- ta?’-° 10- llO1?ų dolenų Bus pasirašyta “susitaiky- darbų tvarkos, bet susitarti sužeisti nelaimėse.

;• reikia greit įvesti. sutartis” Jei Ru§i;° npo-ali. šios savaitės pra- 1950 metai nėra rekor-
Kariuomenė vra išrikiuota tt a*'- nenorės tos taikos sutarties dzioje Vakarų valstybių at- dimai p&gal nelaimių skai-
natral senaia siena nei vie Darbo UtUJOS Nėra pasirašyti, sutartis bus pasi- stovai pasiūlė naujai sura- cių, nes 1941 metais dau- 
na nei kiS. pusė nėra per- Politinė Uodega” >ašyta be rusų. nes 53 tau- šytą darbų tvarką ministe- giau žmonių žuvę, keHu^e, 
žengusi senosios sienos, o --------- tos Ja’ pritaria. nams aptarti. . J - Ha’mHan imnnhi n.on
todėi galima bandyti sulai- Cievelande vyksta auto- j^ mdiUri^ą' ^“tmS kartod^ 1949 mSais, kX
kyt, kraujo praliejimą. H. mobilių darb,ninku unijos ™<* gk»rUj«« mUita^ per kelias savaites pa- buvo 13,300, o sužeistų- 
k’rZi^o^eM ™Xin“i£ ^ep^uso^M ir Dery-jų Skaičius pernai metais

nimo Vakarų Europoje. Jei 
senatas bandytų suvaržyti 
prezidento teisę siųsti ka-

Prezidentas Auriol ™omcnJ J “i“™?.’®u;r, . ropoję kiltų spėliojimų, kad
Gi Europos Gynimų Amerika tik žodžiais kalba 

apie priešinimąsi bolševiz-

šiuo metu.

ir CIO unijų variaT" Walter R net bus leista apsiginkluo- bos dėl 
nuolaidų politiką. Reuther, automobilių dar- titam tikrose ribose. Sun- dai tęsiamos.

Vėliausiomis žiniomis bol-bininkų unijos pirmininkas, kių reparacijų jai nebus uz-
ševiku jėgos šiaurinėj Ko-
Xj Stt s^o* tarpe?'o^olitikoje^'jie Amerika pasilaikys Lenkišku Vyskupu —ms,

bet atmeta “užgerinimo”

Prancūzijos respublikos mui, bet praktikoje stengia- 
prezidentas, Vincent Au- si priešinimosi pareigą su- 
riol, šį pirmadienį kalbėjo versti ant sąjungininkų. 

...... . jungtiniame kongreso posė- Toks įtarimas butų žalingas
darbų tvarkos yra lekoidims, jis pralenkė dyje ir sakė, kad gynimas bendram gynimuisi ir At- 

1949 metų ir 1941 metų su- Vakarų Europos turėtų būti lanto Pakto vykdymui gy- 
žeistųjų skaičių. viso laisvojo pasaulio ru- venime.

Daugiausia žmonių per- pesnis. Prancūzų tauta, sa- --------------------------Ko-sakė, kad darbininkai turi dėta, kad ji galėtų be nepa- r • j...,,’ Kuro na; žuvo susidūrus dviems v- j "♦ ’-------ios, siekti pirmiausiai vienybės keliamos nastos gyventi. Lietutis , nai zu\o susiaurus taviems ųe prezidentas, yra pasiry-
_ i " " ir. Amerika nasilaikvs sau ka- fVi net 12,400, o žūsi kolektyviam gynimesi

ševikai ten turėjo, sako, gal turi pasireikšti"kaipo'sava- ,‘° bazes Japonijoj ir “apie Balandžio 2 d. Buffalo, žmonėmfe^^uvo a^1 ?V° n^.ir ,tlkl» kad
net 700,000 vyrų esą pasi- rankiška jėga, o ne kaipo Japoniją,” kas su japonais x. Y., mirė lenkų tautines ^u. S žmonėmis žuvo Amerika galutinai atmes
ruošę pulti. Puolimo lau- “politinė uodega” prie d i- Jau Y1'3 sutarta.
kiama labai greitai. JT jė- džiųjų partijų
gos yra pasiruošusios puo- w. p. Reuther pasisaky- “STONE OF SCONE

japonais Y., mirė .......  ........ n ,
bažnyčios vyskupas, Jonas 9>4Q0 žmonių.
ktjos,Sulaukęs 62 metų am- DIDINAMA VOKIEČIŲ nį New Yorke Jo garbei

izoliavimosi politiką. ^ew Yorko policijos ko-
Kalbėdamas šį pirmadie- misionierius Murphy ir mie-

lančius bolševikus tinkamai mas už savarankišką darbi- 
pasitikti. ninku politinę jęgą sukėlė

-------------------------- į konvencijoj didžiausio pri-
SENATORIUS LODGE 

UŽ ATLANTO PAKTĄ

KARO GAMYBA ruoštame bankete, Prancu- sisane prieš policininkų 
-------- zijos prezidentas sakė, kad bandymą susiorganizuoti į

Anglijos policija (Scot- no į lenkų tautinės bažny- Aliantai panaikino veik' laisvųjų tautų tikslas turi ^ij|- T^lic7n^kal
-J ------- - »_ •— mi7 metais, visus suvaržymus dėl vokie- būti “taika ir laisve.’ Ko’ Kaa poncimnKai negali

gamybos

VAGYS ESĄ ŽINOMI žiaus.
Jonas Jasinskis įsišventi-

turėti teisės jungtis į uniją, 
kaip laisvi darbininkai, nes 
policininkų darbo sutartis, /’ok\ečiams ga- AR LiVDININKUS

raliaus sosto W estmmsteno ar lietuvis, nes kai kūne minti įvamų ginklų• Vo-: qALIMA TELEVIZUOTI? yra visai kitokios rūšies.
pramone traukiama- J

ginklavimosi pro-

smei Kia tiesimųjų repub i- visose jami
konų ir pietinių demokratų kurjos vadovauja
koalicijos senatorius, kūne - sJ - .. -j* salies mobilizacijai.nori suvaržyti prezidento J

PALIAUBOS IZRAELIO-

Jasinskis pasisakė esąs len- priežiūra nėra panaikina-
kas ir po to sprendimo su ma. 
'lietuviais mažai ryšių tepa-

teisę siųsti kariuomenę į už
jūrius. Jis sako, kad toks 
suvaržymas butų “torpeda į

Libija Pradeda
Nepriklausomai Tvarkytis Porą savaičių Izraelio ir 

Sirijos pasienyje ėjo šaudy-

SIRIJOS PASIENYJE į iaįkė, nors buvo tikriausia? f. COSTELLO NEGALI
-------- lietuvis suvalkietis. BŪTI DEPORTUOTAS

pv Senatas pradeda diskusi- otos gamybos dė, jo rodytj pa_ IRANO STREIKAS
šauktus liudininkus per te- EINA PRIE GALO
leviziją. Daugelis liudinin
kų sako, kad rodymas jų Irano aliejaus kasyklų vi- 
paveikslų per televiziją yra stotinas streikas eina prie 
kišimasis į jų privatų daly- 8a^°’ Vyriausybė pasiuntė 
ką ir neleistinas dalykas, i. kasyklų sritį stiprius ka-

Atlyntft P^kta”’ kuri" Ame’ ---------- -j- ——«.. #... . ;-oninėi Justicijos departamentastuo klausimu ir no-nuomonės burius tvarkai
riko tenata^UtvirtVno bet ItalijoS kolonija masis tarp pasienio sargy- Sjrmgfleld Ligmi J praneg- tQ ko?nsljai išsiaiškintj Rad jo komi_ pahikyti, o 80,000 aliejaus

dpli^ nori b na Libija praeitą savaitę pada- binių. šia savaitę Sirija ir: Pe~d.no Iniutą krjminalizmui tyrinėt,, kad sjjos žinotu / ,)iHe.
dabai desinieu non ji pa-r. dar vjeną žingsnį į nepri. IzraeIis sutarž padal7ti pa. vyriausybė negali pradėti
dai \ ti bejėgiu bendi am gy- k|ausom„ gyvenimą. Ten iiaubas pasienvje ir bent . Spnngfield. Ma»-< K dy|os dprank Costello,
nimuisi. buvo sudaryta centralinė per 24 valandas sulaikyti nin®j praeitos ?a\a’ . ;g tariamo New Yorko rake-

rū ūūi vyriausybė visai Libijos te-šaudymą. buvo padaryta dvi 1 ' tonų karaliuko, deportaci-
SSrlS^Phludelphijoj [itorijai. o prieš kiek laiko --------------------------- >P^ Xtas inks-P08- 1es£

sijos žinotų ir savo ir pilie
čių tęsęs.

JAUNAS ŽMOGŽUDYS 
UŽMUŠĖ TRIS ŽMONES

kasyklų darbininkų ir tar
nautojų, kurie paklausė bol
ševikiškų agitatorių strei
kuoti, pradeda grįžti į dar
bą.

buvo sudarytos vyriausybės---------- -  .... j žmogui buvo Šimtas^

Anglu konservatorių va- A , ,. das. Winston Churchill, ge- tyb<W dallms-
atskiroms tos busimos vals- ,

zmogui buvo įsm stas ir nėra tej^e įrodyta .
tas ir persodinto, i k"° jo kriminalinė veikla. •,aul;^;,.16 m<*« b?.n?‘,u‘ Ceįlo, o’*k,*1
x--------- Pn onera- J kas> William A. Nickle, n-

praeitą šeštadienį iš šautu-
Darbininkų Streikuoja žmogaus kūną. Po opera 

cijos abudu ligoniai jaučia

Daro
Taikos Demonstracijas’

gūžės 8 d. kalbės Ameriko- - , P1 Tekstilės darbininkų uni- sj gerai. Inkstų persodini-
je, Pennsvlvanijos Univer- umano ano ^.R ^aj^ 70,000 dar- mo operacija vra labai sun-

New Yorko Miesto
je
sitete, minint to universite 
to bibliotekos 200 metų su- tai

Vokiečių socialdemokra- bininkų streiką Naujojoj ki }r ^ar mažai praktikuoja- 
i pasisako griežtai prieš Anglijoj ir dabar paskelbė ma. žmogus, kūnam inks-

vo nušovė savo dėdę, Char- čechoslovakijos vyriausy- 
Biudžetas $1,336,102,798 les Brown, 49 metų, jo bė įsakė per visą balandžio 

žmoną ir seserį. Jaunas mėnesį visame krašte daryti
__  ___ # New Yorko miesto majo- žmogžudys prisipažino sa- “taikos demonstracijas.’

kaktuves. Laukiama, kad Schumano planą, pagal ku- streiką pietiniu valstijų tas buvo išplautas, sunkiai ras patiekė miesto tarybai vo giminaičius nušovęs, bet Bolševikų partija tokiose
W. Churchill pasakys ne- rį anglies ir plieno gamyba dirbtuvėse. Kelios dešim- sirgo, inkstą jam reikėjo is- ateinantiems metams biu- nemokėjo pasiaiškinti, ko- taikos demonstracijose va-
mažesnės svarbos kalbą, Europoj.butų vienoje vado- tys dirbtuvių, audyklų ir pjauti o kitas žmogus ture- džetą rekordinei sumai $1,- dėl jis tą padarė. Ja baisi ro propagandą prieš Ameri-
kaip jo pasakytoji Fulton, vymėje. Sako, “svetimi” verpyklų, nedirba. Derybos jo subedusi inkstą. Opera- 336,102,798, arba 74 milio- žmogžudystė įvyko Dover, ką ir “supuvusius” Vaka-
Mo., prieš kelis metus apie kontroliuos Ruhro srities dėl sutarties atnaujinimo ciją darė Dr. -James V. Sco- nus dolerių aukštesnį, negu N. J., miestelyje šeštadienio rus ir išnaudoja jas neapy-
“geležinę uždangą.” į pramonę. ; pradedamos vesti. Ja. • pių metų biudžetas. vakare apie 11 valandą. kantos ir karo kurstymams.
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“K0LKALĖJIMA1” l Su “La Prensa” nuomone
Dabar ir lietuviškiems'?1“^ ,vis?. PietV Am«ri:

bolševikams duota nauja 
tema gilti kolektyvinių ūkių 
sustambinimą ir visais ga
lais įrodinėti, kad naujas 
žemės ūkio laužimas yra ir 
geras ir ūkiškai tikslingas. 
Štai “Laisvė,” rašydama 
apie sustambintus kolūkius, 
kuriuos dabar vadina “žem
dirbių miesteliais,” sampro
tauja :

“. . . paaiškėjo, jog tie kolek
tyviniai ūkiai, kurie buvo 
Įkurti prieš apie 20 metų ar 
vėliau, yra permaži, neužten
kamai produktingi.”

Ne “Laisvei,” bet Ru
sijos bolševikų medinėms 
kaktoms paaiškėjo, kad tas, 
kas per 20 metų buvo da
roma žemės ūky, yra netin
kama ir “neužtenkamai 
produktinga.” O kiek gi 
himnų kolūkių sistemai per 
tuos 20 metų prigiedota, 
kiek milionų ūkininkų ir 
šiaip nesutinkančių su “ge
neraline Stalino linija” per 
tą laiką buvo sunaikinta?
0 kiek milionų žmonių iš
mirė dėl maisto stokos, kai 
sukolektyvintas žemės ūkis 
ir į baudžiauninką pavers
tas ūkininkas nesugebėjo 
plačioms masėms pagamin
ti paprasčiausios juodos 
duonos kąsnio? Apie šitas, 
pagal diktatorių fantazijas 
sudarytas baisias Rusijos 
žmonėms pasekmes dabar 
bolševikiniai auksaburniai 
anei šnypšt.

“Žemdirbių miesteliai”— 
stambus kolūkiai, palaisvi
nę daug darbo jėgos, net 
milionus darbo rankų duo
sią—visa tai, anot, bolševi 
kų,
“turės milžiniškos reikšmės 
visam kraštui ir visam pa
sauliui.’’

Taip toli siekia tų ponų 
fantazijos. Mūsiškiams lie
tuviškiems bolševikams la
bai rupi, kaip Lietuvos 
žmonės tuos sustambintus 
kolūkius, iš rusų kalbos ver
čiant, “žemdirbių mieste
lius” pavadins:

“0 gal.” sako, “Lietuvos 
žmonės jiems duos kitokius 
pavadinimas, mes nežinome.”

Čia atrodo ir žinoti daug 
nereikia; Lietuvos žmonės 
tuos “miestelius” pavadins 
taip, kaip jie jiems tikreny
bėje atrodys, būtent, “kol- 
dvarais,” “kolkalėjimais” ir 
panašiai, kas atitiks gyveni
miškai tikrovei.

Norim priminti musų 
skaitytojams, kad naujas 
kolūkių sustambinimas sie
kia visiško ūkininko paver
gimo ir visiškos jo kontro
lės. Nauja sistema atims 
visą ūkininko pagamintą 
gerą, o pats ūkininkas bus 
didžiulio dvaro baudžiau
ninkas be jokio balso ūkio 
tvarkyme, net ir be tokio 
balso, kokį jis turėjo, paly
ginus, nedideliame kolcho
ze.

ikos valstybių pirmaeiliai 
veikėjai ir klausėsi, ką šis 
paudos organas pasakys i 

svarbiais ir aktualiais gyve
nimo klausimais. 83 metus , 
šis laikraštis be pertraukos; 
skelbė savo demokratini 
nusistatymą ir smerkė dik
tatorių ir politikos šarlata
nų piktus pasikėsinimus • 
prieš liaudies teises, štai 
kaip spauda nusako kokios! 
reikšmės kultūrai buvo “La 
Prensa” įstaiga:

“Redakcijos namas buvo 
kultūrinė retenybė, čia buvo 
spaustuvė, redakcija, knygy
nas, turtingiausias pasaulyje 
spaudos archyvas. . . . čia 
galima buvo rasti dokumen
tus, liečiančius viso pasaulio 
kraštus ir jų Istoriją. Poli
tikai. mokslininkai, išradėjai, 
kariai strategai, rašytojai ir 
visi kiti galėjo rasti gausios 
medžiagos jiems rupimų 
klausimų studijoms . . .”

Kai antrojo pasaulinio 
karo metu pradėjo reikštis

PARAŠIUTININKAI Nl SI LEIDŽIA KORĖJOJ

Korėjoj nesenai amerikiečių parašiutininkai, su sunkiaisiais ginklais, kanuolėmis. tan
kais ir sunkvežimiais, nusileido parašiutais už kiniečių nugaros ir privertė bolševikas 
galvotrūkčiais bėgti už 38-sios paralelės.

ALT Instrukcija 'tų knygelėje kiekvienas mo
kėjimas įrašomas į metinio 
atsiskaitymo lapą, kuriame 
kiekvienam mokėtojui yra

Kas Savaite
Atominiai Šnipai fronte ir sutarti sąlygas dėl

x . , nutraukimo bereikalingo Praeit, savaitę, ketvirta-^ -o Kejim0 Korej • 
dienjpns.ekus.ujii teismas MįcArtj;ul.
Nevv Yorke įsnese sprendi- NEGAU karo ,aj_
mą pirmoje atominių sm

PASTOVAUS MOKESČIO LIETUVOS LAISVINIMO ^, sužvmėti visiems per 
REIKALAMS SISTEMAI ĮGYVENDINTI Igraios sužymėti visiem, pei

IR VYKDYTI mams.
metus gautiems mokėji-

l. Bendros Pastabos lių, veikiančios lietuvių or-
šio

pu byloje. Trys kaltina
mieji, elektros inžinierius 
Julius Rosenberg, jo žmona 
Ethel ir radaro ekspertas 
Morton SobelL, atrasti kalti 
šnipinėję per karą Rusijos 
naudai ir perdavinėję šni
pų išgautas informacijas 
apie atominių bombų ga
mybą Maskvai.

Trys nuteistieji yra pir
mieji “-atominiai šnipai.” 
Deja, jie nėra paskutinieji 
išdavikai, kurie už Judos 
grašį, ar dėl ideologinio ap- 
jakimo tarnavo ar tarnauja 
Maskvos imperialistams ir 
išduoda savąjį kraštą. Rei
kia tikėti^, kad teisingumas 
greit pagaus už kalnieriaus(3) Pajamų suma pagal.......................

kvitu nuorašus turi būtinai R’ Litus išdavikus, kurių jau~ ... ganizacijos raginamos
(1) Pastovaus mokesčio uždavinio imtis.

Lietuvos laisvinimo reika-, (9) Kur ir tokj oreani.
lams tikslas-finansuou zj-2acijų nžra aviCTiai iietu. ... .

. , , Us gius, kuriais siekiama atsta-.- j ar IW>,. .uv..tnnė organizacija kolonų o-
nacių fašizmas, kuomet ka- nepriklausomą ir demo-k liotus atst0^ je yra atsakinga už tikslios
rakieji Argentinos siuoks-!kratinę Lietuvos Respubli-!’?^ So mokesčio atskaitomybės

vedimą.

V. Atsiskaitymas su Centru

atitikti bendrą sumą meti
nio atsiskaitymo lape.

(4) ALT skyrius ar cen-

yra ir suimtų, arba kurie 
policijos dar yra sekami ir 
gaudomi.

niai ypatingai gėrėjosi Hit
lerio pasisekimais, “La 
Prensa” griežtai ir neatlai- 
džiai smerkė fašistinius už
simojimus. Kuomet j>ulki- 
ninkas Peronas išėjo į vie
šumą su savo reakciniais už
simojimais, laikraštis nuo-

ką.
(2) šiuo mokesčiu sava

noriškai apsideda Jungtinė
se Amerikos Valstybėse gy
veną lietuviai, kuriems rupi 
Lietuvos likimas.

