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Teismas Pasmerkė Plieno 
Pramonės Perėmimą

Grąžino Pramonę Kompanijoms; Bosai Džiaugiasi “Lai
svė*” Laimėjimu; Darbininkai Išėjo į Visuotiną 

Pramonės Streiką; Prasidėjo Naujos Derybos
Tarp Unijos ir Kompanijų; Plienas Griež

tai Racionuojamas; Daug Bedarbių

Aukščiausias teismas 6 “Erdvės Laivas 
balsais prieš 3 išsprendė,1 
kad prezidentas Trumanas 
neteisėtai paėmė plieno’

ff

Išduotas Rusams
paėmė r___

pramonę i vyriausybės ran-' Ptokuioras 
kas. Prezidentas peržengė 
savo galią, kuri esanti aiš- ^O1^e

ATOMBOMBOS SPROGIMAS SUAIŽĖ NAMĄ

Metai po darytę atominės bombos sprogdi iimę Eniu et ok palelėse Pacifiko vandenyne. 
Atominės Energijos Komisija paskelbė šitas fotografijas, kurios rodo. kas atsitiko 
su namu atominei bombai sprogus. Paveikslo viršuje kairėj namas prieš bombos spro
gimą, viršuj dešinėj namas atrodo gaisro apimtas, apačioj kairėj namas atrodo skais
čiai iš vidaus apšviestas, o apačioj dešinėj nama> gatavas griūti, taip ji suaižė bom
bos sprogimas.
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Prezidentas Siūlo Patvirtinti 
Sutarti su Vokietija

Prašo Senatą ‘‘Greitai ir Prielankiai” Reikalą Išspręsti; 
Sako, Padarytas Didelis Žingsnis Pirmyn Taikai Išlai

kyti; Atlanto Pakto Garantijos Suteikiamos Vokie
tijai; Senatas Sutartį Žada Patvirtinti

Mylės J. 
kalbėdamas New1 
sekmadienį sakė, į 

kiai nustatyta konstitucijoj šnipai labai daug pasi- 
ir kongreso leidžiamuose taina^° Rusijai išduodami 
įstatvmuose. Amerikos slapčiausias pa-

Teismo mažuma, priešą- Tat P kitų paslap-:
kyje su teismo pirmininku C1^ bolševikai per šnipus j 
F. Vinson, pareiškė skirtin- §avo žinių apie Amerikos; 
gą nuomonę: ji sako, kad mokslininkų , planuojamą 
prezidentas elgėsi veikian- laivą, kuris butų
čių įstatymų rėmuose ir tu- pakabintas ^/)00 mylių 
rėio teise dėl gresiančio pa- aukštybėse ii iš kurio gali-, 
vojaus paimti valdžios kon- ma butų vairuoti vedamas J ■
trolėn plieno pramonę. i bombas į priešo teritoriją. Draudžia Skaityt i Gen. EiseūhoUM

Teisiškai klausimas iš.: Toks erdvių laivas buvo su-1
spręstas. Prezidentas Tru- ^"“kld " "lim ‘"d-i ______ i ______ ______
manas, kaip tik patyrė teis-,q' statymas ^buvo Popiežiaus “šventoji kon- Sekmadieni, birželio 1 d.' Prancūzijos bolševikų 

sprendimą, davė isaky-' ..gregacija” išleido patvar- generolas Eisenhover grį- partija ir jos vedamos uni-

Mirė Filosofas Prezidentas Trumanas pa-
Dr. John Devceu siuntė^natuif sa Vokietijapasirašytą sutarti, kun at-

~ . .. . , . w , įstato taikius santykius suSekmadieni, birželio 1 d. buvusju iešu h. itraukia
New Yorke mirė sulaukęs t Vokietiją į Vakanį gyni- 
92 metų amžiaus žymiau-, mosi jung bendrai
sms Amerikos naujųjų lai- kursi Eul.opos ar.
kų filosofas ir auklėtojas, mij prezidentas prašo,
Dr. John Dewey Miręs fi- kad sutaltis b jt
losofas buvo kilęs .s Ver- tvirtinta nes jį didelis
monto valstijos, jis mokė ži is j stiprinant
visoj eilej universitetų ir, lio pasiryžimą išsau. 
yra lankęsis per eilę metųlgot savQ ir uiką
užsieniuose. į Valstybės sekretorius aiš-

Dr. John Dewey įtaka kino radio

Prancūzų Bolševikai 
Grįžo Amerikon Skelbia Streiką

per raaio pasirasy- 
tosios sutarties svarbą ir sa
kė, kad su ta sutartimi pra
sideda naujas periodas tau
tų santykiuose.

Senato užsienių reikalų 
komisijos pirmininkas Tom 
Connally sako, kad senatas 
pasistengs sutartį greit rati
fikuoti, nes svarbu, kad ji 
kaip galima greičiau pradė
tu veikti.

smarkiai jautėsi Amerikos 
mokyklose, kur jam siūlant 
buvo įvestas “progresyvis 
auklėjimas.” Dr. Dewey 
buvo aktingas ir politikoj, 
jis buvo artimas socialis
tams ir skelbė reikalą įkur
ti čia “trečią partiją,” nes 
dvi didžiosios partijos, jo 

; sakymu, esančios biznierių
mu opicnumuj, atįciėtas dėl didelių išlaidų.! greSaclJa lsleid
mą pramonę^ grąžinti kom- didžiąją paslaptį' pagal kurį visi pran- žo namo. Jis buvo pasitik- jos yra nutarusios šį trečia-

šnipai pranešė Rusijai ir CUZU rašytojo Andre Gide’o tas sostinėj 17 kanuolių šu- dieni pradėti streiką visoj 1 agentūros.
Maskva apie tokį projektą traštai yra drau- viais, o NE Y. “Times” pra- Prancūzijoj dėl išlaisvini-Į Tarptautinėj politikoj

pamjoms 
ja, kaip tik 
pramonė grąžinama kom-

i?giruu, kau

negu džiami katalikams skaityti, neša, kad šūvių buvę net 18. iš kalėjimo bolševikų parti- 
s __x „-j----- i- _i._2x._li v- . j.anuo_ jos vado Jacęues Duclos,, . , .............sužinojo anksčiau, nesu - ------*---------- *

panijoms, tuoj pat išėjo į daugumas Amerikos vadųJTaiP Pat uždrausti skaityti Esą 17 šūvių iššovė kė 
stieiką, nes tarp kompani- £1.dvj„ jajvo paslaptį bolše- *r italų rašytojo Alberto lės 5 žvaigždžių generolo kuris buvo sugautas de
jų ir darbininkų nėra pasi- vjjęams išdavė šnipas ^orav^a ra®tRi- garbei, o aštuonioliktąjį šu-'monstracijoj. Pas Duclos
lasytos darbo sutarties. Greengjass • (nuteistas 15! Prancūzų rašytojas ir kri-vį paleidęs senatorius Taf-rastas užtaisytas revolveris 
Kompanijos turi plieno metu kalėti) ir šnipai Ro- l^as Andre Gide (gyveno tas, kuris sekmadieni kai- ir galvoms daužyti buožė, 
pramonę, bet ta pramone 'senbergak ku'rie yra npte"is. 11869-1951 metais) 1947 bėjo apie užsienių politiką;Už tai jis patrauktas teismo 
negamina nė svaro plieno, ų. gėdj gjn<y gj" metais gavo Nobelio premi- ir kaltino gen. Eisenhovver)

Prezidentas buvo kreipę- |kalėjime laukdami ekzeku-i^ už 5370 raštus* Jis vie-dėl Amerikos karo aviaci- 
sis ) nongiesą, kad jis Pa-'cj:os. nu laikotarpiu buvo susiža-'jos atsilikimo nuo rusų ka-
gal savo nuožiūrą duotų J
prezidentui įgaliojimą lai-

vėjęs bolševizmu, bet po ro aviacijos.

atsakomybėn. Paskui ir vi
sose partijos įstaigose buvo 
padaryta krata ir paimta 
daug visokių dokumentų.

<PER ŠVENTES apsilankymo Rusijoj dar
b-n«ąP"Z Pk'oanm;Xd,tų ŽUWO 443 ŽMONES P™ antrąjį karą jis grieš-

prašymą nesvarstė.
Dabar tarp kompanijų ir

unijos atsinaujina derybos.
Unija ir dabar laikosi nusi-

______ tai pasmerkė stalininį rėži
Per ilga savaitgalį, nuo i®* k^1>o šlykščiausuj ver- 

pereito ketvirtadienio va- Poi»e(z'us draudžia jo
karo iki šio pirmadienio ,as‘us skil,ltyt' ^d

Gen. MacAarthur 
Prieš Eisenhoicerį

1-1 - - —„ >lll Generolas MacArthur šią
SI įvairiose nelaimėse Ameri-1 ??rdi- j* buVęS “’a^^-įsavaitę viešai Bėjo prieš ge-

-tatymo, kad kompanijos k. _uvo 44;J žmonės cioms. • r.erolo Eisenhoueno kandi-
turi priimti uždarbių stabi Daugiausiai nelaimių buvo . . . '

keliuose, kur žuvo 289 žmo- Šildo Patikrinti 
nės automobilių nelaimėse. Belaisvių NorUS

“take and give” dvasioje,)84 f_7°nės ^skendo, 9 žu- ---------
kartu reikalaudami, kad yo lėktuvų nelaimėse ir 61 Jungtinių Tautų delega

lizacijos komisijos pasiūly
tą kompromisą, o kompani
jų bošai siūlo derybas vesti

vyriausybė leistų kelti plie- ivair*ose kito»e nelaimėse. cjja Korėjos paliaubų dery-
no kainas tiek," kiek reikės 
uždarbių pakėlimui pa
dengti.

Tuo tarpu vyriausybė iš
leido griežtą patvarkymą 
dėl plieno racionavimo san
dėliuose. Plienas pirmon 
eilėn bus duodamas karo 
pramonės dirbtuvėms, o ci- 
vilei gamybai bus arba vi
sai sulaikytas arba labai 
aprėžtas.

Dėl streiko plieno pramo
nėj jau daug tūkstančių 
darbininkų kitose ukio ša
kose neteko darbo. Pirmon 
galvon sustojo dirbti plieno 
kompanijoms priklausan
čios anglių kasyklos, kurio
se dirba virš 50,000 darbi-

bose pasiūlė šiaurinės Ko- 
1 rėjos ir Kinijos bolševi- 
I kams patikrinti belaisvių 
norą ar nenorą grįžti pas

Protestuodami prieš Duc
los areštą komunistai ir jų 
vedamos unijos žada strei
ku suparaližuoti visą kraš
tą. Prancūzijos vyriausybė 
yra pasiryžusi streiką su- 
laužvti.

Dr.
J. Dewey vardas buvo pa
garsėjęs, kada jis vadovavo 
tarptautinei komisijai, kuri 
tyrinėjo Maskvos kaltini
mus Trockiui ir kitiems 
trockistams. Komisija, su
rinkusi iš visų galimų šalti
nių davinius, atrado, kad 
Višinskio kaltinimai yra 
prasimanyti ir melagingi.

MAINE AIŠKINA
KYŠIŲ SKANDALĄ

VAN FLEET NETIKI 
KAD BOLŠEVIKAI PULS

daturą į prezidentus. Jis 
pasiuntė į So. Dakotą tele- CEILONE LAIMĖJO
gramą, kurioje prašo buvu 
si tos valstijos gubernatorių 
Leslie Jonės remti senato
riaus Tafto kandidatūrą. 
So. Dakotoj ši antradieni 
republikonai skiria delega
tus į partijos konvenciją, 
kova tarp taftinių ir eisen- 

?Įhowerinių republikonų eina

VIDURIO PARTIJA

juos Bolševikų delegatai ,abaj karfta Gc„ MacAl, 
visą laiką tvirtina kad Ali-thu,.o atyjraš pasisakymas 
antai meluoja buk virs ie- Eisenh„weri ne-

, 100,000 belaisvių nenorį 
icrįžti pas bolševikus. Bol
ševikai niekaip negali nu
ryti to fakto, kad virš pu
sės jų belaisvių nenori pas 
juos grįžti. Jiems jau ne 
pirmą kartą siūloma pa
tiems patikrinti, ar belais
viai tikrai nenori grįžti, bet 
bolševikai tokio patikrini
mo bijo, nes, sutikus su pa
tikrinimu, reikėtų sutikti ir

Ceilono dominiono rinki
muose vidurio partija, ve
dama premjero D. Senana- 
yaka, laimėjo parlamente 
daugumą. Iš 101 vietos jai 
teks 60 vietų. Komunistai 
laimėjo tiktai dvi vietas. 
Trockistinė kairioji partija 
laimėjo 9 vietas ir kita re
voliucinė, bet ne bolševi
kiška grupė laimėjo 1 vie
ta. Kitos vietos teko deši-

Maine valstijoj iškilo di
delis skandalas dėl kyšių. 
Vienas likerių pirklys prisi
pažino davęs $12,000 kyšių, 
kad jo likeriai butų parda
vinėjami Maine monopolio 
krautuvėse. Tas kaltinimas 
dabar aiškinamas. Guber
natorius F. G. Payne žada 
legislaturai duoti pasiaiški
nimų dėl kaltinimų jo ad
ministracijai.

Korėjos fronto vadas, 
gen. Van Fleet, sakė spau
dos atstovams, kad jis neti
ki, jog bolševikai Korėjoj 
darys ofensyvą. Generolas 
sutiko, kad bolševikai yra 
susistiprinę, bet susistipri- 
nę taip pat yra ir Aliantai, 
todėl bolševikai darytų di
delę kvailybę, jei jie pultų.

e ~

Irano Aliejaus Byla
Tarptautiniame Teisme

pasako nieko naujo, nes ir 
seniau gen. MacArthur bu
vo žinomas, kaipo šen. Taf- niosioms grupėms 
to kandidatūros šalininkas,
bet viešai prieš savo kole- 3EpROT,s PAVOGe
gą geneiolas. d.n nebuvo LĖKTUVĄ IR PABĖGO 
pasisakęs.

Iš Brookings, S. D., ligo- 
DEDA ATSARGAI ninės ši pirmadienį pabėgo

450 MYLIŲ DŪDŲ vienas “labai pavojingas”
!_______ 7 ____ _____ Vyriausybė krauna atsar-seksualinis pamišėlis. Jis

Pranešimai sako. kad Rumu-!?U kad belnisviai nebu- gai 450 mylių didų, kurios pabėgo iš Ųgoninės, pavogė

JACQUES DUCLOS

Tarptautinis teismas Ha- 
agoje birželio mėnesį svar
stys Anglijos ginčą su Ira
nu dėl aliejaus kasyklų ir 
valyklų nacionalizacijos. 
Irano vyriausybė sako, kad 
ji nepripažįstanti tam teis
mui teisės spręsti tą bylą. 
bet svarstant ginčą bus at
stovaujama. Irano premje
ras Dr. Mossadegh jau vyk
sta į Haagą.

GEN. EISENHOVVER
PRADĖS KAMPANIJĄ

Šį antradieni generolas 
D. D. Eisenhower baigia 
karo tarnybą ir pasitraukia 
' atsargą. Išsivilkęs kariš
ką uniformą jis pradės po
litinę kampaniją. Šį trečia
dienį jis lankysis Abilene. 
Kans., mieste ir ten pasa
kys prakalbą, vėliau, birže
lio 14 d., jis kalbės Detroite. 
Abilene generolas turės pir-

ninku. Neteko darbo ir A"a grąžinami,
daug tūkstančių transporto Jei žjnj(W pasi(¥irtjns; Belaisv
dai bininkų, o kiek vėliau ,aj s(a|įn<> buvusi patikėtine al-
r.edarbas persimes ir į plie- sidurs kalėjime iš anksto gerai trukdo ------- . . . . ----- .................. . .. . , .
ną perdirbančias dirbtuves, žinodama, kas ją laukia, nes ji klausimas taip užsikirto, kuriame mieste priešas iš- Lėktuvas turėjo tik dviem kergti bylą už sąmokslą nuver priimti delegatus į repuon- 

Dar nėra žinoma, kokių pati daug Stalino priešininku kad nėra vilties dėl jo su- daužytų vandenteki, tai du- valandom gazolino, todėl sti konstitucinę šalies vyriausy-jkonų partijos konvenciją ir 
priemonių vyriausybė imsis, jra pasiuntusi į kalėjimus ir įsikalbėti ir kalbama apie dos butų panaudotos apru- pamišėlis is So. Dakotos ri- bę. už ką gresia keli metai bau- su jais aiškintis visus politi- 
kad plieno gamyba dirbtų, tikrą ir žiaurią mirti. Imušius. pinti miestą vandeniu. bų negalėjo pabėgti. jSmės kalėjime. įnius klausimus.
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sakyti, kad Sovietų Sąjun
goje dėlto “demokratijos

.. nėra nei šešėlio.” šešėlis
aIusu senas pažįstamas, .... , ‘ i ten tikrai vra, nes ir visa tatrockisto smotas Leonas ’ ... ..Ti .... stalinine konstitucija vra
j. . tiktai seselis, o tikroji saliesuode, kad Amerikoje nėra , .. ’ J... .. konstitucija yra diktatūra,demokratijos ne seseho. , . . . /.. . JT . , kuriai jokie istatvmai nėraŠtai pono Leono irodvmas: . . J . ė . \ c ~1 • - * privalomi. Sovietų bąjun-
“Nevados valstiją vadina gos parlamentas — aukš-

gembleriu rojum. Bet rojus čiausias sovietas ir tautu
ten ne tik gembleriatns. Ten sovjeta3_jTa parlamento
rojus ir tokiems politikams, balsuojančju mario-
kaip senatorius Mctarran. Ji ..... , . ...

. -ttuut n: neciu rinkinys, kuris saliesišrinko senatan o<»,000 pilie- . .
Čių. Illinois ar New Yorke gyvenime nieko nesvena ir 
už kandidatus i senatą pa- JT'a tik antspaudą, kurią 
duoda du milionus balsų, o diktatorius prideda prie sa- 
gcmblerių rojuj MeCarran iš- vo leidžiamų dekretų ir pa
renka 50.000 balsų. tvarkymų. Todėl Sovieti-

“Kur čia demokratija? Jos jos McCarranai yra ne tik- 
nera nei šešėlio. Tai archa- taį demokratijos parodija, 
iska sistema. bet jr nebylių piliečių neby-

“Demokratijos nei šešė- lė atstovybė, renkama vie- 
lio,” sako p. Pruseika. Tik- no sąrašo principu dėl 
loji demokratija tam žmo-'svieto akių.
gui yra ten, kur jis bijo va- ---------------------------
žiuoti — Sovietų Rusijoj. “yyALL STRYTO 
Parašę? ,??. ''demokratijos REM1AMAS- 
nei seselio, pasilengvinimą
p. Pruseika, tur būt, pats Rinkiminėj kovoj tenka

“DEMOKRATIJOS 
NEI ŠEŠĖLIO ’

RINKIMINĖ PROPAGANDA ITALIJOJ

Prieš Italijos savivaldybių rinkimus agitaci tiai plakatai puošė visus miestų rumus. 
Paveiksle matytis didžiulis (kairėj) krikščionių demokratų plakatas Romoje, kur ro
domas bolševikiškas smakas draskantis Viktoro Emanuelio paminklą, o dešinėj paro
dytas bolševikų vadas Palmiru Togiiatti, jis duoda Romos vilkui mėsos gabaliukus ir 
laiko užpakalyje apynasrį tam “vilkui“ pažaboti. ... f

Jautrusis Nervas

Nr. 23, Birželio 4, 1952

sabotažas ir kitokie penkta- 
kojų monai. Už tų maurų

,... demonstracijų stovi Rusijossavaite repubukoiiu partija .... , , i• 7- T u • • i • kariška galybe, rusų kardassuvaidino labai įdomia nn- . , . . / ,, . , ... * , . kabo virs Europos galvos,kiminę komediją, o gal net '
ir tragediją. Partijos eili- Penktosios kolonos de
niai žmonės, paprasti bal- monstracijos atsimuša i po- 
suotojai, didele balsų dau- licijos lazdas. Streikai irgi 
guma pasisakė už išstatymą atsirems i šautuvų buožes, 
kandidatu gen. Eisenhowe- Triukšmas bus apmalšintas 
rio, o partijos mašina nuta- ir ką tada darys genialusis 
rė, kad tik “tikri republiko- niekšas Maskvoje? Mes ru- 

gali turėt balsą išsta- sų jėgą ar palįs po šluota ir 
tant kandidatą. Todėl par-lauks, kol Vakarai ji pak- 
tijos vadovai savo nuožiu- vieš “pasiaiškinti” ir savo 
ra pravedė delegatus, ku- grobi išspiauti? 
lie, kaip mūras, stovi už se- ,
natorių Tafta. Maskval yra ne en'

Tokiu budu Texas repu- «val '“P'^dziamas galvo-

Texas Republikonai

Texas valstijoj pereitą

„ sukis.

