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Vyriausybė Aiškina Kraštui 
Indokinijos Svarbą

Indokinija Svarbesnė Kaip Korėja; Valstybės Sekre
torius John Foster Dulles Kalba Apie Ženevos De

rybas; Komunistinė Kinija Nebus Įleista j
Jungtinių Tautų Organizaciją; Kodėl Ame

rika Padeda Prancūzams Kariauti 
Indokinijoj

Amerikos vyriausybė yra Egipto Diktatoriai 
nusistačiusi gelbėti Indoki-, Susipešė
mją nuo bolševikų jsigaleji- r
mo tame krašte ir jau siun- T, . . 77 .. ..
čia didelę karišk, pagalbi
prancūzams ir vietiniams

re-
(karininkų) tary-

uiaiu.uz.amc ii liūtiniame , ,, .. , ,r ii-- ia„, ba jau is antro karto sui-anamitams, kad jie galėtų, 
laikytis prieš Rusijos ir Ki
nijos remiamus “partiza
nūs.” Kad visuomenė ge- „ . x , .. .,i a Egipte bus pravesti padariau suprastu padėti Indo- & 1 . , . 1 . . . r.... . ; 5- , „ mento rinkimai ir visos vei-

ro ir peštynės tarp karinin
kų išeina viešumon. Gene
rolas Naguib paskelbė, kad

PRANCŪZŲ ARMIJOS VAIKAS LANKĖSI H ASHINGTONE

Prezidentas D. D. Eisenhouer širdingai pa ūtiko prancūzu armijos generalinio štabo 
viršininką generolą Paul Ely (viduryje). Prancūzų karo vadas buvo atvykęs prašyti 
prancūzams Indokinijoj daugiau greitos pa raibos. Dešinėj matosi admirolas Arthur 
\V. Radlord, jungtinių štabų viršininkų pi mininkas. Prancūzams pažadėta greita 
pagalba lėktuvais, kurie, tikimasi, padės laimėti dabar vykstančius mūšius prie Dien- 
bienphu kaimelio šiaurinėj Indokinijoj.
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Žydai ir Arabai Vėl Pradeda 
Nepaskelbtą Karą

Izraelio Kariuomenė Užpuolė Jordanijos Kaimelį; Už
mušė 9 Arabų Kareivius, 16 Sužeidė; Tai Buvo Iz

raelio Kerštas Už Negeb Dykumos Skerdynes;
Arabai Ruošiasi Kruvinai Atsikeršyti; Jung

tinės Tautos Šaukiamos Pasisakyti

sckrctO”~ kusios seniau partijos galės 
rinkimuose dalyvauti, bet

kini jo j, valstybės 
liūs John Foster Dulles
pirmadieni vakare kalba .. .. . . . ,1 i ; revoliucine taryba

3 a skelbia, kad rinkimai gre
sia grąžinti prie valdžios

apie to krašto svarbą 1 dabal
vajam pasauliui ir apie Že
nevos konferenciją, kurioje ..... . . ,

taikos SUPUVUS1US politikierius!bus tariamasi apie
atstatymą Indokinijoj. Tai- Karininkų “revoliucinė 
ka Indokinijoj yra galima taryba ir gen. Naguib vėl 
tiktai atrėmus ‘ bolševikų'pešasi viešai, o tuo tarpu yi- 
puolimus ir suteikiant ne- šame krašte eina žmonių 
priklausomybę Indokinijos

Siuto N e plėsti 
Prekybos su Rusais

Ispanų Fašistai ]Villiam R. Benton 
Teisia Socialistus Kartoja Kaltinimus

. bruzdėjimas už pravedimą gaJe įšvyko j 
tautoms, o ne darant nuo- visokių reformų. Krastuti- ~u \vįnston 

s bolševikams. Visa'nieji nacionalistai (Maho- fiail4vh/ 
kitų aukštų pareigūnų metonų Brolija) šaukia šąli

prieš an- 
o kraštas1

eilė
irgi aiškins kraštui Indoki-j! “šventąjį karą 
nijos svarbą ir būtiną rei- glus dėl Suezo, 
kalą tą kraštą išgelbėti nuo
bolševiku. lėtų priimti bet kokius tari

amus. Kariški diktatoriai at- 
Nuo Indokinijos likimoivedė Egiptą prie anarchi- 

priklauso visų Azijos piet-'jog
ryčių likimas. 150.000,000 
žmonių neišvengiamai atsi
durtų dideliame pavojuje, 
jei Indokinija patektų į bol
ševikų rankas. Indokinijos 
gelbėjimas darosi viso lais
vojo pasaulio reikalas ir, jei 
prancūzai ten nebegalėtų 
ar nenorėtų kariauti, kasi 
nors kitas turėtų juos pava
duoti.

Rytų Vokietija 
'Suverene Valstybe

Pereitą savaitę Maskvos 
vyriausybė paskelbė, kad ji 
suteikia rytinei Vokietijai 
“suverenės valstybės teises” 
Kartu su tuo pranešimu ru
sai sako, kad jų kariuome
nė lieka ir toliau rytinėj Vo
kietijoj “laikinai”. Ta ka
riuomenė ten dabos “sau
gumą”, kad vokiečiai nenu- 
verstų bolševikų režimo.

ka

Šį pirmadienį po pusiau
nakčio Izraelio kariuome
nės dalinys užpuolė kaimelį 
Nahalin netoli nuo Betle- 
jaus ir kautynėse užmušė 9 
arabų kareivius, o 16 sužei
dė. Keletas kaimelio namu £
sugriauta. Žydai po valan
dos kautynių pasitraukė į 
savo teritoriją.

Žydų užpuolimas prieš 
arabus yra neabejojamai 
kerštas prieš arabų padary
tas skerdynes Negeb dyku-

, • .... moj prieš kelioliką dienų,Rusu kariuomene pasine- , . ,, . , , , . ~... . j r. Jkur žuvo 11 žydų keleivių.
nebuvo

išaiškinti, bet žydai mano, 
jog tai buvo arabai iš Jor-

Ispanijos kariškas teis- Buvęs senatorius W. R. 
mas pereitą savaitę nuteisė Benton iš Conncticut perei- 
10 Ispanijos socialistų ka- tos savaitės gale viešai pa- 

Angliją tartis'lėti ilgų metų bausmes užkartojo savo kaltinimus 
Churchill vy-'politinę veiklą. Trys sočia- prieš senatorių McCarthy ir

___ _  __ prekybos plė-'listai buvo kaltinami, kad, kaltino jį dėl kreivos prie-
timo su Rusija. Ijie bandę suorganizuoti Is-lsaikos ir apgaulės. Dėl tų

Anglija nori žymiai iš-'panijos socialistų partijos kaltinimų šen. McCarthy 
I plėsti prekybą su Rusija ir'centro komitetą, o kiti bu-Jbuvo iškėlęs Bentonui dvie 

pavergtais kraštais,'vo kaltinami, kad jie

Harold Stassen. užsie
niams pagalbos teikimo di
rektorius, pereitos savaitės

I

ir tam, kad prižiūrėtu KT , . .
“Potsdamo nutarimų" vyk-Ne’eb uzP“ollkai 
dimą (reparacijoms iš vo
kiečių imti) ir, pagaliau.ru- 
sai sako, kad jų kariuome
nė žiūrės, kad lytinė Vokie
tija būtų “demokratiška ir 
taiką mylinti”.