(3) Mokesčio dydi pasi
renka kiekvienas mokėto-

latos jį smerkė ir demaska- individualiai. Koloni-
vo jo sumanymus. Užtai 
dabar Peronas—generolas 
ir Argentinos diktatorius— 
negalėjo užmiišti savo prie
šo “La Prensa.”

.Laikraščio leidėjas, Dr. 
Paz, dabar kaip politinis 
emigrantas gyvena Urugva
juje.

Sunkioje kovoje “La 
Prensa” nustojo gyvavusi. 
Laikraščiai, ne 1 y g i n a n t 
žmonės, gyvena ir miršta, 
tik nemiršta jų darbai ir 
mintys.

LAIKRAŠČIO MIRTIS

Apie Argentinos pažan
giojo dienraščio “La Pren 
sa” kovą su reakcijos tam
sybėmis buvo daug rašyta 
viso pasaulio spaudoje. Net bendroves,
Amerikos valstybės depar
tamentas buvo padaręs sa
vo pastabas dėl Argentinos 
diktatūros elgesio, užsmau
giant šį laisvojo ir demo
kratiško žodžio skleidėją—

TITINIAI’ KOMUNISTAI 
VOKIETIJOJ

Kovo 25-26 dienomis ^sų.
Worms’o mieste buvo susi
rinkę į konferenciją Vokie
tijos “titiniai” komunistai, 
į konferenciją, tikslu ją iš
ardyti, atėjo nemažas “sta
lininių” būrys. Kilo muš
tynės. Atvykusi policija 
sutvarkė “stalininius” ir jų 
tarpe surado vieną gan žy
mų buvusio Hitlerio Gesta
po agentą.

Suvažiavimas vienbalsiai 
patvirtino naujos komunis
tinės partijos konstituciją 
ir atskiroj rezoliucijoj pa
smerkė “reakcingą, antiso- 
cialistinę stalininių biuro
kratų” politiką.

Naujos partijos pirminin
kas Josef Schappe pareiš
kė:

“Sovietų kariuomenė dur
tuvų pagalba neįgyvendins 
socializmo Vokietijoje. Dar
bo žmonių išsilaisvinimas yra 
jų pačių rankose.”

Naujoji partija reikalau
ja atstatyti Vokietijai 1937 
metų sienas, paleisti visus 
Sovietų suimtus vokiečius 
politinius kalinius, pašalin
ti rusų bolševikų akcines 

kurios, kaip

sirišti su artimiausiu ALT 
skyrium ir susitarti, kaip

jos per ALT skyrius ar ki 
tas organizacijas gali reko
menduoti tam tikrą vieno
dą mokesčio normą.

(4) Kalbamasis mokestis 
principe yra nuolatinis ir 
reguliarus. Jis gali būti 
mokamas kartą i>er metus, 
kas pusmetis ar metų ket
virtis ar dar dažniau. Kaip 
dažnai ji mokėti, paliekama 
spręsti pačioms kolonijoms.

PASTABA. — Mokesčio 
Lietuvos laisvinimo reika
lams rinkimas vykdomas 
atskirai nuo ALT vajų, li
tas mokestis yra tik dalis 
Lietuvos laisvinimui teikia-

mokesčiai bus mokami.
III. Vykdymas

(11 Mokėtojas savo mo
kesti—metinį, pusmetinį ar 
kitokį—reguliariai įteikia

(1) Kiekviena kolonija 
praneša ALT centrui, kiek 
I>agal gautus pasižadėjimų 
lapelius numatoma pajamų.

ar pasiunčia nustatytu laiku (2) Surinktus pinigus ku vizitu, 
ir adresu. LALT skyriai ar kitos orga

Svečias ii Prancūzijos

Amerikoje ir Kanadoje t 
lankosi Prancūzijos respub
likos prezidentas, Vincent 
Auriol? Jis pasitinkamas 
labai širdingai, juo labiau, 
kad tai yra pirmas Prancū
zijos prezidentas, kuris at
vyko į musų šalį su oficiališ-

II. Paruošiamieji Darbai
(1) ALT skyriai ir su 

ALT kooperuojančios orga
nizacijos, gavę šią instruk-i

siurbėlės, iščiulpia Vokieti
jos gėrybes ir pan.

Laikas užsisakyti “Kelei* 
kalendorių 1951 me*

Klausau —v.uvj,- 'tams. Daug informacijų ir jų
dienraštį “La Prensa.” įskaitymų. Kaina 90 centų.

ciją, nedelsiant su ja susi
pažįsta. išstudijuoja ir svar
sto galimybes, kaip sėkmin
giau butų galima šio mo
kesčio sistemą įgyvendinti 
toje kolonijoje.

(2) Reikalui esant, šau
kiamas bendras organizaci
jų atstovų pasitarimas šios 
sistemos įgyvendinimo rei
kalu.

(3) Iš anksto pradedama 
populiarinti pastovaus mo
kesčio Lietuvos laisvinimo 
reikalams idėja per spaudą, 
radiją, susirinkimuose ir ki
tais galimais budais.

(4) Vasario 16-sios mi
nėjimų progomis raginti, 
kad kiek galima didesnis 
lietuvių skaičius tais mokes
čiais apsidėtų.

(5) Jeigu reikia, sudaryti 
šalia ALT skyriaus specia
lią komisiją, kurios uždavi
nys butų rūpintis to mokė; 
čio sistemos įgyvendinimu 
ir vykdymu.

(6) Kui- įmanoma, suda
ryti kolonijoje gyvenančių 
lietuvių sąrašus.

<7) j visą šį darbą įtrauk
ti kiek galima daugiau 
tremtinių ir jų organizaci-

(2) Kur įmanoma, gali
ma organizuoti mokesčio 
rinkimą lankantis namuose 
pagal turimus adresus. Tam 
reikia numatyti rinkėjus. 
Kiekvienam jų butų paskir
tas tam tikras rajonas, kuri 
turėtų apvaikščioti.

(3) Kiekvienas mokėto
jas iš anksto užpildo pasi
žadėjimo lapelį nurodyda
mas, kiek jis apsiima mokė
ti Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Tokie pasižadėji
mo lapeliai išdalinami susi- 

' rinkimuose ar pasiunčiami 
paštu. Pasirašyti pasižadė
jimai lakomi žinioje ALT 
skyriaus ar kitos organiza
cijos, kuri mokesčio rinki
mą vykdo.

IV. Kontrolė
(1 į Mokėtojas gauna

nizacijos persiunčia ALT 
centro iždui ne rečiau kaip 
kas 3 mėnesiai.

ALT Vykdomasis Komitetas.

mėti, jie neturi nei ūkiškų 
išteklių, nei pramonės, kad 
galėtų vesti modernišką ka
rą. Bandymas žmonių ma
sėmis pavaduoti modemiš
kus ginklus pasirodė ne
praktiškas reikalas ir pasi
baigė kiniečių kareivių 
ki-aujo maudynėmis.

Gen. MacArthuro argu
mentai yra visiškai teisingi. 
Komunistinė Kinija negali 
prieš Ameriką karo laimėti. 
Bet ar Kinijos diktatoriams 
gaila kiniečių kareivių 
kraujo? Argumentai jų ne
paveikė ir jie “išdidžiai” at
metė gen. MacArthuro pa
siūlymą. Atrodo, kad kinų 
komunistai, tik gavę dar 
vieną kruvinesnę pamoką, 
supras, kad agresija neap
simoka. Gal supras. . . .

Keturi Didieji

Keturių didžiųjų ministe
rių atstovai Paryžiuje, pa
gal paskutinius pranešimus, 
“padarė pažangą.” Rusų 
Gromyko “staiga” sutiko su 
kai kuriais Vakarų pasiūly
mais dėl didžiųjų ministe
rių konferencijos darbų 
tvarkos. Bet tik su “kai 
kuriais.” Dėl Austrijos ir 
dėl “satelitų” ginklavimo 
Gromyko nesutiko, o Vaka
rai skaito, kad tuos klausi-

Kokiomis Raidėmis 
Kiti Žmonės Rašo?

ALT pakvitavimą, pasira
šytą ALT skvriaus valdy
bos ar jos įgaliotų asmenų. 
Mokėtojas turi teisę kiek
vienam mokėjimui reika
lauti kvitos.

(2) Iš kvitų nuorašų kvi-

ISTEISINTAS

Elektros darbininkų ir maži- 
nisto unijos vadas, James J. 
Matks. išeina » teismo Wa 
shingtone iSte«dntan. Jis bu
vo kaltinamas plieninę

Mes vartojame lotyniškas 
raides musų rašte. Bet kiti 
žmonės vartoja kitokį ras
tą. Pavyzdžiui, graikai, ru
sai, vokiečiai, žydai ir ara
bai turi visai kitokias rai
des. Apie tų tautų raidy
ną “Keleivio” kalendoriuje 
1951 metams yra Įdėtas pla
tus straipsnis, kur parody
ta, kokios raidės vartoja
mos kitų žmonių ir paduoti 
tų raidžių pavadinimai. Be 
to, parodyti ir kitokie ženk
lai, kuriais raides galima 
išreikšti. Pavyzdžiui, Morse 
telegrafo raidės, vėliavų 
raidės, semaforų raidės ir 
net paduota fotografija ne
bylių žmonių raidžių, paro
domų pirštais. Įdomu su 
tuo straipsniu susipažinti 
kiekvienam žmogui.

“Keleivio” kalendoriuje 
1951 metams yra daug viso
kių skaitymų, žinių, saulės 
tekėjimai ir nusileidimai, 
tautiški vardai visiems me
tams, eilių, pašto tvarka ir 
patarimų. Dar galima tą 
kalendorių įsigyti. Kaina 
50 centų. Pinigus ir užsa
kymus prašome siųsti:

“Keleivi*”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

KONGRESAS V£L 
PRADEDA POSĖDŽIAUTI

Vincent Auriol yra senas 
prancūzų socialistų partijos 
veikėjas, per 40 metų sto- mus didieji ministeriai tu

rėtų aptarti.
Jau ketvirta savaitė di

džiųjų ministerių atstovai 
tariasi dėl tarimosi, šneka 
dėl darbų tvarkos, kurią tu
rėtų apsvarstyti patys mi
nisteriai. Keturios savaitės 
“darbotvarkinės” plepaly- 
nės! Galima įsivaizduoti, 
kiek patys ministeriai kal
bėtų, jei jie galų gale susi
tiktų “taikos gelbėjimo” 
plepalynėj. . . .

x
Kainų Klausimas

Praeitą savaitę adminis
tracija paskelbė visą eilę 
patvarkymų dėl kainų lubų

vėjęs priešakinėse Prancū
zijos darbininkų judėjimo 
eilėse ir per ilgus metus bu
vęs parlamente ir vyriausy
bėje. Karo metu, kada 
Prancūzija susmuko po hit
lerinių divizijų smūgiais, V. 
Auriol Įsitraukė į pasiprie
šinimo kovą prieš okupan
tus, o po karo ketvirtoji 
Prancūzijos respublika jį 
iškėlė į prezidento vietą.

V. Auriol Amerikoje ran
da kuoširdingiausią priėmi
mą. Jo pasitikimu Ameri
kos žmonės išreiškia savo 
tradicinę simpatiją prancū
zų tautai, su kuria nuo La-
fayette laikų Ameriką riša ir dėl žaliavų griežtesnio 
stiprus draugiškumo ir sim-[skirstymo, o stabilizacijos 

(direktorius, Eric Johnston, 
!grasino net, kad jis imsis 

kietų” priemonių prieš iš
pustus pramonės pelnus. 

Kainų lubų paskelbimas 
grosemės” prekėms, arba 

valgomiems produktams,

Atstovų rūmai ir senatas 
šią savaitę pradėjo posė
džius po 10 dieni} velykinių 
pertraukų. Atstovų rūmai 
pradeda svarstyti labai 
svarbų bilių apie šaukimą 
18 metų vyrų į karo pajė
gas ir apie įvedimą visuo-kongresą, bet teismas rado,

kad jis tori jo teisę į j*nt sta- įtino kariško jaunimo apmo- 
(8) Kur nėra ALT sky- tomus klausimos neatsakyti, kinimo.

patijos ryšiai.

Pekinas Atmeta
Generolas MacArthur pa

siūlė kinų komunistų armi
jų vadui “susitikti” su juo

ILGA TARNYBA
~w—*

Karo aviacijos seržantas, 
Horst W. TIttel, jau 43 im
tai tarnauja Dėdei Simui 
ginkluotose pajėgose.

paliečia veik 60% musų 
vartojamo maisto. Bet kai
nos nenustatytos griežtai, 
pasitenkinta tik nustatymu 
pelno santykio” tarp did- 

menų ir smulkmenų preky
bos. Todėl jei žemės ūkio 
produktų kainos kiltų, tai 
jos pakils ir krautuvėse.

Administracija ėmėsi kiek 
griežtesnių priemonių kai
nų politikoj ir žaliavų skirs
tyme todėl, kad, sako, vi
suomenė “atleido pava
džius” mobilizacijos pa
stangose. Kad priminus, 
jog mobilizacija dar tik įsi
siūbuoja, buvo reikalinga 
pagriežtinti kai kuriuos po
tvarkius, o mobilizacijos 
vadai nepagailėjo ir žodi
nių įspėjimų, jog visokie 
trukumai ir suvaržymai bus 
neišvengiami.

—J. D.

draugus užsisakyti “Kelei* 
vį”. Kaina metams $3.



Nr. I i, Balandžio 4, 1951 SO. BOSTON PuslapisTrečias

KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIBKAB NVBSKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Brocktono Padangėje

Aukos Lietuvos laisvinimo Pakalniškis, A. Vaitkevičius, 
Reikalams B- Sožėnas, J. Kazlauskas, E.

Pagal paskelbta Ameri- J. Cinčys, F. Sma
kre Lietuvių Tarybos mobi- <“*•. Ar; Ke”z“3enž: Ka/°-
lizac.ni laisves vajų .r islei- leMukevi£.ius, Hill Dairy Co„ 
stų Tautos Fondo valdyto-.p Ko(lis. Pkg> cknu-,
j°. atsišaukimą Lietuvos Garage, Sawtell Market. A. Ti- 
laisvmimo reikalams Lietu- ,mine)4, kun. J. švagždys, J. Sa
vos nepriklausomybės pa- lučka, K. Bielskis, M. Bartkevi- 
skelbimo 33 metų sukakties'čienė, S. Vaitkienė, K. čirbu- 
proga Brocktone jau su-pienas. Akstin, Matekunas, J. 
rinkta $1,412. šitą sumą,Baronas, G. Šidlauskas, V. Ta- 
sudaro žemiau nurodomos rnutevkil,s’ A- Strumskis, Kali- 
aukos išauska:, Paražinskas, K. Jur-

Katalikų Federacijos ir teukevičius. J.
Brocktono Lietuvių Tary
bos bendromis pastangomis 
suruoštame vasario 11 d.
Winthrop mokyklos salėje 
nepriklausomybės 
me surinkta

Brocktono ,. . „ , .....
įTbos auka $5h ‘ raauskiene, Sankunai, kapisau-

* n ‘ . t * * • m 'skai, V. Baniulis, S. Balčiūnas, IBrocktono Lietuvių Ta- . , Bakerv |
lybre narių aukos: Sanda-. Po $2_E/Plonie„ė, E. vil
ios 24 kuopos-$10«, vasa-,kauskait& A Unkelis A 
rio 22 d. suruoštuose nepn- Biekaa. } 0 , p valentuke-
klausomybes sukakties pro- vjaus Samuii< Mark A K > 
ga .pietuose narių aukos zillk„„i5. s PatkausUas. J 1 
$11 a, Frankhn i~ -------
m klubų aukos 
SLA 17 kuopo; 
tiniu dienos uždarbio

Samsonas, Dr. Zabarauskas. V. 
Jakavonls. V. Petrą vičienė.

Po $4—O. Kašėtaitė, J. Lau
čienė, Petkunai.

, Po $3—B. Belmontienė, I.
n- H11116*)1”-Kislauskienė. 0. Svirtunienė, B.

i • Į 3‘ rr įBilvaisienė, Mantautas, R. Sa-1 
Lietuviu Ta-! ,. . o , • Y ~ !

LIUDIJA SENATO KOMISIJOJ SOSTINĖJ

Ix)uis Farrel (kairėj) liudija sostinėj senato tyrinėjimo komisijoj ir sakosi niekada 
nepažinojęs Kansas City nušautojo demokratu veikėjo C. Binnaggio. Dešinėj Ig/y- 
bininkas, Sidney Brodson iš Milwaukee, liudija, kad jis žinojęs penkius krepšinio spor
to žmones, kurie imdavę kyšius, kad žaidimas išeitu kyšininkams į naudą. Jis pats 
sakosi dėdavęs per metus iki miliono dole-ią lažyboms krepšinio rungtynėse ir jau
tęs, kad tame sparte kas tai esąs netvarkoje. . . .

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Velykos Buvo Šaltos kimine agitacija ėjo be ypa-

,. . ringo sujudimo. Didžiau-
sių metų Velykos Chica- sjas jepublikonų pasirody- 

goj buvo saltos ir per tru- ma. buvo masmitįngas Chi- 
puti nebu\o baltos. Mat cagOS Stadiume, kur pro- 
nakti iš penktadienio i sės- gramos išpildyme dalyvavo 
tądien} pusėtinai pasnigo, tautinės grupės, kurių tarpe 

j bet tas sniegas nesilaikė. ijetUviai užėmė pusėtinai
| Velykoms to sniego liko tik žymią vietą. Taip dėjosi to
liose _ vietose, kur neužėjo dė, viso pai.engimo vy-
sal’->Ie- liausiu vedėju buvo lietuvis

. Antras siu metų \ elykų afjv Antanas Olis, Sanitary 
požymis buvo tas, kad l^tu-, Trustisu pirminin-

Įvių tarpe jos buvo katali-
kiškos, bet ne krikščioniš
kos. Lietuviai katalikai Chicago—Vienas iš 
gausiais buliais anksti iš ry-'Juodžiausių Miestų

i to skubėjo i bažnyčias, pra- . ...t .j • • ,-.x ’ Chicaga vra vienas iš įuo-eidami pro apiplėštą ir su- ... • * •
žalota Lietuvį r pro išmė- <!.z,aus!'? Amerikos d.dm.es-
tytus Vakaru Europoj tiem- c,«- C'°"al/ra <lW
įtintus. Bažnyčiose jie už- Jytarpeyra pv.se-
i degiojo Dievo garbei žva-'““1 .Pagyvenusių .r pu
škės, gausiai autojo parapi-į8*““1 .auks!alv..! P0 “*’ 
joms, kuriu iždai kupini ^.'pras.mususių Vienas tok...