pagalvojo, kad visgi geriau girdėti visokių keistų dalv- 
gyventi ten, kur demokrati- kų. Kol kas rinkiminė ko
jos nėra “nei šešėlio,” negu va tebeina abejų didžiųjų 
ten, kur demokratijos ‘‘še- partijų viduje dėl išstaty- 
šėlis” yra, bet nėra kitko, kandidatų prezidento 
kas ir trockistinei išmatai vietai. T pač pikta kova ei- 
atrodo svarbu. Nes kitaip na republikonų tarpe, kur 
kodėl gi p. Leonas spardo- varžosi du Įtakingi kandi- 
si, kaip ožys vedamas i va- datai Į kandidatus—gen. 
Iyklą, prieš bandymą ji iš- D. D. Eisenhower ir šen. R. 
deportuoti Į “tikrąją demo- A. Taft.
kratiją”—Sovietiją? Prieš gen

L. Pruseika gerai žino, buvo jau paleista saujos
kad Amerikos federalinė purvų ir visokių prasimany- 

t-o_‘mu. Jis buvo skelbiamasrvc*— ---- c~ ---
e buvusių “suverenių” esąs ir žydas, ir bolševikų 

Jis žino, kad ieš- (maršalo Žukovo) artimas 
kant kompromiso tarp fe- bičiulis, ir katalikas, ir 
deralinės valstybės dalių (šioks ir toks. Tokie “kalti- 
buvo sutarta visoms valsti- nimai buvo skelbiami ne 
joms pripažinti visišką ly- Tafto salininkų vardu, bet 
gybę senate ir duoti kiek- paslaugių patarnautojų, ku- 
vienai, didelei ir mažai, po rie prikergę “žydą,” “kata- 
du senatorių, kurie dabar liką ar "bolševikų bičiu- 
renkami visuotinu balsavi- lio’ titulą tarės gali nubai- 
mu, o seniau buvo legisla- dyti tam tikrą dali balsuo-į 
turų skiriami. Taip ir ga- tojų.
vosi, kad iš mažesnių vais- Texas valstijoj kova tarp 

i senatą pakliūva sena- dvejų kandidatų sukėlė di-

—ui: L-o. i e>įjuuin\<i
dais

Eisenhoweri

Turinyje Įdėta eilė straip
snių. S. Šalkausko (1921 
metais skaitytas referatas) 
“Krikščioniškoji politika ir 
gyvenamoji valanda”; Dr. 
Ramūno “Europos Nuosmu
kio diagnozę”; Stasio Lūšio 
“Taikos klausimas busimoj 

S. Senkonio 
kairiųjų partijų

blikonai išrinko dvejopus 
delegatus, eisenhovverinius 
ir taftinius. Kurie iš jų bus 
pripažinti teisėti, turės iš- Aliejus 
spręsti pati partijos kon
vencija Chicagoj. Sprendi
mą reikės daryti milionam
žmonių stebins 

♦

po Vandeniu
Prezidentas Trumanas 

vetavo Įstatymą, kuris ati
duoda povandenini aliejų 

per televi- jurų pakraščiuose atski- 
ziją: roms valstijoms, kurių pa-

Texas, ir ne tik Texas, kraščiuose aliejus randasi, 
rodo, kad eiliniams žmo- Prezidentas tą aliejaus do- 
nėms nėra lengva prasi- vaną pavadino “plėšikavi-

Prezidentas Trumanas pa- gauna $1.70 Į valandą?” Ir 
ėmė valdžios kontrolėn radio klausytojai, supranta- 

5 plieno pramonę, kad išven- ma, negalėjo tam demago
gus streiko, kuris būt supa- gui atsakyti:
raližavęs visą šalies garny- “Ne, negauna, taipgi ne- Lietuvoj”; 
bą ir siuntimą ginklų mu- gauna nė tų $105,000 Į me- “Lietuvos’
sų kariams Korejoj, kur ei- tus ką tamsta gauni.” užuomazga ir pasaulėžiuri-j Bet perdaug niekinti eilini ti.
na mūšiai su bolševikų bar-j Ben Fairless, prezidentas njaį pagrindai”; Kun. J. j balsuotoją gal ir išdidiems Kam turi priklausyti di- 
ditais. Prie to prezidentas U S Steel kompanijos, gau- Krivicko “Krikščionių de- į republikonams nederėtų, (iei j turtai po juru vandeniu 
negalėjo prileisti, jis buvo na metinės algos $261,000; mokratų internacionalas”; įnes kaiP ieiti i Baltąjį žemės pakraščiuose? Prezi 
priverstas imti tą pramonę vice-pirmininkas Enders t;an. yį Vaitkaus “Kaip
valdžios kontrolėn. Bet tuo- Voorhees gauna $211,400 Dovydaiti Įkėlė Į Smetonos 
mi jis užgavo jautriausi‘ir tiek pat gauna direktorių balną”; prel. L. Tulabos 
nei-va kapitalistinės siste- pirmininkas Irving Olds. “Pasauliečių apaštalavimo 

Tai milžiniškos sumos pini- kongresas” ir kt.
gų- Į ------- --------- ’--------

Dėl aiškumo: pagal poną jn/r • e j j
Randa!!, darbininkui $1,70.

valandą yra perdaug, Apskričio Piknikas Kaiavub’

mos. Dėlto sustaugė visais 
balsais spauda, radio, tele
vizija, fabrikantų susi vieni-
ĮĮ—ZVAUi T

v x;i vv. x-

(Chamber of per

veržti pro partijos masi- mu dienos metu” ir dabar 
ną” ir parodyti savo valią. sįuj0 kongresui bilių atmes-

Namą be eilinio balsuotojo dentas, kaipo visos tautos 
pavelijimo? atstovas teisingai sako, kad

tie turtai turi priklausyti vi
sai tautai, o ne jos daliai, 

ka(l kuri priepuolamai gyvena
Idėja ant Mėšlyno!

rašę,

tijų .
toriai, palyginus, nedideliu deli skandalą. Ten rpubli- 
balsų skaičiumi, bet kom- konai, 3 prieš 1 dauguma, 
promisas su demokratišku išrinko Į partijos konvenci- 
principu buvo skaitomas .ių Eisenhowerio šalininkus, 
naudingas, kad atskiras fe- bet partijos vadovybė, ar 
deralinės respublikos dalis “mašina.” rinkimus sunie- 
lygiai Įjungus Į bendrąją kino ir paskyrė saviškius 
valstybę. Bet dėl to šaky- delegatus Į konvenciją, 
ti, kad čia “demokratijos Partijos dauguma dėl tokio 
nėra nei šešėlio.” visgi rei- vadovų sauvaliavimo susi- 
kia drąsių akių ir sąmonin- rinko Į atskirą konvenciją 
go melagio nesąžiningumo, ir dabartinė Texas dele- 

Jei “trockisto šmotas” nacija yra dvilypė, vieni 
Pruseika pasiskaitytų stali- delegatai _ paskirti nuo yie- 
ninę konstituciją, kuri po- nos frakcijos, kiti nuo kitos 
pieriuje “tvarko” SSRS gy- ir pati partijos konvencija 
venimą. jis ten atrastų 35 Chicagoje turės ginčą aiš- 
straipsni, kuriame užtiktų: kinti.

gų sąjunga 
Commerce) ir kt.

Bet, prieš du metus, tasltuos milžiniškus turtus, bet į Antrasis SLA 
pats prezidentas Trumą- ponui Randall $105,000 Į. (Massachusetts 
nas, kai paėmė
kontrolėn šalie;
tai niekas, apart darbinin- darbis. D
kų nereikšmingos spaudos. Plieno pramonė per me- parke, Haverhill, Mass. 
nepasakė nei bu, nei mė. tus padaro pustrečio bilio-: Jau-per eilę metų antra- 
Kodėl? no dolerių pelno, arba po sis apskritys kasmet suren-

Gelžkelių ginče prezi- $19.50 nuo kiekvienos to- gia vieną pikniką. Taip bus 
dento žygis buvo prieš cter- nos: prie to dar gali gaut,'daroma ir šiemet. Pikniko 
bininkus, prieš unijas ir to- pagal Caperhart Įstatymą, komisija ir visa valdyba de-

kuris savo triusu pagamina
apskritys
valstijoj)

Jau buvome
Urugvajuje, K. Čibirui ir prie aliejumi turtingų juros 
jėzuitui Mikalauskui parei- ’ pakraščių.

g. Komitetas Kongresui teks ta klau- 
“suspendavo” du to komi- ;simą persvarstyti ir dar sy- 
teto narius už tai, kad jie kĮ pasisakyti. Reikia tikė- 
esą “Keleivio”, “Naujienų” tis, kad kongrese atsiras už 
ir “A. L. Balso” bendradar- tenkamas skaičius Įstatymų

mė valdžios įmetus, p. Fairless $109 Į rengia savo metini pikniką biai Aptarįant ta jėzuitu leidėjų, kurie “plėšikavimą 
is gelžkelius, valandą, tai yra “fair uz-sekmadieni, birželio 29 d.,;sugalvotą suspendavimą iš dienos metu” sulaikys, 
art darbinin-darbis. D. L. K. Gedimino Klubo LOK’o pasitraukė ir dar

dėl niekas nesakė, kad čia priedo $3 už toną, taigi viso da pastangas, kad piknikas
jau socializmas, nes tas žy- butų virš 22 doleriai pelno 
gis buvo fabrikantų naudai. Patenkinus darbininkų rei- 
Dalyką ištyrus pasirodė, kalavimus fabrikantams j vadovaujant muz. J. Dirve- 
kad gelžkelių kompanijos dar liktų apie 17-18 dole- liui išpildyti dainų progra- 
nedaro didelių pelnų, ben: rių. Bet jiems to negana, mą, pakviestas solistas Tr

gerai pasisektų. Yra pa
kviestas Gabijos Choras,

to
kelti kainas

K.

LOK’o
vienas “negeras 
socialdemokratas 
rVikonis. Rodos dar liko Į Italijoje vyko savivaldy- 
, vienas kairesnis žmogus, bių rinkimai žymioje krašto 
bet ir tas pasiliko tik pasi- dalyje. Balsavo apie 7 su 
žiūrėti, ką tas “apsivalęs” puse milionus piliečių. Pa- 
LOK’as darys. gal partijas balsai pasiskir-

Faktiškai Lietuviu Ben- .stė-sitaip: 
druomenės Laikinasis Ko-. Krikščionys demokratai 
mitetas suiro ir jeigu jis■ surinko 2,173,603 balsus; 

Čibiro ir

žmogų., jtajjjos Rinkimai
drg. P. J

Volungis, muz.tokių kokius daro plieno jie reikalauja 
pramonė ir, patenkinus uni- 12 dolerių! 
jų reikalavimus. tuojau Leidus kelti plieno kai- svečių iš plačiosios apielin- 
reiktų kelti važtos kainas, nas neišvengiamai kiltų i kės. Vietos D. L. K. Gedi-

ir kt. Tikime
Pauliukaitis 
turėti daug

Įdomiausią kaltinimą 
prieš gen. Eisenhoweri iškė
lė Tafto kampanijos vedė
jas David J. Ingalls. Jis sa
ko, kad gen. Eisenhoweris 
yra Wall Stryto remiamas. 
Iki šiol Wall Strytą atkak
liai reklamavo bolševikai, o 
dabar pasirodo, kad ir re- 
publikonuose ta gatvė yra 
koliojimosi žodis.

“Kaltinimas” mestas tik 
todėl, kad gen. Eisenhowe- 

Principas, kaip matome, ris prašė visus delegatus i

“Tautų Sov.etą renka SSRS 
piliečiai sąjunginėmis ir au
tonominėmis respublikomis, 
autonominėmis ir tautinėmis 
apygardomis sulig normą: po 
25 atstovus nuo kiekvienos 
sąjunginės respublikos, po 
11 atstovų nuo kiekvienos 
autonominės respublikos, po 
5 atstovus nuo kiekvienos 
autonominės srities ir po 1 
atstovą nuo kiekvienos tauti
nės apygardos.“

nurašytas iš Amerikos kon
stitucijos, arba iš bet kurios 
kitos federalinės valstybės 
konstitucijos. Kiekviena

partijos konvenciją atsilan
kyti pas ji ir išsiaiškinti po 
litinius klausimus. Tafto 
šalininkai tuoj Įtarė, kad 

“sąjunginė respublika,” di- delegatų kelionė pas Eisen- 
delė ar maža. renka po 25 howeri bus apmokama iš
atstovus Į Sovietijos senatą 
(tautų sovietą). Todėl Mc- 
Carranų Sovietų Sąjungoje 
pilna. Bet “trockisto šmo
tas” Pruseika negi drįstų

rinkiminių lėšų o tas, gir
di, rodo, kad Wall Strytas 
nesigaili pinigų kone papir
kimui delegatų. . . .

Demokratai, kurie turi il-

Tuomi nieko nebūtų atsiek
ta, tik dolerio vertė dar la
biau nukristų ir infliacija 
padidėtų.

Visai kas kita su plieno 
pramone. Dalyką ištyrus 
pasirodė, kad plieno fabri
kantai daro milžiniškus pel
nus ir todėl prezidentas pa
sakė, kad šios pramonės sa
vininkai gali ir privalo pa
tenkinti darbininkų teisin
gus reikalavimus iš savo 
milžiniškų pelnų nekeliant 
gaminių kainų. čia tas 
jautrusis nervas ir tapo už
gautas—smūgis Į kišenių.. 
Dėlto jie taip garsiai ir šau
kia.

Clarence Randall, prezi
dentas Inland Steel kompa
nijos, didžiausias demago
gas ir aršus darbo unijų 
priešininkas, per radio pa
sakė, kad darbininkai už
dirba dideles algas, net 
$1.70 Į valandą, ir demago
giškai sušuko:

“Ar tavo sūnūs Korejoj

gas ausis ir aštrius liežu
vius, klausosi ir dedasi Į 
galvą.

kainos ant visko, dolerio;mino Klubo parke yra daug
vertė dar labiau nukristų, 
infliacija padidėtų ir iš to 
nauda butų tik žmonijos 
priešams, Stalino avantiūri
stams. Fabrikantai to su
prasti nenori.

Dėl prezidento Trumano 
iškeltų faktų apie didelius 
pelnus, dėl tų $19.50 fabri
kantai surado didžiausią 
ereziją, kam prezidentas 
nutylėjo faktą, kad esą 
$19.50 yra pelnas tik iki 
taksų mokėjimo. Bet, ar p. 
Randall sakė, kad darbi
ninko $1.70 Į valandą ilgi 
iki taksų mokėjimo?

Plieno darbininkų reika
lavimai yra teisingi ir jie 
privalo gauti kas jiems pri
klauso.

A. Jenkins.

Atsiųsta Paminėti
TĖVYNĖS SARGAS, kultūros, 

politikos ir socialinių mokslu 
žurnalas. 1952 m. III tomas 
2 (9) Nr. Gaunamas 4241

veiks, tai tiktai 
Mikalausko vardu, o ne lie
tuvių. Padorus lietuviai i 
jėzuitišką ir čibirinę kom
paniją ir prašomi nebeno-> 
l ės dėtis.

Dešinieji socialistai ga
vo 266,845 balsus;

Respublikonai 144,479; 
Liberalai 326,507;
Tos aukščiau išvardytos 

(yra “vidurio partijos”, jos

ir vieta labai patogi, graži. 
Tai vienas iš 
parkų musų apielinkėje.

Šokėjų dėmesiui galime 
pranešti, kad grieš Al Ste- 
vens orkestrą, o šokių sve
tainė yra erdvi ir vėsi, me
džių paunksmėje.

Prašom sekti musų vėles
nius pranešimus per spau
dą. Rengimo komisija už
tikrina. kad ji dės visas pa
stangas svečius patenkinti, 
o Haverhill’io lietuviai vi
soj plačioj apielinkėj yra 
žinomi, kaipo malonus šei
mininkai. Pikniko rengimo 
komisijos narys

L. Paulauskas.

DĖL GIRTAVIMO 
BILIONAS NUOSTOLIŲ

gražiausiu

Metropolitan Life Insur
ance Co. skelbia, kad pa
gal jos apskaičiavimus gir
tavimas kasmet padaro 
kraštui apie bilioną dolerių 
nuostolių. Nuostoliai gau-

Nebloga idėja užbaigė sa Yra Italijos respublikos nu- 
vo karjerą ant klerikališko igarkaulis.
mėšlyno. Bent Urugvajuje 
14 ištiko toks likimas. Ten; 
lietuviai klerikalai savo po
litinę išminti semiasi iš ge
nerolo Glovackio, kuris yra 

apaštalaujantis” (revolve
riu) katalikas ir jis Į lietu

Komunistai surinko ga
na daug balsų—1,421,331, 
(5 komunistams t a 1 k inin- 
kaujantieji P. Nenni veda
mi socialistai gavo 761,867 
balsus; Įvairus “nepriklau
somi” bendrakeleiviai ga-

•išką vienybę siūlo priimti jv0 264,649 balsus.
tik “švarių rankų” tautie- Dešinėje, bevaldant krik- 
cius, tokius svarius, kalp jis Monimt, demokratams, iš-
Pats' augo stiprus fašistinis judė-

jimas, kuris kopijuoja “di
dingą” dučes politiką ir rė-

_ . . . . .kauja apie Italijos galybės
Pasirasymas karo sąjun-! atetatvra,. Fašistai surinko

8“„tP.ya,B?l valstybių.bal Monarchi- 
ir Vokietijos užpylė karstų 9tei kuric bičiuliaujasi su 
žarijų Juozapui Stalinui uz fažistajs 661 331 baĮ.
kalnienaus Prieš Rusiją jr -nepriklausomi” deši- 
rikiuojasi didele jėga ir Ru-,nieji 159 615 ba, 
sijos valdovai tun ką noi*s
daryti, kad tą jėgą apar- Italijos “politinis veidas” 
džius. dabar yra pasidalijęs Į tris

Pradžiai Stalinas paleido dalis, beveik lygiai stiprias 
Į darbą savo penktąją kolo- ir Italijos demokratija lai- 
ną. Vokietijos ir Prancuzi- kosi svyruodama. Jei jai 
jos bolševikai pagal Įsaky- kiltų rimto pavojaus paslis- 
mą draskosi, eina Į gatvę, ti, ji greičiausiai nusvirtų Į 
rėkauja, mušasi su policija fašizmą, o ne Į maskvinę

Penktoji Kolona

So. Maplewood Avė.. Chica- nasi padidėjusio nedar 
go. m. Leidžia Lietuvių ’ bingumo ir dėl visokių ne- 
Krikščionių Demokratų Są- laimių, kurias iššaukia gir--ir panašai vykdo savo bosoįkairę. 
junga. tavimas. 'valią. Vėliau eis streikai, —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS 8KA1TO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
lietuviško alaus kompanijaDidingi Darbai ir 

Nauji Sumanymai
Chieagos lietuvių 

didingų darbų ir naujų 
oingų sumanymų netrūksta.
'lie didingi sumanymai ky
la lietuvių kunigų tai pe. Ne
spėta baigti statyti šv. Ka
zimiero seserų milioninė 
aukštesnioji mokykla, kaip Girdėjome pas Justiną 
marijonai išėjo su savo mi-'
lionmiu statybos sumany- Susirinkę pas Justiną, iš- 
n:u. Dabar* vėl girdime girdome ne tą, ko tikėjo- 
apie naują didingą suma- Spėjome, kad mari-
nymą pastatyti kur nors jonai nebeis i diskusijas su 
Chicagoje lietuvių padėkos ištisų Justinu. Pasirodė, 
bažnyčią. Sumanymas keis- kad jie diskusijų kol kas 
tas ir keistai motyvuoja- dar nenutraukė. Justinas 
mas. Girdi, reikia padėkos raportavo!
1 ažnvčią statyti tokiais mo- Nelauktai gavau iš ma
tytais: (1) padėkoti Dievui rUopų pakvietimą vėl stoti 
117 tniilnnpe ir alnha minu SU jais į diskusijas.

visiems lietuviams vai-
taroe kus pakviesti at-'

silankyt, pamatyti bravarą 
ir dykai atsigerti lietuviško 
alaus. Lietuviškas alus bus 
toks lietuvių vienytojas, 
kaip lietuviška ruginė duo
na.

ruoši.sės.

rijas. Ir šiuouz malones ir globą musų 
tautai; (2) prašyti Dievą kai't jje prikaišioja 
išgelbėti musų tautą iš da- bedieviškumą, aklumą, 
kartinės vergijos. Motyvai, apykantą kunigams ir ti- 
kaip matome, vienas kitam kintiems, neatskyrimą mė
li rieštarau ja: jei dėkojama į° nuo tiesos, tamsos nuo
už tą, kas 
prašyti, kad

jei 
gauta,

DABOJA KOMUNISTUS PRIE DARBO

Vaizdelyje matosi kaip Amerikos kareiviai, su baltais raikščiais ant rankovių, daboja 
karo belaisvius prie darbo. Paskutiniais laikais karo belaisviai pradėjo kelti kruvinas 
riaušes.