Iš rusų aiškinimo visai 
yra aišku, kad jų kariuome
nė lieka Vokietijoj, kad ten 
išlaikius bolševiku valdžią

neturi vyriausybės, kuri ga- rusa pavergtais kraštais,1 vo kaltinami, kad jie banyjų milionų dolerių bylą, 
bet Amerika mano, kad lai-'.dę atgaivinti gelžkeliečių bet nesenai bylą pats atšau-' 
svajam pasauliui būtų pa-;profesinę sąjungą (uniją), kė

Raketierių Unija 
Pralaimėjo Bylą

vojinga statyti rusams stra-' Trys, kaltinami dėl par- 
tegines medžiagas ir ma- tijos centro organizavimo, 

gavo bausmes:
15

W. Benton sako, kad šen. 
McCarthy įtaka eina mažyni.

Gruodžio mėnesį tarp lai 
vų krovėjų rytiniuose uos
tuose ėjo balsavimas, kuri 
unija—senoji raketierių ap
sėstoji ar naujoji A. D. Fe
deracijos—turi teisę atsto- 

Ženevos derybose, kurios. vauęi laivų krovėjus derybo- 
balandžio 26 d., ge su darbdaviais. Balsavi- 

imas nedavė aiškių rezulta
tų. nes daug balsų buvo gin
čijamų.

Dabar Darbo

prasidės
Amerika nesutiks pripažin-! 
ti komunistinės Kinijos vy
riausybės ir nesutiks, kad 
komunistinė Kinija būtų 
įleista į Jungtinių Tautų or
ganizaciją. Amerika ragi
na prancūzus, kad jie sku
bintų ruošti vietinę anamitų 
kariuomenę karui prieš bol
ševikus vesti ir siūlo pa
siųsti į Indokiniją karišką 
misiją anamitų kariuome
nei ruošti, bet
tam yra priešingi n 
patys galėsią tą darbą
likti.

smas.
H. Stassen stengsis 

veikti Angliją ir kitas 
ropos valstybes, kad 
būtų atsargios su prekybos
plėtimu, kol Rusija yra aiš
kus laisvojo pasaulio prie-jriu 
šas ir kol karo pavojus

pa-
Eu-
jos

danijos.
Pernai metų spalių mė

nesį žydai buvo užpuolę ke
lis arabų kaimus Jordanijoj 
ir išskerdė 53 arabus, irgi 
atkeršydami už arabų pa
kartotinus užpuldinėjimus. 
Tada Jungtinės Tautos pa-

ir kad ėmus iš vokiečių re- smerkė žydų užpuolimą, 
paracijas. Rytinė Vokieti- bet tuo reikalas ir pasibai- 
ja gauna tas pačias teises, gė. Žydai dabar skundėsi 
kaip Lenkija, kuri yra m- Jungtinėms Tautoms dėl 
su okupuota ir rusų išnau- Negeb skerdynių, bet ka- 
dojama. dangi nebuvo nustatyti to

užpuolimo kaltininkai, tai 
nei JT priežiūros komisija 
nei JT organizacija nieko 
dėl to netarė. Pereitą sa
vaitę Izraelio atstovai ap
leido JT paliaubų komisiją

Gonzalezdr, jei šiandien vyktų rinki- 
metų, Mateo Garcia mai, McCarthy vargu bebū- 

de Sancho 10 metų ir An-'tų išrinktas. W. Benton ra- 
selmo Plasencia Iglessias 3;gina senatą nutarti, kad 
metus kalėjimo. Ketvirtas McCarthy netinka būti 
partijos centro organizato- natoriu.

Thomas Centeno, mi-į --------------------------

Gil

se

liepublikonai Baigs 
Viešąją Statybą

rą praėjęs.
nė-;re kalėjime tuoj po arešto.,INDOKINIJA 

betardant prieš metus1

Muviuose Matysim 
Vandenilio Bombą

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower nusprendė leisti ro

JĮ
laiko.

Iš 8 kaltinamų dėl gelž
keliečių unijos organizavi
mo vienas, Domingo Apari- 
cio Camarero, gavo 10 me
tų kalėjimo, du, Martinez 

| Ruano ir Francisco Reino- 
6

25
GAUNA 

BOMBERIUS TALKOS

... Santykių d j teatruose ir televizijoj Sanchez. gavo po t> me-
Romisųa nusprendė gruo- |Vandenilio bombos sprogdi- UL,° kltl ■eavo •’?, 2 m?tu,5 
dzio mėnesio rinkimus pa- nj Pacifike. Bus rodomi ka>e3lm<;- ' letiuoliktas kal- 
naikinti. Bus paskirti nauji peveikslai prieš du metUs',t!!’am1as?? ,hu™. įteisintas.

sprogdintos bombos 'V,S1 kallnla' lkl te,sm0 ls-balsavimai, kurie ir nulems, 
kuri unija atstovaus darbi-; 
ninkus. Senesnis baisavi-1

Enivv-
• took salelėse. Nepaprastą' sėdėjo po metus kalėjime.

mas panaikintas todėl, kad’ 
senoji unija laike baisavi-1 

prancūzai,mo vartojo smurtą ir gasdi- 
rnano’nimus.

aL‘| Senosios

sprogimo vaizdą galėsime _. . . .
- . t • Diplomatiniumatyti muviuose ir televi- r 

jzijoj nuo balandžio 7 die
nos. Prezidentas patsai pa
sakys

Su
Santykių 

Vatikanu Nebus

Atstovų rtimų pinigų sky
rimo komisija nutarė siūlyti 
kongresui baigti viešąją 
namų statybą nepasitu
rintiems žmonėms. Vyriau-prjeį Jordaniją, 
sybė prašė, kad kongresas 
skirtu lėšų 35,000 butu 

71 kasmet per 4 metus, kas yra

Jordanijos - Izraelio pasie
niui prižiūrėti, o dabar 
griebėsi kruvino keršto

Pereitą savaitę visos ara
bų valstybės pareiškė vals
tybės sekretoriui, John Fos- 

Dulles Washingtone, 
kad bet koks žydų užpuoli
mas prieš bet kurią arabų 
valstybę bus skaitomas už
puolimu prieš visas arabų 

Todėl tenka 
laukti, kad arabai stengsis 
atkeršyti Izraeliui ir Pales
tinos karas, po penkių metų 
paliaubų, vėl gali sulieps
noti.