; . T . «... • >yra narys Chicago Distnctnigu, o Lietuvai gelbėti ir.įf , J ,f - , • Trustee, adv. Oho bendra-pa salpos reikalingiems , ,. ’ T • j
f, „5aVa di»blS* I-abal daU£ JUOGU-r, , tremtiniams ta proga nieko

. . neteko,kad,
sek- Atsigavėjo

Visi .... ” « --o- ką dirba stockyarduose, ne
retenybė juos matyti laiška
nešiais, konduktoriais ir 

, įmotormonais strytkariuose
„ • > , t , o , ~..... ...  bend-' Vel^ Pr°£3 Chicagos ir prie namų statybos. Pri-

v T-t • t IŠ- Y^ukevich; E.‘ vkiriekunas: sto. * Ra >°vės choras. Dainuos eilę lietuviai. kva.talik^ atsi^v?’ mintina, kad Chicagoj neg-
Brocktono Lietuvių Tary- M Alexandra, F. Voveris, KJ Is surinktos bendros au-čienė y Ceplikas’ j * stanėiu- dainų; bus duetų, į? nu? 7okl!į P®1 gav.eni5£ rams apsigyvenimo varžy-

^k^ab^eriumir1Jnrof^,Mat’kaitis’ M Poidokienė’ v- kų sumos kovo 22 d. pasiųs- A.Naudžiūnas .B Jurkevičius’| kvartetų ir sekstetų. .Tremtinių Namai šokiams (mai jau senaj panaikinti.
rionalu auko< $121 ? f iBarr,nien^ į .Ponait!’ į J*ka-.ta Amerikos Lietuvių Tary- A. Musick, S. Paplauskienė, A.į Taimri ir vajkučiai dai uzdpiytk . ° .V®lykų;Jie gali apsigyventi, kur tik

Tremtiniai Winthrot> mokvk-|V°nyte J' Val,nt,ene’ P- Dan' bai $1,375.05, prašant įra- Marculonienė, P. Amšiejus, F IS a a? C ‘ daJ" Pirm3J3 dieną šokiai Įvykoigajį gautj butą, ir Uipgi ga-
to salėje suruošto minėjimo M^r^uZV Ku juos ’ Taut“ Fondo v<****i«* * z^ktoė- ' S™“* pngrus"h* pirktis namą bet kurioj

•-----------k“- J K p ;,p; Ku- 1951 m. vasario 16 d. va- Kuncevičienė, v. Klimas, j. įkaites. ta. miesto dalyje.
Šimkonis. P. Balevičius. M. Lu- . Kcngejai kviečia visus “Tremtinių Namai” yra
činskaa. M. Kuliešius, v. ją,, vietinius ir apielinkės lietu-arti “Draugo,” arti Aušros

Aukojusieji mažiau, negu Klimauskas, I. Lekevičius. J. Houard W. Kwash.

dalyviai Sandaros nariai ivj-- k p Ncff G Mižkw 1 
kurną p,etą metu ir b,zn,er,a, j JaDčiunaSi P Ra^nauskas, įkartą, o k.t. pinigai
bei profesionalai aukojo: ' — t^ss=s

J.. I. ir J. Laurmaičia:
J. Varonec-kai $17.

.. šakys, Lapeikis, Krušas, Vai- leueLa KOmXsiju» pilnyje, 
$24; nauskas ;nes jie gauti tada, kai mme-

dalyje.
Didysis Parengimas

„ T I Po $1—B. Adakauskas, P. ta suma buvo išsiųsta.
Po $16—P. ir J. Braška!, J., Wychunas K skriekis, Budns. * Visiems aukotojams reiš- 

D. r J. špakevičiai. Ip Vegsel j Yukna. Draugas, kiame nuoširdžiausią padė-
Po E. Lu vičiai, j DeįviSj Lingienė. A. Breivis, ką už gilų Lietuvos laisvini-

ir : „ U~ai.’ *v ?r K> SalanaiMtf, T. Miliauskas. K. mo reikalo atjautimą ir pri-
Viščiniai " .Pigag*’ Laužikai, Kavahauskas,'dėjimą prie to didžiojo

Po $13 S A ir L Merec !Talaeka’ I^ucev,clus’ Ramas‘jdarbo su aukomis, 
kia <; iri Eitavičiai * 1^’ Eo K»pkienė’ ^nluįce‘ Kadangi surinktoji aukų

Po $12-V. ir K. Endriunai, Vidzbeli p Norkus p Tamu. suma nepadengia Amerikos 
V. ir S. Vaičiūną. levičius. A. Briedienė. Jonytis,‘Ietuvių Taiybos paskirtos

Po $11-A. Bačiulis, M. .r S-iV Si(llevič.įenė. šarkienė, P. Biocktonui sukelti $l,o00 
Gofensai. V. Jakimavičius, K. |Miltinis Gelsonas. J. Stukas, Sumos, tai mobilizacinis

kanauskas, A. Ceplikas. J. Gla- vius atsilankyti j Šitą kon- 
vackas, A. Radziukinas. J. Ye- certą. Gerbiamieji, nepra- 
rusevičius, A. Paulauskienė. P. leiskite progą, išgirsite ža- Tur būt ši kaimynystė ir pa- 
Svirskienė, A. J. šaukis. M. vejančių melodijų, jos pri-'veikė, kad gavėnioj ten ne- 
Matonienė ir V. Pūtis. įmins mums tuos laikus Liejbuvo šokių.

Tariam širdingą ačiū vi- tuvoje, kada jaunimas dai- Vvčiai nuo šokių atsiga- 
siems atsilankiusiems ir už nuodavo gėlių darželyje, vėjo‘ Dariaus-Girėno salėj, 
aukas, o ypatingai, atsnan- pievoj šieną glėbiant, ar jo- Bridgepoitiečiai nuo šokiu 

tusiems svečiams is atsi- jant naktigonėn. atsigavėjo Chicagos Lietu-

Vartų parapijos bažnyčios, 
kur vadovauja marijonai.

Cirbulėnas.

kaitė, S. Genutis. S. ir E. Gru- n- q jtu<iokienė, j. Statkaitė. 
sai, P. ir A. Petke ai, J. ir . p Mačemienė. L. Tamulevičius, 
Raškauskai, M. .r J. Tubiai. P..R Pašakarnis? K Germanavi- 
ir E. Mažeikai, M. Kemzūra. A. ijus j Rutkauskas, A. Tamu-
•Jankunas Jr. itevičius, P. Miliauskas. K. Pleš-

Po $9-V. Zinkevičius. J. ir Rus j če?na A Barauskas j.
O. Venčkauskai. Vincas Zmke- Puidokas> R Jančiunas, K. Vai-
vičius. Urbai.

Po $8—E. Eitavičius. S. Jau-

lankiusiems iš Latvrence 
kun. Jurui, kun. Paulaus
kui, J. Valiukoniui ir vyrų 
chorui ir jo vedėjui.

JA. Dilba. Z. Buivydas. E. Kli- laisvės vajus musų vietovė- ALT SKYRIAUS Valdyba, 
A. J. Shaukis.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus.

Rengėjai.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

• siryžusi paskirtą mums su 
mą būtinai sudalyti. Todėl 
visa visuomenė kviečiama 
remti Brocktono Lietuvių 
Tarybos darbus šioje srity-j 
Je-

Komisija.

BROOKLYN, N. Y.

LDD 7 Kuopos Mitingas

Mėnesinis ir iabai svar
bus Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7-tos kuopos na-

Kovo 26 d. laivu “General 
Sturgis” i Nev.- Yorką atplaukė 
šie lietuviai iš Europos:

Norbertas Adomkaitis, Jonas 
Aukštinaitis, Vladas Gelbavi- 
čius. Regina Imbras, Feliksas 
Istunas. Petras Karpuška. Ele-

vių Auditorijoj, kur šokius 
rengė Auditorijos Klubas.

Tremtinių Namuose teko 
girdėti naujakurių nusi
skundimų tuo, kad Ameri
koj Velykos tai jokios Ve
lykos, nes, girdi, tik vieną 
dieną tešvenčiama. Protes
tui išreikšti žadėjo švęsti 
antrą dieną.
Velykos ir Biznis

Didysis parengimas arti
miausioje ateityje bus 
“Naujienų” vakaras. Įvyks 
Sokolų salėje, balandžio 8 
d. Programos išpildyme 
dalyvaus artisto Stasio Pil
kos ir Vešotos grupės. Oras 
dar negalės būti nei peršil- 
tas, nei per šaltas. Pasise
kimas turės būti kuo ge
riausias.
Lanko Bažnyčias 
Atlaidams Pelnyti

Chicagos kardinolas pa
skyrė keturias bažnyčias, 
kurias vieną dieną aplan
kant ir sukalbant tam pa
skirtus poterius gaunama 
visuotini atlaidai. Kadangi

čiunas, V. Butėnas, B. Tamule
vičius, P. Masteika. Staupas, V.

niškis, A. Keršulis, K. Bara- Juzėnas, S. Shapman. S. Gutau- 
nauskas. 0. Keturakienė. S. Jkienė, S. Buinickienė, J. ži- 
Raudvs, J. Daniusevičius. Įlinskas, P. Adomaitis. A. Pel- 

Po $7—V. Senuta. P. Binge- džius. M. Kumpienė. V. Gelso- 
lis, Eikinai, J. Petronis. S. Su-nas, A. Balevičienė, A. Norkus, 
žiedelis. F. ir M. Mandeikiai. Į N. N., N. N., A. Jurgutis, J.

Po $6—A. Šeduikis, E. Bliud- Trainavičius, M. Voveris, J. 
n i kas. A. Padagas, M. Gedgau- švagždys, B. Bubliauskienė, V. 
das, P. Duoba, V. šarkus. K. Satkus, J. Jezukevičius. K. 
Klabis. Į Vyšniauskas. K. Saika. K. Gri-

Po $5—B. Kamockis. kun. P. gas. Densman. Buividienė. Ces- 
Strakauskas. kun. A. Klimas, nauskas. A. Akstinas, M. Sapo- 
R. Bielkevičius, P. Keblinskas. tis, I. Jesukevičius, A. Bubulis, 
J. Monkus, A. Sakadauskas, S. V. Vasaris, E. Navazalskienė, 
Urbonaitė. K, Pareigi.^ P. A. Navazalski.

HAVERHILL, MASS.

LENGVAS RUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukeijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėj pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

Aukos Lietuvai Vaduoti

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas čia Įvyko va
sario 25 d. Minėjimą or
ganizavo vietos BALF’o ir 
A/.T skyriai Gediminio 
Klubo svetainėj.

Minėjimui vadovavo ALT 
skyriaus pirmininkas Pet
ras Yankauskas. Kalbėjo 
kun. J. B. Bernatonis, kun. 
V. Paulauskas, Jonas Valu- 
konis ir kun. P. Juras.

Minėjimą pamargino šv. 
Pranciškaus parapijos cho
ras, vedamas A. Šimkaus. 
Darant rinkliavą surinkta 
Lietuvos vadavimo reika
lams $86.55. Pinigai per
siųsti ALT centrui Chicago
je. Aukavo:

Po $5—kun. Jonas F. Bema-

rių susirinkimas Įvyksta ba- na Nainys, Gustavas Pilaitis, 
landžio 8 d., sekmadieni. 3 
vai. po pietų. Lietuvių Atle
tų Klube, 168 Marcy Avė.

Kviečiami visi LDD na
riai būtinai dalyvauti. Bus 
balsavimas dėl musų LDD 
konstitucijos pakeitimo ir 
dėl narių duoklės pakėlimo.
Kviečiami ateiti ir Įstoti Į 
organizaciją ir nauji nariai, 
kurie musų organizacijos 
veikla Įdomaujasi.

P. Kriaučiukas,
LDD 7 Kp. Sekr.

MANCHESTER, CONN.

Choro Koncertas

Manchesterio Lietuvių 
Namo Bendrovė rengia dai
nų parengimą balandžio 22 
d., sekmadienĮ, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 
24 Golway St.

Išrinkta koncerto komisi-

Bečislovas Senkevičius, Anta
nas Slušnys, Kostas Stasiūnas 
ir Vinzas Zečkus.

Į New Orleans, La., tuo pat 
laivu atplaukė:

Vytautas Augevičius, Matas 
Budrys. Jonas Cytynovicz, Ju
zefą Juknevičiūtė. Paulina Šlio
gerienė ir Teofilė Vaiciekaus- 
kienė.

Balandžio 1 d. laivu “General 
Taylor“ Į New Yorką atvyko:

Jurgis Drazdys, Marija 
Kniukštaitė, Jurgis Mikalaus
kas. Stasys Noreika, Ona Ogil 
vis. Pranas Srugys, Kristina 
Steikunas ir Juozas Ugianskis.

paskirtosios bažnyčios pu- 
Parapijos Velykų proga sėtinai toli viena nuo kitos, 

tai jų lankymas, neturintšienavosi po senovei. Bet 
pasaulinis biznis ta proga 
keistai pasirodė. Chicago
je Velykų savaitėje biznis

automobiliaus, ne visai len
gvas. Todėl davatkiškosios 
draugijos samdo busus ir

buvo 13 nuošimčių mažės- būriais lanko minėtas baž- 
nis, negu savaitė prieš tai, nyčias. 
bet visgi 8 nuoš. didesnis, Popiežius skiria atlaidus 
negu pernai Velykų savai- už bažnyčių lankymą, už 
tę. į tam tikrus poterius, už pa

bučiavimą kunigo rankos,Rinkimai Nesukėlė 
Triukšmo už aukas vienuolynams, bet 

atlaidai nėra skiriami už
Balandžio 3 d. Įvyks ma- aukas badaujantiems arba 

joro rinkimai. Nors tai pir- kovai už Lietuvos ir kitų ga
mos klasės postas ir rodos lių išlaisvinimą iš okupanto 
turėjo būti smarkios varžy- vergijos.
tynės, bet taip nebuvo. Rin- Laisvamanis.

KAINA 88 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadtray So. Boston 27, Mass.

ton;: m. į- j tt
T vadove Mrs. A. Husse>,Degesiunienė, T. Grudinskienė, 

J. Zavadskas. J. Karpavičienė, 
J. Belskai, L. Balevičienė, A.

Mrs. Chižius, Mrs. A. Kau
nienė ir Mrs. N. Kazevičie-

Dufar'nskai, P. Yankauskas ir P. nė ir prisideda bendrovės 
Svirskas. j valdybos komisija pirm.

Pu $1—M. Bilinskaa, J. A. Bujavičius, A. Biretta, J.
Montvidas, Mrs. H. White, A. Kvetkus, S. Brazauskas ir

Geriausias ir plači 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrišta* $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadtray 
So. Boston 27,

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė d^Vs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway South Boston 27, Mass.

M
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Pastabos
Vėl Elektrainės mušdavo bėgimo rekordus

Musu komunistai mėgsta Puriose lenktynėse.
i Po karo atsirado milionai

. kitokios rūšies bėgikų. Bė- 
go milionai žmonių iš So

mos pačius menkučius įren- r°jaus j Vakarus.• 1 . • IloKov ia L’origimus, kurie

kartoti “Tiesos 
Lietuvos “elektrifikaciją ’; 
po kelis kartus rašoma apie

žinias apie

verti Dabar skaitome, kad tuk- 
elektrainės vardo. Kai ku- stan®jai ita.ų komunistų bė- 

>s jų žinios tiktų juokų fa Penktosios kolonos, 
rnalui. Pav.. “Tiesa” idė- dalijos komunistų partijos. 
Knršėnn memens korės- Bėga V akarų komunistai, 

kurie savo akimis gavo pro-

nėra

New Yorko rusų liberalų 
dienraštis “NRS,” šiaip ne
blogai informuotas, rašyda
mas apie garsųjį Philadel
phijos suvažiavimą, kui* da
lyvavo visų Rytų Europos 
tautų atstovai ir priėmė lai
svės rezoliuciją, plačiai nu
aidėjusią Amerikos spau 
doj, visai nutvlėjo, kad su
važiavime dalyvavo lietu
viai ir pasirašė rezoliuciją.

Vilnietis.

Peroniniai Atomai

nos jų žinios ♦’L»" kolono
žur
jo Kuršėnų piemens korės 
pondenciją, kad ant Virvy ..
tės upelio prie Sukančių pamatjti Rusijos 
1950 metais pradėta statyti n?rn^’ Bėga ir auk-ti So- 
elektrainė ir bus baigta 'iet^ pareigūnai, jei tik 
šiais metais. Betoninei už- ^auna progos paspiukti. 
tvankai statyti atvežtos net Bėgo buvęs Čecluvlovakijos 
elektrinės poliakalės, moto-rei.ka 3 inmiytens, 
riniai siurbliai ir betono i}1* Klementis, bet bebėgant
maišvtuvai. Kvailas korės- ^u?'° p,rie !ieno? pagau,la5 ir 
pondentas, matyt, galvoja, i .^avojamas, kaipo nikaSt leidyklos “Varga” gyrimo
kad elektra toms mašinoms: išdavikas. vardu, praneša, kad gegu- n’oLi
varyti bus maišuose atvež-i KalP . mato“e« bėgimo žės pįrrnoj pusėj išeis “Lie
ta.* sportas irgi mainosi, pagal tuvos Vaizdų Rinkinys,”

“Laisvė,” ne kiek gudres- :gyven^mo.^a^Vs’ ateis kuriame bus įdėta gražieji 
nė už aną piemenuką, kar-|laika?» ir Kremliaus Lietuvos gamtovaizdžiai
to ja tuos pliauškalus. * ponai iš savo

Argentinos diktatorius, gaminti žemiškose sąlygose 
generolas Juan Peron, nu- aukštą karštį (kelių milionų 
stebino pasaulį savo atomi- laipsnių). Bet mokslinin- 
niais atradimais. Jis prieš kai sako, kad tokio kaiščio 
porą savaičių sukvietė spau- musų žemėje, be urano 
dos atstovus į savo palocių sprogdinimo, visiškai nega- 
ir per Argentinos atominės Įima padaryti. Atominėms 
energijos komisijos pirmi- bomboms sprogstant toks 
ninką, austrų mokslininką karštis gaunamas, bet to 
Ronald Richterį, jiems pa- karščio negalima pagauti, 
sakė, kad Argentina atra- nes jis trunka tik labai 
dusi naują, visai kitokį bu- trumpą laiką ir į kokį indą

naktis sprogdinti atomus ir ga- jį pagausi, jei visi žinomi
**. v. c .*... b \ minti atominę energija. R. “indai’ karščiui laikyti ne-

ja. Parašė Juozas Krumina.,. Richter paaiškino, kad Ar-gali išlaikyti daugiau kelių 
Išleido Gabija. 340 Union gintinoj atomai sprogdina- tūkstančių laipsnių karščio?

A’ au ji Leidiniai

Avė..
piisl.

Brooklyn, N. 
Kaina S 1.50.

Y.

V. Augustinas ir D.

141 mi tokiu pat budu, kaip jie Kitas būdas dideli kaištį 
sprogdinėja gamtoje, vadi- pagaminti “cheminiu bū
namose Novae žvaigždėse, du,” deginant anglis ar ko- 

pe_ Dėl to diktatoriaus pasi- kį kitokį kurą, duoda tuks- 
pačioj Argentinoj tančių laipsnių karštį, bet ir 

nieks nedrįso abejoti. Ir tuo budu gaminant karštį, 
kas drįs, jei svarbiausias kelių milionų laipsnių karš- 
laisvas laikraštis “La Pren- čio negalima gauti. Nega- 
sa” ten kaip tik šiomis die- Įima todėl, kad žemėje nė- 

ir nomis užsmaugtas? Pero- ra medžiagų, kurios atlai-
aziatiškos istoriniai bei nepriklauso- nas dabar gali atomus skal- kytų toki karštį, o todėl bet

_. . _ tvirtovės. Bet kur jie bėgs? mos Lietuvos žymiųjų pa- dyti, kaip jis skaldo opozi- koks “indas” nuo tokio kar-
bimra, tose vietovėse Bjmba galėtų pasakyti,A.

buvęs, galėtų savo staouiikur jie nusidauš rūstybės 
paliudyti, kad ant Virvytės ;valandai alėjus? 
upelio nepriklausomoj Lie- e

—Heilo, Maike, ar girdė- lėktuvų, 50 karo laivų ir tt. 
jai apie keturius didelius. —Ką tas reiškia, vaike,
kurie diskucijas veda dėl tie tavo “ir tt.”? 
vainos? —Tai reiškia, tėve, “ir

—Gera diena, tėve. Tu, taip toliau.” Taip sakoma, 
rodos, miegojai, jei tik da- kada visko negalima išvar- 
bar išgirdai apie keturių di- dyti. Be to. tėve, aš žinau, 
džiųjų diskusijas Paryžiuje, kad Amerika kuria oro ba- 
l.urios tęsiasi jau keturias,zes visame pasaulyje ir no- 
savaites. iri apjuosti visą Sovietų im-

—Nevermai, vaike, mie-: peliją savo tomis bazėmis.