Lawrence Padangėje
Žvejai iš Musų Tėviškės Steponaitis, A. Matonis, A.

Stundžia, J. Stundžia, A.
ir M. Stakionisįvyko- • masinJis1 susilinki:|Stundžiutė 

mas, kuriame dalyvavo vu-s $1 vfeo su smulkiom 
400 publikos. Bene pirmu
kart susirinko po viena pa-j?
stoge Komos katalikai, tau- Siu žodžių autoriui visai 
tinęs bažnyčios parapijo- netikėtai buvo didelis ma
nys, Stalino vieros išpažm- lonumas susitikti ii- sueiti i 
tojai, laisvamaniai, tauti-\ naujas pažintis su drg. Sko
ni n kai,
kratai

demo-
margas

rubsku, kuris tremtyje bu
vo Įskųstas, sulaikytas ir 
veik buvo nustojęs vilties 
pasiekti Amerikos laisvąjį 
kraštą. Man gyvenant Ver- 
monte ir besirūpinant nau
jakuriais, gavau ir jo laiš
ką, kuriame jis šaukėsi pa

socianstai, 
ir visokis

svietelis. Nevien lavvren- 
ciečiai, buvo iš Lovvell, Na- 
thua, Haverhill, Andover, 
keading ir Manchester, N.
H.

Susirinkimą atidarė ir i
|sklandžiai vedė ALT vieti- galbos. Reikėjo sudaryti 
nio skyriaus pirmininkas tam tikrą speciali doku- 
Jonas Stundžia; ant estra- mentą, kuris, kaip jis pats 

-dos sėdėjo naujakuris J.;tvirtina, buvo nulemiantis 
Skorubskas, svečiai iš Lie- jo atvykimui Į šį kraštą. Už 
vos žvejai L. Kublickas, E. tai jis dabar asmeniškai 
Paulauskas ir J. Grisma- spaudė dešinę ir dėkojo. O 
nauskas, miesto majoras man buvo didelis malonu-

Romos katalikų vadai skai- baudžiavą, tai dabartinė
mums to antraeiliu uždaviniu pa- Lietuvos gyventojų padėtis --------

nA ! stovios ir teisingos taikos pasirodo car skaudesnė ir Mirė Stasys Aleksa
įkūrimą ir socialio teisingu- žiauresnė negu buvo bau- Gegužės 10 d., po pietų/
mo vyRinimą. džiavos laikais. Kalbėjo Geisinger Memoriai ilospi- John Kelley, jūsų reporte- mas, kad jis dabar su mu-

—Aš dėl poetės V. Pros- Edmundas Paulauskas apie tai, uanville, Pa., mirė i ris A. J., tarybos nariai
čiunaitės, buk mes nemyli mokyklas ir bažnyčias; la-Stasys Aleksa, sulaukęs 64 Ona Černiauskaitė, Myko-
zmogaus ir todėl esą bedie- bai sujaudino, kalbėjo ir metų amžiaus. las Stakionis ir Julius Peš- -j įspūdį Jie paro-

nsĮ’ukp-' *4 I !• P

KULPMONT, PA.

mis.
sviesos, nenuosiruumą, ne
logiškumą ir tt. Viena . . , T , , - . - ►
svarbiausiųjų musų netikė- viai' Kadangi mes stovi-! Juozas Skoruoskas, kuris Nuo ini'luenzos laikų jis-likas.
jimo priežasčių, pasak po- V?e P’^es. žmogaus išnaudo- kiek anksčiau atvyko iš veik kas metai rudeni su-! Pirmučiausia tautinės, 

Proščiunaitės, esan-^ma’ Pries. tautų skriaudi-tremties ir dabar dirba A. sirgdavo. Kartais ilgiau į bažnyčios choras, M. Pau-'
mą, uz krikščionišką sugy- L. Taryboj. Jisai labai vaiz- kartais trumpiau pagulėjęs bukaičio vadovybėje, sugie-1 nronagandog 
venimą, tai tegu poetai, džiai atpasakojo A. L. Ta-keldavosi ir vėl eidavo į'dojo Lietuvos ir Amerikos hT ‘
marijonai, pranciškonai, jė- rybos tikslą, jos nuveiktus darbą. Darbas ir tik dar-'himnus ir padainavo 
zuitai ir ateitininkai sako, darbus ir siekius. Jo kai- tas buvo jo palaima. Per Pavejančių dainelių. Po to 
ką nori. ba supažindino su A. L. Ta- savo dideli darbštumą ve- buvo perstatyti svečiai.

—Aš dėl operacijų. Ma- ryba ir tuos žmones, kurie lionis susikrovė gražu tur-
_ vykinimas tai antraeilis rijonai ,sako’ kad kunišai dar nieko nežinojo apie ją. 

itokie milionus do- uždavinys ir tie dalykai tie-

tai kam 
atimtų tą, kas

Žvejai savo kalbomis pa-

duota.
Viršuj minėti darbai ir 

sumanymai tai dar ne vis
kas. Šv. Jurgio parapijos 
parapijonai išgirdo, kad 
sumanyta statyti naują kle
boniją, kuri atsieis apie

etės v
ti ta, kad mes nemylį žmo
gaus. Toliau sakė' kad pa
stovios, teisingos taikos kū
rimas, krikščioniško sugy-' 

§150,000. Tai kiekvienas venimo katalikiškų tautų 
parapijonas turės pakloti tarpe įr socialinio teisingu- 

apie S2~~
Kai

mo
Po prakalbų buvo renka-. . .................................... piogiamos vvkinti operaci-lenų atsieinantieji darbai ^loginiai pi įklausą pašau- Betoi noniežiu^ mos aukos A. L. Tarybai,

atliekami kunigų ir vienuo- h™, ne kun.gam^ G,« aukojo P. Blažys.
Kunigų uzuavi- įvedė; Po §10: J. Ji. Pečiulis

bažnv- K- Šimėnas.
svarbiausias Kunigų uždavi
nys esąs vesti žmones į dan- . 
gų. Todėl kunigų nuopel- T^kymą motei

___ . ... rmti c n «

lių naudai, tai kur darbai 
ir sumanymai Lietuvai lais
vinti ir likusiems tremti
niams šelpti? Ar pastatai
Amerikoj yra svarbesnis me teisme. Dar grizo prie 
reikalas, negu Lietuvą lais- daktarų ir kunigų veiklos 
vinti ir tremtinius gelbėti? skirtumo. Sakė, kad kuni- 
Kaip statybos darbai išrodo operacijos keliu negalį 
Kristaus mokslo šviesoje, žmogaus pašalinti nei 
palyginus juos su artimo puikybės, nei godumo, nei 
meilės darbais? keršto, nei kitų žemųjų

ims
ir

, . - i Laivo kapitonas Liongitą—nejudinamosios nuosa- T- .
k- < . .. nas Kublickas vaizdžiaivybes ir grynais jis paliRo!.

apie 50,000 dolerių. Tik
retas angiiakasis 
turto užgyventi.

galėjo tiek

Laidotuvės buvo labai iš
rm nn-iičl-ėdn nj^kurinia cloJe nuti su apdengtomis K. Kvedaravičius, kilmingos. Buvo
na. paa.skes.ą paskuUma-.^^ I. Vasiliauskas ir P. Prei- ligai namuose, t.

Be ope- bis- • čioje ir trys antĮvedė pasninkus.

nu-
'jpiese savo žygi per Baltijos 
'— iki Švedijos krantų.jurą

Lietuvos žmonių gyve
nimą, koks jis yra, o ne ko
kį mums piešia Maskvos 

laikraščiai 
Laisvė” ir “Vilnis.” Ypač 

Poia skaudus likimas ištiko Lie
tuvos valstiečius, kuriuos 
bolševikai smurtu suvarė į 
didžiulius bolševikiškus 
dvarus, o “buožes” (valstie
čius turinčius 20 ar daugiau 
dešimtinių žemės) ištrėmė

Su atsidėjimu žmonės klau
sėsi, kaip ZVejai, iiCMsnaity-

į Sibiro vergiją. Koks liki-
iat riimtnn-

sius “buožes” galima spėti 
iš dabar jau gausių aprašy
mų, kaip žmonės gyvena 
Stalino vergijoj, Įvairiose 
koncentracijos stovyklose. 
O ir likusių valstiečių gyve
nimas kolchozuose yra 
skurdus, pusbadis, beviltis.

Nepavydėtinas ir mieste
lėnų darbininkų gyvenimas. 
Iš uždarbių pragyventi ne
galima, nes brangumas ne
svietiškas. Juodoji rinka ir
gi veikia, veikia dargi su 
valdžios žinia. Cukraus 
krautuvėse atsiranda tik 
prieš tarybines šventes. Ta
da jau gauni pirkti, tačiau 
būtinai su priedais. Imi ru
dojo cukraus, turi pirkti ir 
Lenino bei Stalino raštų!

Tai taip žvejai pasakojo 
apie musų artimųjų vargus, 
bėdas ir visokias nelaimes. 
Negalima visko čia aprašy
ti. Bet galima apie tai 
daugiau patirti skaitant 
Juozo Grišmanausko knygą 
“Tolimieji Kvadratai.” Kas 
dar neturite, Įsigykite, ne
sigailėsite.

A. Jenkins.

■iefilrr.icvmv t įmc
darni su gyvybe, siekė lais- 

trys ku-Įvės, kaip užkalė vinimis la- 
s bažny- Rupkose bemiegančius ru- 

(nes
j
kapų

racijos Įvedė tikėjimą į. P° M. Mailienė, B. daugiau Kulpmonte katali-
dogmas. Be operacijos pri- Survilienė, E. Martišius, P. kų kunigų nebuvo). Gėlių 
pratino žmones atlikinėti P- Ramanauskienė, B. buvo daugybė ir visokių 
nesuskaitomą daugybę ce- Kraučiunas ir
remonijų, dėti gausias au-

sus, kaip rusai bandė prasi
laužti, gi lietuviai visvien 
sėkmingai pasiekė laisvojo 
pasaulio krantus.

Juozas Grišmanauskas, 
mažažemio ūkininko sūnūs, 

pnes- vargO išaugintas, aukštų 
gabumų jaunuolis, tik ką iš 
spaudos išėjusios knygos 
“Tolimieji Kvadratai” au
torius, sklandžiai pasakojo 
apie Lietuvos žmonių var
gus ir ekonominę jų būklę.

Edmundas Paulauskas, 
pats jauniausias, jautriai 
kalbėjo apie Lietuvos jau
nimą, pylė žiežirbų Lietu
vos išdavikui Antanui Bim
bai ir visiems raudonukams 
čia Amerikoj. Publika la
bai karštai plojo.

J. Skorubskas, naujaku
ris, Amerikos Lietuvių Ta
rybos įgaliotinis, kalbėjo 
trumpai. Jis prašė aukoti 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Aukojo: J. Valikonis, 
Mr. ir Mrs. Chanis ir A. 
Jenkins po $2.

M. Amšiejienė, M, 
melienė, A. Bilą, M. 
rėčkas, J. Jurevičius, 
Gedandienė, A. Jukna,

A. Mūrelis.
Po S 1.50: Z. Zarankaitė 

ir B. Bičiunaitė.
Po SI: J. Versiackas, P. 

ir kunigams sudaryti pato- ^etienė.E. Jaras, A. Lagu- 
gų gyvenimą. Taigi Ro- Jevičius, K. Mačvs, S. Mai- 
mos kataliku bažnyčia be

žmogaus polinkių. Galop katedroms, bažnyčioms, 
npi šiam npi tam nurodė kįenuolynams, mokyklomsBaltoji Meška

Vis Dar Nepasirodo
Lietuviško alaus 

~.ios Meškos vardu
gos lietuviai vis dar tebe- ra^s- . darą ne \ įen pa
laukia. Bet visos kliūtys i Pra£d žmonės, o ir mokytie- 
viena po kitai nugalimos ir M- Dabar
bile dieną Baltoji Meška tomis. _
pasirodys lietuvių tarpe. Pastabos pasigirdo 
Per keletą pastarųjų sek
madienių bravaras buvo at- ....
daras publikai. O jis yra matome, marijonai nepada- 
nedideliame m e s t e 1 y j e pažangos. Tebes\ aido į 
Thomton, netoli už Chica-mus nepagrįstus priekais- 
gos pietinių ribų. Kas sek- J1J?- Kunigai nepasikeitė, 
madienis ten lankydavosi: —Kuniginėj spaudoj yen
po daugiau, negu 500 žmo-!Įima užtikti užsiminimųIhometonai,

nei šiam nei tam nurodė, ; 
i kad pagoniškoj Indijoj gar- 

Balto- binamos karvės, geriama 
Chica- bei šlakstomas! jų išmato- 

Ir ta darą operacijų 
visokių

prašau su pasta- ne&a\ėj° 
mokslo.

Karstą nešė visi aukštosios 
mokyklos mokytojai 
akyje su mokyklų 
tiniu A. J. Ruzgiu, 
buvo daug,
bet ir svetimtaučių apsčiai 
Iš artimųjų buvo giminių i.-

perdė- 
Žmonių 

ne tik lietuvių,

kio
šito

nionis, M. Vitkauskas, J.
įvykdė daugybe Dw*a. J. Pėža, P. Jankau- “ 

sa 7“ mišių te! i skas, P. Kvetkauskas, P. Massachusetts Connectieut,
vykinti Kristau' Zeringis, J. Vizgirdas, A. ..

išimenienė, J. Dixon, K., Palaidotas sv. Marijos 
Mickunas. J. Akunevičius, parapijos kapinėse.

Lukas, A. Neviackas, S. Dideliam nubudime pali- 
A. ko moteris Rožė, sūnūs Sta- 

kutintame teisme. Tie vai-i Stonis. J. Trasas, M. Mu-sys ir trys dukte.ys: Birutė 
šiai matosi dabar. Net Kris-;čmskienė, M. Balnis, A. Draugelis, Elena Rusho li
tus sakė, kad iš jų darbų •-Jakštienė, A. Paleliunienė,
vaisių pažinsite juos.

—Aš dėl pagoniškos

—Taigi marijonai klysta
akydami, kad kunigų veik- J _

nick-velnpi 'Atikai kain i°5 vaisiai tepasirodvs pas- Aliukonis, J. Taoaras, 
—Diskusinėj etikoj, kaip ___ ktnnic T T.-n^s AT

apaštalavimą, apie 
grąžinimą bažnyčion atša
lėlių, laisvamanių, liberalų, 
eretikų, net bolševikų. Kaip 

apie penkių akerių jie gali tikėtis bent ką lai- 
Yra ir medžių, Ga- mėti savo tokia taktika, tai 

Saliamonas nesū

rių. Visi svečiai ir viešniosjapie 
gaudavo lietuviško alaus 
dykai gerti tiek, kiek kas 
norėjo. Bravaro pastatai 
užima
plotą.
iimas daiktas, kad lietuvis- jau nei 
ko alaus teritorijoje bus prastų.
galina piknikus rengti. —Man tai ypatingai bu- 
Kai viskas bus gatava, tai vo Įdomu išgirsti tas, kad

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito S-10 puslapiu savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva’’ turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ąme- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštį galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, P. Canada.

Elzbieta Ciskail.
Likusiai šeimai reiškiu išA. Saliuka?. A. Zeringienė,

InjMis. Zurbienė, M. Tarnu-širdies gilios užuojautos, o 
indusai ir ma-i^onis, J. Strašunskas, W. į velioniui tebūnie ramu il- 
kurdami savo Š Grinkevičius, P- Kručas, S. sėtis žemelėj.

krašto nepriklausomybę de
rybų keliu sutarė Įkurti dvi 
nepriklausomas valstybes—

Razulevičius. 
vičienė. p-lė

E. Kvedara- 
Šablinskaitė.

Draugas

J. Neviackienė. p. Baiulevi-
indusai sau: o mahometonai 
sau. Taigi tie, kurie šlaks- 
tosi karvių išmatomis, tai
kingai susitarė, o tie, kurie 
šlakstosi šventintu vande
niu, dažnai griebiasi ginklo.

Tuo ir baigėsi tas įdomus; aukotojams, 
pasikalbėjimas.

Laisvamanis.

Venskus, p. Pališ- 
p. Liutkevičienė,

PATERSON, N. J.

Svarbus Pranešimas
šeštadienį, birželio 7 d.

čienė, J. 
kunienė,
A. Paleliunas. smulkių au
kų S15. Viso aukų surink
ta S140. atvyksta į Patersoną trys

Nuoširdus ačiū visiems žvejai, kurie išsigelbėjo iš 
staliniško “rojaus.” Jie pa- 

Negalima užmiršti nepa-sakys mums, kas vyksta 
žymėjus pasišventimo P. musų tėvynėje Lietuvoje.
Blažio. Jis serga, senai ne-Jų pranešimas bus labai 
dirba ir visgi sudėjo stam-įdomus, nes jie yra paskuti- 
biausią auką. P. Ramanau-’nieji, kurie patys stebėjo, 
skas apart aukos dar šutei-[koks yra lietuvių gyvenimas 
kė vaišinančių gėrimų sve-J po rusų okupacija.

Gegužės 16 d. Lietuvių čių priėmimui. Labiausiai Taigi visi vietos ir apie- 
Salėje apsilankė trys nuo atjaučiamas K. Šimėnas, linkės lietuviai nesivėluokit 
bolševikų pabėgę lietuviai kuris pasišventė ne tik au- šeštadienį po pietų, durys 
žvejai. Kalbėjo laivo ka- koti, bet paaukojo savo atdaros 6 vai. vakare, lenkų 
pitonas L. Kublickas apie darbo dieną neidamas į svetainėje. Įsitėmykit ant- 
jųjų pabėgimą labai įspu- darbą, nes čia numatė kai- rašą: Washington Hali, 80 
idingai. Kalbėjo J. Gris- po tautos laisvės gynimo Godwyn St., Patersone. 
manauskas apie kolchozus, šventę, todėl išliko nuo dar- Įžanga nemokama. Kvie- 

!Jei kas atsimena ar girdėjo bo. čia

NORWWOD, MASS. 

Po Žvejų Apsilankymo

savo tėvus kalbant apie, J. M. Pečiulis. Rengimo Komitetas.

Kir- 
Dva-' 

R. 
A.

NEW HAVEN, CONN.

Kaupinis, J. Savuiionis, M. 
Pajarskienė, M. Cilcius, K.

SLA 142 kuopa čia ruošia 
teatrą ir šokius, kurie Įvyks

Norkunienė, J. Bilą, J. Pet- ^ijzelio 8 d., 3 vai. popiet, 
rikonis, A. Juozapaitis,' Lietuvių Svetainėj,e 243 
Frank P>rown, E. Petkevi- St., piie pat vandens,
čienė, S. Kučinskas, V. Peš--teigi n®,s ’r ka,-sta butų 
likas, K. Bandzevičius, Ona diena, čia smagiai galėsime 
Černiauskaitė, N. Penkaus- atvėsti.
kienė, M. Lagunienė, J. Že-

Kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites.

Rengėjai.mėtis, J. Janukaitienė, J.
Zautra, L. Paulauskas, V. ' “
Steponaitis, V. Paulauskas, i “Keleivio” kalendorių dar 
N. Jakavonis, B. Kartonas,.galima užsisakyti. Kaina 
M. Pauliukaitis, J. Peslikasj50 centų. Užsakymus ir pi- 
S. Muralienė, R. Žuroms-‘nigus prašome siųsti: 
kienė, Mis. Ravidienė, Va- “KELEIVIS”
siliauskąs. Daugėla, L. Ka- 636 Ea«t Broadway 
peckas, S. Reividas, Mrs. 1 So. Boston 27, Mass.
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tuoj ant vietos 
Smetona ’

Apie Pasaulio Sutvėrimą į įrodys galimybę energiją 
'pakeisti į medžiagą, kaip sa 
jvo laiku atomo suplaišymas 
parodė, kad medžiagą ga
ilimą paversti į energiją.

—J. K.

Nelabai senai, pernai me- 23 d. Londone “karališka- 
tais lapkričio mėnesio 22 d. me institute’*. Ten paskai-
popiežius buvo sukvietęs tą laikė mokslininkas Ha-.__________________
mokslininkus, kardinolus ir,roki Spencer Jonės. Jis irgi
kitokius aukštus bažnyčios J kalbėjo apie pasaulio šutvė- ALIEJUS PO JUKA 
dignitorius į nepaprastą su- rimą, bet dėstė visai kito- 
sirinkimą. Pats popiežius kią nuomonę, negu popie- 

I susirinkusiems didžiūnams žius Pijus XII. Prezidentas Trumanas ve-
, .. . . . . , tavo vieną įstatymą, priim-
laike paskaitą apie pasaulio h. S. Jonės aiškino Tho- tą kongrese. Tas įstatymas 
sutvėrimą, kuru įvykęs>mas Gouid įr Herman Bon-iprįpažįsta, kad žemės gel- 
pnes kokius penkis ar de- jį, dveiu Cambridge uni-
šimtį bilionų metų!

dvejų Cambridge 
versiteto mokslininkų hipo-

viena apie llePaliauJanti. Pa’ 
?| šaulio kūrimąsi ir nykimą,Popiežius aiškino

pasaulio sutvėrimo ir evo- . ,
liucijos teoriją. Iš tos teori- “all .11 tstanc'US kartu le‘-
jos ar hipotezės jis darė iš- usauiia- ne. u'? su‘
vada. kad Pasaulio Kūrė- las3uhi neina « nur
jas ar Dievas pasirodo kie- mušta kar- keistas.
krienam “tikram moksli- > ?el. P333““0 nurt,ml 
ninkui”, kuris tik sąžinin- ”kai:>“. me^iagos nepa
irai tyrinėja gamtos paslap- “auJant! spinduliavimą pa
tįs. Popiežius net sakė, kad VKial< •' ,erdv« ‘r
mokslininkai turi surasti tu0 b^u jos nuolat vyk- 
Dieva “už kiekvienu mok-^"1-1 ,’-vk!?'?- tal ka^"ho

mių turtai po jura priklau
so valstijoms, kurių pakraš
čiuose tas turtas randasi.