Didžiosios valstybės sten
giasi kylantį gaisrą užgesin
ti kol jis dar neišsiliepsnojo 
į atvirą karą.

ŽALIAVŲ ATSARGOS
BUS DIDINAMOS

Italijoj bolševikai
daugelis nebolševikų reika-jrinti sau tos policijos ištiki- Prezidentas D. D. Eisen- 
lauja, kad Amerika atšauk-jmybę. “Liaudies policija”|hower patvarkė, kad vy
tų savo ambasadorę, Mm. tikrenybėje yra vokiečių riausvbė ir toliau supirki- 
Clare Booth Luce, iš Romos. į bolševikų armija, kuri karo nėtų įvairių metalo ir mine- 
Protestų sukėlė ambasado- atveju būtų naudojama kai- ralų žaliavų atsargas karo 

po kadrai kariuomenei ka-Jreikalams. Žaliavų atsar- 
re prieš Vakarus. Tos “po-gos bus supirkinėjamos, 
licijos” eilėse yra daug ne-ikiek tai galima, krašto vi- 
patenkintų bolševikų tvar- duje ir bus ištęstas per ilgo-

Amerika siunčia 25 B-26Į 
bomberius prancūzams 
talką Indokinijoj. Bombe- 
riai skubinami pasiųsti, kad 
jie dar galėtų padėti pran
cūzams gintis prie Diebien
phu kaimelio šiaurinėj In
dokinijoj, kur eina kruvini 
mūšiai tarp bolševikų ir 
prancūzų. Boisevikų par
tizanai sutraukia apie Dien- 
bienphu vis didesnes jėgas 
ir laukiama bet kurią dieną 
visuotinos atakos prieš 12,- 
000 prancūzų toje tvirtovė
je.

labai mažai, bet kongreso ^}. 
republikoniška dauguma ir Į 
tokią statybą skaito nerei
kalinga ir nukerta išlaidas 
namų statymui. Komisija 
tik siūlo skirti pinigų seniau va]stvhes 
sudarytiems kontraktams iš * 
lyginti. Tikimasi, kad sena
tas gal kitaip pažiūrės 
namų statybos reikalą 
skirs pinigų.

Į
ir

IŠVALĖ TREČDALI
“LIAUDIES POLICIJOS”

Rytinėj Vokietijoj bolše
vikai po pereitų metų bir
želio sukilimo išvalė apie 
trečdali “liaudies policijos” 
pareigūnu, norėdami užtik-

John 
sako, kad 

metu nesiruo
šia siųsti savo atstovą prie 
Vatikano (popiežiaus). Su 

ALBEN BARKLEY Vatikanu diplomatinių san-
’ BUS KANDIDATAS tykiu nebus todėl, kad ap-

--------  Įsikeitimas atstovais su po-
Buvęs. viceprezidentas ir piežiu kelia daug protestų

unijos sukeltas duos paaiškinimus
streikas New Yorko ir ki 
tuose uostuose eina prie ga
lo veik visuose uostuose iš
skyrus New Yorką.

, i ,, • ■ Valstybes sekretoriusįvedamąja kalba n- , * „ ,,Foster Dulles apie tą .
‘.Amerika šiuo

Yra pavojaus, kad Ame
rika turės įsitraukti į Indo- 
kinijos karą, bet vyriausy
bė nori, kad kraštas supras
tų reikalą ir nebūtų staiga 
užkluptas, kaip tai atsitiko 
kilus Korėjos karui.

Vėliausieji pranešimai iš 
Indokinijos sako, kad pran
cūzai prie Diebienphu tvir-Mo.rn.c- . 
tovės šiaurinėj Indokinijoj rius. Visa eilė ir kitų aukš- Barkley 
užmušė apie 1,000 bolševi-,tų pareigūnų Eisenhowerio amžiaus.

nepaprastą naująjį ginklą. L

Biudžeto Direktorius
Dodge Pasitraukia

Joseph M. Dodge, fede- ilgametis

kų, kurie laiko apsupę tą j vyriausybėje, ištarnavę vie- 
tvirtovę. Mūšiai dč1 tvir-;šose pareigose tam tikrą 
tonės jau eina virš trijų <a-jlaiką, grįžta į savo priva- 
vaičių. , Imtis biznius.

___o_7___ senatorius Alben protestantų eilėse.
ralinės vyriausybės biudže-'Barkley šio rudenio rinki-1 _ — —.
to direktorius, pasitraukia'muose nutarė vėl statyti sa-; erP»au e __ Są»iaurj
iš savo vietos ir grįžta priejvo kandidatūrą į senatą Ceilonietis Murugupillat 
savo darbo, kaipo bankie-JKentucky valstijoj. Alben Navaratsamy, 44 metų am- 

jau yra 76 metų žiaus, kovo 27 d. perplaukė 
bet dar stipins ir(Ceilono sąsiaurį, kuris ski- 

savo riaaktingas. Jis statys 
kandidatūrą prieš 
konų senatorių John Sher
man Cooper

republi-
nuo Indijos 
mylių platu-

Siūlo Atšaukti 
Amerikos Ambasadorę

ta sala 
Plaukikas 34 
mo sąsiauri 
27 valandas ir 8 minutes

rės atviras žodis Amerikos 
spaudos atstovams apie Ita
lijos politikierius ir politi
ką. Savo pasisakyme am
basadorė atvirai kritikavo 
visą eilę Italijos politinių 
vadų ir smerkė juos už ne- 

prieš bol-perplaukė per mokėjimą kovoti 
ševizmą.

ka. ką laiką. Žaliavų atsargų 
po- darymas aiškinamas tuo, 

Vakarusjkad pavojus kraštui vis dar 
ir atidengia tos policijos gresia ir karo atsargos yra 
paslaptis. {reikalingos.

Labai daug “liaudies 
licininkų” bėga į
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Vandenilio Bomba
Kovo 1 d. Amerikos Ato- kios galingos bombos nebū- 

minės Energijos Komisija tų čia atgabentos iš Rusijos, 
Bikini salelėse, Pacifike, iš- arba nugabentos i Rusiją, 
sprogdino naują vandenilio tai karas darosi beprasmis 
bombą, kuri buvusi 600 ar dalykas, nes pasekmėje ir j 
daugiau kartų galingesnė, šiapus ir anapus "geležinės 
kaip atominė bomba, kuri uždangos’* liktų tik griuvę-' 
1945 metais sudaužė Hiro-siu krūvos ir visiems ateitų 
šimos miestą ir užmušė 60,- "civilizacijos galas."
000 žmonių. j Kalbos apie "civilizacijos