Lie-:
tuvoj keliose vietose buvot 
pastatytos keturios betono 
užtvankos. Statė jas keli 
mūrininkai. nusimanantys 
betono darbuose, eilinių 
darbininkų padedami, per 
2-3 mėnesius: bet “socialis
tinių laimėjimų” krašte to
kiam darbui reikalinga dve- 
’ų metų. Ir dar klausimas, 
ar pastatys?

Ap pagalvoja musų ko-

zymiųjų pa 
statų atvaizdai. Leidiniui 
priimamos prenumeratos. 
Užsisakant iš anksto kaina 
$3, o paskui kaina bus $4. 
Užsakymus prašoma siųsti:Rusijoj Vinių Trūksta

Nieko stebėtino: ir tur 
tingoj Amerikoj, pramonę Drive., Jamaica 2 
mobilizuojant, jau trūksta

cijos jėgas, protestuoti ir ščio bematant išgaruos ir 
abejoti visvien niekas neiš- kartu su “indu’* išnyks ir 
drįs. karštis. Aukščiausias karš-

Bet kituose kraštuose dėl tis, koks žemėje elektros 
peroninio atomų skaldymo pagalba buvo pagamintas, 

P. Alisauskas, 140-02—84th pasigirdo visokių abejonių, siekė 15,000 iki 20,000 laip- 
X. Y. Pasiskaitęs tų abejonių, ge- snių. Bet toks karštis buvo

nerolas Peronas vėl sukvie- pasiektas tik milioninę se-
plieno privačiai statybai ir “Lietuvių Tautosakos Lo- tė spaudos atstovus ir jiems kundės dali.

pasakė, kad jam visai ne- Jei Argentinos pasigyri- 
svarbu, ar kas abejoja ar mai yra tikri, tai Peronas 
ne, nes jis savo pareiškimą butų padaręs tris stebuk- 
daręs “savajam kraštui,” o lūs: jis butų pagaminęs ke- 
ne užsieniams. Prie to dik- lių milionų laipsnių karštį;

gojai. Gėriau -----pasanvA. net munistai. kodėl tokie nie- 
—Gerai butų. vaike, patį kingi yra elektrifikacijos 

taliną apjuosti streitdže- darbai Lietuvoje, palyginus 
į mišuganų ?u milžiniškomis statybomis 
nebegalėtų Maskolijoje? Aišku negai- 

bludyti. voja, nes jei pagalvotų, tai
—Prie to dar prieis, tėve, atys suprastų, kad Mask- 

o dabar Amerika jau turi vai rupi Lietuvą iščiulpti, o 
oro bazes Turkijoj, iš kurių ne jo

lie dičkiai nutarė, ar bus 
vaina, ar bus pakajus. ai

ri us tokia zaviruka, kaip da
bar, kad žmogus ir nežinai, 
ar čia vaina ar galas žino 
kas?

—Kad ir patys tie didie
ji, tėve, dar nežino, ką jie, . , ,
nutars. Neužmiršk, tėve. pei. a?das gali pa
kad jie tariasi, ar keturių ^/.P^ą Maskvą ir visus 
didžiųjų užsienių reikalų'31 ^)iaisl!ls Praiponės cen_ 
ministeriai turi susirinkti, Rusijos pietuose, o

! ketu ir padėti 
namą, kad ji:

ūkį pakelti.

Išradimai

civilinei pramonei. Lietu- bynas” pradedamas leisti 
vos kaimas vietoj įprastų Redaguoja ir leidžia Dr. Jo- 
vinių pradeda vartoti vinis nas Balys. Kaina užsisa- 
iš medžio, kaip buvo žiloj kant dvi knygas iš anksto 
senovėj, arba nusikala iš se- $2- Adresas: Dr. J. Balys, 
nes geležies.

Nesistebėsime, jei greitu ington, ind. Knygos įsei- 
laiku “laisvėje” pamatysi- siančios maždaug per metus organai) dar 
me tokias linksmas žinias: laiko. Pirmoji knyga bus pirmos savo

Zarasų rajono “Garbės “Dvasios ir Žmonės” (le- carpu kai aš dar nesu pasa- 
Darbo” vardo kolchozas gendos iš visos Lietuvos), o kęs mano pirmojo melo.”
3G viršijo savo 24 tukstan- antroji “Magija ir Mediči- Diktatorius, kurs sako 
čių plytų planą, o kalvis na (tautosakinės reteny- tiktai teisybę, yra savo ru- 
spartuoiis nukalė 90 svarų bes magiškos formulės ir ;ęjes balta varna. Jo pareiš- 
vinių: arba, kad Driskių ra- užkalbėjimai). Knygos nu- kimai dar ]abiau sudomino 

gali- pasaulį. Kaip ten, iš tik-
jrųjų, yra su tais peroniniais Yra atsargų 
atomais ir atomine energi- nesako, kad Argentinos 

atominiai mokslininkai, su 
pačiu generolu Peronu 
priešakyje, nieko neišrado. 
Jie tik sako, kad Perono 
paieiškimai kelia juose abe
jonių, nes, pagal tuos pasi
gyrimus, Argentina sakosi

austrų socialistų vado, Dr. džiausiąs atomų skaldyto- padariusi, atrodo, visai nc- 
Karl^ Rennerio, biografija: jas yra patj gamta. Pavyz- galimą dalyką.

“Titinis Ko- džiui, musų saulė savo karš- Įdomu, kad “abejones 
Jugoslavijoj’’; tį kajp tjk įr gauna įg Spro- pradėjo reikšti ir Argenti- 
Menininkas”; i Trinėjančių atomų. Rodos, nos mokslininkas, jau minė- 

Straipsnis apie “Mokyk- paprasta ‘ jej saujė gay tas R. Richter. Jis, kovo 26 
ir Visuomene” Andrio-

Indiana University, Bloom- tatorius dar pridėjo: jis butų išsigudrinęs tą kar
iu greitu ington, Ind. Knygos išei- “Jie (užsienių spaudos štj išlaikyti ilgiau, negu vie- 

- - - ’ milioninę dalį se-
butu suradęs

jono "Antano Bimbos” var- sipirkti 
do kolchozas laimėjo soc- ma. 

i lenktynes, nukalęs iš senų 
vienas gelžgalių net 70 svarų vi- 

ir 25 svarus pasagoms

vėliau nebus

kitąnepasakė nė n3
teisybės, tuo 11 j*5

žemėje tokią medžiagą, ku
ri toki nesvietišką karštį 
pagauna ir gali jį išlaikyti. 
Ar Peronas padarė tą tri
gubą stebuklą?

Atominiai mokslininkai 
žmonės. Jie

Mums rašo, kad
r ne ir iei^u ne -susirink Patingai lengvai iš ten pa- lUsa5- genialaus vado įkyėp-įmų 

tu Ui aoie^a neturėtu ?iekti Rusii°s aliejaus šalti- išgalvojo mašiną kar- juknolių 
kalbėti P tUpius- Iš Amerikos bazių yėms melžti. Negali gi pa-

_ P ... ,. .,i Alasko e lengva pasiekti ne žangus bolševikų klastas ei-Į
. f °1nisKa.5. vai*?’l ik Maskvą, i kurią iš ten supuvusių Vakarų pėdo- RUSų emigrantai, nuo mo-

susiienka dideliu ponų di-j^ tjk 4 Q00 mvlių bet Jr mis ir meižti karves elek-|narchistų iki visokio plauko 
Iros aparatais ir dar

Rusų Imperializmas

DARBAS. Lietuvių Darbininkų
Draugijos bertaininis žurna
las. Nr. 4 (11).
Pasirodė naujas “Darbo” 

numeris. Jame įdėti straip
sniai: vedamasis “Kur Ei-

Ja

čeli oredstaviteliai ir kal- 
1 asi. ar patiems ponams 
kalbėtis ar ne! Tai man 
primena, vaike, davatką 
Brigitą, katra eidavo pas 
zakristijoną pasirodavoti.: 
ar jai valnia bus pamatyti 
j rabaščių, ar ne. Zakristi
jonas visada pirma ją iš- 
spaviedodavo, su kokiu biz- ; 
niu ji nori eiti pas prabaš- 
čių. Jei biznis jam rodėsi 
okei, davatka gaudavo pa
matyti prabaščių, jei ne—
; akristijonas ją išpošolvo- 
nydavo lauk.

—Tikrai juokingas reika
las. tėve. Bet neužmiršk, 
kad šalia juokingu dalykų 
vyksta visai nejuokingas 
Amerikos ginklavimasis. 
Visai nejuokingas, tėve!

tik
visus šiaurinės Rusijos pra
monės centrus Europoje ir mofoną paleidus, kad kar- 
Azijoje. O amerikiečiai ba- -ė- muzikos klausydama, 
zes turi ir Vakarų Europoj, butų linksmesnė. Ruso apa- 
lr Norvegijoj, ir Viduri- tatas atrodo taip: Katiusa, 
niuose Rytuose, ir Šiaurės socialistinio darbo didvyrė, 
Afrikoj, ’ir Japonijoj, ir>ritupusi tampo 
’aug kur kitur. tos vietos, is kui

S13'Į demokratų, neslepia pasi
tenkinimo, kad Stalinas 
prijungia prie savo imperi
jos naujas žemes. Bolševiz
mo šaša nušalinus, jie ma
no, tėvynė bus didesnė ne-

Atomus skaldo ne tiktai 
amerikiečiai, anglai, rusai 
ir kitų tautybių mokslinin
kai savo laboratorijose ir 

narna : trumpa mirusiojo visokiuose bandymuose. Di-

—Tai ka tu rokuoji, vai
ke?

—Aš manau, tėve, kad 
Stalinas dabar turi apsi
spręsti, ar pradėti karą ar 
ne. Jei jis lauks dar porą 
metų, tada Amerika spręs, 
ar jį mušti, ar ne.

—Šiur mušti, vaike, se

tas: kolchozo pirmininkas, 
.Aukščiausios Tarybos na- 
ys, laiko pieno gamintoją 

už ragų, o enkavedistas 
uodegos. Aparatas 
puikiausiai.

kai-vę užigy jy paliktijo. Jiems rti- 
bėga pie-įpj didžioji nedalomoji rusų 

imperija. Rusų emigrantų 
spauda vengia kalbėti anie 
nepriklausomybę Rusijos 
pavergtoms tautoms, nein- 

veikia formuoja, kas vyksta tų tau
tų emigracijoj, nei apie tą.

u z

kad pas tas tautas ten vie- 
Bėginno Sportas toje aUga noras atsiskirt:

Prieš karą skaitydavome, nuo rusų imperijos. Apie 
nai reikėio tą baidyklę su- kaip Suomijos ir Skandina- Lietuvą jie visai nenori kal- 

ilti, kad jos tik ragai ir vijos bėgimo sportininkai bėti.
nagai bebūtų palikę. 1 1

—Tėvas labai greitas esi 
skelbti karą. Amerikai ne 

—O ką tu, vaike, apie tai taip lengva apsispręsti.
žinai:

—Aš žinau, tėve, tą. ką 
ir tu galėtum žinoti. Aš ži
rai:. kad Amerika jau turi 
ginkluotose pajėgose tris 
milionus vyrų, o prieš 8 mė
nesius neturėjo nė pusant
ro miliono. Aš žinau, kad

—Lengva ar nelengva, 
vaike, ale palikti tokią šmė
klą sviete butų nedovanoti- 
’as žioplumas ir dacol.

—Tu, tėve, jau esi iš
sprendęs karo klausimą, bet 
aš dar turiu abejonių.

—Okei, vaike, tu abejok, 
o aš sau eisiu.

—Iki pasimatymo, tėve.

UŽSAKĖ “KELEIVf

/ merikos fabrikai kala gin- 
Llus, tankus, kanuoles, lėk
tuvus1. bombas ir kitokius 
patuklus. Aš žinau, kad 
va'itą savaitę Amerikos 
L»i- ai baigė nugabenti į Eu-
icpą niiTną milioną tonų Mis. Luzaitienė iš Cam- 
1 • ro medžiagos, tame skai- bridge, Mass., užsakė “Ke- 
"•ric 1.500 tankų, 750 sun- leivį” savo svainiui (švoge- 
li-jų kanuolin, 6,000 į vai- ri ui) Leo Urnikis, gyvenan
ti; sunkvežimių, 600 karo čiam Coldvvater, Mich.

TELEVIZIJA JI NERVLDJA

lažybų ekspertas. James J. Carrol. iš St. Mo.,
miesto atsisakė liudyti senato komisijoj, jei jo atvaizdas 
bus perduodamas per televiziją. Komisija sutiko, kad jo 
veidas nebūtų perduodamas per televiziją.

B. Kundroto 
munizmas 
“Diktatūra ir 
V.
Ią ir Visuomenę
ie”: Vbl. straipsnis apie rėikia padalyti, kaip saulė j°g visai galimas daiktas.
Monopolinę ii Koopei ati- daro, ir atomai sproginės, kad jo būdas—karščio pa-

nę Prekvbą”; K. Bielinio kaip padūkę. Peronas ir galba sprogdinti atomus ir
straipsnis apie mirusį Lie- sako, kad Argentinoje ato- laminti atominę energiją—
tuvos Socialdemokratų Par- maį skaldomi tuo pat prin- <už laboratorijos sienų” ga-
tijos veiKeją piof. Augusti- ęjpu kaip iie patvs sprogi- neduoti laukiamu rezul- o o------- - I . . . i. x Jig dar ga^ Ra(Į

“ims tam tikrą laiką,” iki 
jo atradimas galima bus iš
bandyti ne laboratorijos są
lygose. Bet mokslininkas 
pridėjo, kad nesą abejonės, 
jog “termobranduolinis'’ 
(thermonuclear) būdas ga
minti atominę energiją yra 
atrastas, laboratorijoj iš
bandytas ir tik belieka jį iš
bandyti ne laboratorijos są
lygose.

Visa eilė Amerikos moks
lininkų, griežčiau ar švel
niau, peroninį atomų skal
dymą pašiepė. Kiti pasi
sakė lauksią daugiau infor
macijų. Kiti vėl mano, kad 
“kas nors” Argentinoj su
galvota ar atrasta. Bet visi 
i Ppi-opo pasigyrimus žiuri 
su “druskos trupinėliu,” kol 
nebus gauta rimtesniu iro- 
rymu. P. N-JAS.

ĄngBjo- sprogdinti atomus, tai tik d., sake spaudos atstovams,

ną Janulaitį; S. S-o straips
nis apie “Atomo Sprogdini
mą ir Atominę Energiją”;
J. B-to “Jaunieji Stalino 
Vergai”; A. Zamžicko “Pro
fesinės. Sąjungos Anglijoj’*; T ,

Ileuno “Vokietija Keii3-:įaur!nCe’ de> ^r“n,ni? b“

nėją saulėje. Tiktai tiek. tatų.

si iŠ Griuvėsių”; K. B. 
“Bendruomenės Organiza
cijos Reikalu”; Vistaspats 
rašo apie veikėją Petrą Kai
ti: J. Stripeikio “Džiaugtis 
ar Verkti” (anie lietuviškus 
klubus Amerikoj): Kanarų 
salos. Alkanas Rojus ir kiti 
straipsniai, informacijos ir 
apžvalgos.

Iš paduoto turinio maty
ti. kad paskutinis “Darbo” 
numeris ’ ra įvairus ir turi
ningas. Verta ii įsigyti. 
Kaina 25 centai, metams— 
$L Užsisakyti šiuo adresu:

Amerikos mokslo popu- 
liarizatorius, Lietuvoje, Sa
lantuose gimęs William L.

do atomus skaldyti rašo N. 
Y. “Times” ilgą straipsnį ir 
išdėsto tuos abejojimus, ku
riuos reiškia daugelis mok
slininkų dėl Perono pasigy
rimų. Jo mintys, trumpai 
suglaustos, yra tokios:

Peronas sako, kad jo 
mokslininkai skaldo atomus 
taip, kaip jie sproginėja 
saulės viduryje ir daugely
je žvaigždžių. Jie tik “du- 
plikavę” saulės būdą ato
mus ardyti. Saulėje ir 
žvaigždėse atomai sprogi
nėja milžiniško karščio są-

“Darbas,” 636 Broac1way. !;'^ose' .rKaršt,is.ten si«kia 
So. Boston 27. Mass. kebų milionų laipsnių (pa-
_________________________ gal Celsijų). Argentinos

Laikas užsisakyti “Kelei- atominės energijos ko- 
’’ kslendority 1951 me- misijos pirmininkas, ' R.VIOtams Pakalbinkite Uairr*vnu« ir

Daug informacijų ir Richter, sako, kad Argenti-: draugus užsisakyti “Kelei-
kai tymų. Kaina 50 centų, nos sekretas yra, kaip pasi- rj.” Kaina metams $3.

0
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Musu Reikalai Nevv Jersey 
Valstij os Kolonij ose

Kovo 17 d. iš ryto mudu minėti draugai gali pradė- 
su drg. P. Kriaučiuku leido- ti. Jeigu jums pavyktų už
mes i New Jersey valstiją j verbuoti drg. Gaubienę iš 
pasidairyti, pasikalbėti su Newarko prie to darbo, aš 
musų draugais ir prieteliais, esu tikras, kas nors butų! 
kaip atgaivinti ten seniau galima padalyti. Ji turi 
gyvavusį socialdemokratinį energijos, pakantos ir su
judėjimą. Pirmas musų manumo. Mes, supranta- 
vizitas buvo pas drg. A. ma, jai padėtume. Tai ką 
Žolyną, kuris, rodos, yra jus čia norite sukurti?” pa- 
vienas iš gyvųjų tarpo ką klausė drg. Žolynas, 
pasirašė po Lietuvių Sočia-j Mes žinome, kad čia ka- 
listų Sąjungos čarteriu, < daise gyvavo socialistų kuo- 
1906 metais. :pos ir turėjo nemažą skai-

Drg. A. Žolynas gyvena čių nanų. Kada užėjo tas 
už Nevvarko, Verona mies- nelemtasis skaidymasis, vis
telyje. Drg. Krtaučiukas kas griuvo, kas buvo suor-

gĘĮJgiyjS, 30. BOSTON

VELYKŲ IŠKILMĖS ARLINGTON KAPINĖSE

Nacionalinėse kapinėse Ariington, Va., prie sostinės, per Velykas buvo didelės iškil
mės už žuvusius nt ’su šalies kareivius.

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI I

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
I jibai populiari ir naudinga šių1 apsemtų visų žemės rutulį ? Iš kur 

dienų klausiniams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 
Kaina ................................................50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gyvu- 
DĖL LAISVOS LIETUVOS liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 

j šitie klausimai rupi, tepersk^ito 
LSDP Užsienių Organizacijos raš-1 knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- nas?” Kaina .............................. 25c
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25c

ViSLOTINAS TVANAS

yra buvęs bent kelis kartus 
pas drg. Žolyną. Aš vykau 
pirmą kaitą. Diena graži, 
saulėta. Mudu perkirtome 
Newarką ir traukiame tie
siai į Veroną. Pusė po dvy
liktos sustojome ant Hill- 
side Avė., prieš drg. A. Žo
lyno namus. Drg. Kriau- 
čiukas nenori tikėti, kad čia 
gyventų drg. žolynas, bet 
numeris sako, 37 Hillside 
Avė. Jam atrodo, kad na
mas kadaise buvo toliau 
nuo gatvės, kad medžių ir-Į ir tai padalyti. Jeigu drau
gi daugiau buvę—viskas gai nori LDD kuopas atgai- 
netaip, kaip buvo prieš de

ganizuota. Kol ėjo “Nau
joji Gadynė,” Newarke, 
Lindęne ir Elizabethe gy
vavo LDD kuopos. Kada 
“N. G.” užsidarė, mirė čia 
ir LDD veikimas. Aišku, 
kad dabar nieko visuose 
tuose miestuose nėra, bet 
pavienių musų buvusių or
ganizuotų draugų yra. Ką 
sukurti, tai priklausys nuo 
draugų, ką jie norės. Jei
gu yra noro atgaivinti LSS 
11 kuopą Newarke, galima

darni išvykome į Newarką keturi vyrai—galite žemę Postfach 34, Germany, US
pas drg. Gaubus. 