Ginčas dėl turtų, kurie 
randasi po jura, visada pa

vandeniu, atrodo 
Bet jei prisimin

sime, kad jau 235,000,000
statinių aliejaus yra iškasta 
iš žemės gelmių po jura, 
tai ginčas nebeatrodys toks

Dabartiniu laiku yra tik 
bus atvirkščias rai žinoma, kad iš po juros

slo atidarytų durų”, nes energija virsta galima išgauti dar 278,000,-
Dievas lyg ir laukiąs jų! medžiaga ir iš palaidų er- 000 statines aliejaus, nes 

tas aliejus jau yra atrastas,

JIS MATO PAVOJŲ KORĖJOJ

(ien. Ridgway, kurį Trumanas buvo paskyręs gen. Mac- 
Arthuro vieton Korėjoj, dabar atvykęs į Washingtoną 
pasakė, kad padėtis Korėjoj yra labai pavojinga, nes nuo 
to laiko, kai, Maskvai pasiukus, amerikiečiai pradėjo de
rėtis su komunistais dėl karo sulaikymo, Kinijos komu
nistai su Rusijos pagalba sutraukė Korejon dideles karo 
pajėgas ir ruošiasi sprendžiamam mušiui.

—A vaju, Maike! ' O sugavus
—0 ką tai reiškia,? Ar Razstreliat 

tėvas rengiesi važiuoti į 
Havajų salas?

—Maike, ar tu jau angel- 
skai nebesupranti? Juk visi 
amerikonai taip sveikinasi.
Avaju, tai reiškia: kaip tu 
fylini?

—Tėvas turėtum sakyti: 
how are you, o ne “avaju”.

—Nesibark, Maike. Ver
čiau pasakyk man, kas iš- ~7 *aiP tau
mislijo tą genocidą, apie ‘’ai\e7' 
kurį dabar gazietos rašo. Neblogai, tėve. 
Girdėjau, kad jūsų taryba
rengia net protestą prieš tą al)ie ^0-sev!^y 
genocidą. j kus:

—Genocidas, tėve, reiš- Taip jie džiaugės, kojom

Litva. Litva. tave visą 
Apiplėšėm nuogą.
Čtoby stalinskaja saulė 
Šildytų, kaip uogą!

Greit turėsi būt raudona,
Į kolchozus keistis,
Nes buržujam savo žemėj 
Mes neleisim veistis!

Popiežiaus bandymas su- dvės “kosminių dulkių*’, 
taikinti modemišką mokslą koncentracijos ir tirštėjimo Ji 
ir bažnyčią, kad tarp jų ne- procesu “gimsta” nauja me- 
bebutų “nesusipratimų” ir džiaga. Tą naujausią hipo- 
nesutikimų, plačiai nūs- tezę anglų mokslininkai pa- 
kambėjo po visą pasaulį, skelbė 1948 metais ir tais ‘ pustrečio 
Jei pasaulis buvo sutvertas pat metais Harvardo mok- aliejaus, ° jei eiti 
prieš 5 ar 10 bilionų metų, slininkas Fred L. Whipple juras, tai gal ir daugiau, 
tai po sutvėrimo jis (pašau- ją išdėstė “Scientific Ame- 
lis) matomai evoliucijos ke- rican” žurnale viename ra
liu ritosi ir dasirito iki mu- šinyje, užvardytame: The 
sų laikų ir ritasi toliau i to- Dust Cloud Hypothesis”. 
limą mirtį, kai vėl viskas .
pavirs į nieką. Iš nieko su- . ,a?a 3 ... 
tvertas į nieką ir pavirs tas ^atgalinėj erdvėj 
musų griešnas pasaulis. Evo JaIK1°

bereikia tik išpumpuoti 
iš žemės gelmių po jura. 
Ekspertai sako, kad iš po 
juros galima bus išgauti 

biliono statinių 
toliau i

Todėl ginčas dėl to, kam 
priklauso aliejus po juro
mis, nėra tuščias ginčas, bet 
paliečia kiekvieno piliečio

hipotezę, tarp-lki?en«- Jei tanas P° j“?'
šlankio-mls >T3 atskll1 valstijų 

kosminės dulkės, nuosavybė tai Texas. Loui- 
------------------ir Kalifornijos pilie-

Draugas Grybas Rauna Biurokratą
Poezija turi būti kam nors naudinga, ne tiesa? Pas bol

ševikus. .“savikritikos rėmuose.” galima su poezija kam nors ir 
akis pabadyti. Štai Lietuvos bolševikų spaudoje pasirodė eilės:

kurių yra tokios gausybės, sianos

kia tautų naikinimą.
—O kas jas naikina?
—Rusijos bolšerikai. Pa- Rengė karštą pirtį.

vyzdžiui, 1941 metais per 3 • 
birželio dienas jie išgabeno leną

liucijos mokslas gavo 
budu popiežiaus palaimini- l 

patinka, ma įr tik betrūksta, kadį11*”. *tl VKUS
marionai. prancisko-^ ' veikia]no. žvaigždži)J ims prezidento atstovauja- 

'ma nuomone, kad turtas po
milų aiškinti, kaip mes ' '"**>•*’ - • - -
atsiradome “iš monkės . .... . , —

VaVu sės ir per bilionus metų, kaiis kokio nors kito žemes- , 1 ,tų kosminių dulkių sambū
riai pasiekia tam tikro dy- 

jau

musų
nai ir kitokie dvasio;

i/cic’irvic*
smut-

trypė. nio” sutvėrimo.

tuo ,' kan

ar
’zemes- 

Bet, deja.

galima butų “su- ėiai «aut« ,didel?,d?.vaną' 0
esamus dan- 
tiek jų yra

visi kiti šalies piliečiai gau
tų nieką. J.eigu viršų pa

vaikštinėjo girti.
Ir nejuto, kaip lietuviai

jura priklauso visos šalies 
piliečiams, tai pajamos iš 
tų turtų eksploatacijos gali 
palengvinti visų piliečių 

naštą, nedarant 
niekam.

mokesčių

•Ju
naktį supleškėjo 

kazamru trobos;iš Lietuvos apie 4 0, 0 0 0 
žmonių ir išblaškė jų šei
mynas po Rusijos tyrus,, 
kad išmirtų tenai nuo Šalčio!Vyrai tankus ir kanuoles 
ir bado, o jų vieton į Lietu- Nemunan sustumė, 
vą privežė maskolių. Lietu
vių naikinimas yra vykdo
mas ir dabar. Taigi prieš ši
tą genocidą Amerikos Lie
tuvių Taryba ir kelia prote
stą.

—Tuos laikus, Maike, 
kada bolševikai užplūdo 
Lietuvą, aš atsimenu gerai.
Aš buvau sustatęs net dai
ną apie tuos bosiakus, kaip 
jie džiaugėsi radę Lietuvoj 
geros duonos ir sviesto. Jos 
meliodija tokia pat, kaip 
“Buvo žmogus bagotas”.
Rodos, aš tau sykį ją dai-

Puolė mušti raudon-nosius 
j Su kačergom bobos ’.

r bematant tie “gynėjai 
Rasėjon išdūmė!

; vietoj tokio aiškinimo pran-: J ,fed“ ^^l^taMS^^I^Hautlos

«kn Sd’rh^vas n 'saf- Koncentruotų kosminių' Turtai po jura yra ne tik- 
tXs nrtefs> tuk’i,|,,lkiD svoris daro jų susi- tai aliejus bet ir natūrali-

“iir gazas' kun° ekspi°au-
kių popiežiaus pasisakymo!dldeJan«? sP3«dl™
aiškinimų apie evoliuciją 
musų suvienuolintoje spau
doj neteko pastebėti. Gai
la, kad taip yra, nes butų 
buvę įdomu skaityti, kaip 
vienuoliai iš seniau drau-

—Taip, Maike, ta dainuš- džiamų raštų imtą mokslą

iš vandeniu apsemtų 
pei atura ima kilti ir taip pa žemių dar nėra rimtai pra-

IŠRAUKIM, DRAUGAI, BIUROKRATĄ!

Reikalai—reikalais. Atsikėliau anksčiau.
Kaip ir vakar—lankyt žinybas.
Penkis kvartalus bėgiku aplaksčiau,
Ir vė! netekau kantrybės.

Mus įstaigos doros. Darbo žmonėms.
Jų rankom sutvertos, statytos.
Bet keliose, teatleidžia jiems 
Liaudis, šliužai nematyti.

Pirmas—Į slieką daugiau panašus.
Lipnus, nors ant piršto vynioki.
Dėsto ramiai, lig mirties nesušuks:
—Užmiršau . . . reik raštelio dar tokio . . .

Reikia—reikia. Žengiu, mąstau:
Painus to piliečio darbas.
Antras—ne taip mandagiai—sako:—Tau 
Trikampinį reik antspaudą—svarbu!

Pas ketvirtą vėl:—Reikalai sudėtingi. N-n-ooo 
Ir “ponia” Į akis durną dumia.
Taip ir neišmykė, ko ji trokšta:—tinginio,
Arba tept kyšeliu—medum ją.

—Tarybinis aš—nepratęs gerintis!—
Pas penktą širdis neišlaikė.
Tas—trenkė langeli. Akį primerkęs,
Suspigo:—Nelįsk po laiko!

Ir pas ji, ir gyvent—laiku atėjau,
Ir, lyg šliužą palietus, nukrato 
Pvkti’s! Draugai—išraut metas lauk

dėta.
Bet kodėl kongresas pri

ėmė tokį įstatymą? Atsa
kyti i tą klausimą nėra pa-, 
prasta. Trys valstijos, Tex- 
as, Louisiana ir Kalifornija 
dėjo visokias pastangas, 
kad joms butų pripažinti 
žemės gelmių turtai po jura 
ir tų valstijų senatoriai ir 
kongresmonai paveikė Įsta
tymų leidėjus. Kaip jie pa
veikė, tai yra kongresmonų 
ir senatorių bičiulystės sek
retas, kurs eiliniam piliečiui 
nėra visai suprantamas. 
Kodėl, pavyzdžiui, Massa- 
chusetts senatoriai, arba 
Nevv Yorko senatoriai, arba 
Įstatymų leidėjai iš valstijų, 
kurios visai neprieina prie 
jurų, turėtų atiduoti Texas, 
Louisianos ir Kalifornijos 
piliečiams didelius turtus 
esančius po jura? Kodėl 
tą daryli, kai aukščiausias 
teismas iš trijų kartų yra 
pasakęs, kad tie turtai pri
klauso visos šalies pilie
čiams? Kaip beaiškintume 
tokį pasisakymą, jis visvien 
liks neaiškus ir nepateisina
mas.

Kas mėgsta skaitlines, 
tam galima pridėti, kad 
aliejaus po jura vertė skai
toma apie 40,000,009,000 
dolerių, o natūralinis gazas 
po jura yra vertas apie 10,- 
000,000,000 dolerių. Tokie 
milžiniški turtai be abejo, 

Kosmanono bandymai gali sukelti atskirų valstijų 
vyks Am ikoj, Brookhaven ir ypač aliejaus kompanijų 

nepaprastas mokslininkų su labaratoi ijoj prie New Yor-japetitus iki aukščiausio 
sirinkimas įvyko gegužės ko. Jei ji*> bus sėkmingi, jie laipsnio. —E. P.

lengva
ždės.

gim ;ta naujos zvaig

Prileidžiant, kad ta hi
potezė yra teisinga, pasau
lio kūrimasis ir mirtis yra 
tik du reiškiniai, vykstan- 
ie;i greta vienas antro ir 

jo! io pirmapradžio sutvėri- 
imo pasaulio “iš nieko” ne
teikia ir dargi negalima nė 

■ii leisti, kaip nebegalima 
Įsivaizdinti nė pasaulio ga
lo. kada visa medžiaga bus 
išspindu iota i erdvę ir, jai 
pasiskirsčius po begalybes,

. , visata virs klaikuma be lai-
ayekms, nepnvalu|ko b(. j()kio vyksmo. .

baigiasi. Ale vėliau aš 
vieną posmą pridėjau 

ir apieravojau jį Bimbai, 
iik pasiklausyk:

Ty naprąsno.
Bimba- služiš,
I naprasno 
“Laisvėj” vrioš!

Ka
dar

aiškintų savo skaitytojams. 
Toks aiškinimas ne vienam 
senesniam iš musų butų pri
minęs Jakšto eilėrašti:
čia bedievis Avižonis, 

i Iš beždžionės išveda žmones . . .

navau, ale jeigu užmiršai,! 
tai galiu padainuoti iš nau
jo-

—Gerai, tėve, aš galiu 
paklausyti.

—Ta karunka, Maike, 
susideda iš dvejų dalių. 
Viena jos dalis apdainuoja 
bolševikų džiaugsmą Lie
tuvon atėjus, o kita dalis 
pasako, kaip Lietuvos bo
tos mušė juos su kačergo- 
mis. Taigi klausyk, čia bus 
jos pirjna dalis, tai yra apie 
linksmybes:

Litva— Rusų sąjungos,
Liubezna tėvynė!
Tave drūčiai ir kietai
Stalinas ąpgynė.

Tu gavai iš musų Vilnių,
Tą stolyčią s Jauną.
O vėliau ir pats priiechal
Maskolis į Kauną!

Davė Stalinas ukazą:
Doloj bile poną,

Komisaro
Niedoslužiš.
Du ra kom domoj 
Paidioš!

—Bet Bimba to 
ras, tėve. Juk jis

nesup- 
rusiškai

nemoka.
—Maike, aš jam sykį nu

siunčiau ruską lementorių, 
.ai gelėjo pramokti; bet1 
iei dar nepramoko, tai aš 
pats galiu jam tą karunką 
lietuviškai išklumočyti, ta
da ne tiktai jis pats, ale ir 
visas jo penktakojų vaiskas 
galės suprasti. Lietuviškai 
ji neskamba taip gerai, ale 
suprasti galima. Štai: Už 
dyką, Bimba, tu bambi, ir už 
dyką savo gazietoj taip me
luoji; Komisaro neužsislu- 
žysi—kaip durnas buvai, 
taip durnas ir busi.

—Kaip matau, tėvas ant 
senatvės gali dar Į poetus 
išeiti.

—Maike, aš viską galiu, 
tik reikia pantės snapso.

Atrodo betgi, kad popie
žius kalbėjo mokslininkams 
ir bažnyčios didikams, o ei
linėms
žinoti, ką jis sakė ir kaip jis! 
kapituliavo prieš Galilėjaus 
ir kitų mokslininkų dvasią. 
Tai buvo popiežiaus kelio
nė į Kanosą nusilenkti ne 
ciesoriui, bet žmogaus dva
siai, kurią per ilgus 
bažnyčia laike pajungtą, 
bet kuri prasiveržė pro vi
sas bažnyčios užtvaras į 
laisvo tyrinėjimo platumas 
ir jose ieško tiesos visai ne
bekreipdama dėmesio i Va-

šitoji anglų mokslininkų 
(-paliaujančio pasaulio kū

rimosi hipotezė gali būti 
aip pat .eisinga ar klaidin

ga. kaip ir popiežiaus re- 
amžius rr.iamoji. Anglijos karališ

kojo instituto mokslininkai 
tą hipotezę skaito “patrau
klia”, o jos teisingumą ar 
klaidingumą mokslininkai 
tikisi pa 'krinti bandymais. 
Tokie bandymai jau yra 

su pagalba 
ar- 
bus

tikar.e sėdinti Dievo vieti-i ruošiami daryli 
ninką ir jo įsakymus. Į didžiulio “kosmatrono

iba prietaiso, kuriuoTa popiežiaus kapitulia-,, J ’ ••1 . . ! i bandoma energiją paversti
i medžiagą. Jei tas pavyktų 
padaryti, tai kodėl nepri-

cija savaimę prisimena te
dėl, kad šiomis dienomis te
ko girdėti apie kitą nepa
prastą mokslo vyrų susirin
kimą, kuriame pripažinti 1 ~T“ ... . . -V- • .;ga vyksta salia medziagoautoritetai pareiškė visai , ... • . .. .. 1 keitimosi i energiją?priešingą nuomonę, negu 
popiežius Pijus XII 
kapituliacijos kalboje.

leisti, kad gamtoje energjos 
pasikeitimas i medžią-

raugai- 
'GeluonĮ biurokrato!

VLADAS GRYBAS.

Žinoma, draugas Grybas biurokrato neišraus, nes biurokrato 
šaknys yra giliai įleistos į sovietišką režimą ir kaip tas režimas 
be biurokratijos galėtų laikytis? Tas draugas Grybas, jei jis 
per klaidą pabandys išrauti įtakingą biurokratą, o no kokį nors 
įstaigos valdininkėlį, pats bus išrautas su šaknimis ir nutils am
žina tyla ten. kur baltosios meškos vaikus peri.

savo
Tas

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukciįose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kran 
t.uvėn. pas siuvėją, pas daktara. restoranan ir ♦»

KAINA 35 CENTAI, kuriuo*, (alūnu pn«’Mnii 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadw»v So. Boston 27. Ma«»
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Stalinas Ta Padarė!
Didžiausias Amerikos purpusią imperiją. Už silp- 

dienraštis “The New York nųjų tautų laisvę Amerika 
Times” pasirašymą karo su- ir Anglija po karo ir piršto 
tarties su Vokietija pasvei- nepajudino, jos tenkinosi 
kino, kaipo “naują epochą tuščiais žodžiais ir dar tuš- 
Europoje.” Vakarykščiai Į tesnėmis notomis, bet nieko 
“Fricai,” kaip ir vakarykš- nedarė, kad Stalino plėši- 
čiai “Japs” dabar bus musų kavimą sulaikius. Todėl 
geri sąjungininkai, o, vaka- jos savo nesiskaitymu su ki- 
rykštis “musų geriausias tų tautų laisve prisidėjo 
sąjungininkas” rusas dabar prie sudarymo tokios padėT 
yra priešas. Nauji sąjun- ties, kurioje be vakarykščių 
gininkai, nauja ir epocha.' priešų atrodė neįmanoma 
Viskas aišku. j išsiversti. Teko nusiimti

Kai viena “epocha” pra- kepurę ir eiti pas vokiečius 
sideda, tai ir nesakant aiš- prašyti jų talkos. Didesnio 
ku, kad kokia tai kita epo- laimėtojų nusižeminimo ne- 
cha baigėsi. Šiame atsiti-1 galima nė įsivaizdinti. Te- 
kime baigėsi “epocha,” ku- ko nusižeminti ne tiktai 
rią tas pats Amerikos bur- prieš buvusius priešus Eu 
žuazijos stambiausias dien

KELEIVIS, SO. BOSTON

ATSISVEIKINA SU PALIAUBŲ KAIMU

Admirolas C. Turner Joy, vadovavęs Aliantu delegacijai 
paliaubų derybose Panmunjom kaimelyje, paskutinį kar
tų atsilankė į tų kaimelį atsisveikinti su kitais delegaci
jos nariais. Jis spaudžia rankų gen. W. K. Harrison’ui. 
Admirolas grįžta Amerikon.

35,712,374,000 rublių, vie
toj numatytų 30 bilionų. 

Gegužės 10 d. Sovietų
Bizunu Kuria “Tautinę šio 17 d. Pandėlio MTS po- S?HWos finansų ministe- 

Baznycią litinio skyriaus laikraštyje bai j kolos « ira_
t • . • • • • Kolektyvinis Darbas buvoLietuvoje rengiamasi ^pne ižspausdintas vedamasis nllmatvta

oficialaus katalikų atsl"‘Kolūkiu Agitatorių Uždą-' Pikola yra ~ numatyta 
skyrimo” nuo Vatikano ir- . . ., ‘ c.k v,u sunaudoti Kuibyševo ir Sta-

- Iš Pavergtos Lietuvos

isteigimo “Lietuvos tauti
nės katalikų bažnyčios.’

viniai,’ o sausio 31 d. Kra
žių MTS laikraštyje įdėtas lingrado elektros jėgainėms 

prie Volgos, Kacho jėgai-s Midiuu vius. Svarbus Kolūkiu Atritato- 1Nuo kovo pradžios ikil.-į^ Agitato nei prfe Dniepro k Turk
balandžio 15 dienos lietu- masis^žodiTTžodį perrašy- menij°s’ Ukrainos
. ių Katalikų dvasininkų at- u ~ Pandėlio MTS laik. Į>ei siaurės Krymo kana

4 kartus pa- , - .-i , • lams finansuoti.