Prezidentas Eisenhovver galą” yra gana nuvalkiotos, 
pripažino, kad vandenilio Tokias kalbas agresoriai vi-j 
bombos sprogdintojai apsi-sada leisdavo Į žmones.' 
skaičiavo; jie nenumatė ko-rengdami savo puolimus? 
kios galybės yra jų paga-'Bet ši kartą kalbos apie ei-' 
minta ir sprogdinama bom- vilizacijos galą yra remia- 
ba. Dėl to apsiskaičiavimoImos labai stipriais vandeni- 
bomba sužeidė virš 300-lio bombos argumentais, 
žmonių, tame skaičiuje 23'Tos kalbos ypač jaudina 
japonų žvejus, kurie buvo* tuos kraštus, kurie neturi 
80 ar 90 mylių atstume nuoinei atominių, nei juo labiau- 
bombos sprogimo vietos. jvandenilio bombų. Kraštai

Dabar praneša, kad Ame-:tarp dviejų galiūnų—Rusi- 
rika bandysianti dar stip-jjos ir Amerikos—neišven- 
resne vandenilio bomba to- (damai būtu įtraukti i būsi-

TAR1ASI APIE KARO MEDŽIAGŲ ATSARGA:

Krašto g\nimo sekretorius Charles E. \\ ilson kalbasi su 
senato vienos pakomisijus pirmininku, šen. Mallone iš Ne- 
vados. apie karo reikalams daromas metalu ir mineralu 
atsargas. \ eliau sekretorius liudijo senato komisijoj apie 
aprūpinimą tautos trūkstamomis žaliavomis karo atsiti
kime.

tybės prezidentas, pasakė, jog 
dviejų žmonių generacijų laiku 
katalikybė Portugalijoj bus vi
sai išnaikinta . . . Atrodė, kad 
kraštas labai sparčiai ir sėk
mingai yra bedievinamas. • Ir 
.jei ši akcija nebūtų sutrukdyta.

iki 1936-37 
užsilieps- 
jos pasė-

išlikusijei ji butų 
metų. kaaa Ispanijoj 
r.ojo pilietinis karas, 
kos būtu fatališkos.

"Tik prisiminkime, kati tais 
metais Ispanijoj buvo nužudyta 
tūkstančiai kunigų, vienuolių, 
katalikybės veikėjų, sugriauta 
daugybė bažnyčių. Vyko sunki 
bedievių ir katalikų kova. Per
galės laimė sviro tai vieno tai

N,- 13, Kovo 31, 1951

imamPats Save Teis?
Ar senatorius -McCarthy,

tyrinės pats save. Ar

Haya de la Tone ko- 
• kius tai "kriminalinius” 
prasikaltimus ir nesutiko jo

bus duota teisė pačiam save laisvę. Taip Pei
■teisti ' ir kaltinti? Ar se- .Hava ir sla^

natonui bus duota teise eg- ... , . .J . ą ,
t vi i- n>’’>eJe» kurt visą laiką buvo 

* ‘ Peru policininkų saugoma.liudininkuszaminuoti 
nėjimo
ginčas su armijos vadais. Pagaliau, po veik šešių 
bus aiškinamas? O gal se-'metų, Caracas konferenci- 

Kito pusėn. Gana buvo. kad’natoriui McCarthy bus su-joj Peru ir Kolumbija su- 
kaimyninė Portugalija praties-Įteiktos tiktai tokios teisės, gjtarė. Susitarė taip, kaip 
tų pagalbos ranką Ispanijos be-Įkokias turi ir kiti liudininkai,'salėjo susitarti iš pirmos 
dieviams ir jų pergalė visame liudydami senato tyrinėji-'dienos. Haya de la Tone 

mo komisijose? !išleidžiamas i laisvę ir iš-
Įdomūs klausimai. Įdo-'vyksta i laisvąjį Urugvajų.

pergalė
Firenėjų pusiasaly būtų užtik
rinta . . .”

Bet, profesoriaus Gravro-

komisijoj, kada jo

mūs tuo, kad pagal atsaky-

se pačiose Bikini salelėse i 
jau skelbiamas Įsakymas 
saugotis tos bombos kenks
mingų spindulių laivams ir 
lėktuvams apie Bikini 
les.

Nepaprasto galingumo 
bombos bandvmas sukėlė

mą karą. bet jie tame kraš 
te būtų tik "sėdinčios an-: 
tys” stipriesiems galiūnams, 
kurie turi atominių ir van- 

ale- denilio bombų. Tirštai ap
gyventi kraštai, kaip 
ja ii ’
kalavima. kad

ku džiaugsmui, Fatimojep-ną bus aišku, ar senatorių 
pasirodė Panelė Švenčiau-.McCarthy turi išsikovoję 
šia, kurios pasirodymas nu-jSau ypatingų privilegijų. Rusų 
vertė masonų valdžią Por-,kokių neturi paprasti žmo-J Otnučev 
tugalijoj ir, kada Ispanijoj nės.
kilo pilietinis karas, tai j Atsakymų laukia

Ofcručev ir
x

Tvardauskas

mokslininkas A. 
paskelbė savo 

i nuomonę apie keliavimą i 
visas'mėnuli. Jis sako, kad pir-

Portugalija jau turėjo fašis-Įkraštas, nes visiems Įdomu mas žmogus, kuris pasieks 
tinę katalikų valdžią ir ta'bus pamatyti, kaip senato ‘mėnuli, turi būti rusas, o ne 
valdžia padėjo generolui pakomisija tyrinės šen. Mc-’koks nors kapitalistas. 
Frankui laimėti karą. įCarthv einča su armiios ei-’ » • i i- • 

Bolševikų "Vilnyje” rašo nors šiek tiek galvojantis, Taip. su Tatimos stebuk-|Vįiiaįs vadais. Bus Įdomu daugoka* " svajoja*
I. G-as apie "Asmens gerai žino, kad asmens lais-profesorius Gravrokassužinoti, kas nukrypsta nuo G • r svainnėmiš

vandenilio XeIiečiamybę TSRS,” ar-veš bolševikiškoj tvarkoj išaiškino istorijos gabalą ir tiesos ir nemažiau įkrėtė ir bolševiku eal-
bolševikiškoj Rusijoj, daugiausiai ir trūksta. As-I Parodė save davatkiškiau-.bus matyti, kokią rolę vai- vo« jr norėtų i plokščiaveidi 

bolševizmo tvarkoje'sioje šviesoje. (dina senatorių® McCarthy su¥e(lžiotoia nukelti sovie;
įsgeioejo -pats save tyrinėdamas.

Dvieju Davatkų Balsai
Angli- J.