Radome vieną
savo krautuvėlėje 
tį prie laikrodėlių.

pajudinti. Nieko nelaukęs Zone.
Gaubą drg. Gaubas už telefono ir Veronika Karpavičienė, 

dirban- sako: “Kalbėk.” 32 metų amžiaus, kilusi iš

šimti metų.
Kaip ten bebūtų, einame. 

Tarpduryje mus pasitinka 
p-lė Žolynaitė. Visi gerai 
pasi pažįstame, pasisveiki
nome. Po kelių minučių 
atėjo ir drg. A. Žolynas. 
Aš jį nebuvau matęs jau 
apie 20 metų. Puikiai at
rodo, nė kiek nepakitėjęs, 
veidas raudonas, lygus, 
gražus, akys gyvos. Pasi-
sveikinom ir nieko nelaukę1

vinti, galima ir tą padaryti. 
Mums nėra skirtumo, ką 
draugai suorganizuosite, 
kad tik eitų socialdemokra
tinis darbas.

Drg. Žolynas susidomė
jęs LSS organizacija. Jis, 
įdėjęs 40 metų darbo į so
cialistinį judėjimą, nenorė
tų skirtis nuo jo senatvėje. 
Jis mano, kad Amerikos 
lietuviams LSS yra geriau
sia organizacija. Atskilę 
bolševikai užgriebė LSS

Jis net j —Heilo! Kas čia kalba? Siurviliškio, Kėdainių. Vy- 
nustebo, kad šeštadienį taip! —Hany Burke,—atsako, ras dingęs karo metu. Siu- 
ankstokai mes iš Brooklyno t Išdrožiu savo “spyčių,” vėją. Turi keturis vaikus— 
atvykome. Jeigu pirmiau Burkė išklauso ir priduria: vyriausias gimęs 1939 m., 
tekdavo atvykti, tai vis. Drg. Gaubienės nėra. ji jauniausias—1950 m. Ad- 
nakties tamsumoje. Nieko' parvyks tik Velykoms, o be resas: (23) Oldenburg
nelaukdami pasiaiškinome,!jos, užtikrinu jumis, kad i/Old., Camp Wehnen, 
ko norime iš drg. Gaubų. įmes vieni vyrai nieko ne- Post-ofen Germany, British 

Drg. Gaubas mums neda-. padarysime. Aš jums už- Zone.
vė nė pabaigti savo bylos. Į tikrinu, kaip kaip tik ji par- Marija Savickienė, senelių 
Girdi, Gaubienės nėra, o beįvažiuos, mes susieisime ir, prieglaudoje, Prien b. 
jos šioje apielinkėje nieko!jei galima, jus iš Brooklyno Chimsee, Hotel Kronprinz,
nepadarysite. Ji yra išvy
kusi pas dukterį ir tik grįš 
Velykoms. Jeigu ką norite 
padaryti, tai atvykite po 
Velykų.

Aš šokau su argumentais, 
kad va, drg. Žolynas 
žadėjo, jus pradėkite, Ka-!
zanauskas ir H. Burkė—jus

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Daoar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
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 perskaityti.

■liną .......................................... $2.00

pribusite, tada pasitarsime Germany, US. Zone.
ir, gal būt, ką nors mes Borisas Rozenbergis, 40
jums iškepsime. m. amžiaus, patyręs spaus-

tz j * • • • i įtuvininkas, dirbo “Spindu-Kada trys vyrai visi sako, H(>„ _i j v r- v - -i spaustuvėje Kaune, da-kad be Gaubienes nieko ne- , 1 J ... . ’ ,, , bar gyvena Anglijoje. Adbus, nusprendeme su drg. , V u’ r resas: Church Green Hos-su įais sutikti. Church Green 
BlėiChleV-Btrckš.

pasisakėme, ko mes čia at
važiavome. Jis nesistebė
jo, sako: “Laukiau, drau
gai. senai aš jūsų atvyks
tant, bet vis nesulaukiau.”

Mudu su Kriaučiuku pa
sižiūrėjome vienas į kita ir 
pasiteisinome laiko truku
mu. . . . Paskui stačiai už
klausėme, ką čia New Jer
sey galima butų padalyti, 
kokias organizacijas atgai
vinti ar naujai sukurti?

Drg. A. Žolynas patylė
jo, patylėjo ir sako: “Taip, 
būt galima . . . bet žinote, 
draugai, kad aš iau 72 me
tus einu. Tiesa, dirbtuvė
je dirbu ir nesibijau, dar ir 
jauną kaip kada sukertu. 
Čia Veronoje veikimui dir
vos nėra. Bet po šonu— 
Newarke, Lindene, Elizabe
the—puikiausia dirva musų 
veikimui! Tik bėda tame. 
kad mes veikėjų neturime.”

Drg. P. Kriaučiukas pa
stebėjo: “Nagi, drauge, tu, 
Gaubai. Burkė, Kazanaus- 
kai ir kiti musu geri prie
teliai.”

Drg. 
atšovė:

laikraščius, pinigus ir tūlą 
laiką rodėsi stiprus, bet 

i vartaliojosi, skilo ir dar 
kartą skilo. Dabar iš ko
munistų liko siaura sekta, 
svetimos valstybės agentū
ra, ir viskas. Jeigu ne ski
limai šiandien mes turėtu
me puikų pažangų lietuvių 
išeivijoje judėjimą. Bet. 
deja, to neturime. Kurie 
dar jaunesni, turite pasiry
žimo, dirbkite ir organi
zuokite lietuvius darbinin
kus, pažangius inteligentus, 
biznierius į LSS, į LDD. Į 
naujai atvykusius (DP) rei
kia rimtai kreipti dėmesį, 
nes jie jauni žmonės, pra- 
lavinti, čia juos ir sąlygos 
truputį pakeis, ir jeigu mes 
mokėsime tinkamai dirbti, 
ne vienas ir iš jų ateis į 
musų gretas.

Puikiai nukalbėjo drg. A. 
Žolynas. Mes atvykome jį 
užagituoti, o jis mus savo 
žodžiais pastiprino.

Atsisveikinome, pasiža- 
dėmi, kad imsimės darbo 
organizuoti New Jersey lie-

Žolynas pamąstęs tuvius į LSS ar LDD orga- 
‘Tiesa, tie visi su- nizacijas. Laiko negaišin-

resas: 
į tei, 
įland.

Magdalena Janušauskie
nė, 87 metų amžiaus, kilusi 
iš Kasauckų kaimo, Suval- 

jkų gmino. Adresas: Bercb-
--------------- tesgaden, Altersheim, Post-

organizacijų pinti, kad jų vietovių trem-įfach 34, Germany, U. S.

J. Buivydas.

BALANDŽIO 15 TREMTINU, 
SUVAŽIAVIMAS

Tremtinių
atstovų kovo 11 d. Hartfor
de, Conn., įvvkusiame pasi
tarime nutarta rytinių Jung-į suvažiavime.

f nnr_

/IrtgrZtt&ai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’š formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway. So. Boston 27, Mass.

tinių Amerikos Valstybių 
tremtinių suvažiavimą kvie
sti balandžio 15 d. Nevv 
Y orke.

Tremtinių suvažiavimas 
Įvyks Apreiškimo parapijos 
salėj, 259 No. 5th Street, 
Brooklyn 11.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. rytą.

Suvažiavimo tikslas ap
tarti tremtiniams aktualiau
sius—lietuvybės išlaikymo. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės plitimo, eventualaus 
tremtinių organizacijų cen- 
tralizavimosi, tautinio soli
darumo prievolių, Lietuvos 
laisvinimo bei kultūriniams 
lietuvių reikalams vykdymo 
ir kitus—klausimus.

Suvažiavime kviečiami 
dalyvauti rytinių valstijų,— 
Naujosios Anglijos, Nevv 
Yorko, Nevv Jersey, Penn- 
sylvanijos, Marylando ir ki
tų valstijų—tremtinių at
stovai.

Į tremtinių suvažiavimą 
atstovų kiekviena vietovė 
gali siųsti po 2: o didesnės 
tremtinių kolonijos—dar po 
1 nuo kiekvieno tremtinių 
100. Svarbu, kad suvažia
vime dalyvautų tremtinių iš 
kiekvienos vietovės, kur yra 
kad ir vienas kitas tremti-! 
nys. i

Tremtinių draugijos, bū
reliai, rateliai, komitetai, 
komisijos, tautinio solida
rumo Įnašų rinkimo komisi
jos ar ir kitais vardais vel

tiniai butų atstovaujami i Zone.
šiame svarbiame tremtinių j Ervvin R. Schloesser, 24 

metų amžiaus, žmona Eilise 
pasiūlymų, ir duktė Janette, 3 m. am- 
medžiagos. žiaus, kilęs iš Mariampolės.

Suvažiavimui 
jo nutarimams

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš sios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ...................................... 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygele parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globą. Para
šė įsas. Ge? Toumsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia
Kaina ............................................ 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, fcet

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... 10c
SOCIALIZMO TEORUA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25e 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 y pa tos. 26c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Kny 
drąsiai kritikuoja Romos Katali 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

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

Didv sis Lietuviškas Sapnininkjia 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Viri 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 

••••« ••••••••••••••« •••
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas...........20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo n<>ri 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą.

rezoliucijų projektų bei sa- Darbingas. Geiman Ethnic 
vo pageidavimų tremtiniai i Norintieji padėti čia pa
gali siųsti iš anksto (ligiiminėtiems tremtiniams pra- 
balandžio 10 d.) šiuo arire-įšomi kreiptis tiesiai į tuos 
su: P. O. Box 64, \Vaterbu-! asmenis, arba į: 
ry, Conn. Gi techniškai-'
siais tremtinių suvažiavimo 
reikalais iš anksto galimai 
kreiptis per p. V. Alksninį.!
61-51—56th Avė., Maspeth.
N. Y.

Suvažiavimui Ruošti 
Komisija.

I United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Prašo Darbo ir
Buto Garantijų

Marijona Račkauskienė, 
70 metų amžiaus, našlė, ki
lusi iš Virbalio, šeimininkė. 
Dabartinis adresas: (14b) 
Jordanbad beiBiberach a.d. 
Riss, Germany, F r e n c h 
Zone.

Judita Liorentaitė, 59 
metu amžiaus, kilusi iš
Žvirgždaičių kaimo, Šakių 
apskr., ūkininkė. Adresas: 
Jordanbad bei Riberach- 
Riss, Germany, French 
Zone.

Dora K ratauskienė. jau 
keletas metų dirba Angli
joje, bet nori emigruoti i 
JAV. Turi Amerikoje pa
žįstamų. bet neturi jų adre-Į 

Dabartinis adresas: 14 m’

Vladui Macutkevičiui, 
Vermonte.—Naujakurių ko
lonijos susirinkimo tarimus 
ir diskusijas manome nedė
ti. Nutarimai aiškus, bet 
jų pamatavimas nelabai įti
kinantis. Kad “kolonija" 
nutarė n eisi jungti į bažny
čią, tai jūsų sąlygose ir tu
rint galvoje kolonijos sąsta
tą visai suprantama.

Pr. Aukštuoliui, Worces- 
tere.—Pagal tamstos įsaky
mą korsepondenciįą grąži
name. Laiške bus paaiški
nimas.

A. Skrajūnui, Vancouver, 
B. C., Kanadoje.—Apie pa
bėgusį Kantorių ir Julijo
ną skaitėme, bet nesuprato
me, ar tai tikras atsitiki- 

Imas, ar “vaizdelis iš gyve-
nimo.

su.
Cawder St.. 
Manchester.

Patricroft. Nr, 
England.

va rda

’ Jei tikras atsitiki- 
į ei ketu nepasigailėti 
ir pavardę pridėti ir 
datų. kada bėgimas 
Lauksime paaiškini-

duoti 
buvo.

Viktori ja Yiliušienė, 68 mo. '• " '
kią bendriniai tremtinių or- metų amžiaus, kilusi išfVir- John Nausėda, H art, 
ganizaciniai vienetai bei jų balio, seimininkė. Adresas: Mich. Tamstai atsakyta 
vadovybės prašomi pašilu- Berchtesgaden. Altersheim, laišku.

Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos | savo raštišką lietuvių kalbos žino.įi- 
aprašė. Žemaitė yra daug rastų pa- i gįta gramatika yra tinkama vi- 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-1 siems, kas nori gerai lietuvių kal- 
leivis” parduoda jos raštus parašy-' bą išmokti. Didelė knyga, 144 punl.
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi l Kaina tik .................................. $1:.O0
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- i
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ............................. 50c
ANGLIŠK AI-LI ETŲ V IŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiurčtJ, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, JrtO puslapių kny
ga, su ištarimų nui adymais. $3.<X»
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. .Ją turėtų perskaityti ki<<- 
vienas katalikas it socialistas. Pa

TAVO KELIAS l 
SOCIALIZMĄ,

paraše L. Blumas. Trumpas ir ati
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

laibai įdomus senovės filosofų da- 
k-idimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias .Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalboa.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina...............................20c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 26c
“Keleivi*,” 636 Broadvray,

So. Boston 27. Mas*.

Remkit biznierių*, kurie
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu » »• . ..1/ i • »
nas. Kaina .................................. u* »kelbia*i Keleivyje.

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*.
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Puslapis Šeštas

Moterų Skyrius
51 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Tremtiniu Padėka
ačiū!

jau senai žino-
širdingiausiąIš daugelio BALF’o gaunamu reiškiu 

padėkos laišku Amerikos lietu- Juk visiem 
viams keletą čia dedame. ma, kad mes, likę Vokieti-

Mes, PLB Neustadt-Hol- joje, išimtinai seneliai, li- 
stein apylinkės lietuviai, goniai ir senelės, nešame 
nuolankiai dėkojame savo labai sunkų vargo kryžių 
broliams Amerikos lietu- ant savo ir taip palūžusių 
viams ir BALF už jų atsiųs- pečių. Jei ne duosni brolių 
tas gausias dovanas, kurios amerikiečių lietuvių širdis, 
yra mums labai vertingos. į tai musų gyvenimas sūnai

čiais vargingais laikais,' kintoje Europoje butų dar 
kai maž visi esame be dar-Į sunkesnis. Juk ne paslap- 
bo, ypatingai džiaugiamės;tis, kad prie šių dienu kai-

KELEIVIS, SO. BOSTON
SKIEPIJIMAS NUO UGŲ KORĖJOJ

Korėjos gyventojai masiniai skiepijami nuo įvairiu ligų. 
Jau milionai žmonių buvo įskiepyti nuo raupu, šiltinės ir 
kitą ligų. Vaizdelyje matosi, kaip būrelis vaiku vedami 
skiepyti.

Išnykęs Bermudų 
Paukštis “Kachau

Nr. 14, Balandžio 4, 1951

Seniau ir Dabar
uždirbdamas Į savaitę $45 
ir daugiau.

Aš jau tais laikais prigu
lėjau prie socialistų, kurie 
dažnai ruošdavo prakalbas, 
diskusijas, debatus ir tt.

būdavo, aiški
na: Kol bus privatiniu peU 

... . . nu paremta kapitalistinė
tai seno galvijo jaknos. sistema> darbininkai nega- 

\eisio jaknos $1.7o sva- savo gyVenįmą pagerin-
................. ti* organizuodamiesi ir

pi įsiminė jaunos streikuodami jie galės išsi- 
Rodos, tai buvo tik kovoti $50 algos i savaitę; 
i lotina nusiųsda\o njekas nebus tuo laimė-

Bermuduose siautėjo badas. ta’ nes kiek !>akils algos’
““ Gerumas steikas buvo tiek pabrangs ir „„gyveni- 

svarui, o jautiena mas
prie kaulų būdavo 12-15, klausydavau ir

galvodavau: “Darbininkai
O kiek tada buvo jak- įgkovos $50 algos 

nos?
Joms kainos tada nebu

vo. Mėsininkas suvynioda
vo Į popieri ko reikalavote 
ir pažiūrėdavo viršum savo 
akinių.

“Gal norite jaknu kati
nui?”

Aš papurtydavau galvą, kaįp $50 i savaite, bet ar 
katinas jaknu ne- dau°

Prieš 300 metų Bermudų
salose apsčiai veisėsi pauk
štis “kachau.” Mokslinin
kai j j vadino “ptereodro- 
ma,” bet vietos gyventojai 
pakrikštijo ji “kachau,” 
mat, to paukščio riksmas 
panašus i žodi “kachau.” 
Didesniąją metų dali pauk
štis praleidžia juroje, tik 
kiaušinių perėjimui ir vai
kų auginimui atskrisdavo i 
Bermudų salas ir uolose iš- 
auklėdavo naująją kartą. 

Prieš porą šimtų metu

Ko Seniau Katė* Neėsdavo, 
Dabar Brangus Maistas 

Žmonėms

Vietos žmonės be jokio gai- 9/* ntai 
lesčio išnaikino “kachau” 
paukšti ir jo kiaušinius. Po 
badmečio niekas iš moksli-

Nuėjau anądien krautu- 
vėn nusipirkti mėsos. Šal- 
domajam kompartroente, įįįįįį^- 
po stiklais, pridėta Juknų. na. ko, bus 
Kama—7o centai svarui’
Ir

a
rui!

Man 
dienos, 
vakar, 
mus 
sos.

_ _ . .... ninku “kachau” nepastebė-
matydami, kad yra kas mu-'nų ir gaunamų kelių pasai- lietuvius tremtinius, jų mo- likus ir didžiąsias Įmones, jo. Tik 1935 metais vienas 

jos turi dirbti dar- gamtininkas Bermudų salo- 
pianešanti jų fizines se rado “kachau” lavoną.

negalima issi- kvklas ir kitasmis rūpinasi, kaip motina pos grasių,
savo kūdikiais. Tai mums [maitinti. Tad mes visuomet įdėjimo ir globojimo 
lyg minte primena, kad mes!su šventu žodžiu atsimena- gas. 
esame vienos pasaulio lie-’me musų globėjus už pla- ----------------------

kvietimo, au- 
istai-

tuvių šeimos nariai, žinoda
mi, kad tik vienybėje iš-

čiojo Atlanto, ir linkime 
jiems daug patvarumo jų

sunkiausiuose kilniame darbe ir Sutvėrėjotversime net 
bandymuose ir sulauksime i palaimos, 
sveiki ir gyvi tos valandos.' 
kai laisvės aušra išauš musų 
brangiai tėvynei Lietuvai.

(Dr. -J. Remeika ir
58 lietuvių parašai.)

kur 
hą,
jėgas. Vien iš Tiuringijos Paukštis, matomai, buvo at- 
i kasyklas -buvo pasiųsta sitrenkęs Į švyturį ir užsi- 
18,000 moterų. mušęs.

T mitu Priimt v°kiečių komunistų spau- “Kachau” turi savotišku1 amų rriezoaziuose da sveikina tą įstatymą ir 
sako, kad tai esąs “tikras

Meile įvairiu

1 savai
tę? Ne, tai negalimas daik
tas!”

Taip, tais laikais tokia al
ga išrodė gryna svajonė. 
Bet šiandien matom, kad 
socialistai neklydo. Kai ku
rių sričių darbininkai šian
dien uždirba ir daugiaupapročių. Kai jis atskris

davo Į Bermudų salas, jisKą Įvairių kraštų išmin 
us sako apie meilę?