. . . rascio vedamojo, tik pakei-
tus vietovių pavadinimus ir 
žmonių pavardes.”

raštis 1945 metais pasveiki
no, kaip Jaltos epochą ir 
siūlė į prezidento Roosevel- 
to kapo paminklą įrašyti jo 
milžinišką pasiekimą tarp
tautinėj politikoj — Jaltos 
susitarimą.

Bėgyje trumpų septynių 
metų įvyko nelauktas ir 
sunkiai net įsivaizduojamas 
valstybių persigrupavimas. 
Vakaiykščiai priešai šian
dien sąjungininkai. Vaka
rykščiai sąjungininkai šian-

ropoje, bet ir prieš buvu
sius priešus Azijoje, kur; 
Amerika įsitraukė į karą 
prieš japonus dėl Kinijos ir 
po karo Kinijai leido pa
tekti į buvusio “geriausio 
sąjungininko” rankas. Dėl
to teko paskubomis pada
lyti iš vakarykščio * priešo, 
Japonijos, naują sąjungi
ninką, kad ateityje Kiniją 
ir vėl ištraukus iš Maskvos 
gerklės.

Bėgimas iš Jaltos į Bon’ą 
ir į Tokio nedaro garbės di-

dien priešai. Viską tą pa-'džiųjų demokratijų vadų
darė Rusijos diktatorius 
Stalinas. Padarė ir vargu 
pats džiaugiasi tokiu pa
siekimu.

Stalino plėšikiška politi
ka padarė stačiai neįtikėti
nus dalykus. Ji privertė 
tradicinius vokiečių prie
šus, prancūzus, dėtis į karo 
sąjungą su vokiečiais. Sta

stovai buvo
šaukti apsilankyti komunis- 
.ų partijos vykdomojo ko
miteto būstinėje. Kuni-
gams teko kalbėtis su parti- ..Teisėtas įarbo žmoni 1 pusė paskirta į LTSR biu- 
jos generaliniu sekretorium nasinįvtin}mas” nieko ne_ dzet{b « Kita puse tun eiti
Antanu Sniečkum tikyby įla^as turėtu minėtoms Statyb°mS RuSi‘
ueparlaracnto direktorium iktai vogtas ko,.eSp0nden- JOJe'
Bronislovu Pusiniu ir poli-'cijas pasirašyti slapivar-l Sutaupo,
tinęs policijos virs.nmku džiais £ nįekas I
Smirnovu. kad ~ debesy pa_; 1951 metais gyventojų

gautas žinias. indėliai Lietuvos taupomo-
isiose kasose padidėjo 17

- a , . Moko Rusiškai milionų rublių. Išmokėta
J pritartų ir paremtų bolševi-i Bolševiku spauda pi ane- daugiau kaip 2 milionai ru-

i Iš Lietuvos buvo paskir- 
• ta tos paskolos surinkti 
1246 milionai rublių, kurių

Tų apsilankymų metu į 
dvasiškuos atstovus darytas 
didelis spaudimas, kad jie

ma ne tik dėl didėjančios jiems bus leista seummn-,^ į akciJ kurios
Sovietų imperijos galybes, kauti rytinėj Europoj? Ar

sugebėjimams. Kai po ka
ro butų užtekę vieno uiti-j 
matumo ir dvejų savaičių 
laiko Europoje klausimams 
išspręsti, dabar reikia kur
ti galingą koaliciją, kad va
karykštį sąjungininką atvė- 
dinus ir, gal būt, privertus 
jį trauktis į savo sienas. 
Už Jaltos “nuolaidumą”

lino politika padarė ir į vo--prisieina tūpčioti prieš Bon-
kiečius tiek gilaus įspūdžio, 
kad vokiečiai, dar tik vakar 
sumušti, beginkliai ir su
skaldyti į dyi dalis, ryžosi 
dėtis į karo sąjungą su va
karykščiais priešais prieš 
vakarykščius priešus rusus. 
Vokiečiai Į karo sąjungą 
dėjosi todėl, kad tiktai per 
karą ir nusveriamą jėgą 
besitiki pasiekti savosios 
valstybės sujungimo ir sa
vo sienų revizijos.

sa: Norėdami arčiau susi- bliu palūkanų, 
pažinti su rusų tautos kui- “Gyventojų indėliai” rei- 
turiniu lobynu, skaityti ori- škia ne atskirų žmonių, bet 

.... ginale Lenino ir Stalino kolchozų, įvairių įmonių ir 
Nežinoma, ar kviestieji veikalus, rusų literatūros įstaigų, kurios laisvus pini- 

kunigai sutiko remti tokią kĮasįkų kurinius, Vilkijos, gus padeda į bankus ir už 
akciją. Tačiau yra žinoma, Padauguvio ir Raubatonių juos gauna nuošimčius, 
kad lietuvių kunigų grupė,,įemgg ukjo artelių kolukie-Į Kimusi
kurių tarpe įskaitomi ir ka-jmokosi nišų kalbos. Su-'
nauninkas J. Stankevičius, organizuotuose šiuose kol-' Balandžio 8 ir 9 dienomis 
Teisių vyskupijos admims-iukįuose kursuose lankosi Vilniuje buvo * išklausyti

gų režimas laisvę galingosios demokra- tratonus k£n- P- Mazel*s “' daugiau kaip 40 žmonių, nauji lietuvių kompozitorių 
sumušamas, tijos ryžtųsi širdingai ko-!V>skupa® ,Pltar°kas, buvo Jiems vadovauja mokytojai kuriniai. Buvo atlikti J.

numatyti kaip turį vykti ge-jZumaras ir Naujalis. [Karoso antrasis styginis
gūžės 1-3 dienoms į Mask-I „ , . kvartetas ir stalininės pre-

tikslas yra paskelbti “tauti-bet ir dėl didėjančios gink- yra sutartos aiškios sienos, nėg lietįviuFkataliku bažny.
lavimosi nastos laisvajame kur vokiška imperija baig-...................-
pasaulyje. Juk dabar ei- sis? O gal viskas palikta
narna lenktynių, kas stip- miglose, kitaip sakant, 
riau gali suveržti diržą, kas kiekvienas gaus tą, ką pasi
gali pakelti didesnę mokės-'gaus? Pavojus yra didelis 
čių naštą, kas gali savo pa-^visoms silpnesnėms tau- 
valdinius daugiau dvasinti!toms, kurios neturi nei 
ir iš jų daugiau prakaitoį “strateginių pozicijų,” nei 
išspausti. Tose lenktynėse aliejaus išteklių, kad už jų 
sovietiškas ver
yra sunkiai sumušamas, tijos ryžtųsi širdingai

voti. O tokių tautų, gali-Prieš savaitę laiko eksper-

čios” įsteigimą.

n’ą. Už “užmirštą” ir ap- 
spiaudytą Atlanto Čarteri 
reikia telkti iėeas ir kišti 
bilionus dolerių, o vėliau, 
atrodo, nešvengiama bus ir 
kraujo auka.

Atiduodant priklausomą 
‘nuopelnų” dalį galingųjų

tai tarėsi apskaičiavę, kad mų naujo vokiško imperia- 
apie 1970 metus Rusija su-'lizmo aukų Europoje yra 
gebės savo sunkiosios pra-'daug. Tas pavojus yra tik- 
monės gamybą pakelti dvi- ras, o ne įsivaizduojamas, 
gubai. Rusijos žmonių gy-To pavojaus dydį parodė 
venimas dėl to nepagerės, hitlerizmo siutimas Euro- 
bet rusų karo mašina bus poje. —S. D.
daug drūtesnė. Ir kaip su; ------------ »------------
tokiu režimu gali konku-
įuoti laisvos* tautos, kur; 
mokesčių naštą galima kei
ti tiktai iki tam tikro laips
nio nesukeliant gilių per
versmų pavojaus.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

Pranutė Alijošaitė iš Joru- 
diškiu km.. Raseinių valsčiaus.

Taip samprotauja N. Y.
demokratijų jaltiškam upui, “Times,” kurs, pakalbėjęs iuje- aLtvijoje.

Marija Bičkus, gimusi L/iepo-

vą dalyvauti antroje bažny 
čų ir tikybų konferencijoje. 
Tos konferencijos tikslai 
buvę:

Paremti “taikos akciją,”

Bonkos Kaina 'mijos laureato S. Vainiūno 
Lietuvos bolševikų spau- koncertas fortepijonui su 

doje randame tokį skelbi- orkestru.
mą: j Aptariant kurinius daly-

Šiaulių alaus darykla vavo TSRS tarybinių kom- 
pasmeikti bakterini kaią “Gubernija” parduoda di- pozitorių sąjungos sekreto-
Korejoj ii Kinijoj,, pa- deliais kiekiais bonkas 0.5 rius Stalininės premijos 
smerkti V akarų V okietijos Htro talpos. Bonkų kaina laureatas M. Kovalis ir 
ir Japonijos atginkla\imą 49 rublių už 100 štukų. i kompozitorių sąjungos mu
ir pasmerkti Vatikano poli-: Vadinasi, viena tuščia’zikinei kūrybai nacionali- 
tiką. bonka kainuoja 40 kapei- nėse respublikose vadovaU-

kų, o prie caro tuščia bon- ti pirmininko pavaduotojas
ka monopolkoje kainavo 4 I. Iljįnas.

Bolševikų valdomoj Lie-kapeikas. Pilna borika šnap-j _________________
tuvoj gyvenimas taip su- so prie draugo Stalino kai- Japonija Ims Nagan 
riestas į stalinizmo rėmus, nuoja 50 rubliu, o prie ca- Bolševiku Riaušininkus 
kad ten ir korespondencijas ro kiek ji kainavo?
galima “vogti,” pakeisti
vardus ir vietas ir skelbti, S.vanor..ka.

Per pirmas gegužės

V. Čiapas ir Kiti

Butų gal perdaug garbės 
Stalinui, jei jam vienam 
priskirti nuopelną dėl nau
jos karo sąjungos susidary
mo. Ne vienas Stalinas pri
vertė vokiečius ir prancū
zus, amžinus ir tradicinius 
priešus, dėtis į karo sąjun
gą ir net nešioti tą pačią 
uniformą. Didelė “nuopel
no” dalis priklauso ir ga
lingų demokratijų vadų ne- 
apsigalvojimui, bekauliš- 
kam jaltiškumui ir nesi
skaitymui su silpnesniųjų 
tautų laisve. Kai Amerika 
ir Anglija pilotiškai padėjo 
kryžių ant 100,000,000 Eu
ropos žmonių laisvės Rytų 
Europoje ir Balkanuose, jos

svarbiausią nuopelną visgi 
tenka pripažinti Rusijos 
diktatoriui J. Stalinui. Jis 
buvo aktingas dabartinės 
padėties kūrėjas. Jo beso- 
tiškumas ir liguistas plėši- 
kiškumas privertė jaltiškus 
žmones susimąstyti ir ieš
koti priemonės gintis. To
kia priemonė yra karo są
junga.

Valstybės kariškas sąjun
gas kuria pasiekimui kokių 
nors bendiųjų tikslų. Šia
me atsitikime bendrasis tik
slas yra aptramdyti Mask
vos besotį imperializmą. 
Aptramdyti greitai, nelau
kiant kol Maskva sugebės 
800,000,000 pavergtų žmo
nių galutinai suvirškinti, 
apginkluoti ir padaryti iš jų 
paklusnią ir galingą karo 
mašiną.

apie “naują epochą” Euro-j 
poje, sako:

“Tikra taika pasaulyje 
turi būti sudaryta palyginus

ISJuozas Grišmanauskas 
Medsėdžių km.. Platelių vals., 
Kretingos apskr.

greitai, jei mes norime lS-[km., Betygalos vals., Raseinių 
vengti labiausiai nepakelia- apskr.
mos naštos. . . . Dabartinis' Jonauskas, ar Janauskas, iš 
momentas, kuriame laisvo- Pagramančio vals., Tauragės 
jo pasaulio jėga yra tiek apl;r- .
žymiai didesnė, negu So-1 ,r JN-a.lytv. br.*s ,r

leido Stalinui kurti jo iš- Ilgai delsti nebebus gali-

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 Eaat Broadway, South Boston 27, Mass.

kaip šventą “laimingo gy-

Japonijos vyriausybė ren
giasi išblaškyti komunistų 

10 partiją ir jos aktinguosius
Antanas Jocius iš Rimgailu venimo” tiesą. Štai bolše- dienų visoje Sovietų Sąjun- mušeikas, kurie jau kelintą 

vikų spaudoje skaitome: goję “savanoriškos” valsty- kartą sukėlė įvairiuose mie- 
“Teisėtą Skaudvilės ra- binės paskolos išspausta stuose kruvinas riaušes, 

jono darbo žmonių pasi----------------------------------------------------------------------------

sesuo Antano Jusaičio, iš šakių 
apskr. Michalina Kavalas.vietų imperijos, kad net 

Kremlius abejoja ar mus 
atakuoti, neturi būti paleis-' Juozas Mataitis iš Daugeliš- 
tas niekais.” kių km., Krekenavos vals.. Pa

nevėžio apskr.
“Palyginus, greit ’ reikia- Julius Matuzevičhis iš Kup- 

apsispręsti ir padalyti tą, rių km.. Vabalninko parapijos, 
kas nebuvo padaryta tada,! . a ,
kada laisvojo pasaulio je-1 . . . , ..

gos buvo . nepalyginamai riampol4s apskr ;ir jo doktė 
didesnės^ kaip kai o nualin- ,gjrUĮg Montviiaitė. 
tos Rusijos jėgos. Žiūrint
atgal, kad ir į 1936 metus, Juozas Naujokas iš Trakėnų 
kada laisvojo pasaulio vie- dvaro’ Kalvarijos parapijos.
nas ultimatumas galėjo su-J Paulauskaitės iš Beržiniškių 
drausti hitlerinius bandi- km.. Kelmės valsčiaus.
Uis, arba į 1945 metus, ka-j Juozas Puskis. 
da Amerika galėjo lengvai' Jonas Savickas iš Drasutai- 
pastatyti rusus į vietą, neno-čiu km.. Joniškio vals., Šiaulių 
rom tenka daryti išvadą,[apskr\
kad žmonės nei iš istorijos,' ’r J° šipa.lytė,

kilę ar turėję giminių Vyšpv- 
nių km., Griškabūdžio vals.. ša-nei dargi iš savo klaidų ne- 

Pamoko. ,kja ap>kr
Dabar kyla ir vėl tas pats' A"*ustas Švarcas iš Gaisriu 

jaltiškas pavojus, tiktai šį km - Pilvi’ki'> vals - Vilkaviškio 
kaitų ne pavidale nuolaidų SvarcjuU
rusams, bet vokiečiams. km.. Mariampaiė, apskr. 
Arncilka U Anglija 1945 Bernotas Vaičekauskas iš 
metais į Rytų Europą žiu- Trakiškių km.. Tauragės par.. 
įėjo, kaipo Į “expendable” gyvenęs Balandžių kaime. Gau- 
sritis, kuriomis galima bu- rėš parapijoj.
vo švaistytis užmiršus visus' Ieškomieji arba apie juos ži- 
Atlanto Čarterio nuostatus. nantieJi maloniai prašomi atsi- 
Bet Į Rytų Europą preten- 1,epti U
duoja ne tik Maskvos plės:- ( onsulate General of Lithuania 
kas, bet ir Europos “kultui- 41 W«st S2nd Streel
tregeriai” vokiečiai. Ar New York 24, N. Y.

piktinimą kelia V. Čiapas, 
kuris sistematingai plagi- i 
juoja kitų autorių kores
pondencijas, nusirašo me
džiagą nuo vienų laikraš
čių ir siunčia ją kitiems 
ieškodamas pasipelnijimo 
šaltinio.

“Pernai lapkričio mėn. 
22 d. ‘Komjaunimo Tiesos’ 
numeryje buvo išspausdin
ta A. Urbono koresponden
cija ‘Agitacinis Darbas 
Kolūkyje.” Gi 1951 m. 
gruodžio 5 d. skaitome tą 
pačią korespondenciją apie 
Nemakščių kolūkį, šiek tiek 
perredaguotą, ‘Valstiečių 
Laikraštyje.’ Šį kartą ji 
pavadinta ‘Veiklus Agita
toriai,’ ją pasirašo ... V. į 
Čiapas. Apie tą patį Ne
makščių kolūkį, apie tuos: 
pačius faktus ir žmones, į 
kiek anksčiau, ‘Valstiečių; 
Laikraščio’ 139 numeryje 
buvo išspausdinta to paties 
V. Čiapo žinutė ‘Aktyvus 
Agitatoriai.’ Nemaža nu
plagijuotos ir melagingos 
medžiagos V. Čiapas siun
čia ir į ‘Tarybinės Klaipė
dos’ laikraštį.

“Jau kelintą kartą Kel
mės rajono Kražių MTS 
politinio skyriaus laikraščio 
‘Traktoristo’ redakcija (re
daktorius drg. Kraučenka) 
nuplagijuoja kitų MTS 
laikraščių medžiagą. Sau-

BE TRIUKŠMO NEGYVENIMAS

šis vaizdelis parodo jaunųjų komunistų riaušes Berlyne. 
Be triukšmo jie negali gyventi.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mas*.
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Moterų Skyrius

Kodėl Vyrai Pabėga?
Amerikoje, nors daug Tik dejuoja ir dejuoja ir 

žmonių skiriasi, bet taip nori kad apie jas šokinėtum 
pat daug vyrų tiesiog pabė- ir užjaustum.
ga nuo žmonos ir nesirupi- Tuo tarpu moterys i šį 
na gauti legalias skyrybas, klausimą visai kitaip reaga- 
Mat, skyrybos kainuoja vo. Štai kelios moterų nuo- 
daug pinigo ir mažai uždir- monės:
baneiam vyrui tai yra per-į “Vyrai iš prigimties yra 
brangus dalykas. Daug len-‘poligamai. Vienos moters 
gviau pranykti žmonai iš jiems neužtenka ir kai ap-Į 

siveda, tai jie dairosi Į ki
tas. Todėl visai supranta
ma, kad moterys jiem ne
pasitiki. Vyrai neturi atsa
komybės jausmo. Kai jie 
Įsimyli i kitą. moterį, jie be 
širdies skausmo žmoną pa
lieka.”

Kita moteris taip kaltino 
vyrus: “Vyrai nesupranta, 
kad šeimos gyvenimas tai 
nėra viengungio. Su pini
gais irgi negalima elgtis 
taip, kaip nori, bet pirmoj 
eilėj reikia daboti šeimos. 
Daug vyrų to nesupranta, 
ir pyksta, kai žmona prašo 
pinigų. Jeigu vyrai butų 
rimtesni ir

akių ir tuo nusikratyti šei
myniškos naštos. Man be
būnant v ienoje draugijoje, 
kurioje buvo daug vedusių 
vyrų, kalba užkliuvo už 
divorsų ir žmonos pameti
mo klausimo. Teko išgirsti 
Įvairių nuomonių. Moterys 
buvo griežtai priešingos vy
rų nuomonėms, iš kurių čia 
paduosiu keletą. Vienas 
vyras sakė:

“Moterys po vedybų pa
sikeičia. Kodėl? Aš esu 
šventai Įsitikinęs, kad jos 
prieš vedybas vaidina. Jos 
kiekvieną žodeli apgalvoja, 
ir puikiai paslepia, ką jos 
tikrai galvoja ir jaučia. Be 
to, jos tokios švelnutės kad 
nors prie žaizdos dėk. O 
po vedybų, žiūrėk, niurzga 
ir niurzga ir niurzga dėl 
kiekvieno menkniekio. Ir 
vis vyras kaltas. Jeigu na
mo stogas prakiuro, vyras 
kaltas, jeigu lietus lyja, vy
ras kaltas, jeigu bulvių nė
ra kur pirkti, irgi vyras kal
tas. Vyras yra vargšas su
tvėrimas, ant kurio žmona 
išlieja nepasitenkinimą gy
venimu.

Antra nuomonė buvo to-

KELEIVIS, SO. BOSTON

GELBSTI MERGAITĘ Iš KAS)'K LOS DUGNO

Gelbėtojai neša iš aukso kasyklos dugno ištrauktą mer
gaitę. Don na Zarnovvski. 17 metų mokinę iš Būrus, Kans. 
Ji su kitomis mokinėmis nuvyko autobusu i (anon City. 
Volo., pažiūrėti apleistų kasyklų ir įkrito t kasyklos dug
ną. Mergaitė kritiškame stovyje gabenama i ligoninę.