Japonija, jau kelia rei ,lU a>
'balabai idomiu ir reikšmingu bombų bandymai būtų nu-,T> ... -

samprotavimu visame pabraukti ir kad didžiosios I lol>a«ant!.lnlame, . straips-imuo bolševizmo tvarkoje šioje šviesoje 
tvbės ieškotų būdu už- n'Je Pril'asyta tokių niekų, yra niekas, valstybė viskas.! Jei r atimaišaulyje. Rusijos diktatorius 

Malenkovas vienoje kalbo
je pripažino, kad būsimame 
kare. jei toks kiltų, nebūtųjčių girdisi 
nei pergalėtojų nei nuga-!kuri savo 
lėtų. nes galingos bombos 
visus lygiai sunaikintų. . ..
Pirmą kartą Rusijos dikta
torius, kalbėdamas apie Ta

vais
aigti atominio ginklavimo- 
i lenktynes. Panašių min 

ir Amerikoje 
atominiais gink

lais ir vandenilio bombo
mis pirmauja visame pasau-( 
lyje, bet kur daugelis žmo-.nių 
niu Pi

,. , tvos ir norėtųMcCarthy suvedžiotoją
‘ tiška žmogų, kuris, pasiekęs 

pono Tvardausko buveinės, 
iš ten pergalės te- 
riebiajam Malen- 

Kremlių. 
kaip bus

ikad net linksta skai- žmonių ištrė- 5ener°!? Franko nuo jo su-j

va Istvbe. Darbo žmonėms policijos

rą, negrasino “imperialrą-Jios pradeda bijoti
tams” Hitlerio likimu ir pri
pažino, kad iš karo išeitu 
visi sudaužyti ir sunaikinti.

Panašių minčių vandeni-'gininkas 
lio bombos ealineumas

"Tarvbu valstvbė—darbo žmo‘Nuimtam žmogui politinės Lietuva turėjo Kunigų, vie-įiisKai oenaroių jau yra virs —
Tarybų xa1.st5be-darbozmo-f_i; .; vald£inkį pasa_‘nuolių ir kitokių dvasiškų ’ 3,600,000, bet tikrenybėje jT\al^sku, kun, jau yra 

tys savo turimos ga^Sovietų Sąjungoje priklauso ir,ko, kad jis yra siunčiamas^ svietiškų Gravrokų? jnednb^ncių Aa^ e^s
- -- - -- - stovvkl, astuomems, de-; PasivertU8 davatku ' *’

k.v n nei ii 1 Z. 1ZA

valstybinė valdžia
j.Q_ valstybė tarnauja liaudžiai ir šimčiai 

nacifizmo JOS P°liTika visiškai atitinka 'penkiems metams
;»iun-iliaudies masių reikmes ir P°-1 darbams” ir to užtenka. Čia mai, 

i • - , - ireikmius . . . Tarybų valstybės' • 1
ne kovoje UZ tel-.jstatvmai garantuoja tikra so- - z,- t loicvSc “<ro ’

taiką, bet kovoje ”už cialistinės visuomenės piiieč; ", V1:.o? Įak\e> Sa’,dėti Panelę 
ągl'eso-!aim<»n< lai<vp tšmpn

Vandenilio bomba, 
dos. bus naujas 
sąjungininkas. Bet

ar net dvidešimt ,ma viską išaiškinti Panelės
žmogus

ike- singa

mėnulyje 
buvo Tvardauskas, kurio 
veidą ir dabar dar matome

skaičiaus.‘pataisos švenčiausios "pasirody-į 
bet kodėl nesilaikyti' 

piliečio lais-,'šiokio tokio saiko.
švenčiausią 

genei 
ir

Nesenai prezidentas D. D.
T . Eisenhower sakė, kad kovo .mėnulio skritulyje? O gal 
Jeipi?‘mėnuo parodys, ar vyriau-'°bručev nemano skaitytis 

J>Asybei reiks imtis priemonių su Ivardausko pirmenybe, 
, , . ? ; - - - 'ol^;VovntI nripš r.pdarba. I)a- kadangi Tvardauskas ir ne

. ------- prievartos darbo stovyk-Frankų, Plechavičių ir Pa‘^■"^"''baiaėsi be-^usas ir visai nebolševikas.
nas didžiausiu iškovoti-!*a> žmonių Rusijoj-yra mi- načiu tipu žygdarbius, tai i
iuos pasiekė darbo Žmo- lionai. Tremtiniai Rusijoj ealima visai nusipolitikuoti -kabius ne.umaze-l

pusėje "geležinės taiką." paliekant agreso-!a<rr.ens laisve . . . Asmens Įais-’!art^05* Tokių ištremtų karišioti i visokiųJ
uždangos.” Jei Rusija ir’riams ir plėšikams visa tądvė TSR 
Amerika turi tokiu galingų ką jie jau spėjo suplėšti ar- yra viena 
bombų ir jeigu nėra prie- ba ką jie dar sugebės pasi-Jmų. kuriuo 

nesmonių apsisaugoti. kad to- gauti.

(Sovietų) Sąjungoje -

A p z v a 1 a

j šiaip ar taip, lauksime, 
. . kada Malenkovo riebi “pa- 

neatėjo jai (jabjzna” pakeis mėnulyje 
išblvškusi vei-

visvienjo. bet vyriausybė 
mano, kad dai

.laikas “imtis priemonių. įTvardausk6 
Vyriausybė lauks balandžio fja

1917 metų Spalyje nusime- yra beteisiai darbo gyvu-’nuo koto jr pavirsti i vizgę, 
te ekonominės ir politinės ver- liai, kurie jokių teisių netu- te<rU ir labai dievobaimin- 
govės jungą . . . Socialistinė bet turi dirbti valstybei,1^
valstybė ne tik teikia laisvę. kajp dirba darbo gyvuliai. 1 •
bet ir garantuoja tikrą asmen< Rusiioj pilietis neturi tei- Maskvinė« davatkos tvir-
neliečiamybę. visaip saugo ta-‘ 1 - ?ias^in<? aatatKOS IVn

v • • - • SCS pėiRdStl O (liii DO V10- tinimai kitaip lzim*rvbimo žmogaus teises, garbe 1 ... . ,tinimai apie a.mei.. .ai.' tą. nes jis ‘

ar gegužės, mėnesių, kad i X
Kanaloapsisprendus, ar imtis ko- p •

žmogaus teises, garbę ~ ” ,uniiiuu apie k* nriemor.iu DlieŠ
greičiausiai jis siekė arti'ir orumą . . . Sovietų Sąjungos.^’ n€? Pinistas Pn® vę” Rusijoj ir profesoriaus neda,. 1 \ I Derybos dėl Suezo kana-
penkių milionų. (piliečiams garantuota sąžinės T™ dar 00 nnyguie. j Gravroko tvirtinimas apie ‘ p,.e7ifįenta^ mano kad'lo gvnimo ir vėl nutrūko.

kiškoj spaudoj kiek ižvmiu’ Toliau žurnalas aiškina,,&ė ir religiniujurftų Švenčiausios jtaką^k.r .Skalas'Angdai derybas nutraukė
. .C- \ z ‘ " ./‘kodėl katalikai pereina i mo . Sovietu Sąjungo-^si žmogau. pia^.zengi vienos Europos dalies isto