. moterų lygybės Įgyvendini- apsigyvendavo kalnų uolose ne? muSŲ £atjnas jf ne"
Klimą? Mikriunas Han-1 1 ^tai mas.” Ką apie tai mano ir išskrisdavo tik 'nakties es<lav,°'1 Ta<!a jo? Penktą algos dali ati-
Klimas MiK.iuna.~ nan keietas pavydzlų, kune motery?> niekas ne_ me[u visai nesenai nc(]._ pasiūlydavo kaulų sriubai. m o kas ,ieka> „

apyiinae. ,wio lvainas apie melię Hausja Tuos kurfe ban()o <k). tos mž .. kaulai gražus, švieži, su reikia atįduoti kapitalistinei
nuomones. Įstatymą apeiti arba reiškia lė nakties metu netoli švy- ™esa’\bet ir tie buvo siu- sistemai. Prieita jau prie

Prancūzija: Be pavydo nepasitenkinimą tokia tvar- tūrio pastebėjo mažą būreli omi dyką. to, kad darbininko šeima
greitai keistų paukščių. Patyrinė- Dabar. tokie~ kaulai par- vos-vos gali nusipirkti jak- 

senai duodami P° 45 centus sva- nų, kurių anais laikais ir 
rui. Nusipirkau anąditn katės neėsdavo. —M. 
poros svarų kaulą sriubai— ---------------------------

Apdraustą žmonių

Su aukšta pagarba, jų gyvenimas pagere-

, . nover-Stoecken 
1 U komiteto pirmininkas

Eutino lietuvių kolonijos 
vardu nuoširdžiai dėkoju 
BALF už mums siunčiamas 
dovanas. Taip pat dėkoju 
ir visiems Amerikos lietu
viams, kurie savo aukomis 
prisideda prie gėrybių su
darymo.

Ši BALF atsiųsta dovana 
mus pasiekė kaip tik pačiu 
kritiškiausiu musų tremti
nių gyvenimo momentu, 
kada iš kelių gaunamų vo
kiečių pašalpos markių, ne 
tik reikia išsimaitinti, bet ir 
mokėti už skurdžias patal
pas, kurą ir šviesą. Musų 
pragyvenimas yra pasiekęs 
pati žemiausi lygi, ir jei kas 
gauna iš šalies pašalpą, yra 
tiesiog išgelbėjimas nuo 
skurdo ir ligų.

Essen-Kray Lietuvių Tau
tinė Bendruomenė siunčia 
gerb. BALF’ui nuoširdžiau
sią padėką už suteiktą
mums maisto pašalpą. bepročiai 
Mums džiugu, kad broliai 
ir sesės užjuriečiai nepa
miršta mus vargdienių, be
namių. Tegul Dievas lai
mina jus ir jūsų darbo vai
sius ! — Leonas Bajorūnas. 
Essen-Kray seniūnijos se
niūnas.

Aukas ir toliau 
siųsti adresuojant:

United Lithunian Relief 
Fund of America, Ine., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Bendrasis Amerikos Lie
Mes esame nepaprastai [tuvių šalpos Fondas per

dėkingi BALF’ui ir Ameri
kos lietuviams, kad jie mu
sų neužmiršta ir savo auko
mis palengvina nešti sunkią
tremtinio naštą, gelbėdami teikiama 
mus nuo sunykimo. ’nantiems

nėra meilės! |ka, sovietu milicija
Vengrija: Sapne ir meilė- suiįkviduoja.
nmL'/v novo nmro 11 nv » ’je nieko nėra negalimo! 
Italija: Įsimylėjėliai yra

trunka
fanta-

JAV 45 Milionai

tūrio pastebėjo mažą būreli 
keistų paukščių. Pa 
jus pasirodė, kad tai 
išnykęs” paukštis “kachau.” 
Mokslininkai penkius iš to

Arabija: Meilė 
septynias sekundes,
Zija—Septynias
nelaimė tęsiasi visą gyveni- dimas pereitais metais bu 
mą. vo praplėstas. Dabar visa-

Rusija: Meilė ir kiauši- me krašte jau yra 45 milio- 
niai gardus tik tada. kai nai apdraustų žmonių, ku- 
šviežųs! . rie sulaukę 65 metų am-

Airija: Karščiausiai my- žiaus galės gauti senatvės 
prašom iįme sužadėtinę, nuošir— pensijas.

džiausiai žmoną, o ilgiau- Apie socialinio darudimo 
šiai—motiną. praplėtimą ir apie moka-

Lenkija: Vyrai mvli aki- mas senatvėje pensijas “Ke- 
mis, o moterys—ausimis. leivio” 1951 metų kalendo-

Anglija: Meilėj, kaip ir riuje yra Įdėtas Įdomus 
sriuboj, pirmasis šaukštas straipsnis, kuri verta vi- 
yra gardžiausias. siems perskaityti. Pensija

Vokietija: Meilė padarė gali gauti ir apdraustųjų

Dėkodami BALF’ui už di-'stovyklų ribų, taip pat bu
deles pastangas mumis ru- vo šelpiamos visos mokyk- 
pinantis, prašome perduoti los, vaikų darželiai ir prie 
Amerikos lietuviams

septynis metus šelpė visus mus aklus, bet po vedybų 
pagalbos reikalingus lietu- vėl atgaunam regėjimą.
vius tremtinius Europoje ir -------------------------
kitur. BALF’o šalpa buvo --- ui-----

lietuviams gyve-
DP stovyklose, už

Moterų “Lygybė’ 
Sovietų Pavyzdžiu

17 paukščių.
Amerikoje socialinis drau- g.aV°J.>.°.^ied^a"t ?s.ir uždirbdavo po $8 i savaitę.

' ?ei Yuvv i5:ieisu į <aistę. get $3 tada žmogus ga= 
Laukiama, kad lapkričio lėdavo savaitę pragyventi 
mėnesi jie gris is juros Į sa- įr, imant proporcionaliai, 
las perėti kiaušinių. Tuo- jjs galėdavo pasidėti i ban- 
met gal rasis ių daugiau. ką daugiau negu šiandien. 
Dabar rastieji paukščiai

darbininkai tada
VALGIAI

Sovietų Sąjunga, okupa 
vusi rytinę Vokietijos dali, užsakymus 

ligoniai sanatori- mongoliškais metodais ban- 
nuoširdžią padėką už gau- jose ir ligoninėse. Tokius do ten Įvesti savo "demo- 
sias dovanas ir patikinti, pagalbos reikalingus BALF kratiją ir “piliečių lygy- 
kad mes atsilyginsime jiems visuomet šelpė, tebeselpia ir bę. Sovietų moterys daž- 
išlaikydami lietuviškumą ir šelps kol galės, kol Ameri- nai giriasi, kad jų teisės yra 
kovodami už musų tėvynės kos lietuviai tebeivertins visiškai lvgios su vyrų tei- 
išlaisvinimą.—Kazys Mar- organizuotą lietuvių šalpos sėmis. Bet bandymas Rytų 
kus, Eutin-Holst. seniūnijos darbą ir jo naudingumą. Vokietijoj Įvesti sovietinę 
seniūnas. , Todėl visi remkime Bend- “moterų lygybę” sujaudino

______ rąjį Amerikos Lietuvių ir papiktino plačiąsias vo-į
Už gautą iš BALF maisto šalpos Fondą ir per ji, vi- kiečių darbininkų mases., 

pašalpa, visu lietuviu vardu sus pagalbos reikalingus Pagal Maskvos bolševikų'
---------- i---------- 2-----------------------—-------------------- planą, vokiečių komunistai

musų glaudos,

VĖŽIO AUKA ŠYPSOSI

Jaunutė. 7 mėty mergaitė, Beverly Green. serga vėžio 
liga, daktarai mano, kad ji mirsianti bėgyje dvejy mėty. 
Bet jauna ligonė šypsosi gavusi Velykoms, kurios supuolė 
su jos gimtadieniu, gražiu dovanėliy ir ypač džiaugiasi 
velykiniu triušiuku. __ ,

vyrų žmonos, našlės ii 
pilnamečiai vaikai.

Be to, 1951 metų “Kelei
vio” kalendoriuje yra daug 
visokių skaitymų, informa
cijų. patarimų ir eilių, 
galima kalendorių Įsigyti. 
Kaina 50 centų. Pinigus ir 

prašome siųsti:

yra
Nevv Yorko gamtos muzė
jaus globoje ir apsaugoje.

“Kachau” yra labai tai
kingas ir pasitikintis paukš
tis. Bermudų gyventojai jį 
gaudydavo tokiu budu: 
nakties metu eidavo prie 
uolų, kur paukščiai gyven
davo, ir imdavo garsiai šne
kėti, juoktis ir triukšmauti. 
“Kachau,” išgirdę triukš
mą, tuojau skrisdavo ir nu
lupdavo žmonėms ant ran
kų ir pečių. Pastarieji juos 

0^*. apčiupinėdavo ir riebes-

ne-

mems nusukdavo galvas. 
Salos, kuriose tie reti

paukščiai perisi, bus paim
tos valdžios apsaugon. Jo
se pirmiausiai reikės išnai
kinti žiurkes, kurios yra di
džiausi “kachau” priešai.

Draugo Pasiaukojimas

privalo pravesti ūkiškąjį 
penkių metų planą. Kad 
visus plane nustatytus dar
bus atlikti, reikia turėti 300! 
tūkstančių naujų darbinin
kų. Kadangi tiek darbinin
kų nėra, o vežti iš Mongo
lijos nepatogu, nes Europa 
aiškiai matytų, kad rusai 
praktikuoja vergu darbą, [ 
tad nutarta reikiamą darbi-' 
ninku skaičių sudaryti vie
toje.

Atsidavęs Maskvos tar
nas ministeris Ulbricht iš
leido įsakymą, pagal kurį 
visos moterys, nuo 20 iki 45 
metų amžiaus, nesvarbu ar 
jos ištekėjusios ir turi ma
žamečių vaikų, turi dirbti 
joms valdžios nurodytą dar
bą. Tuo budu sumobilizuo
tas moteris komunistų val
džia siunčia Į kasyklas, fab-

GRAŽI

“Keleivi*”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mas*.

KVIETĖJA

Graži Jean Sitarski. 
rio, atvyko į N®’ 
kviesti amerikiečius 
Kanadoje ir ypač

iš Onta- 
Yorky 

lankytis 
Ontario

provincijoj ateinantį sezoną. 
Ta mergaitė nešioja Kanados 
turizmo biuro tarnautoju gra
žią uniformą ir nėra abejo
nės, kad tokia gruši kietėja 
pavilios nemažai kuikytojy į 
Ontario šią

Stempletovvn marinų li
goninėje buvo padaryta sa
votiška operacija. Ant ope
racinio stalo gulėjo greta 
vienas kito du marinai—vi
sai aklas Philip Pron, 24 
metų amžiaus jaunuolis, li
jo draugas Joseph, su ku
riuo jis susipažino ligoninė
je. Penki gydytojai darė 
operaciją. Jie išėmė vieną 
Joseph’o sveiką akį ir per
sodino ją aklajam Phil- 
lip’ui.

“Apsieisime turėdami ir 
po vieną akį,” pareiškė po 
operacijos Joseph’as gydy
tojams. Abu jaunuoliai už
mezgė pažintį ligoninėje. 
Po nelaimingo atsitikimo 
Phillip’as apako abiem 
akim. Reikėjo, kad kas 
nors paaukotų sveiką akį, 
kad jis vėl galėtų regėti. 
Paaukoti sveiką akį sutiko 
Joseph.

Po operacijos abu mari
nus kiti ligoniai ir gydyto
jai pasveikino karštomis 
.ovacijomis.

PVOšNFS APSIAUSTAS

Tokie moteriški apsiaustai su 
pasiputusiais kišeniais šiais 
metais labai madoje.

Kaip Daryti Dešreles

15 svaru šviežios kiaulienos 
(nelabai riebios).

4 svarus kumpio (hamės).
Dvi skilteles česnako.
Pusę šaukšto trintų pipirų ir 
Dvi geras saujas druskos.

Kumpi smulkiai sumalk 
per mašiną. Šviežią mėsą 
stambiau sumalti per maši
ną. Išmaišyti gerai visus 
daiktus su mėsa. Padėk 
pastovėti kelias valandas ir 
vėl išmaišyk gerai. Para
gaukit, jeigu dar reikėtų 
druskos, tai biski pridėt. 
Gerai išmazgok žarnas ir 
sukimšk mėsą. Jeigu sun
kiai kemšasi, tai pridėti tru
pučiuką šalto vandenio. Ga
lima dabar virti šviežias, o 
jeigu norit, kad ilgiau lai
kytų, tai reikia šitaip dary
ti: Abu galu žarnos suriški
te su drutu siulu ir visas 
dešreles pakabinkit ant me
dinės lazdos Į sausą vietą, 
kad žarna išdžiūtų. Gali
ma laikyti šitas dešreles il
gą laiką, arba galima padė
ti Į šaldytuvą, arba kur sau
sai. Kai norėsite virti, tai 
reikia valandą kitą pamir
kyti dešreles vandenyje 
prieš virimą, tai bus minkš
tesnės.

(Prisiuntė Mrs. F. Shamon- 
sky, Scranton, Pa.)

M amytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako;

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

Seaės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metusi Jos bus dėkingos, kaip 

dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:yra

•M E, Broaduray,

Keleivių

27,

I
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ils Plataus Pasaulio
Barcelona Nerami I Urugvajaus Mėsa

Ispanijos didmiestyje Bar-j Urugvajaus respublikos 
eelonoje kas tai išplatino gyventojai valgo daugiau 
nelegališkus atsišaukimus, mėsos, negu bet kurio kito 
kviečiančius žmones j nau-į krašto žmonės. Vidutiniai 
ją streiką prieš brangenybę, kiekvienas urugvajietis per 
Policija nepajėgia susekti, ‘metus suvalgo 281 svarą 
kas atsisaukimus spausdi- mėsos. Mažiausiai mėsos 
na ir platina. Kovo 12 d.'valgo japonai, vidutiniai 
generalinis streikas Barče- kiekvienas japonas per me- 
lonoj supurtė Ispanijos dik-'tus suvalgo tiktai 2 svaru!
taturos režimą. J -------------

Rusijos Submarinai
Pasaulio Gyventojai

JT organizacijos statisti
kos knyga šiems metams 
rodo, kad pasaulio gyven
tojų skaičius 1949 metais 
b u vęs 2,400,000,000,000. 
Kasmet pasaulio gyventojų 

1%

Velykų Pasitikimas

Pagundos pagautas ir aš pa
puoliau su Amerikos lietuvai
tėm j Chicagos Tremtinių Na
mo išreklamuotą Velykų pasi
linksminimą.

Salė prisirinko pilnutėlė trem
tinių jaunimo. Visą vakarą or
kestras rėžė iš peties nežinomų 
kompozitorių melodijas, neže
miškas ir nelietuviškas. Kiek
viena pora rodė savo meną ko 
n epą rk r išdaro i ant žemės.

Viena Amerikos lietuvaitė. 
A.. šioj žemėj gimusi, gerai iš
silavinusi, manęs paklausė:

“Ar jūsų jaunimas ir Lietu
voj taip šoko ir muzikantai taip 
grojo?” Neturėjau ką atsakyt.

Mums bešnekučiuojant priė
jo dar viena Amerikos lietuvai
tė. D., kuri paprašė mane, kad

AMBASADORIUS prisiekia re; antrasis gi per iškilmin-j PAIEŠKOJIMAI 
gus suvažiavimo pietus, 
kovo 24 d. Kaip drg. Jol- 
iiffe, taip ir drg. Coldwell)•« « . • • •• tiai jau £avau xima. *au muui»a uit
Vra puikus kalbėtojai, Jie rusi, o sūnus antrojy karu metu viv 
moka uždegti klausytojus ir » i“™0“**- -b
priversti juos su didžiausia
atyda klausyti kalbėtojų.

Abu tie CCF vadai ne
maitino klausytojų tuščio- i 
mis optimistiškomis frazė
mis. Jie lyskiai nupiešė r»s gyveno Chicagoje, o Stanislovas 
dabartine įtempta padėtį,iDetr<>rte- .,Jie pa:ys ar Kas -,GOS Z1~- - ‘ ■ jr,,-, j, malonėkit parašyti man šiuo ail-
kurioj viskas vystosi gali-

! mo naujo pasaulinio karo 
šešėlyje. Tas eventualus 
karas, pasak kalbėtojų, ga-

Paieškau mano sūnų. John Unites. 
3 metų. ir Albin L'nites. ii metų. 

Jie gyveno su motina Chicagoj. Se
nai jau gavau žinių, kad motina un-

patys ar kas apie juos žino mulonė- 
•ate parašyti man šiuo adresu:

John Jonites,
Box 57,

Oak n m, v,. Va.e- (1 ,
Paieškau Felikso, Petro ir Stanis

lovo Kursauskų. Kai paskutini kartų 
apie juos girdėjau, Feliksas ir Pet-

paras
r esu, už ka tariu is anksto ačiū: 

Mrs. Anna Ititkaitei Kučinskas, 
72 W. Fourth St..
Fowell, Mass.

• Paieškau Jono ir Stasio Butekių, 
>'kilusių iš Luokės, Vižainiu kaimo;

skaičius padidėja 1%, o nėjimas apie pakraščiuose 
nuo 1920 metų tas skaičius Į pasirodžiusius submarinus, 
paaugo 500 milionų galvų. įsako, aiškiai nustatė, kad

--------  taisai “lankė” tuos pakraš-
Rusai Bulgarijoj įčius.

Rusijos povandeniniai lai
vai 1950 metų vasarą darė 
Kanados rvtiniu pakraščiu 
“tyrinėjimą” ir dažnai pri-muzikantų pagroti

1 i j • ■> * Kotuvielzo ervVi waiz5rrz\plaukdavo prie pakraščių 
arčiau, negu trys mylios.
Kanados karo laivyno tyri

EUsworth Bunker (kairėj) priima priesaiką iš John F. 
Simons, valstybės departamento protokolo viršininko. E. 
Bunker paskirtas ambasadoriaus pareigoms Aregeatmoj.

H,- - • _ _______ ,- kuusių is luokcs, v kaimo;pa.škiin(linti Visą pasaulį i Amerikon atvyko prieš pirmąjį ka- 
chtinsp ir anarehiioL Bet r*- syy«*> rniUdeipiujoj. j?e pa-chaose ir anarchijoj.

; savo kalbų pabaigoj

Pagal Bulgarijos pabėgė
lių pasakojimą, Rusija 
siunčia i bado ištiktą Bul
gariją tūkstančius savo 
slaptosios policijos agentų, 
kad padėtų bulgarų bolše
vikams “sutvarkyti” nerim
stančius kaimiečius. Sako, 
rusų karininkai vadovauja 
sustiprinimų statymui prie 
bulgai-ų-jugoslavų sienos.

Irako Aliejus

Irako parlamentas pradė
jo debatus dėl Įstatymo 
apie aliejaus šaltinių nacio
nalizaciją. Irako vyriausy
bės galva, Nuri Said Paša, 
pasisakė prieš tą Įstatymą. 
Irako nacionalistai reika
lauja kasyklas nacionalizuo
ti, bet vyriausybė sako, kad 
padalytos sutartys su kito
mis valstybėmis neleidžia 
tą padalyti.

Rumunijos Aliejus

Iš Belgrado praneša, kad 
Rumunijos aliejaus kasyk
los dabai* perimtos i i-umunų 
kariuomenės rankas. Alie
jaus kasyklų daug viršinin
kų atleista ir areštuota. Ka
riuomenė Įsikišo Į aliejaus 
gamybą todėl, kad kasyklos 
nepajėgė išpildyti plano ir 
nepristatė Rusijai tiek alie
jaus, kiek rusai laukė.

j‘ Plunksnos Dezertyras

Žymiausias Berlyno bol
ševikų žurnalistas ir Mask
vos propagandistas, Horst 
Lommer, praeitą savaitę 
pabėgo iš rytinės Berlyno 
dalies Į Vakarus. Jis sako
si nusivylęs bolševizmu. Pa
bėgo Į Vakarus ir Potsda
mo miesto majoras, Walter 
Paul.