Gamt o s Keistenybės J- D- TAUN,S:
Nors paprastai bitės ir ki

tokie vabzdžiai traukia iš 
augalų ir gėlių sultis, bet 
yra gėlių, kurios vabzdžius 
pagauna ir suėda. Tokių 
augalų auga beveik visur,

’Mylejau Mergelę...’
(Pabaiga) kia jaunutė, tokia gyva ir nu-

" Motina. aš ir Julija sėdėjo- poni mergaitė. Kiekvienas ša
virtuvėje. šenranitiKė kaž

Amerikoje ir Europoje. siuvinėjo, o as skaičiau. Jų- vau, kad ji galint:
Naujoje Anglijoje Žvdi pa- ko t:.i siekė nuo sienos nu- nori. Kartais ji turėdavo de.- 

naši Į vilkdagius gėlė, lo- kalinti per mane.
tyniškai vadinama Sarrace- koks velniukas man

me
ka

Įėjo ją mėgti. Aš jai sakyda- 
eiti su kuo

Nežinau, tus,’ bet ryto metą man papa- 
pakurstė šakodavo, kaip ir kur ji vaka-

r.ia Purpuiea. 
žiedą atsitupia vabzdys, ji ūmiau ir pakil-.nau ją. 
suglaudžia lapelius, vabzdį b kad rėš man 
sugniuždina ir ji suvirški- aX>se pažaliavo, 
na. (jaukiai pasijutom.

| Kai kurie iš tokių ėdriu! priekaištaujančiai 
augalų išleidžia

Kai i jos ir as> nieko negalvodamas, rą praleidusi.
Ogi to-i “Kartą, parėjusi iš vienos 

antausį, net draugės vardinių, ji man pa- 
Visi kiek ne- pasakojo toki nuotykį: Esą, 

Motina P° žaidimu yra mada išeiti
paklausė: relėmis 

As karionė
pasivaikščioti, iki 
bus parengta, ji

va-
'N'u kam taip skaudžia'??’ 
paraudau ir tylėjau, lyg ver- .iUs* su kokiu tai italu, kuri ;.a- 
šis i turgų vedamas. Lyg tai žinojo iš anksčiau. Bevaikš- 
gėėa, lyg tai pyktis ėmė. Juk čiojant jiedu priėjo lumber

Suvedžiotojai

.'yard. kur buvę labai tamsu. 
Jie sustojo. Jos palydovas 
griebęs ją i glėbį ir ėmęs gla
monėti. Jis buvo kažkaip ap
sirengęs ir jo švarkas trukdė 

jo judesius. Jis pyko, o

“saulutė”—augH-i^š tik juokais, nieko blogo ne 
manydamas. . . . Julija irgi ty
lėjo. ir netrukus visi ašsiskirs- 

itėm kas sau. Vakaras buvo 
sugadintas. I ."žmonės sako, kad jeigu'J^m 
mergina pirmą syki uždroš, ir 
net skaudžiai, tai
ji to nebedarys. . .

rukscias 
sultis, kurios vabzdį tiesiog 
sutirpdo.

| Lietuvoje pelkėtose vie
tose auga
las, kuris turi daug žydin
čių stiebelių. Tie stiebeliai 
auga ratu. Kai tik į rato 

1 vidurį patenka muselė, stie
beliai susiglaudžia ir mu
selę užmuša.

Medis, Kurs Apakina x

Karibų juros salose (prie
Nevv Yorko valstijoje vie- persiskirti, paklausė, ar aš'Centralinės Amerikos) au- 

nintelis pagrindas gauti nenorėčiau jam dirbti ir'ga medis “manchineel.” 
“divorsą,” yra neištikimy- gelbėti vyrams skirtis. Aš.Medis kaip medis, turi ža
be. Kitose valstijose sky- buvau gavusi stenografės j liūs lapus ir neša vaisių, pa- 
rybų įstatymai nurodo ir ki-vietą, bet iš to pragyventi * našių
tokių priežasčių, dėl kurių sunku. O Mr. Craven ža-'niai

vyrai skirtig, pavyzdžiui, dėjo man nuo 25 iki 75 do- apie tą 
daugiau pnsi;(žiaurumas, šeimos apleidi- leriu už kiekvieną neištiki-'gu ir n 

ruošę šeimos gyvenimui, tai mas ir Tačiau j myb‘ - -
jiems nereiktų nuo žmonų 
bėgti.”&

Trečia moteris taip gynė 
moteris: “Be reikalo vyrai 
skundžias, kad žmonoms 
reikia pinigų. Žmona yra 
kaip vergė. Ji turi namus 
pridaboti, valgį virti, skalb
ti, prosyti ii- visokius sun
kius darbus dirbti, bet ką

viausia
uodai

i juokėsi. . . . Man nesmagu 
ntrą sykį ' pasidarė klausant to pa ;akoj i- 

mo. Juk aš jos neklausinėjau, 
j tai kam ji čia dabar. . . . Lyg 

1R‘jkas dvgtelėjo per širdį, bet aš 
stengiausi vyti šalin visokias 
mintis. Maniau sau. jauna dar 
ir paika. . . .

“Neklausiau, kaip tas pasi
vaikščiojimas baigėsi.

"Kitą kartą ji vėl papasako
jo, kad grįžtant vakare iš 
draugės, priėjęs koks tai vyriš
kis ir pasisiūlęs palydėt:. Be
eidami jie priėjo vieną namą. 
Jis pasiūlęs atsisėsti ant laip
tų. Prisėdo. Tuomet palydo
vas pradėjo neleistinai elgtis. 
Ji protestavo, bet jis nekreipė 
dėmesio. Ji pagrasino šaukti, 
o jis atrėžė: ‘Tylėk, kvailiuke, 
dar žmonės išgirs.' Kaip vis
kas pasibaigė, aš neklausiau. 
Man taip koktu pasidarė, ka i 
aš tik nusigrižau ir tylėjau. 
Dar jos vienas kitas papasako

"Dienos 'slinko, ir musų 
cidentas virtuvėje buvo užmir
štas. O gal ir ne. Bent aš jo 
neužmiršau. Gal ir Julija gai
lėjosi. kad be priežasties pasi
karščiavusi. Tik motina nie- 
so nematė ir negalvojo. Juli
ja jau buvo šešiolikinė. Nors 
anksčiau mudu vienas pro kitą 
praeidavom lyg ir nepastebė
dami viens antro, bet tas inci
dentas. tas jos antausis man 
užrėžtas kažkaip pakeitė mu
sų santykius. Aš visai ant jos 

Ir. keista, parei
damas namo pradėjau pirkti 
jai dovanų: tai šaitkošės, ta;

į obuolius, bet vieti- 
salos gyventojai turi 

medį visokių legen- 
neiti.perspėja prie jo 

jis užmuša arba
yra persiskirti, kai buvo mano darbas? Tikrai'na žmogų. Užvalgius jo 
savo partnerio ar nesunkus ir visai padorus, ‘obuolių, sako, tuojau numir-

Sutikau. Koks gi-nes apaki-

partnerės neištikimybę. To- Jei koks vyras, 
kio įstatymo dėka atsirado gauti divorsą, 'nori Įrodyti, 
nauja profesija — “suve- kad jis neištikimas, turėjau

norėdamas si. Tik ožkos gali ėsti to 
medžio vaisius. Daug kas 
tose legendose yra 
nyta, bet minėtas medis iš 
tiesų apakina. Jo sultys, 
patekusios ant žmogaus 
odos ar akių, sukelia užde-į

prama- , ,1 .( nebepykau.džiotojų profesija.” Iš pir- jam pagelbėti. Paprastai 
mo žvilgsnio atrodo, kad nustatytą valandą nueida- 
tai yra baisiai nepadorus vau i nustatytą hotelį, su
dalytas, bet tikrumoje toji tikdavau ieškantį divorso

Jei-vvra. ir iis užsakydavo i gįmą, Žmogus trumpam lai- 
Sueidavom, aš kui apanka?

,. j v x -x i -4.- j— o— r-— v.......— .vonios kambary persireng-1 Pirmą kartą apie tokios Į?
patį ^arbą ^etų m^)keti^po;gjna^ nuejt-; j hotelį, užsa-davau ir užsidėdavau ‘bath- rūšies medžius užrašė tūlas 

robc.’ Suknelę pakabinda- Mr. Seeman, 1850 metais 
vau kambary ant kėdės,

vra nekalta._ i-a
uz tai gauna. Jeigu vyras Vyras nori gauti divor- kambarį, 
samdytų tarnaitę, tai uz tą sa, jjs gajj pasamdyti mer

kia: “Moterys žiuri Į vedy-įčiau žmona ne tarnaitė. Jai 
bas, kaip Į pragyvenimo 
šaltini. Jeigu ištekėjo, tai 
reiškia, kad vyras turi jas 
viskuo aprūpinti. Aišku, 
vyro pareiga žmoną išlaiky
ti, bet kad žmonos reikala
vimai būna labai dideli.
Atiduok visus pinigus, ir vis

nL _ 1 » • rr-ę IlUClli i U Z. i? d“3O-J0 dolerių f savaitę. kambarį- ir g- anksto
pranešti policijai.

.. . tytu laiku policija (arba kad butų aiškiai matoma.
1 , i privatus detektyvas) ateina Vyras taipgi numesdavo

į kambarį, paima abiejų švarką. Tada laukdavom

nieko nereikia. Ji turi dirb
ti ‘iš meilės’ ir klausyti vy
ro priekaištų, kad perdaug
išleidžia pinigų.”

Čia aš perdaviau tik ke
lėtą vyrų ir moterų nuomo-'Vįįį^"'^?

Nusta-

vardus ir adresus, ir štai po detektyvų, kurie turėjo mus 
visos nuodėmės. O vyro ne- ‘sučiupti nusikaltimo vieto

jau įrodyta, je.’ Vyrai dažniausiai pri- 
žurna-

saldainių, tai šiaip kokių nie
kų. . . .Ji viską godžiai priim- 

o. N lo mszų daly Kelių p, i= 
ėjau prie didelių. Nupirkau 

labai gražią suknelę, o kai 
artėjo Kalėdos, nupirkau bran-

trūksta. Vis reikia tai nau
jų ‘forničių,’ tai ‘dresių,’ tai 
vėl ko nors. Žmogus visą 
laiką sunkiai dirbdamas ne
turi už ką alaus nusipirkti 
—viską atiduok žmonai.”

atplaukęs su anglų laivu 
“Herald.” Jis patvirtino, 
kad darbininkai, kurie nu
plovė vieną tų medžių, ap
ako, Jo paties akys taip 
pat buvo susirgusios, bet 
nesunkiai, nes jis tik lapus 
rinkęs. Po kurio laiko jo 

lų. taigi skaityti būdavo 'ir darbininkų akys vėl pa-

jimas apie ‘deitus,’ ir aš nebė
gu perlų šniūrelį. Pradėjau iš- O!iUia„ ramia: viaft klaUsy.

•<
•f

(t
•»
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M

nių tuo klausimu. Butų Reiškįa< divorsas garantuo- pirkdavo magazinu, 
malonu girdėti, ką mano Us viena buvusi -?uve. ių. t
musų >kaitjl(ųaiapie tai. įdžiotoja“ štai ka pasakoja daue'. Vienas buvo alsinę- įsitaisė. 

Mare rafcantliene. »apįe ?aVo profesiją: šęs šachmatus ir mokė ma-
I šitą bizni aš įsivėliau ne lošti. Ilgai laukti nerei- 

skyrybas. Aš iš-Rėkavo ir pasirodydavo iš 
tekėjau būdama 18 metų anksto
amžiaus. Buvome laimingi, kai.

JAUNAMARTĖS
MALDA

šitą
UGNIES per savo

h
Mirė Ieva Janelunienė

pasamdyti liudinin-

Girdėjau ir tokį vyrą:'JarP delnų paėmus šventą mdą. j kara3 vyras įstojo arde, adresą ir tuo man©Vnnn 
“Kodėl jos netiki, ką joms/-_>y j armiją. Iš jos grįžęs, jis ‘nuodėmė' baigdavos. Į tei-»ne,UnO <P’ Luno)’
sakai Jeigu vyras kur nore;Ta”%clnu namu ugne)ė užsimanė
užtruko, na kad ir su drau-.—p^ ug'„ete, įvieak negęslla.'sižiurėio 
gaiš užsiplepėjo, ir žmonai ma
pasako teisybę, tai ji netiki.

Visą mano tolimą kelionę 
Ir žėruok, žėruoki amžinai.

Tu šioks, tu toks, tu jnela-
gis, tu neištikimas ir tt ŠtaL .....
ką pasako žmona. Aš turiu Į*.Uv„j, v,s pk,,„o)a 
tikrai puikią žmoną,-paša-,K»‘P man tenal‘
kojo tas pats vyras,—bet ji Kvapą kepančios pirmosios 
man netiki. Ir aš nesakau' duonos

sybės. Ot, iŠ piktu-Tu paskleisk po svetimas ker-

farmeriauti. Pri- srr.t. eiti man nereikėdavo. 
Europoje badau- “Daba; aš tuo nebeužsi-Į 

jančių žmonių ir nutarė, imu. Ištekėjau. Ištekėjau 
kad farmeriai yra patys rei- už vyro. kuriam taip pat

jai teis
mo. Einu cigaretų pirkti, 
sakau jai, kad einu pas kai
myną, o jeigu einu pas kai
myną, sakau einu jai šait
košės parnešti. Tyčia me
luoju.”

Ketvirta nuomonė buvo'

cias
Ir dienų dienas karčiuose du

rnuose
Tu paslėpki motinos kančias.

Tu sušildyk vandeni šaltinio. 
Buk sesuo geroji iš dangaus. 
Kai aš prausiu galvą pirmutinio

tokia: Kodėl moterys Įsi- Mielo, mažo, verkiančio sunaus.
vaizduoja, kad jos viską U£dek prie mano karsto vaš-
riau žino ir kritikuoja savo,ka>
vyrus. Moko juos ant kiek
vieno žingsnio. Tu kalbėk 
taip, tu pirk tą, tu nueik 
ten. Bet to negana. Jos 
lygina savo vyrus su kitais 
ir, žinoma, svetimus vyrus 
stato pavyzdžiu. Bet ir to 
negana. Kodėl po vedybų
jos staiga pasidaro ligųiIr P™ asaras 1 boluoja

-------- Grižti

Kai miegosiu amžinu miegu. 
Amžinybei šventą liepsną blaš

kant.
Aš gyva Gabijoje lieku.«
Jau liūdnai jaunimas uždainuo

ja,
Atskleidžia ir atkelia vartus.

kalingiausi žmonės. Aš ban- padėjau 
džiau prisitaikyti prie nau
jo gyvenimo, bet nieko ne- ___
išėjo. Nutarėm skirtis, bet 
vyras pasakė, kad skyry
bom turiu pati pasirūpinti, 
o išlaidas jis apmokės. 
Kreipiausi i advokatą. Ką 
gi
ištikima. Kaip ta padare- seno 
ti?
katas. Jis pašaukė vyrą, 
kurs rūpinosi ‘neištikimy
bės Įrodymais.’ 
me tą vyrą Mr.
Taigi, Mr. Craven pasakė, 
kad vakare prie mano durų 
privažiuos automobilis ir aš 
turiu i ji Įsėsti. Laukiau.
Tikrai vakare pasirodė ma
šina. Įsėdau, Ten buvęs 
vyras nuvežė mane i turistų 
kabiną. Išlipom, Įėjom i

>.aip

auti skyrybas.”
—X.

Išlaikyti Kiaušinius 
Negendančius

Kaip išlaikyti ilgai 
turiu Įrodyti, kad aš ne- gendančius kiaušinius,

maišeliai? Grįžti namo iš 
darbo, žiūrėk, tau atskaito 
visą litaniją apie tai, kad 
jai galva skauda, kojos tin
sta, šonas diegia ir tt. O

Vestuvinis vieškelis platus.
J. BALTRUŠAITIS.

Pakalbinkime kaimynus ir-------- » —t-TMUguS IbCi

ii pas daktarą neina ir gana.Jvj.” Kaina metama $3^

eiti su ja Į ‘muvius,’ į parkus 
ir kitas vietas. Tėvai, kad ją 
patenkintų, dažnai ruošė na
muose vakarušas. kur suėjęs 
jaunimas pašokdavo. Motina 
tokiais vakarėliais paskambin
davo ant piano, o mes padai
nuodavom. Linksma buvo... . 
Vasarą suruošdavom išvažiavi
mą į farmas arba miškus. Kar
tais tokie išvažiavimai man 
brangiai atsieidavo, nes ne visi
pramogos dalyviai norėdavo 

Gegužės 21 d. mirė musų prisidėti prie išlaidų ir man
ilgamečio skaitytojo P.

enan-
čio 4420 Devereaux St„ P’ni- 
Įladelphijoj, žmona Ieva Ja- 
nelunienė. Palaidota šv. 
Marijos kapinėse gegužės 28 
. Tebūnie jai lengva Ame
rikos žemelė.

Koresp.

NUSIŽUDĖ IŠ MEILĖS

J a-1 tekdavo už juos apmokėti. 
Kažkaip pasidarė lyg savaime 
suprantamas dalykas, kad aš 
Julijos malonumus apmokė
čiau. Aš to visai nesipurčiau. 
Pinigų turėjau, uždirbau gerai, 
ir man buvo malonu leisti dėl 
jos pčnigą.

“Aš Julijos nelaikiau priri-/
šęs prie savęs.

MEILĖ PASIBAIGĖ■' -į ■ v
ne- 

nuo
kvaršino šeiminin- 

Čia man padėjo advo- kių galva>. Vieni kiaušinius 
aptepa vazelinu ar kitokiais 
riebalais ir tokiu budu iš

vadinki- laiko juos gerą pusmetį. 
Craven.(Valgiui tokie kiaušiniai nė-

kabiną, o po kelių minučių 
išlindo iš kažin kur Mr.

ra geri. bet kepimui visai 
tinka. Dideliuose sandė
liuose, kur kiaušinių laiko
ma labai daug, yra kiti už
laikymo budai. Bet vienas 
profesorius iš Cornell Uni
versiteto <Alexis P. Roma- 
noff) surado labai papras
tą būdą: kiaušinius 5 se
kundes palaikyti verdan-

Craven, užrašė mano ir to čiam vandeny. Po to, kai
kito man nepažįstamo vyro 
pavardes, adresus ir štai, 
mano neištikimybė buvo 
įrodyta. Skyrybas gavau be 
,vargo. Mr. Craven, tas pats 
,vyras kurs man pagelbėjo

Birželio 2 d. New Yorko • 
Centraliniame Parke buvo} 
atrasti du lavonai, vyro ir 
moters. Prie lavonų buvo 
raštelis: “Negalime gyventi 

negalime gyventi 
Tikime busime 

kartu.” Nusižu
dėliai Mrs. J. Rivera, di- 
vorsuota 30 metų moteris, 
ir L. Rizary 38 metų vedęs 
vyras. Vyras iš revolverio 
pirma nušovė moterį, o pas
kui sau paleido šūvį į bur
ną. Prie lavonų rastas .45 
kalibro revolveris.

Jei negalite pasiekti ko 
norite, norėkite tai, ką ga
lite pasiekti.

—Terence.

kartu ir 
skvrium. 
palaidoti

atauš, įdėti Į šaldytuvą. To
kie kiaušiniai gali išbūti
metus laiko nesugedę. Viengungiai vyrai man 
Kambario temperatūroj to-primena medžiotojus, kurie 
kie kiaušiniai išsilaiko tris mėgsta medžioti, bet nie- 
mėnesius. kad nepagauna laimikio.

Hollywoodo artistė Olivia de 
Havilland. kurios atvaizdas* 
čia matosi, geria kavą viena 
pati, nes su vyru jau nebe- 
sugyvena ir ieško divorso.

galėjau ramiai to viso 
tis. Pradėjau stebėti jos el
gesį nes visokios mintys man 
į galvą lindo ir nedavė ramy
bės. Ilgai galvoiiiu. tylėjau ir *
stebėjau. Nutariau baigti vi
są istoriją ir, sukaupęs visą 
drąsą, viena vakara aš jai pa- 
sakiau, kad daugiau draugauti 
su ja nebenoriu.

“Ką ji tuomet pagalvojo, ar 
suprato, kodėl tą pasakiau, aš 
nežinau. Ryto metą ji išvyko 
Į kitą miestą ‘atostogų.' mat, 
buvo pavargusi. . . . Aš likau 
su didele širdperša. Kelias 
dienas nė trupinio Į burną ne
ėmiau. Norėjosi kaukti kaip 
šuniui, ale ką tas matys. . . . 
Norėjau parašyti jai iaišką. at
siprašyti. kad tik grįžtų, ir vė! 
viskas butų po senovei. Bet 
negalėjau užmiršti jos elgesio. 
Kažkas joje buvo, kas stumte 

Juk ji buvo t°"Įsturnė mane nuo jos. Ir ilgė
jaus; jos. ir kartu nekenčiau. 
Valandomis būdavo stoviu prie 
(lango ir svajoju, kad štai ji 
pravers duris, ateis i virtuvę, 
ir vėl mudu sėdėsim ir šnekė
sim ir bus taip gera. gera. . . . 
Visokios mintys mane kanki
no, visokios abejonės, bet ma
no tvirta valia nugalėjo. Aš 
išsikrausčiau kitur.