TIKYBŲ KEITIMAS

Dažnai skaitome katali-

ir garbingų protestonų pa

Suezo

Prezidentas mano, 
dabar svarbiausias reikalas Anglai
yra priimti vyriausybės siū-,todėl, kad egiptiečiai parti- 

Įstatymus, kurie gali zanai is pasalų šaudo ang-11. jo pavėlavimai 1 dar- riją vra tos pačios dvasinės a 1 
. jo “apsileidimas” dar-'r^GtGvnc v,ulikial Rlaivn lomU2

nuro- Je Įgyvendinta visiška tautų ly- mai
gybė . . . Nepaprastai didelis bą. JO "ap

J tarybinės visuomenės laimėji-įbe. jo paklusnumas
••••H, imi Pinu vi-ok-io k-i »mas—tai visiška moters laisvė. Pilietis Rusijoj

P-amnrotaciniai jO< T*?1“®' reikšti kitokios
žinias:tokle samprotavimai. (motininis asmenį nehecmmy-1 komuni5tų partija lie.;kumaf

,e *pia. Pasirodyti kitokios
TokiU- tvirtinimų "V il-Įnuomonės—tavęs laukia iš- 

nis ir "Laisvė gavo is Lie- trėmimas, darbo gyvulio
tuvos ir patiekė lietuviams

tikvba irkeitė tikvba ir perėjo kata-;Tlcte^t01?^ ... .,
likybėn. Tokių žinių užtin-?0’ ka<> <llde1’ 'aidmem 
kame ir lietuviškoj suvie-
nuolintoj spaudoj, 
katalikų skelbiama 
per 10 metų 1,0.1,897 pro-! Krašte, kur bažnyčia at- 
testonai Amerikoje pakei-iškirta nuo valstybės, tiky- 
tę tikybą ir perėję kataliky-jbų keitimas, rodos, neturė- 
bėn. Skaičius gana tu turėti didesnės reikšmės.

vaidina mišrios vedvbos. ir tt. 
negali

nuomonės, !yra

nuotaikos kūdikiai. Blaivo; 
galvojimo nė pas profeso
rių nė pas I. G-as visai nėra. 
v’" tik akliausias davatkiš-

-ab.

kas leidžiamai Bet taip nėra. Tikyba’Amerikoje, kaipo “Įrody-dingas, ne 
protestonams. tas 
būti draudžiama nė 
kams. _____

Protestonų leidžiamas'^.vva? pavyzdys, ką tikyba 
“C’hristian Herald” pereita aiškia politikoj, yra tas, 
savaitę paskelbė savo ap-'kad Amerikoje dar nėra 
skaičiavimus, kiek katalikų'buve. nė vieno prezidento 
nėr 10 metu perėjo i pro- Tcatiiliko. Katalikų mažai 
testonų tikybą ir priskaitoįir aukštųjų pareigūnų tar- 
tokiu atsimetėliu nuo kata- Pe’ 1101-8 krašte yra apie 
likvbės net 4,144.366 žmo- 20'' katalikų gyventojų, 
nesi Skaičius, kaip mato- 1928 metais demokratai bu-

negali; Amerikon politikoje sveria 
katali-J labai daug. nors ofeialiai ji 

neišsikiša priešakin.! niekur 
' r;

gyvenimas.
Niekur pasaulyje žmogus 

kad Rusijoj ir Lietuvoj taip nėra pažemintas ir nie-J 
kinamas, kaip Sovietų Rusi-j 
joj. Bet davatka I. G-as roj

mą.
yra asmens laisvė ir net 
“garantuota laisvė.” Ro
dos, tik betrūksta, kad Prū- 
seika su Andruliu imtų ir 
pakiltų keliauti i tą “as
mens laisvės” kraštą, kuria
me tik gulbių pieno žmo
nėms netiūksta. o šiai}) vis- 

yra daugiau negu reikia. 
Žmogus ne davatka, betlji

ko

JEI VISI BŪTUME 
TVARKINGI?

prisidėti prie ūkiškos veik-Jų kareivius ir Egipto vy- 
los pagyvėjimo, o jokių ne-(liausyb° nesiima priemonių 
paprastų priemonių dar nė- partizanus sudrausti, 
ra reikalo imtis.

Tuo tarpu nedarbas* au
ga. Vyriausybė nesiima

Derybų nutraukimas yra 
gal tik pertrauka. Po kurio 
laiko, po barnių ir kaltini-prieš ji priemonių, o kon-: teRs jr vė, deržti nes

gresas nesuranda laiko privkjto keho um klausimui iš. 
imti vyriausybes siūlomus 1^ nėra E ; jci fa.
įstatymus.

><
Haya Laisvas

Beveik šešius

me. keturius kartus įspū.jVo išstatę kanriinatu į pre- 
dingesnis, negu krikščionis-z*dento vietą Al Smith, la- 

pranešimai bai P°puliarų žmogų. Bet 
atsivertima -Ls l»a!ai>uėjo ir pralaimė

jo svarbiausiai dėl savo ti
kybos.

kos spaudos 
apie protestonų 
i katalikybę.

“Christian Herald" ; 
verteliu kataliku skaičių

tsi-j Dabar McCarthy yra la-
su-įbai garsus. Jis gailus, kai- 

sekė apytikriai. Jis ap- po “bolševikų medžioto- 
klausinėjo 25,000 protesto-’jas,” kuris, panašiai kaip 

Patrikas išvarė gyvates 
\ iii jos. žada išvaryti vi- 

iš Ameri-

kuris,
skai- š\ 

gautų! iš
atsakymų buvo išvestas’sus “bolševikus” 
bendras perkrikštu skai- kos. Dabar prieš McCai

nu kunigų (iš bendro 
čiaus 181.000) ir iš

perkrikštų 
čius. “C. H.” redaktorius 
sako, kad mažiausias per
krikštų skaičius pe>- 10 mo
tų buvo 3 milionai, bet

thy jaučiasi didelė opozici
ja ir jos gilios šaknys yra
:tame fakte, kad 
•yra katalikas

McCarthy 
ir randa

Pagalvokime, kas iš tik- 
būtų, jei visi ir mažmo-

rašo visai ką kitą ir, neraus-’žiuose būtume tvarkingi? ______________________
damas, aiškina, kaip Rusi-Gyvenimas tikrai būtu kur’ir Rolombija negalėjo 
jos žmonės yra laisvi ir lai-,kas lengvesnis. Vienam ki-l

tam mažiau rūpesčių tepa-m ingi.
• 'darytume, vienas kito dar

Kad davatkų yra ne tik-*>ą sumažintume ir tt. 
tai bolševikų pasaulyje, bet' Je’’ pavyzdžiui, 

kitur, rodo profesoriaus didieji

triukšmingo pritarimo ka
talikų tarpe. Nesenai vie
nas katalikų kunigas garbi
no McCarthy kaipo “dideli 
kataliką, didelį mariną ir 
dideli amerikoną.” Tą tri
gubą didumą daug kas Įsi
dėjo i galvą ir “dideliam 
katalikui” mielai aplaužys 
ragus.