KAS MUMS RAŠOMA
Tokiuose atsitikimuose, kaip 

sulaukusiu senatvės
Viengungiai ir Vedusieji 1
_ ,. . ... .... ir bendraiGerbiama rekacija! As irgi . . . , .,' . , žmonių gyvenime matome, kadnoriu tarti viena kita žodi kas _ _. . * * . .senatvės pensijų klausimas vra

Imk viengungiu gyvenimo. svarbus' dalykas. Pagal
Tiesa yra, kad viengungiui laika kiekvienas žmo-

nereikia pirkti kelias poras če- pus turėtu senatvėje gauti 
verykų vaikams, perkasi sau mažiau, kaip $100 mėnesi, 
vienas, ko jam reikia. A iskas o su šeimomis ir daugiau. Pen-
yra gerai, kol sveikas ir <iru-:Rjjos turėtų būti vyrams ir mo
tas. Bet kai pasens, ar susirgs, perims. Unijų kova dėl pensi

jų nėra užtenkamas dalykas,
nes urr'jos išsikovoja pensijas 

gungiais, prašys visuomenes ir tik vienoje
pagalbos, o jei pateks Į hgoni-[ar kjtoje pramonės šakoje. O

tada gal ir tas viengungis, kurs 
mums liepė nesirūpinti vien

nę, tai akis pastatęs ®:nres1i(iek kurie i uni-
. <jas nepriklauso, arba kurie

Sveikam gerai, , maino darbą dėl visokių prie
ždoje pasirodo, Jto vertas tas arba kurie dirba tokiose
ar kitas stonas. [pramonės šakose, kur pensijų

Mano nuomone, labai rimtainėra? Teisingiausias 
ir gerai klausima iškėlė pirmas dalykas butų federalinės pensi- 
rašytojas, kalbėdamas apie jos senatvėje ir užtenkamai di- 
“viengungių saulėlydį” laikraš- Į dėlės, kad žmogus galėtų pra- 
tvje, o kitas rašytojas palietė g>2en^* neskursdamas

laukdamas, 
lankyti

kad kas ateitų ap-;, 
gerai,

yra žmonių, 
nepriklauso.

dar svarbesnį dalyką, kad yra 
viengungiu, kurie buvo vedę,

Užtenka pasidairyti bet ko
kiame mieste ar miestelyje

bet paliko vieni dėl įvairių prie- pamatysime daug senelių, kurie 
žasčių. Tokiems viengungiams, suvargę, susikūprinę, apsiaša- 
kurie išauginę šeimas staiga se- roję slankioja gatvėmis, lyg ko
natvėje patenka į viengungių 
eiles, gyvenimas tikrai yra sun
kus ir liūdnas. Ypač jei žmo
gus per amžių dirbo, triūso, su-

bijodamies. Gali būti tikras, 
kad tokie žmonės neturi ramios 
senatvės, neturi padoraus kam
po amžiui užbaigti ir skursta iš

krovė šiokį tokį turtelį, o am- kokių nors grašių. Daug vargo 
žiaus gale reikia be nieko vėl 
pradėti gyvent: vienam, o svei
kata jau nebetarnauja. . . .

Nereti yra atsitikimai, kad 
moteris stengiasi pasenusį vy-įminimas apie būtiną reikalą iš 
ra padėti į kokią nors senelių siko vot i visiems darbo žmo- 
ar silpnapročių prieglaudą. Gegnėms padorias senatvės pensi- 
rai meluojant galima ir iš visai jas. Jos svarbios viengun- 
protingo žmogaus padaryti “pa-Įgiams ir vedusiems, svarbu mo- 
vojingą” pamišėlį. Tokių atsi-, teri m s ir vyrams, bet visų svar- 
tikimų gyvenime yra. kada at- biausias dalykas tokios pensi- 
važiavęs šerifas išveža senį, jos yra vienišiems žmonėms, 
kaipo “pavojingą,” o jo tartas 'kurie senatvėje neturi užtikrin- 
lieka šeimos nariams, kurie to gyvenimo.
džiaugiasi atsikratę 
lingo šeimos tėvo.

nebereika-

lietuvišką šokį, “Neriu miego, 
saldaus miego.” Nuėjau prie 
muzikantų ir paprašiau to šo
kio.

Vienas iš muzikantų ironiš
kai nusišypsojo ir sako, palau
kit, mes jums pagrosime. Bet 
dar ir šiandien, būdami namuo
se, tebelaukiame lietuviškos 
muzikos Chicagos Tremtinių 
Namuose.

Einant į šokių salę ir išeinant 
matytis priklijuotas didelis pla
katas su išpaišytu keisto tipo 
žmogumi, įstatytu į klumpes 
prie bravorėlio namų gamybos 
degtinei daryti su įvairiom ran- 
gytom triubelėm ir su užrašu 
stambiom raidėm: “Taip gėrė 
musų bočiai.”

Vienas jaunuolis pažiurėjo į 
tą “abrozdą” ir sako: “Reiks ir 
man pasidaryti tokią mašiną, 
planas ant sienos, o aš mažai 
uždirbu. Čia cukrus pigus, su 
draugais galėsime pigiai pager
ti. Jeigu musų bočiai taip da
rė snapsą, tai kodėl mes nega
lime pasidaryti, planas aiškus.”

Važiuojant namo mums Ame
rikos lietuvaitė, A.. deklamavo 
lietuviškus eilėraščius:
“Mes girdim už tūkstančio my

lių.
Kaip girgžda mus kaimuose 

svirtys.
Ir šią melodiją tylią

i Kartoja negęstančios šerdys.”
Aš paklausiau, iš kur ji iš

moko gražias eilutes sakyti. Ji 
atsakė, kad nusipirkusi eilėraš
čių knygą “Strėlė Danguje,” 
Henriko Radausko.

Palyginus tokią ir panašias 
jaunuoles, čia gimusias, su 
Tremtinių Name matytu jauni
mu, atvykusiu iš Europos, ne
dvejojant pasakysi, kur dau
giau kultūros, lietuviškumo ir 
net tautiško susipratimo.

J. Stalanis.
Kenosha. Wis.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Musų skaitytojai, atsinau
jindami laikraštį ir užsisakyda
mi “Keleivio” kalendorių, pri
siuntė aukų Tėvo ir Sunaus 
kraičiui. Prisiuntė:

Mrs. A. Gercas iš Chieago. 
III.. $1.50.

Po $1—G. Mitchell iš Sche- 
neetady, N. Y., ir P. Mačys iš 
VVoodhaven. N. Y.

Jankauskas iš
B. Jasiunas iš 

ir Easthampton. N. Y.. Wm. Mi- 
zara iš Lawrenee. Mass., P. 
Bokhius iš Chieago, IR., A. Zi- 
linsky iš Virden. Ilk, ir J. Gu
rauskas iš Rhinelander, Wis.

Visiems aukavusiems už laik
raščio rėmimą tariame širdingą 
ačiū.

yra ir Amerikoje, tik reikia 
mokėti žiūrėti ir pastebėti.

Gerai, kaa “Keleivis” tą klau
simą iškėlė. Ta: dar vienas pri

Frank Inczauakis.
Bruce, Wis.

Po 50c—A. 
Rockford, Ilk.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:

Mr. A. žamžickas.
26 Devonport Rd., 

Londoa 12 W.
Priima naujas užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio** visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.

“Keleivio” Administracija.

Naujienos is Kanados

itys ar kas juos žino malonėkit atsi* 
HuU : liepti šiuo adresu: < ltfj

kalbėtojai pareiškė vilties, Į sfc
kad demokratinis socializ-,______ ceArtarg, wis.______
mas. kurs veda žūtbūtinę' Ieškau Bronislovo Goštauto, eimu-
i • ___ :_i: .šio Raguvoj, Panevėžio apskrity. £kOVą dėl lais\es ir sociali-,Ameriką išvyko prieš pirmąjį karą. 
nio teisingumo, galutinėj ar j iino ma*onėk,le
išvadoj anksčiau ar vėliau

ar kas
parašyti man šiuo adresu: (K)

Ontario Socialistų Metinis į do jau aštuoni metai, tai laimės, nors jam ir tektų 
Suvažiavimas i kodėl pramoningoj Ontario‘susilaukti dalinu pralaimė

. provincijoj plačios darbo įjimų.
[masės negalėtų pastatyti J Kaip sakyta, minimam 
prie valdžios CCF? Bet tai CCF suvažiavime dalyvavo 
ateities reikalas. ir lietuviai socialistai. Jų

Kanados soeialistu parti 
joj (CCF), Ontario provin
cijoj, yra Pr’gij§s paprotys 
skirti partijos metiniams 
suvažiavimams paskutines 
tris dienas prieš Velykas.

Šiemetinis, iš eilės 17-sis, 
Ontario CCF suvažiavimas 
Įvyko Toronte, King Ed- 
ward viešbuty, kovo 22-23-

Mrs. Stefanija 
Minickaitę-Pusamuskienė, 

1 _ .j55S Esplanade Avė.,
Montrvat, Ųue., Canada.

pastangomis suvažiavime 
buvo pravesta Hamiltono 
lietuvių socialistų organiza
cijos patiekta rezoliucija 
apie taip vadinamus naujus; 

gal demokratinio socializ- kanadiečius- Rezoliucija
mo pagrindinius nuostatus, [visu griežtumu pasmerkė

17-sis Ontario CCF suva
žiavimas Įvyko labai dar
bingoj ir kovingoj dvasioj 
ir aiškiau, negu kuomet 
nors prieš tai, rikiavosi pa-

Paieškau tremtinių tarpe iš savo 
krašto giminių ar pažįstamų, vyro 
ar moters, iš Kauno redybos. Šiau
lių apskričio. Lygumų parapijos. Vi- 
lunaicių kaimo. Mano pavardė po 
tėvais Ona Baine ta. o po vyru An- 
r.ie Stočkus. Prašau rašyti: lll,

Mrs. Annie Stočkus,
47 Ridge St.,

Montello, Mass.

APS1VEDIMAI

24 dienomis. Dalyvavo 271 Jisai pravedė aiškią liniją tam tikrų sluoksnių pažiūrą 
.,i.,—*-I*tarp demokratinio socializ-’,Į DP, kaipo pigią darbo jė- 

mo ir besidangstančio so-jgą, ir sveikino juos, kaip 
cialistinėmis bei demokrati- Į vertingus kanadiskos bend- 
nėmis frazėmis Maskvos ruomenės narius. Kartu, 
despotiškojo t o t a 1 i z m o, kiek tai liečia CCF, ji ža- 
griežtai pabrėždamas, kad dėjo naujiems ateiviams vi-i 
bolševizmas yra vienu iš sokeriopą pagalbą ir para- 
pagrindinių darbo žmonių mą ir kviečia juos stoti i 
ir laisvės priešų, prieš kuri unijų ir CCF sąjūdį, kad
ij____ t  KzM-izJiTmnic V n V Ati

delegatas ir 53 altei-natai 
suvažiavę iš visų svarbiau
sios ir didžiausios Kanados 
provincijos vietovių. Suva
žiavimo dalyvių tarpe buvo 
ir lietuviai socialistai, dele
gatai ir alternatai. atstova
vę prof. Kaminsko vardo 
lietuvių socialdemokratų
klubą Oakvillėj ir Hamilto- j demokratinis socializmas bendromis jėgomis 
no beturiu socialdemokratų privalo visomis priemonė-.už šviesesnę ateitį- 
organizaciją.

Suvažiavimo svarbiausiu 
uždaviniu buvo nustatymas 
ir perdiskusavimas progra
minių gairių Ontario pro
vincijai, kuriomis partija 
vadovautųsi kasdieniškoj 
politinėj, ekonominėj, kul
tūrinėj ir organizacinėj 
veikloj. Kanados socialistų

kovoti
Rezo-

mis kovoti. Kartu suvažia-įliucija, kurią referavo ha- 
vimas pasisakė ir prieš vi- miltonietis drg. J. Čemiaus- 
s o k i a s antikomunistines kas, iššaukė gyvų diskusijų 
diktatūras, pamynusias lais-.ir buvo priimta audringais 
vę, demokratiją ir teisėtu-į aplodismentais.
mą. Ryškiausia to nusista
tymo demonstracija buvo 
ovacijos drg. Andrevv Bre-

Delegatas.

Juo didesnė bus Tavo
win, patiekusiam rezoliuci- Lietuvai gelbėti auka, juo
ją smerkiančią Argentinos 

partijoj tokios programinės diktatoriaus Perono smurtą
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ąme-!

Paieškau gyvenimo draugės nuo 
40 iki 55 metų amžiaus, dailios ir 
meilios. Prašau rašyti šiuo adresu, 
žinių apie save suteiksiu laišku:

C. G. A.,
125 North St.,
Milford, Conn.

ŽALIOJI MĖTA
Žalioji Mėta (Varlia- 
metė) yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo namini 
gyduolė. Žalioji Mė
ta yra gera nuo šla
pumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
Žaliąją Mėtą gerti 
nno nereikalingų vė

mimų. Yra taipgi sakoma, kad ji 
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja 
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiun
čiam į namus.

ALEKANDER’S CO.
414 W. Br«adway 

S—th Boston 27. Mass.
MUO UtSISENtlCSIŲ, ATVIBU

Skaudžių Žaizdų

IK ODOS UGŲ
gairės nustatomos pavidale prieš nepriklausomą dien- rikos lietuvių Taryba ir jos Tį^i™ ken«a nuc senv. at-
rezoliucijų, kurias pora me- rasti La Prensa ir reika-janvrM>l*__________________‘aagau ramiai sėdėti h- naktimia
nešiu prieš suvažiavimą pa- laujančią. kad Kanados vy-;
tiekia partijos vadovybė ir riausvbė priglaustų to laik- Ieško Darbo Farmoje 
paskiros kuopos visuotinam‘rašėio redaktorių, jeigu jis
svarstymui ir papildvmui ir 
kurios metiniam suvažiavi-

panorėtų atvykti Kanadon. noė^tų° 
Suvažiavimas. pabrėžda-|huosc

Ieškau darbo farmoje Wisconsin 
valstijoj tarpi Madison ir Milwaukee 

Esu patyręs farmos dar-

mui patiekiamos spausdin- mas politiškos demokratijos
tos brošiūros formoje. Tuo 
budu programinių gailių iš- 
dirbime dalyvauja visa or
ganizacija, laisvai ir nevar
žomai diskusuodama svar
biausius ir gyvybinius klau
simus. Suvažiavimas dar 
kartą tuos reikalus perdis- 
kusuoja ir dauguma balsų 
juos priima.

Ontario provincijos par
lamente socialistų partija 
turi gan stiprią ir Įtakingą 
atstovybę, vadovaujamą žy
maus ir plačiai žinomo ad
vokato drg. E. B. Jolliffe. 
Ontario parlamente socia
listų frakcija yra oficiali 
opozicija M r. Frost konser
vatorių vyriausybei. Daug 
kas, dargi socialistų politi
nių priešų daleidžia, kad 
per ateinančius Ontario 
parlamento rinkimus, kurių 
laukiama šių metų pabaigo
je arba sekančių metų pra
džioje, gyventojai gali pa
tikėti provincijos valdžios 
vairą socialistų partijai ir 
dabartiniam opozicijos ly
deriui, drg. Jolliffe, gali 
tekti sudaryti provincijos 
vyriausybę. Jeigu agrari
nėj Saškacheuan provinci
joj farmeriai yra patikėję 
valdžios vairą socialistų 
partijai, kuri paminėtoj 
provincijoj sėkmingai val-

butinumą socialistiniam są
jūdžiui. kartu užakcentavo, 
kad tos demokratijos pil-

Prašau rašyti:
Paul Chekaitis.

5’į Wa<hington SL. 
Cederburg. Wis.

REKORDAS-PIXJKSTEI.fi
.... Naujai pagamintas pirmą kartąnumui reikalingas naujas lietuvių kalboj juoku, rekordas 

turinys, kuli tegali duoti ^1 tok“
tiktai socialistinė ekonomi- ?aY° da.kt?ira- J»®tų juokelių, net 
ja, suprasta kaip socialinė 
demokratija, iš esmės pa
keičianti žmogaus išnaudo
jimu paremtą kapitalistinę 
ūkio sistemą. Skandinavi- 
įos kraštai ir darbiečių ūkio 
bei socialinė politika Ang
lijoj suvažiavimo buvo 
daug kartų akcentuojami 
kaip pavyzdžiai pagrindi
niam ūkiškam Kanados per
tvarkymui. Suvažiavimas 
neslėpė, kad Ontario CCF, 
priėjusi prie valdžios, pa
minėtus pavyzdžius steng
sis pasekti, kad plačiųjų 
masių gyvenimą padarius 
turiningesnių ir prasmin
gesnių.

Tokios mintys buvo aiš
kiai ir plačiai išryškintos ir 
dviejose programinėse kal
bose, kurias suvažiavime 
pasakė Ontario CCF lyde
ris, jau minėtas drg. Jollif- 
fe, ir visos Kanados CCF 
lyderis ir socialistų frakci
jos vadovas federaliniame 
parlamente Ottawoj, drg.
M. J. Coldwell. Pirmasai sa
kė savo kalbą suvažiavimo 
bankete, kovo 23 d. vaka-

miegoti, nes jų užsisenėjusios žais- 
doa niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudimu* aeua, 
atviru ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 

! jrpatvbės nalengvir.F
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą lijo* 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamo* 
toti nuo diiastančio* ir
*d*a. Jos yra geros gy
duolė* nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jam* pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I^rulo 
Ointment yra parduo-

savo daktara. 
linksta keliai.

Ant kitos pusės ATSISVEIKINI
MAS, pamokinantis, liūdnas, kiek
vienam ištrauks ašaras ir kiekvie- Į Ointment yra pa 
nams bus reikalingas. Kaina tik i damas po 75c, $1.25 ir
$1.00. (17) į $3.50. Pirkite vaistinėse

DEKEVS PRODUCTS t Chicagoj, apylinkėm ir
P. O. Bos $64. Nevark. X. J. i Mtlwaukee, arba siuskit 

---------------------------------------------------- pini ims į (11-1)
Bizniernina ceriMni* vie- legulo. i»epL s,Diznierrams <M, w mh

ta pasiskelbti “Kdeiryje. cicero m. ill.

SUSIVIENIJIMAS LIETI j VIŲ

AMERIKOJE
DidSanrit ir Tartiittiatnia Lietarių 

Orfttiiateija Pasaulyje 
TURTAS SIEKIA VIRS 12,500.000.00.

Savo nariams ligoie pcSalpę ir pomirtiniu apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
15,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar imis mas Susivienijimo 60 metų Juhflieirais Va
lus. Įstojimo nereikia moMtt. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Sushrtanijimas.
Tapk SuOhdenijiroo nariu Ir prtralyk savo teimng na-

Krvdpkis pas vietiną kuopą arba į Centrą ndre-

UTHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
107 W. «Kk SU York 1. N Y.