“O paskui? Na ką gi pas
kui? Dar ilgą laiką negalėjau 
jos užmiršti, bet laikas, sako, 
gydo visokias žaizdas. Pagy
dė ir mano ligą. kuri vadinasi 
‘mylėjau mergelę’.“

Mano draugo žodžiai nu
skambėjo su karčia pašaipa. 
Vogčiomis pasižiurėjau į jį. 
kaip jis sėdėjo susmukęs, akis 
įsmeigęs į tolį, ir pagalvojau: 
“Kažin ar pagydė . . .” Dau
giau jau nieko jo nebeklausiau.

Pakalbink biznierius pu- 
•iskelbti “Keleivyje.” oa- 
garsinti savo biznį tarp lie- 
tuvių.
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Iš Plataus Pasaulio)
Krizė P.-Afrikoj Čili Varis

Dėl konstitucinės krizės Čili respublika, po vieno 
vie«a Pietų Afrikos provin- mėnesio pertraukos, vėl pra- 
cija, Natai, grasina atsiskir- deda gabenti Į užsienius ir 
ti nuo P. Afrikos Unijos ir ypač į J. A. V. savo vari. 
pasiskelbti nepriklausoma. Per ištisą mėnesį vario ek- 
Toj provincijoj gyvena 270, sportas buvo sulaikytas dėl 
697 europiečiai, jų tarpe 30 kilusio ginčo, kokias kainas 
nuošimčių kalbančių olan- už jį mokėti. Varis yra svar- 
diškai, ir apie 2 milionų ne- blausias Čili eksportas, 
grų ir maišyto kraujo žmo
nių. Rumunija “Valosi’

Rumunijos bolševikų re
žimas “išvalė” iš komparti- 

Gegužės 30 d. Japonijos jos politbiuro kelis aukštus 
komunistai keliuose miestuo- partijos vadus, o jų tarpe ir 
se sukėlė riaušes. Jie metė pasižymėjusią savo žiauru- 
kelias bombas, kurios užmu- mais Ana Pauker, buvusią 
šė tris žmones. Apie 80 žmo- Stalino patikėtinę Rumuni- 
nių buvo sužeista bombomis joj. Ana Pauker į Rumunijąį 
ir susirėmimuose su policija, atsikėlė po karo kartu su ru 
Japonų bolševikai gegužės'sų raudonąja armija. Su ja;

Riaušės Japonijoj

KELEIVIS, SO. BOSTON

TARIASI APIE BELAISVIŲ TVARKYMĄ

Belaisvių stovyklų viršininkas gen. H. Boa t nėr (dešinėj) 
tariasi su gen. T. J. H. Trapnell apie stovyklų priežiūrą. 
70,000 neramių belaisvių yra didelė problema, ypač kad 
bolševikai belaisvius nori panaudoti savo propagandai ir 
juos kursto maištauti prieš amerikiečius.

BROOKLYNE PARSIDUODA 
APTIEKA

Senai įsteigta, gausiai lanko-Gegužės 4 d. Lietuvių
. _ . . Klubas turėjo savo susirin- ma lietuvių ir slavų tautybės

Gegužės 9 d. oa. mirė se- jr ,)aĮ diena pikni- žmon*M» dėl savininko senatvės
nas “Keleivio” skaitytojas k Susirinkime buvo apJ,įduodama kartu su mariniu 
Leonas Butą. Velionis buvo svetainės statvmo kurwme -vra dar 2gimęs Lietuvoje 1881 klausimas’ leidimas ^.'štorat, o virime 3 hutą,. Krop

tais. Židikų valsčiuje, Pet- gaulas. planai patvir-
£LS‘.'g°,tinti. šėlų jau nemažai par- 

duotų. Pirm. A. P. Norris

Mirė Leonas Butą

dvi savaites ir mirė šv. Juo
zapo ligoninėj.

Velionis per 40 metų gy
veno’Hamiltone ir 33 me
tus dirbo plieno kompanijoj, 
iš darbo 1949 metais pasi
traukė į pensiją. Jis gyveno 
24 Lyndhurst St., Hamilto
ne.

Velionis paliko nubudime 
Į žmoną Oną, buvusią Abar- 
itaitę, du vedusius sūnūs, ke- 
įturias ištekėjusias dukteris, 
aštuonius anukus ir vieną 
seserį, Mrs. Anna Broch De- 
droit’e, Mich.

L. Butą palaidotas gegu
žės 12 d. Holy Sepulchre ka
pinėse. Tebūnie jam leng-

penkiems mėnesiams išvy
ko į “Nortus,” tai jį pava
duos vice-pirm. Rozenski. 
Susirinkimų per vasarą ne
bus, negut jei dėl svetainės 
statymo kiltų reikalas su
šaukti nepaprastą susirinki
mą.

•«. i J ......ja, „„ J.!bulvi buvo perteUius o dėl tu skanomynu, lai imsite tukti. . t, “ 1
30 d demonstruoja atmin-,kartu išvalyti V .Luca T. ko jų dabar nėra, Ar tjk ne..storėt;, kas Amerikoj nįra ma. va ilsėtis Kanados zemelej.
ciai savo peštynių su ame 
i ikiečiais kareiviais 1950 me ję” Stalino satrapai, 
tais, kada jie buvo sukėlę
kruvinas riaušes. Pietinėj Korėjoj

Pietinėj Korėjoj vyriausy-

Geoigescu ii kiti nusidevė- įus doleriniai viešpačiai suval- doje.

Valstybe po Vandeniu

Viena Indijos valstybė, Bi-

Tokiu budu musų poli- 
gę visas biednuomenės bulves, tiški burtininkai, pasigailėda- 
o gal kainų kontroliuotojai su- mi musu, milionus bušelių bul- 
sirupino darbininkus ir jų šei- vių paverčia puvėsiais ar trąšo
mis atpratinti nuo bulvių, kaip mis, arba ispaniškiems fašis- 
atprat.no nuo geros, tinkamos tams parduoda bušelį už centą, 

dėl musų gerovės”?

Koresp.

tis šiuo udre.su:
J. Grabauskus. 

227 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(24)

REIKIA PUSININKO •
Ieškau pusininko. Turiu 18** akrų 

žemės su genais trobesiais, 17 gy
vulių, 3 arklius, 5 avis. Rašykite:

R. Žukauskas, 
liox h8,

Rivesville, W. Va.
(25)

KAMBARYS DYKAI
Senu amžiaus vyras ar moteris, 

kuris negeria ir nerūko, gali gauti 
pas mane kambarį dykai, nes man

iwko ' vienam nuobodu. 
f J . 1 A. Gulbinas,

SUSI-' 33 School St., W. Han. 
Vie

Hanover, Mass.

PAIEŠKOJIMAI

Gegužės 11 d.
BALF’o 39 skyriaus 
rinkimas mano bute. 
toj nedalyvavusio pirminin-

’ko mitingą vedė vice-pirm.
. VT i zvt .i \ V, i Matilda Ramanauskas arba josA. Norėk (Noreika). Buvo broliai, ku« iš Degučiu kaimo, Ma- 
priimto atskaito, ją išdavė™“"“’“ «— »$*

A. Butkeraitis,
1228 No. 12th St., Philadelphia, Pa.

pp. M. Popiera, A. Norėk, I 
J. Verbila ir V. Daugnora. 
Įplaukų turėta $182.26, iš
laidų—$14.68.

bė areštavo kelioliką parla- sveikatai, mėsos? Sako, jum ir vis tai 
- mento narių ir politikierių, sveikiau bus liesesnė, kaip au- • 

laspur, yra pasmerkta išny- kurie kaltinami ruošę są-sys, uodegos ir skusti kaulai!] 
kimui. Bėgyje penkių metų mokslą užmušti prezidentą O kad dar ir bulvių pridėti prie 
visa tos valstybės teritorija Į Syngman Rhee. Opozicija iš
bus užlieta vandeniu, nes savo pusės sako, kad S. 
dabar statomas pylimas Ba-įRhee ruošiąs dirvą savo dik- 
khra ir Nangal upėms už-Įtaturai.
tvenkti ir vėliau didžiulis

DĖDĖ JUOZAS. 
Springfield, Mass.

Naujienos is Kanados
dirbtinas ežeras padengs vi
są Bilaspur plotą.

Saugos Erelius

Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Seimas

Liepos 8 Dieną Clevelande

Paieškau Stanislovo Milevskio, ki
lusio iš Kušleikių kaimo, Kelmės 

Nutarta (valsčiaus- Prašau atsiliepti, nes ga- 
. . i .. , ,, ivau daug žinių iš Lietuvos. Manovienbalsiai nupirkti du klu-Adresas: (25)

Elizabeth Petrauskas,bo šėru už $50. Į BALF’o 
centrą nutarta pasiųsti 
$115. Su narių duokle 
($14) ižde pasiliko $16.

6435 So. Hamilton Avė., 
Chicago 36, III.

Aš, Benediktas Lekavičius (Laka- 
witcia), Jurgio ir Onos (Kavaliaus
kaitės) Lekavičių sūnūs, Gimęs 1884 

. . ' metais Trakų apskrity, Žaslių para-
p. Popierai iš pijoj. Lėlių kaime, gyvendamas So.

i Bostone esu buvęs narys Šv. Kazi-
Atsisa kius 

iždininko vietos,
. . metus, Į jo “'"‘g* Stasį ir Mikų Kavaliauskus, ir
gijos seimas šaukiamas lie-1 rinkta p-lė A. Navickaitė, pusbrolį Stasį Lekavičių, su kūnai, 
pos 8 d. Cleveland’e, Ohio. kiti valdybos nariai tie pa- kalas svarbus, nes mano dokumen- 
Seimas įvyks SLA seimo lai-tys: pirm. J. Bubnis, vice-į^^ ’̂, ’
ku, Hotel Cleveland patai 
pose, 6 vai. vakare. Atkrei 
piamas dėmesys, kad drau- Daugnora, 
gijos seimas bus svarbus, 1 norju padaryti mano
numatoma apsvarstyti toli- BALF’o pirm. kun-

sni m d,,*u?1J°S veikimą. Koniius buv0 atvykęs į mu- 
Visos TMD kuopos skviecia-

Pranešama visoms Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuo
poms ir nariams, kad drau-

miero Draugijos iš Cambridge^ tu-
ič_ tėjau Lawrence giminių: M. Cvira- 

- 1 ca Stasi ir Miką Kavaliauskus, ir

o dabar jie reika-
. lingi senatvės pensijai gauti, manopilTO. A. Norėk, sekr. C. K.'amžiui įrodyti Kas iš minėtų gi- 

Braze ir organizatorius V.
tos. (25)

Ben. Lekavičius,
* c/o John Kaulaičia,

1 Holyoke Avė., Rumford, Me.

MONTREALIO ŽINIOS ną). Balsavo 355 asmenys 
kas iš užsiregistravusių su
daro 48.22'/.

Išrinktiesiems* linkėtina 
našaus darbo. Naujai iš
rinktosios krašto tarybos

, ateitis dabar priklausys nuo
ką rengti birželio 22 d. 
gražioje J. Banakavičiausi vadovaujamasi 
vasarvietėje, Brome, R. R. Ižinės balsu, bus išlaiky- 
1, Quebee. Neturintiems demokratiniai principai, 

darbo vaisiai bus geri. To 
nuoširdžiai ir linkime. 

Nedarbas Nemažėja

Šiais metais, sumažėjus 
sezoniniams darbams, ypač 
gyvenamų namų statybai

Amerikos vidaus reikalų Liet. Darbininkų Draugi- 
sekretorius, O. L. Chapman, ja savo susirinkime gegužės 

22 d. nutarė pasveikintiApvogė Bažnyčią . R „,. j g
Vienoj Brooklyno, N. Y. draudžia naikinti baltuosius 

katalikų bažnyčioj vagys pa- ams, Amerikos valstybės Tradicinį kuopos pikni- 
vogė brangenybių maždaug simbolinį paukštį. Visame
už $100,000. Brangenybės, krašte arai uždrausta nai= 
dvi karūnos papuoštos dei- kinti dar 1940 metais, tik 
mantais, pavogtos iš Regina Alaskoje už jų naikinimą iki 
Paeis bažnyčos Dvyliktos šiolei buvo mokama po $2 susisiekimo priemonių, kaip 
Avė. ir 65 gatvės kampe, premijos. Dabar ir Alaskoje visuomet buvo, nariai i>aru- 
Brangenybės nuo vagiančių arai yra vyriausybės saugo- ping nemokamai.
kandžių buvo apdraustos. mi nuo naikinimo. XT , ,

Nors palengva, bet kuo
pos veikimas eina geryn. 
Daug impulso ir pasiryžimo 
veikti įnešė prof. J. Kamin
sko apsilankymas šių metų 
pradžioje ir duoti nurody- 

šiais metais gegužės 20 m»i bei pamokinimai na
riams.

KAS MUMS RAŠOMA
Liūdnos Sukaktuvės

Visokių sukakčių žmonės su
silaukia per savo gyvenimą, 
linksmų ir liūdnų. Bet retai 
kas turi tiek liūdnų sukakčių, 
kiek šiais metais tenka mano 
daliai.

Vasario 24 d. suėjo 60 metų 
mano gyvenimo sukaktis. Tai 
nei liūdna nei linksma sukaktis, 
bet štai kovo 31 d. suėjo 10 
metų, kaip banditai pagrobė 
mano mažus vaikučius. Ma
žiausias vaikas buvo tik dvejų

Tokių sukaktuvių nelinkėčiau 
nė savo pikčiausiam priešui.

Beje
d. suėjo 40 metų. kaip atvykau
Amerikon, iš Kauno i Bostoną.

Visokias sukaktuves žmonės 
mini, bet kai tenka minėti to
kias liūdnas, kaip man šiais 
metais prisieina, tai ir vėl iš 
naujo pergyveni visą širdgėlą 
ir skausmą.

M. PAUPĮ .IS. 
Hudson, Mass.

Bulvės
vaikus išpirkti, pinigus paėmė, Kam Dievas sutvėrė bulves? 
bet vaikų negrąžino. Sena patarlė sako. tam, kad

Dėl vaikų netekimo mano biednas žmogus turėtų kam 
moteris įpuolė į tokią despera- kailį lupti! Bet kur dingo 
ciją. kad susirgo proto liga ir Amerikos bulvės? Prieš porą 
balandžio 30 d. suėjo 10 metų. savaičių jų pasigedo ir negavo 
kaip ji buvo padėta Į ligoninę, namų šeimininkės. Bulvių pa- 

Birželio 17 d. minėsiu kitą sigenda valdžios “šefai” ir ra- 
sukakti. nes sueis lygiai du me- dio komentatoriai, visi pravir
tai, kaip daktarai N. E. Dea- ko graudžiai ieškodami bulvių 
coness ligoninėj nupiovė man Tikri burtai.
abi kojas aukščiau kelių. krautuvėse šiuom

mėnesių. Banditai pareikalavo

Kitais metais 
laiku senu

sergantį prof. J. Kaminską.
Gimiinės ieško: Jono, Petro ir 

Juozo Preidžiu, iš Karužiškio kai- 
• x — -»i_ • i”00’ Velžių valsčiaus. Panevėžio ap-sų miestą, čia išbuvo savai-. srities, ir Juozo Skupo iš Suba- 

tę, bet nepasijdomavo,
i~i--------- i— —-i_i_ ! x: pranešti “Keleivio” ofisui,
-- - . . _ _____ - Broadway, So. Boston 27,Kadangi spaudoje teKo Mass. (£5)

mos pasiruošti seimui ir įs-
pačių išrinktųjų. Jeigu bus ^v0 atstoyus.ar. su'i skyrius dirba" ir ką veikiai 
vadovaujamasi tautos ir sa-uraugijos Įgaliojimus'Ka s » snaiidnio Uua’m’L '

vykstantiems i SLA seimą skait tj niKiskundįnl d4| 
Clevelande. 1-------

Valdyba.

Žvejai Kalbės
Linden’e, N. J.

Paieškau savo pusseserės Valerijos 
.BALF’o veiklos netikslumų Oerleitytės-Dapšienės, kilusios iš 

. i . Truikinų kaimo, Skuodo valsčiaus,Vokietijoje tai buvo kilę Kretingos apskrities. Gyveno Brook- 
sumanymų j centrą nieko S)
nesiųsti. Aš pasiūliau, kad
$115 butų pasiųsta. Susi
rinkimas su tuo sutiko, bet

Birželio 8 d. Lindenan į.ne v’s’ na,4ai tam pritarė. 
1 ALT skyriaus gegužinę at- girdėti kritikos dėl

(o butų trukumas yra labai'Vyksta trys bėgliai žvejai ir BALF’o pirmininkę kelio- 
didelis), bedarbių skaičius!kalbės anie savo Derevveni- nės i Europą, kas nemažai

Veronika Rusienė, 
2 Semm St., 

Roslindale, Mass.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdai. 

Visas pasaulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Či
kagos lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek daug, 
kiek apie juos parašyta šitoje naujoje novelių knygoje. 
316 puslapių; iliustruota; kaina 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI—Amerikos lietuvių gyvenimo ro
manas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinis romanas, kuriame tiek 
daug parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai; Jono 
Šliupo, “dėdės” šerno ir kun. Demhskio atvaizdai; kai
na 3 doleriai.

Visos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
• Rašykite;
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicagoi 8, III.

Tautininkai Nepasikeitė

Musų patarlė sako, kad 
kuprotą nė grabas neištai
sys. Taip yra ir su musų 
tautininkais. Nors jie de
dasi demokratais, bet štai 
“Dirvoje” gegužės 15 d., 
nr. 20, straipsnyje “Kodėl 
Pasirinko Republikonus ir 
Taftą,” sako: . Gi kal
tinimas, kad jis esąs didžio
jo kapitalo žmogus, išplau
kia ne iš kur kitur kaip iš 
ambimbicingų darbininkų 
sąjungininkų vadų, kurių 
sauvaliavimą Taftas nori 
pažaboti.”

Reikalavimas, gyvenimui 
pabrangus, pakelti darbi-’ 
ninkams atlyginimus tauti
ninkams reiškia “sauvalia
vimą.”
Rinkimai į KLB Montrealy 

•
Išrinkti: Andriuškevičius 

—151 b., Arlauskaitė—224 
b., Juškevičienė—222 b.,
Kardelis—193 b., Lukoše
vičius—165 b., kun. Riekus 
—172 b., Toliušis—154 b.

Kandidatais liko: Lek- 
nickas—128 b., Balzaras— 
119 b.

Iš Montrealio kolonijos, 
turinčios virš 10,000 lietu
vių, užsiregistravo j bend
ruomenę, turinčių teisę bal
suoti, 734 asmenys (į šį 
skaičių įeina ir tie, kurie 
užsiregistravo rinkimų die-

Montrealyje nemažėja. Šio
mis dienomis Monrealyje 
veikiančios skerdyklos vėl

kalbės apie savo pergyveni . .
mus ir dabartinę būklę Lie-.R1”1^ kainuos^ ir jeigu ta 
tuvoje. 
progos

Kiekvienas turėse 1 i ° n e padengiama iš 
BALF’o lėšų, tai ar nebussu jais asmeniškai

paleido visą eilę darbinio-,pasikalbėti ir sužinoti visą- skriauda šelpiamiems 
kų. Paleistieji yra naujai teisybę apie dabartini oryve-:^mon®ms^ 
priimti, iš bedarbių tarpo,
darbininkai.

APSIVEDIMAI
Aš esu dar jaunas lietuvis, gimęs 

4-12-24 ir Kanadon atvykęs 1951 
metais. Ūgis: 5 pėdos ir 8 coliai; 
tamsiai gelsvų plaukų, neblogai iš- 
rodau ir norėčiau susipažinti su 
rimta lietuvaite vedybiniais tiks
lais. Prašau adresuoti: (23)

Mr. V. K.,
636 Broadyyav, So. Boston, Mass.

Į kitus fabrikus mažai 
girdėti, kad butų priimama 
nauji darbninkai. Be to, 
naujų imigrantų skaičius, 
daugumoje vokiečiai, italai 
ir prancūzai, nemažėja.

Pagins.

Sveikinimas Profesoriui 
Kaminskui

Brangiam Profesoriui Juo
zui Kaminskui:

Mes su didžiausiu susi
rūpinimu sekame jūsų svei
katos stovi. Linkime tams
tai, mielas profesoriau, ne
prarasti viltį, greitai atgau
ti sveikatą ir vėl, kaip iki 
šiol, su neišlaužiama vilti
mi tęsti kovą—jai vadovau
ti—už išlaisvinimą musų tė
vynės ir, .ją išlaisvinus, at
statyti joje demokratinę 
santvarką.

Mes tikime, kad tamsta 
tos dienos sulauksi ir galė
sime visi kartu džiaugtis jū
sų ilgo amžiaus kovos vai
siais.