Skaitant atsivertėlių ar 
persivertėlių skaičius gali
ma pridėti, kad apie pusę 
visų Amerikos žmonių “ne- 
sibaderioja” prisirašyti prie 
jokios bažnyčios ir varžyty
nėse dėl persivertėlių skai
čiaus visai nedalyvauja.

skaitytojai

norėtų, negalėtų anglus gin
klais iš Suezo kanalo zonos 
išvaryti, o anglams nėra nė 

metus Peru’mažiausios prasmės Egiptą
is-

spręsti “Haya klausimą.” 
Veik šešius metus Haya de 
la Tone, Peru indėnu ir ra- 
dikalių reformų šalininkų 
(aprištu) vadas, išbuvo Ko- 

Patys’ lumbijos
mieste, kaip

kalinys.
Pietų Amerikoje, kur 

dažnai Įvyksta perversmai 
ir visokie valdžios nugriuvi
mai, politiniai emigrantai 
visur naudojasi prieglaudos 
teise. Peru policijos perse
kiojamas Haya pasislėpė 

i Kolombijos pasiuntinybėje,

musu
pasiuntinybėje,

Juliaus Gravroko vienas ra-' atsimintų, kada jų prenu- (Limos mieste, kaip tikras 
bai ‘ —šinys Wilkes-Barre. pa.Jmerata 

"Garse.” Iš to rašinio pa-Jaukdami 
minėsime tokius pasisaky- naujintu, 
mus:

“Šiais metais gegužės 13 d. 
sueina 3 metai, kaip Lietuvos 
vyskupai paaukojo Lietuvą Ne
kalčiausiai Marijos širdžiai . . .
Gegužės 13 nėra pripuolama, 
bet labai reikšminga data: tą 
dieną 1917 m. Dangaus Viešnia 
pirmą kartą pasireiškė Fatimo- 
je. Tai buvo ne tik Portugali
jai. bet ir visam pasauliui mil
žiniškos reikšmės Įvykis . . .

“1910 metais Portugalijos 
valdžios vairas pateko i masonų 
rankas. Vienas jų vadų. Al
fonsas Costa. tuometinis vals-

įgiasi ir ją, ne 
paraginimo, at- 

kiek darbo ir iš
laidų laikraščiui sutaupytų! 
Tas sutaupąs būtų galima 
sunaudoti laikraščiui page
rinti.

Taigi, mūsų prašymas: 
Nelaukite paraginimo, bet
patys laiku prenumeratą 
pratęskite. .

Administracija.

Ar turi šių metų “Kelei
vio” kalendorių? Jame yra 
daug gražių, Įdomių skaity
mų. Nusipirk, nes nedaug 
beliko. Kaina 50 centu.

Limos mieste. Pasiuntiny
bė jam suteikė prieglaudos 
teisę ir Kolombija pradėjo 
vesti derybas su Peru, kad 
Haya de la Torre gautų lei
dimą išvykti iš Peru i kuri 
nors kitą kraštą.

Bet Peru vyriausybė su
galvojo prikergti nekenčia-

užkariauti ,nes kolonijų lai
kai via jau praėję.

Egipto diktatoriai, pasi- 
murdę po sauvalės balą 
veik porą metų, grįžta i ka
raliaus Faruko pėdas ir ro
do liežuvi užsieniams, ne
turėdami rimto kumščio 
dargi mažiukui Izraeliui 
pabaidyti.

x
“Suverene Vokietija”

Maskva pereitą savaitę 
paperėjo naują “nepriklau
somą” valstybę — “Demo
kratinę Vokietijos Respub
liką.” Gimė nauja valsty
bė—lėlė, kuri padidins Ru
sijos satelitų skaičių, bet 
esmėje nieko nepakeis, nes 
rusų armija ir toliau pasi
lieka toje “suverenėj” ir ne
va demokratinėj respubli
koj.

D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

*O NIEKAS NUPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Brocktono Naujienos

Klebonui Ginti
-Mūsų klebonas 

tis “Draugas” pranešė, kad

Draugija (naujoji draugija turės gin-
ir laikius- f! kle^n4 P,ieš '>-skupą. 

-a v..,! kada kleoonas atsakė šeš
tadieninei mokyklai patai- 

draugija?' jfį^dinu “ŪZ !’as’ bav0 kreiptasi i vysku-J 
tuviu Tremtinių Katalikų A’? fajat. vyskupas 
Draugija- Steigiamas su- Panešęs klebonui, kad pa-į 
sirinkimas Įvyko Pareigių *apijo»^ nanams įeikia 
bute.
pirmininkas V

pas mus

1 • -» *įvyko Pareigių --r-,-- ...... .. ......eu-|
Draugijos vaidyba: h n?'-'<,<’“5 Patalpomis. Tali

' <;rybauskas,'nau,Ja organizacija turės, 
vicepirmininkas J.'Stašaitis, yyskupui pareikšti, kad tik' 
sekretorius M. Tubis, iždi- 30s ni“'iai g,‘" katalikai ir

Pareigis ir korės-ka<’kl?1,onaa ‘.eidžia 
K. Keblinskienė. naudotis parapijos patalpo-j

I 
I

ninkas K. 
pondentė
Tikslai paskelbti labai gra-

Lietuvybės stipri-Į
Rūpinimasis Lie- Ne^al>, :'". T N «-t.rt,-mo 'si klebono garbintojai ir re-! 

|A rnejai. Is jų tik du liko 
(draugijoje be pareigų. Ki- 

devvni pasiskyrė sau į

mis

Savitaroinė

dėl 11

Naujos organizacijos stei-
buvo 11 asmenų, vi-

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

TARIASI APIE TYRINĖJIMĄ

Senatoriai McCarthy (dešinėj) ir Mundt tariasi apie ne
išvengiamą McCarthy-armijos skandalo tyrinėjimą, kuris 
vyks senatoriui Kari E. Mundt pirmininkaujant. Dar nėra 
aišku, ar senatorius McCarthy tyrinėjime bus tiktai liudi
ninkas, ar bus ir kaltintojas ir kitu liudininkų apklausi- 
nėtojas, kaip jis to nori.

‘Laisvai rėpliojančių taip’ 
Tat tegali pamatyti tik 
’Everglade National Parke.

Man ten būnant 4 savai
tes tik viena dieną smar-‘

Naujienos iš Kanados
smulkmenų neminėsiu, bet 
aiškiai girdėjau, kaip Laz- 

Sakė auksas Dvasinis Išsigimimas? dutis ir Stanaitis šaukė ant
krenta iš dangaus. Tai bu-^ gįo laikraščio skiltyse, V “bumo, ka<l ®,s no‘ !s gautl 
vo vasario 28 d. Dienomis jau p,-,es kiek laika, kažkas ™?*z,a?? raudonajai spau 

70-85, klausė, ar musų bažnyčia ( ai
■nėra cirkas. Nors ir gru

kiai tehjo. Lietumi visi
džiaugėsi.