PIXJKSTEI.fi


Puslapis Aštuntas
TIE ‘KOLCHOZAI’? adv. a. o. shallna

ir pasiklausykime bei pa
matykime viską patys—

c r, . • • i o sekmadieni, balandžio 8-ta
♦o™ diena, Municipal Buildmg

paskelbti
balandžio

šį sekmadienį, 
8 d. pavakarėj,

KALTAS ar NEKALTAS? teisme. Bet visų jų nei su- 
---------- .minėsi, nei aprašysi laik-

Lietuvio Išeivio Visuomeni- ■ raščio skiltyse, net ir visą 
nis Teismas puslapi užėmęs. Tad, atei-

Atsakymą į klausimą kime, ši Lietu™ ?mi‘
‘•kaltas ar nekaltas" turės «ranto Vlsuom™n> Teismą

tainėj prisiekusiųjų (jury) 
teismas. *‘Jurors” yra Bos
tono ir apielinkių lietuvių 
visuomenei gerai žinomi as
menys, kurie atstovauja 
įvairias profesijas, organi
zacijas ir pažiūras. Pi isie- ----------
kusieji teisėjai bus: LANKES1

Inž. A. Čaplikas, Mrs.
B. Cleveland, Mrs. B. Cunis,
Mrs. A. Januškevičienė, J.
Kasmauskas, poetas F. Kii> goj lankėsi "Tėynės,” SLA 
ša, prof. I. Končius, mok. organo redaktorius p. M. 
V.- Kulbokas, Dr. J. Leimo- L. Vasil, kuris čia buvo at- 
nas, Mrs. K. Namaksienė, vykęs dalyvauti SLA kuopų 
S. Strazdas, Mrs. Tattan- suruoštame “variety sho\v” 
Kielaitė. Mrs. J. Tumavičie- praeitą šeštadienį. Svečia- 
nė ir p. Vaitkevičius. šį antradieni išvyksta į Nevy

Reikia manyti, kad net Yorką.
ir šitiems prisiekusiems bus --------------------------------

salėje, So. Bostone. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Įė
jimas nemokamas.

Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų Valdyba.

“TĖVYNĖS’’
REDAKTORIUS

Visuomeninio teismo pirminin
kas. Tas “teismas" ši sekma
dieni teis “lietuvi išeivi" So. 
Bostono Municipal svetainėj.

LEVVISTONE MIRĖ
JONAS YVALE1KA

go-

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14, Balandžio 4, 1951

Praleisti Aukotojai

didelis galvosūkis rasti ge
rą ir tikslų atsakymą, nes 
teisiamąjį kaltins ir gins, 
kaip jau buvo spaudoj 
skelbta, net 6 ir tai tokie 
žymus advokatai ir kalbėto
jai, kaip S. P. Shallnienė. 
Young-Jankauskas. A. Juk-

Šio mėnesio 15 d., 3 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Draugijos žemutinėj svetai
nėj, So. Bostone, Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 21 
kuopa ruošia svarbią pa
skaitą tema “Kolchozai ir 
jų esmė.” Prelegentu bus 
drg. Kipras Bielinis. Po pa
skaitos įvyks eilinis LDD 21 
kuopos susirinkimas.

Bolševikai jau vra “su- 
kolchozinę” nemažą dalį 
pasaulio, įskaitant Lietuvą. 
Prelegentas plačiai apibu
dins “kolchozų” reikšmę, 
po to bus paklausimai ir 
diskusijos. Kviečiami ne 
vien LDD nariai, bet ir 
šiaip lietuviai, norintieji pa- 

• siinformuoti arba prisidėti 
prie paminėto klausimo 
platesnio išryškinimo, at
vykti laiku, nes

Pasakys į vados kalbą lietuvio 
išeivio teisine So. Bostone. 
Municipal svetainėj šį sekma
dienį. Pradžia 2:30 v. popiet.

Grižo iš Floridos

ALT Bostono skyriaus 
valdyba praneša, kad Vasa
rio 16-tos proga paskelbta
me aukavusiųjų sąraše bu
vo praleistos kelios pavar
dės. Aukavo: Jonas Jan
kauskas—$20 ; Juozas An
drius—$10 ir po $5 aukavo

Į S. ir V. Minkai, Mečys Ka
valiauskas ir Petras Pilka. 

• Už neapsižiūrėjimą atsipra
šome. ,

J. Arlauskas, Ižd.

RADIO PROGRAMA

Kovo d. po .-unkios.ii- prasidės punktualiai.
Leuviston’e, Me., mirė 

Šį pirmadienį musų įstai- l)lačiai vie:os lietuviams ži- 
.4 lonl-S.-! ••TA,-nn.- ” QT A 1 1 1’ T

nomas mano brolis Jonas

Bostono Tremtiniai
Gerbia Savo Geradarius

Praeitą ketvirtadienį iš 
paskaita Floridos grįžo drg. Petras

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programa šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekanti:

1—Irena Manvs iš Dor-
Koresp.

Waieika. kuris gyveno 79 
Summer St.

Velionis buvo gimęs 1886 
metais liepos 15 d. Pasva
lyje. Ameiikon atvyko 1906 
metais, pradžioje gyveno

Žymus Politikai
Dalyvaus su Lietuviais

Balandžio 15 d. įvyks Su
vienytų Klubų rengiamas 
banketas adv. Jonui Griga- 
iui pagerbti.

Šiame bankete dalyvau

Ketvirtis ir žmona po kelių . . .
mėnesių poilsio. Teko gir- testerio, armomstė. 
dėti, kad ir musų kaimynai
Aleknos irgi grįžta.

LAVVRENCE, MASS.

Musų Padėka

šiuomi reiškiame 
padėką geriausiems

2— Mary Plevokiutė 
So. Bostono, fleitistė.

3— Dainos.
4— Magdutės Pasaka.

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 

musų progj.am> 35 ęourt St., Bos-
Dltl^U r r,-n 1t4occ o

iš

" : u.r' Šiame bankete .lalvvaus ton, Mass., o biznio reika-
\vich. Conn. Pirmo karo . .... . . /. ■ pneteliams, kurie kuom ga- , - - , ’. -• ,. zvmųs politikai ir p. Grigą- - - r- lais rašykit ofiso adresu:metu Vkarivo,wSe 'buvo draugai-<n.he,ma- leilanu ttlke mums vlsokl« 50-2 E. Urfor. So. Ros-
riKos 
Prancūzijoj. kur

guberna
torius Paul A. Dever. Darbofronte bu- , x . T m- - »sekretonus Maurice J. lo-vo uznuod' tas nuodingomis ,. _ ., - • ' -- i ° bin, Bostono miesto majo-duiomis ir grizo iš karo su ’ T , D u • i , -i , d, ras John B. Hynes ir kmpalaužta sveikata. Po ka- , Ji- -i at zvmųs asmenvs.vede našlę M. Petraitie- - « . T - . • D-So. Bostono Lietuviu Pi

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

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

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

628 E. Broadvay, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
UETLVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

DR. D. PILKA
,, . . 502 E. Broadvvay, So. Bos-pagalbą ir patarnavimus 2? Mass

;aike musų brolio Mykolo
sunkios ligos ir jo gyveni-___________________________
mo paskutinėse valandose. _

Tariam ačiū J. Urbonui PARSIDUODA Už $4.600
už pasakvta atsisveikinimo TriJ« šeimynų namas, geroj 
žodį ant’ kapų; ypatingai it!^'
dėkojam Sally ir Charles

Pirmieji lietuviai tremti
niai atvyko į Bostoną iš Vo
kietijos jau 1947 metais.

.-v. .jua- ^ud pateko i M kraš- apsigvveno Levvistone. L * 1_nevičius, B. Kalvaitis, Ke- nou DucllĮ ! r\r7 YViinrZ »ri~ kelia* *avai- liecn* Drau^3a sa™ Pasku’
turakis ir St Mockų* dar Pries DP imigracijos v e.ionir pne. kelias savai ------------

Teismo vadovybė bus pri- ^Utyjno priėmimą. Dides- 
tyrusiose adv. Kalinausko nis skaičius tremtinių pat
rankose, o konsulas adv. A. 1<x,ė tik pradedant 1948 
O. Shallna pasakys ižangi- metP rudeniu, kai prasidė- 
nę kalbą. Tatai ‘jau bylo- Į° imigracija pagal naująjį 
ja, kad ten bus ne tik įdo- įstatymą.
mus šalių debatai, bet ir Kaip žinome, tuo įstaty- 
rimtas bei lengvas klausimo mu galėjo pasinaudoti tik
pastatymas. tje tremtiniai, k u r i e m s iaįdotuviu koplyčioj. Velio-tuo"11 .keba ge‘ ?
u sekretoi?aus P-1? Amerikoje iš seno Gy veną nįes giminės ir draugai pne 'ardi* ir tuo .!>acia ?iems tiems, kūne lankėsi ir
H. Ycaite, o tvaiką palai- žmonės sutiko išrašyti dar- karsto sudėjo labai daug k.ia ParamosT1.s .w(lo\dUjan_ budėjo koplyčioje ir kurie 
KmitrPma^^073”’^ ’̂’”*^* b° Lie-giažių gėlių velionį palydėjo į kapus;

Steponas Minkus.

,. Ofiso Valandos: nuo 1 IH I 
tr nuo 7 iki B

546 BROADWAY
■O. BOSTON. MAS8. 

Telefonas: SOUth Boston 1I1O

ro

Pi
tęs sunkiai 
nugabentas 
ligoninę, kur jam buvo pa
daryta operacija. Bet Jo
no sveikata neatlaikė ir jis 
mirė tą pat dieną, kovo 28,

susirgo. buvo
karu

3-4-4 kambariai su maudynė-
tiniame susirinkime banke- 11 mis, šiltas vanduo ir baltos sin-
» rengimui vienbalsiai pri- Amd.y, kurie energiškai kos kiekvienai Rcn.
tarė ir banketą nuoširdžiai t'dlke '‘s“5 leikalus ir ben- dlj ateina s833 metus. Dėl 

(Ii ai įupinosi musų pačių platesnių informacijų kreipki- 
, padėčia, taip kaip geri vai- tės pas A. J. Kupstis. 559 Eastremia.

Mums, kaip lietuviams, , . . ., , , . kai rūpinasi savo tėvais.
.. . Dėkojam organizacijom uz- • , i- i „ ; ciai, užimdami aukštas vie- . . JKaip ir musu brolis Juozas . .. . prisiųstas treles, t. y‘ administracijos aparate, ‘ Jr»uvo pa^ai- ,

Fahev -vra aukstai įvertinami ir
1937 metai.- 
votas Conlev and

Auš
ros Vartų, Lietuvių Piliečių

, • Klubui ir SLA 41 kuopai,lietuviu .j ‘ Dėkojam trrabnesiams ir vi-

Broadway, So. Boston. (15)

Oeri*u«* vaikams dovana — 
▼alką mSaeslBia žurnalas

A. J. NAMAKSY
RKAL ĮSTATE ft INSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston »-v34a
Bes. 17 ORIOLE STREBT 

We8t Roibury. Maee.
Tel. PArkw*y 7-0402-M.

EGLUTE
liu. - . , i .

tuviai tremtiniai to istaty- Laidotuvės buvo kovo 31 gynimo byloje.^ 
mo neišsigando, nes jie ži- (L 5U kariškomis iškilmėmis,, įvertindami sias aplinky- 
nojo, kad Amerikoj iš seno dalyvaujant letrionieriu pos- be? turetume Slame 
gyvena daug lietuvių, kurie to nariams. Nors buvo lie-™in£ame. P°.bu'>Je 
padės atvykti ir tokias ga- tinga, bet palydovų buvo skaitlingiausiai

a- rantijas išrašys. Nenusiimi- (iau<r.
nė ir tie, kurie artimesnių Velionis paliko liūdesyje

ir J. Kapočius.
Bet kas gi bus ten kalti

namas ir teisiamas?
Teisiamas bus Lietuvis 

Emigrantas. Ne kuris nors 
Jonas Petraitis, gyvenąs 
vo vištų faunoje prie Brock- 
tono, ir ne Petras Jonaitis,
turįs savo biznį So. Bosto- j0 kad bus geraširdžiu tau- dukra* broli 
ne, nebus specialiai teisia- tiečiu, kurie jiems padės, 
mas nei sandarietis, nei Vy- Ir iš’ tikrųjų, nuo 1948 me
čių organizacijos narys, ne- tu ngi šiol tokiu tremtiniu

gimimų neturėjo, nes žino- žmoną Marijoną, dvi po-
Antaną Cam- 

bridge, dvi seseris Detroi
te, Elzbietą Josionis ir Bar
bora Klimas. Velionio du

iškil- 
kuo

dalyvauti.
Rengėjai maloniai kvie

čia iš anksto įsigyti bilietus, 
kuriu kaina tik $2.50.

—.V V.

Tremtiniams Pranešimas

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 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

velionį
laidotuvių direktoriui C. 
Yalungai už gražiai sutvar- 
k y t a s laidotuves; ačiū 
tiems, kurie prisiuntė užuo
jautos žodžius ir tiems, ku
rie prisiuntė gėles, kuriom 
papuošėte velionio karstą.

Atleiskite, kad negalim 
kiekvienam skyrium pa
reikšti musų padėką.

Tariam širdingiausią ačiū 
visiems. Broliai

Boleslavas J. Vaitkunas, 
Juozas J. Vaitkunas.

Kaina: Amerikoje 83.00; kitur—$3.50 
Pinigus Ir užsakymu* siųskite: 

EOLUT1, P. O. Box 22,
Montollo Statlon, Brockton 68. Mass.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo dr 

nuo nušutinu) vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėme.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau-
----------- dėjimo.

Dorchesterio Moterų Klu- Reikalaukite šitų vaistų pa
pas rengia našliu pagerbi- žymėtais numeriais. Kaina už 
mo vakarą šį šeštadienį, ba- kiekvieną numerį $1.00. Pini-

Dorchesterio gai- Ir I"°ney or<le™ “ 
Dorchester kalno- Adresuotai: (51-1)

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinim* Santuoka) 

Jei Keikia, Duoda Pencillino 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

Tremtiniai, užsiregistra
vę dalyvauti geradarių pa
gerbimo iškilmėse, prašomi

bus žiūrima pilietis ar nau- j Ameriką jau yra atvykę 
jakulis. Bet tai bus Lietu- baugiau kaip 200.000, ju 
vio Emigranto Amerikoje tarpe aDie 30.000 lietuviu, 
visuomeninis teismas (mock Važiavimas dar nėra pasi- 
trial), arba vieši debatai baigęs, bet dauguma? 
apie Lietuvį Emigrantą šia- yra čia atvykę.
me krašte.

Kiekvienas iš musų atsi- Senieji bostoniskiai lietu- Įr Lev.istono lietuviams už Ratelio valdybos atstovas 
dūręs šiame laisvės krašte viai patriotai buvo labai širdingą užuojautą. Ypač budės p. Ivas įstaigoje, 545 
ir palikęs savo tėviškę, tai veiklus ir nuoširdus tremti- ‘ariu širdingą ačiū drau- R Broadvvay, tarp 6 ir 8 
darė ne iš prabangos ir ne n’Ų rėmėjai. Daugybė mai- gam." Bironams ir Stukams vap vakaro, gi šeštadienį, 
iš išdykumo, bet didelėje Įr drabužių paketų iš- už malonų musų priėmimą, balandžio 7 d., per visą die- 
daugumoje atsitikimų pro- ėjo is Bostono į \ okietijos kai su žmona nuvykome į na> Tremtinių prašome ne- 

Nuliudęs nutęsti šio reikalo iki pas
kutinės dienos, kad liktų

Antanas Waleika

broliai, Petras ir Povilas, ir 
sesuo Ona yra Lietuvoje.

jau
Ta proga noriu pareikšti pasirašyti padėkom lakštus NAŠL,Ų PAGERB,MAS 

mano padėką laidotuvių ai- jr užsimokėti uz juos. v
rektoriams Conlev ir Fahev Pradedant antradieniu, 
už tvarkinga patarnavimą balandžio 3 d.. Tremtinių

DORCHESTERE

Bostono į Vokietijos
testuodamas prieš kurią tremtinių stovyklas. Taip brolio laidotuves, 
nors negerovę, kurios jis pat buvo išrašyta daug ga- brolis
negalėjo pakęsti namie: mantijų, pagal kurias žmo- 
vieni—prieš kumečio skur- nės čia atvyko ir rado nuo
dą, kiti—prieš caro žanda- širdžią prieglobstį pas save 
rų bizūną, treti—prieš bol- geradarius, kol galėjo įsi- 
ševikišką žudymą, ir pana- kurti ir pradėti savarankis- 
šiai. Visi ieškojome šiame kai gyventi.
žemyne žmoniško pragy- Ateinantį šeštadienį, ba- 
venimo ir asmeninės lais- landžio 7 (L, visi tie gera- 
vės. dariai bus pagerbti Lietu-

Bet ar radome? O ar, ra- vių Piliečių Draugijos šve
dę, pasidalinome gerbūvio tainėje.
ir laisvės gėrybėmis su tais, Jau yra aišku, kad pa- 
kurie dar tebeneša žudan- gerbimo iškilmėse dalyvaus 
čias priespaudas? Ar pa- tiek žmonių, kiek tik gali 
darėme ką, kad skurdas ir talpintis toje salėje. Vi- 

- vergovė išnyktų visur pa- si nuoširdžiai laukiame tų 
šauly? O gal mes pada- iškilmių ir neabejojame, 
rėme viską iš savo pusės, kad jos daug prisidės prie 
net su kaupu? Tad, gal yra seniau čia gyvenančių lietu
viškas geriausioj

Šitie
klausimų iškils per debatus biavimo.

Moterų Legionierių 
Parengimas Sekmadienį

S. Daliaus Legionierių 
Posto Nr. 317 Moterų Pa- 
gelbinė grupė (Ladies’ Au- 
xiliary) ši sekmadienį, ba
landžio 8 d. daro naujų na
riu įvesdinimą ir šurum bu-

iaiko galutinai paruosti 
tuos lakštus.

Geradariams pagerbti va
karas, kaip buvo numatyta, 
įvyksta balandžio 7 d., 6 
vai. vakaro, So. Bostono L. 
Piliečių Klubo salėje.

B. Tr. Ratelio Valdyba.

SLA Susirinkimas

Dorchesterio SLA

landžio 7 d., 
klube, 1810 
\ve. Pradžia 7 vai. vakaro.

Kviečiame visus našles ir 
našlius atsilankyti, busite 
tinkamai priimti ir papuošti 
gražiom gėlėm. Seniausiai, 
ir jauniausiai našlei bus 
duodamos dovanos, bus 
proga arčiau susipažinti. 
Kviečiame ir visus lietuvius 
atsilankyti į šį gražų paren
gimą. Bus gardžių užkan
džių, muzika ir šokiai. Mo
kestis neaukštas.

Komisija.

Adresuok it:
Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

220 E Street, South Boaton
Pristato toniką, 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.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkrsuatom 
(ia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 

S26 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS

Tol SOnth

Musų tėvų krašto Lietu

vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!

359 
įvyks

sekmadienį, balandžio 8 d., 
2-30 vai. po pietų, Dorches
terio L. P. Klubo patalpose. 
1810 Dorchester Avė.

------------------ visi kuopos nariai priva-
_  . —Socialistų metinė va- lo būtinai dalyvauti, nes

tvarkoj? vių ir iš tremties atvykusių- karienė įvyksta gegužės 6 yra keletas svarbių ir užs:- 
jų glaudesnio bendradar- dieną. Tikietai jau platina- likusių reikalų aptarti.

—K. M. mi. Bus meninė programa. Valdyba.

rum Lietuvių Piliečių Klubo gusjrinkima:
svetainėj, So. Bostone. Pra- ku.°POS,:?2r uhndv 
džia 4 vai. pavakarėj, mu
zika gros nuo 6 vai. vakaro 
Visi kviečiami dalyvauti.

CHARLES
SPORTSWEAR

(Sav. A. KraMiskeviėiuiO
Priima užsakymus vyriškų ir 
moteriškų rūbų: ausiaustų (top- 
coats and overeoata); kostiumų 
(suitst. sijonu (skirta), kelnių 
(pants and slacks) ir kitokių. 
Kreiptis:

515 Uashinzlon Street 
Rooms 721-722 
Boston. Maas. 

Telefonas HA 6-9839

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tet SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

f