LDD 35 kuopos įgalioti:
J. B&kanavičiut,
A. Matulis,
Pr. šimelaitis.

nimą Lietuvoje
Gegužinė prasidės 1 vai.

Gal dėl nepasitenkinimo 
centru vietinis BALF’o sky- 

po pietų, o programos pra- l*u.s’ kuris seniau turėjo 
džia 4 vai. po pietų. Visas a.PIe (^a^aF b®turi
gegužinės pelnas iki vienoTiesa, prisirašė p. 
cento skiriamas kovai už'-^u ’’a Style, tai turime 14. 
Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę. Tad birželio 8 d. 
visi kviečiami į Lindeną, 
340 Mitchell Avė., į Lietuvių 
Laisvės Parką maloniai pra
leisti laiką ir kartu paremti 
Lietuvos laisvės kovą.

J. Prapuolenis.

REIKALAUJAME
AGENTŲ

Didelė proga dėl moterų ir vyrų, 
pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu
rėsi naudingą »r pelningą darbą, su 
geru atlyginimu. Tuojau rašykite:

DEKEN*S OINTMEN’T CO.
P. O. B«n 666 Xewark 1. X. J.

(31)

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirmą kartą 
išleistos lietuvių kalba juoku plokš
telės— rekordai. čia rasit juokų, 
juokelių—net linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarų. Kaina tik $1.00. (26)

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Bo* 666. Newark 4. N. J.

Laika* užsisakyti “Kelei 

vio” kaleadorių 1952 me* 

tam*. Kaina 50 centų.

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s N • u J a 
Maistinga G y d u o»• 
yra mišinys riešuto).
uogų, šaknų ir k»pQ; 
ji yra vartojam* nuo 
visokių nervų ligų' ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, ger* 
nuo inkstų (kidneys) 

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia lig* 
sirgtumėt, šitame _ mišiny yra 
stiprinimų. Vartojama arbatos 

Svaras $8.000, pusė 
.00.

SLA 44 kuopa nutarė per 
vasarą mitingų nedalyti.
Artimiausias mitingas įvyks svaro $2
spalių 5 d. pas pp

or- 
svaro

Prisiun-

cius.
C. K. Braze.

čūim i namus.
ALEXANDER’S COI

414 West Broadawy 
South Boato* 27,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRSUA $2,426,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčtų lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį ‘‘Tėvynę’’ nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimią 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos n*e 
riais. Smulkesnių paar.škinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30tk Street New York 1, N. Y.

atprat.no
atprat.no
udre.su
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DAR APIE CELLER BIL1Ų LIETUVIAI BAIGĖ
--------- , TECHNIKOS MOKYKLĄ

Pereitame “Keleivio’’ nu-' --------
meryje buvo jau rašyta da- Aukštąją technikos mo 
lyti \Vashingtonui spaudi- kyklą šiais metais baigė bu-1, 
mą, kad butų priimtas kon- relis lietuvių. Mokyklos iš-i 
gresmono Celler’io H. R. leistuvių iškilmės vyksta ši 
7376 bilius. Šią savaitę grįž- trečiadieni Femvay teatre, 
tam prie jo dar sykį, nes rei- Baigusiųjų lietuvių tarpe 
kalas labai svarbus. yra: John V. Belskis, Ro-

Jeigu tas bilius pereis su mualdas Bričkus, Alfred 
musų siulomom pataisom, Danksevvicz, Vitalis J. Lem
tai apie 10,000 lietuvių, jų beitas, Daniel J. Maneikis, 
tarpe ir Mažosios Lietuvos V. S. Vaitkevičius, Charles 
tremtiniai, galės dar atvykti A. Shionis ir k.
Amerikon. Šio biliaus rei- ---------------------------
kalu IVashingtone jau yra VALSTIJOS SENATAS 
buvę BALF’o pirmininkas APKARPĖ BIUDŽETĄ
kun. Končius, vice-pirminin- ---------
kė p. Devenienė ir iždinin- Valstijos senate buvct 
kas p. Trečiokas. Jie prašė, svarstomas gub. P. A. De-

KELEIVIS, SO. BOSTON

I

MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS
LIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS ĮVYKSTA

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 22 D.
Visi važiuokite į didžiau*! lietuvių sąskridi Naujoje Anglijoje.

Atsivežkite ir savo draugus, čia galėsite laimėti daug gražių dovanų. Per visų dienų gros pagarsėjęs 8 PC

AL STEVENS ORKESTRAS 
BROCKTON F AIR GROUNDS

Didelė vieta, kur turėsite progos susitikti su senai nematytais draugais. Kailių pirklys Warris iš Brocktono 
parodas naujausių madų kailinių apdarų.

IŠGIRSITE POVILO IR NELYTĖS DUETĄ
Plate.nių informacijų ir apie išvykimo laiką autobusais klausykitės l ietuvių Melodijos Valandos radio progra

mą kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. iš WH1L stoties, 1430 kc.

J. PETKEVIČIUS DIRBA BEN 
N. E. MUTUAL LIFE CO.

Justinas Petkevičius, pa
gal N. E. Mutual Life Insui

i: i: ii i.jSfi.į. 2. i:

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

PALBY VYKSTA 
I EAST ST. LOUIS

Ben Palby (Palubeckas) 
šią savaitę išvyksta i East

kad Celler’io bilius butų pri- verio pasiūlytas papildomas ance Co. pranešimą, nesenai St. Louis, Iii..J sat o sunaus
imtas, tik numatyta jame biudžetas, kuriame numa- pradėjo dirbti toj kompani- vestuves, kurios Įvyks bir-
data 1945 tremtiniams butų tvta išlaidų S2.6S0.663 ke-'joj, Lambert M. Huppeler .želio 7 d.
pakeista i 1939 metų rugsė- liams tiesti ir kitiems rei- agentūroje New Yorke.rei-
jo 1 d. datą. kalams. Senato republiko-

Dabar Į kongresą buvo as- nai nuo to biudžeto nukilto 
meniškai pakviestas BALF’o 540.000 dolerių, bet atsto- 
reikalų vedėjas p. Petras vų rūmų demokratų daugu-
Minkunas. Jis gyvu žodžiu ma. keta ginti papildomą

UNIJOS SIUNČIA
J’S>tnnwPe?k^V1t1US^d" DELEGATUS J CHICAGĄ 

na 630 \\ estminster Road, * *
Brooklyne. Jis 1948 metais
yra baigęs Tuebingeno uni
versitetą ir su pagalba p.

Musų valstijos unijos, 
CIO ir A D F, siunčia i de-

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

317 E St., So. Boston, Mass. 
TeL SO 8-2885

Banditas Cypėj už $14,000 Pasilinksminimo Vakaras
Dorchesterio Klube

paaiškino, kokios svarbos to biudžetą, kaip jis gubema- Rabįnavičiaus buvusio Lie- mokrat^ partijos konvenci- VVoonsocket, R. I., viena-
biliaus priėmimas turėtų liktoriaus pasiūlytas. tuvo^ dįpiomato, atvyko & Chicagoje 14 delegatų. me banke šj pįrmadienj pa- ši
kasiems Europoje musų tau- ------- ------------------- Amerikon. J. Petkevičius Tu.°. bu,du vakt1?? sh odė banditas. Jis atėmė d., 7
tvbės tremtiniams ir nurodė, NELAIMĖS PRAMONĖJ vrjl Lietuvos teisi- umJ05 ^al ankščiau susin-
kodėl mes prašom pakeisti 
to biliaus numautą 1945 
metų laiką, nes Lietuvos

DIDELĖ TRAGEDIJA

Pereitais metais įvairiose 
pramonėj žuvo

Amerikon. J. 
yra žinomo Lietuvos 
ninko Tado Petkevičiaus su 
nūs.

žmonių bėgimas nuo bolše- nelaimėse 
vikų teroro prasidėjo ne 16,000 žmonių ir du milio- RADIO STOTYS

šeštadieni, birželio 7 
d., 7 vai. vakare Dorcheste- 

is banko tarnautojų 14,000 rio Lietuvių Piliečių Klubas 
. b Jau ėj° Pro du- rengia šaunų pasilinksmini-

ris, kaip pasirodė valstijos^mo vakarą klubo patalpose, 
39 Žmones Žuvo Nelaimėse1 policininkai ii banditą pri- 1810 Dorchester Avė. Bus

--------  įvertė pasiduoti. • i muzika, užkandžiai ir kito-
‘ Naujosios Anglijos ke- Banditas padarė klaidą,'kie smagumai. Visi malo-

_ ša su demokratų partija.

Populiariškos 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesVVHIL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį gi.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Masu,

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

nuo 194o, bet nuo 1939 me- nai žmonių sužeisti, dange- NEPATENKINA TAFTO - kitokiose nelaimė- kad jis nepastebėjo, kaip i niai kviečiami.
tų rugsėjo Įdienos. lis jų padaryt invalidais ---- — pev nga Gedulo savait- vienas banko tarnautojas'

Musų BALF o pastangų visam amžiui Del nelai- Senatorius Tafskunde- Į Dau-pabėgo iš banko banditui
mių krašto ūkis turėjo ne si, kad radio ir televizijos *
mažiaus, kaip 5.000,000,000 stotys varys didelę propa 
dolerių nuostolių. • gandą už gen.~Eisenhowerį

BALF’o 
tačiau neužtenka. Turi da
ryti atatinkamą spaudimą 
visos musų draugijos, klu
bai, visos organizacijos ir 
pavieniai asmenys. Reikia

Prezidentas
kalbėdamas Industrial iškilmes iš Abilene, Kans., 

rašyti rezoliucijas ir siųsti Safety konferencijoj sakė, kur generolas kalbės. Sė
jas Washingtonan. Kap jas kad tokie skaičiai yra skau- natorius reikalavo, kad sto- 
rašvti ir ko jose reikalauti, !di tautinė tragedija. į tys ir jam duotų nemoka-
pavyzdys jau buvo nurody- --------------------------- mai tiek pat laiko aiškinti

Dėl nelai- Senatorius Taft skundė- se Pe? .gali žuvo 39 žmones
S giausia žmonių tiek Naujo- jame bešeimininkaujant.

, - joj Anglijoj tiek visame Pabėgo ir vienas bankojgandą fe gen.-EwentM^er krašte žuvi automobilių kostumerfe fr kostumeris 
Trumanas si trečiadieni, perduodamos ...4 r nelaimėse, nors šiemet au-

Rengėjai.

tas šioje vietoje pereitą sa
vaitę.

Massachusetts lietuviams 
patartina rezoliucijas adre
suoti savo valstijos kongres- 
monams, kurie Įeina Į teisių 
komitetą, būtent, Hon. 
Thomas J. Lane, Hon. Har- 
ęld D. Donohue ir Hon. An- 
gier L. Goodvvin, adresuo
jant: House of Representa- 
tives Office Bldg., Washing- 
ton 25, D. C.

Šituo reikalu rūpinasi ir 
kitų tautybių grupės. Dau
gely vietų yra susidarę iri 
bendri tokių grupių komite
tai. Bostone BALF’ą atsto
vauja tam tikslui “sudaryta < 
komisija, kurion Įeina trys f 
BALF’o direktoriai, M. Mi
chelsonienė, J. Jankauskas 
ir J. P. Tuinila, ir du vieti
nio BALF’o skyriaus nariai, 
K. Namaksienė ir J. L. Kas- 
mauskas.

Jei kas norėtų daugiau in
formacijų, arba gatavo re
zoliucijos teksto, tekreipiasi 
i mane, žemiau pasirašiusią, 
arba i p. K. Namaksienę.

Kai kurios musų organi
zacijos savo pareigą jau at
liko. Teko girdėti, kad ata
tinkamas rezoliucijas jau

Gatvėkarių Tarnautojai j jo pažiūras.
Balsuoja dėl Ginčo Dvi radio tinklų kompa

nijos, CBS ir ABC, atsisu

ku skaičius yra mažesnis, 
kaip 1950 metais.

New Boston Committee 
Renka Savo Pareigūnus

ir banko tarnautojas prane
šė policijai apie apiplėšimą 
ir policija atskubėjo Į In- 
dustrial T rust Co. dar Į pat 
laiką, kada banditas su pi
nigais ėjo pro duris.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per stotį WBMS, 
1090 kilocycies, 9:30 iki 
10:30 vai. ryte sekmadienį, 
bus sekanti:

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvis* 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios.

Ilgai užsitęsęs rytinės
. Pereitą savaitę New Bos- 

kė senatoriaus reikalavimą;ton Committee (NBC) iš-
Mass. gatvėkarių kompani- patenkinti. Trečioji, NBC rinko nauju.' 
jos tarnautojų streikas ši kompanija, dar neapsi- 
trečiadieni sprendžiamas sprendė.
tarnautojų balsavimu. 1,800
streikuojančių tarnautojų 
slaptu balsavimu pasisakys 
dėl kompanijos pasiūlymo 
pridėti algų po 15 centų i 
valandą. Jei dauguma pa
sisakytų už priėmimą pasiū
lymo, streikas baigtųsi.

A. L. Tarybos Skyrius
Neminės Birželio Dienų

Vietinio 
valdyba 
nutarė šiemet 
minėti “Birželio

Atidarė Naują 
Vandens Rezervuarą

Šeštadieninės Mokyklos
Baigimo Aktas

pareigūnus ar- 
timiausiems dviems me
tams. Išrinkta 250 žmonių 
i “civic council,” direktorių 
komisiją, nominacijų komi
tetą ir kitoms pareigoms.

Pereitą savaitę buvo ati
darytas naujausias musų 
valstijoj vandens rezervua
ras, Quabbin Reservoir, ne 
toli nuo Noilhampton. Nau

Šeštadieninės
NBC yra piliečių organi-ijasis vandens “sandėlis” 

mokyklos zaciJa' kuri pereitais rinki-!aptarnauja Bostono miestą
baigimo aktas ir graži meni
nė programa Įvyksta šį šeš
tadienį, birželio 7 d., 4 vai. 
po pietų pobažnytinėje salė
je, W. Fifth St. Po progra
mos veiks bufetas. Mažes-

ALT skyriau 
avo pasitarime įokjaj

mais indorsavo visą eilę j h' apie 30 priemiesčių. Jis 
kandidatų Į miesto valdžią užtikrina vandens statymą 
ir juos pravedė. Ta orga- miestams be jokios sausrų 
nizacija ir toliau veiks, kad baimės. z
miesto valdžioje neprivistų; Naujojo rezervuaro ati- 
nepageidaujamų elementų, daryme dalyvavo adv. J. J.

NBC. sudaro Įvairios pi-j Grigalus, kaipo Metropoli- 
liočin yufiins nniins’itan Distrikto Komisiios na-dPauniX\kh gxyXnkmsbus !ieči« organizacijos, unijos tan Distrikto Komisijos na 
ir atskiri asmenys, kurie 
nori miestui duoti švarią h 
taupią valdžią.

R Visi dalyvaukime ir
°? Parodykime’ kad lepinamės

, ... , . 1.en!t’ šia svarbia lietuviška mo-nes ką tik buvo masinis lie- , 
tuvių mitingas dalyvaujant; 
iš Lietuvos atvykusiems
žvejams. Birželio Įvykių minėjimą

šiemet rengia Tremtinių Ra
telio valdyba. Numatomas; 
susirinkimas birželio 14 d., 8i 
vai. vakaro pobažnytinėje 
salėje, kuriame kalbės bol- 
evikų kalėjimuose kankinti 

žmonės.

Gubernatorius Dever 
Pataria “Nedarvti Klaidos"’

16 Tonų Bulvių Gatvėje

Vienas sunkvežimis, pri
krautas 16 tonų bulvių iš 
Maine valstijos, ši antradie- Į 
ni susidūrė su automobiliu C 
prie Ipsvvich. Automobilio 
airuotojas sužeistas, nu-

rys. Vandens rezervuaras, 
kaip ir bendrai vandens tie- 
Ikimas miestams yra tos ko
misijos žinioje.

Beje, naujasis vandens 
rezervuaras yra puikiausia 
vieta žvejoti, apie tą dirbti
ną ežerą yra apie 30 mylių

1— Falcons Orkestrą.
2— Solistas Stasys Liepas 

iš South Bostono.
3— Komikas Andrew Yu- 

ga iš South Bostono.
4— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

PARSIDUODA
Trys su puse akeriai žemės.' 

keturių kambarių namas, mau
dynė. miesto vanduo, didelė pa-; 
liepė, daug vaisinių medžių, virš ( 
akerio sodas, didelis miškas už- į 
pakalvje. garažius. dvi vištydės 
ir daržinė. Kreiptis sekmadie
niais ir darbadieniais po 6 va
landai: 309 Chestnut St., Ran- 
dolph, Mass. (24)

DR. D. PILKA
.< Ofiso Valandos:

Ir
546 BROADWĄY

■O. BOSTON. ■ ABB. 
Tslsfonas: SOUth

IMI 
t M •

A. J. NAMAKSY
BBAL B8TATE B INSUBANCB 

406 W. Broadvray
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0944
Boa. 87 OBIOLB 8TBHR 

Wsst Bozknry, Haas.
Tel. PArknay 7-0402-M. Į

priėmė South Bostono Lie- įgabentas Į ligoninę. O bul- 
tuvių Piliečių Draugija, tvju vežimas pasiliko gatvė- 
Inžinierių ir Architektų Są- je‘ Po kiek iaiko p,.įe bul- 
junga, Teisininkų Sąjunga, ivjų prisistatė kainų kontro-

Moterų Legionierių 
Dariaus Posto Whist Party

/ 1US. 4* j pakraščių. Maudytis rezer-
sį p• ladienj, kalbė- vuarė griežtai draudžiama, 
pei televiziją, davė nes jo van(juo ilgais, tu

neliais yra imamas mies
tams aprūpinti.

Gubemat 
Dever 
damas
patarimą Amerikos mote
rims: “Nepadarykite klai
dos. nebaisu- kitę už repub-
iikonus.” Gubernatorius,

3 KAMBARIAI
South Bostone, 2S2 Third St.. ant 

pirmo flioro yra trys kambariai so 
pečium, gazu ir elektra. Galima 
paimti nuomon arba nusipirkti. Sa
vininkę (ralinia matyt šiuo adresu: 
44 Aspinwall Rd., Dorchester.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenvs Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

TeL SO 8-2805
DAKTABA9

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo d ryto iki 7 Takai®

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

PUIKI PROGA
818 Dorchester Avė.

Senas amžius verpia savinin
ką parduoti 3 aukštų namą. 
Pastovios pajamos iš krautuvės 

antram 
trečiam

[pridėjo, kad ir jam patinka 
“Ike,” bet jis patarė atsi
minti, . kas buvo 1932 me
tais, republikonams val
dant.

Gubernatorius pasityčio-j} 
jo iš republikonų, kurie sa
vo tarpe jau mėtosi “korup
cijos

Šį šeštadienį, birželio 7 
d., 7:30 vai. vakare S. Da
riaus Amerikos Legiono 
posto moterys (Ladies’ Au- 

itą priedermę, gabena ir kam rengėsi pri- xiliary) rengia šaunią whist 
i/Veikti reikia greitai, kol statFli Bostone. Kainų kon- partę posto būstinėj, 265 C
kongresas dar neišsiskirstė 'd’olės valdininkai buvo ga- St., So. Bostone. Bus dali-Į kia, kad Eisenhowerio šali- 
vasaros atostogoms. žini^’ kad 32’000 svanl Jama Senl dovanų. Visi ninkai papirkinėja delega-

“juodaturgių" bulvių gabe- maloniai kviečiami atsilan- tus, o Eisenhivverio šalinin- • 
narna į Bostoną, bet čia ne- kyti. kai šaukia, kad Tafto žmo- •
sulaukė jų ir vyko ieškoti. | Rengėjos. nės vagia delegatus Texase. Į

BALF’o 17 skyrius ir Doi 
chesterio Moterų Klubas.

Prašom ir 
cijas atlikti

kitas organiza-

Komisijos vardu,
M. Michelsonienė.

lės valdininkai ir pradėjo 
sunkvežimio vairuotojo tei
rautis, iš kur jis tas bulves

« ♦ i
” įtarimais. Pavvz-1 • 

džiui, Taft 'alininkai šau- •

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės 
ir šaknys iš viso pasau
lio.
.Jūsų daktarui bus sma
gu žinoti, kad savo re
ceptą atnešėt čionai iš
pildyt. Jis žino kad 
mes esam specialistai.

i ♦
t , apačioje, 5 kambariai 
S [aukšte ir 5 kambariai 
♦ aukšte. Visi su voniomis ir

pečiais. Namas geram stovy. 
Butas bus laisvas pirkėjui. Sa- 

{ i vininkas kalba lietuviškai.
ii

Klaust telefonu: AV 2-2273.
(24)

REIKALINGAS KEPĖJAS
duonai kepti. 5 dienų savaitė. 
Geras atlyginimas. Kreiptis:

Bristol Bakerv (24) 
12 Bristol Street 
Cambridge. Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojau Ir Chirur*au

Vartoja vėliausios konstrukicijoe 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7*8
534 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.