HAMILTON, ONT.

Stanaitis primygtinai 
pirštu rodydamas i Valaiti

zūs: 1. 
n imas, 2 
tuvos vais 
reikalais ir3. 
pagalba.

Klebono džiaugsmas 
šios draugijos Įsteigimo iš 
karto rodė, kad po šia,rna 
draugija kažkas slepiasi.!
Buvęs prieš tremtinių drau- Į*.'1 
giją, prieš šeštadieninę mo- kia;
kvkia, prieš vieninga Lie-n's.. . T . .. . ,
toros laisvinimo ' darbų.zaęuąi . Jal re,kalingi tik, 
klebonas dabar džiaugiasi,' l«tikim:. strakauskinmkai. (kalas Įd..ir.,es.

pareigas. I draugiją prii-
“išrinktoji” valdybajaiškinti žmonėms, kad taip 

iKandidatas turi pristatyti j daryti negražu. Be: dar dalyvau 
rekomendacijas. Reiš- negražiau, kada klebonai
ne kiekvienas tremti-^avo muštynes nori primesti 

katalikas tinka organi-'kitiems.
.zacijai Jai reikalingi tik! Bet ko čia jaudintis. Rei-;

kada klebė

C

Į temperatūra būdavo 
o naktį 40 laipsnių. v...—,.

Atvažiavusių poilsio lie-’bus" išsireiškimas, bet kad Pasakė:— Ta spauda, į ku- 
tuvių Miami sutinki iš Įvai- ten buvo parašyta tiesa, tą ną,?ats la.udona'
rių Amerikos kampų, net ir kiekvienas mūsų parapijie- ' J ,r1
Kanados. Bet ir nuolat čia tis gali pasakyti.
gyvenančių skaičius auga.’ Bet tas jau praeityje. Ga- . . . , . . , .

»Jie jau turi nuosavuose na- jįma buvo tikėtis, kad vis- ”a,t^ v\sl! akivaizdoje 
muose gražų klubą. |pas pasitaisys. Bet ka šian- Įlskai ?zsl^‘?e *>_ nesakęs.

-F. N. R. Idicn mačiau'savo akimis po Laz/Ut\s ^siprase. Foto- 
‘bažnyčia, salėje, nebeturiu nfbu\° .leista‘ ze:'

Nauja Miami Lietuvių Choro viitįes> kad kada nors rei-/tas ^alaitis lbeJ° IS sales- 
\ aldyba įkalai pagerėtų. Į “Nepriklausomą Lietuvą”

Choras, užbaigęs sezoną,* Kovo 14 dieną mū- skaitau jau ilgesni laiką, 
paskyrė iš savo kasos au- sų klebonas kun. Tadaraus- Mačiau ir skaičiau ten Va- 

------------------------ įkas šioms organizacijoms: kas per pamokslą vėl prisi- laičio straipsnius ne tik
Matai ir eilė kitu ALT $35, BALF 34.o7, Chi- minė bažnytinę apyskaitą, bažnyčios reikalu, bet ir ki- 

-   " paans nrieo-1mulai flivz-15 nito nulrtihintu tomis temomis Tmio

—Kada Valaitis primygti
nai pareikalavo Stanaiti tą 
čia pat viešai atšaukti, Sta
naitis visu akivaizdoje bai-

Aldon_____ __ __  ___
temomis. Taip pat 

teko užtikti
Vokietijoje $40 ir Vasario norįs ją matyti, tegu tuojau ir “Tėviškės žiburiuose.” 
16 d. gimnazijai $50. eina, nes nesą galima ilgai Nemačiau ir negirdėjau,

Išrinkta šios sudėties vai- ten laikyti sargybos kad Valaitis rašytų į komu-
Lietuvi-.) Klubo Susirinkimas:<*y^a: pirmininkas P. Bu- ' ' , , n„ nistli laikraščius. 6 jei šie

(kis, vicepirm. A. Valukas, , J1.1?414 n<\ ‘ ponai viešai drįsta mesti t<»-

tame minėjime.
—D.

PA7ERSON, N. J.

nas parodys filmą. Reikia'
Tremtiniai katalikai sa-Įmanyti? kad jis žodi išlaiJ Ral_ndxin 

kad nauja organizacija kys. prelato žodis, tai ne' Daianuzi° 
vadintis lietuvių piemens. Tiesa, tada jis

katalikų vardu, ,dar nebuvo prelatu, bet vis- 
, .. he* prie jos negali priklau-nįek tas pats žmogus. Žo-

Naujos draugijos valdy-įSytį vjsį lietuviai tremtiniai.džiu
bos sudėtis kėlė abejonių' katalikai. Ji turi pasiva-’jnuštynes. 
dėl tų tikslų, kurie viešai jdįnti klebonui ginti drau- 
“Drauge” paskelbti. Tcj;7na av strakauskininkų 

tik klebono’draugija.
Kai

dar viena!kad įsisteigė __ ____(
tremtinių draugija tiems 
tikslams, prieš kuriuos 
taip kietai
neįtartina?

ko.
negali

kovojo! Argi(t} etiniu
ik

žmogus 
lauksime f ii mos apie

Jaunius.

}cagos senelių prieglaudai Girdi, apyskaita pakabinta tomis 
($17.75, lietuvių našlėms po bažnyčia salėje ir kas jo straipsnius 

“Tėviškės

Balandžio 7 Dieną
7 d. įvyks klu

bo visuotinis narių susirin
kimas. Visų narių pareiga' 
jame dalyvauti. Mes pa-’ 

gerą talką, sudėjo-1

'sekretorius A. Jankūnas, sku!'^au. žemyn. Apyskai-

valdyboj yra 
garbintojai ir rėmėjai 
kurie jų sakė, kad nereikia 
vaikų mokyti lietuviškai, 
jei jie nenori. Net trys jų 
neleido vaikų į šeštadieninę 
mokyklą. Ir tokie žmonės 
dabar steigia naują draugi
ją, jai vadovaus, rūpinsis; 
“jaunimo pilnu lituanistiniu 
paruošimu”: lietuviu

Tremtinys. WATERBURY, CONN. tai

darėme 
me per 18,000 dolerių. Mū 
sų pareiga yra žiūrėti, kad 
visi piniginiai reikalai bū
tu tvarkingai vedami, nes

1

kasininkas J. Swolkin.
Choro Rėmėjas.

MANCHESTER, CONN.

ALT Padėka
Vietos ALT skyrių; dė-

yra mūsų turtas.
koja
tuo

hdl-
Pos pamokomis, dainomis, 
tautiniais žaidimais! At
galima tuo tikėti?

’škėjo,Reikalas visai paai: 
kada “Draugas’ paskelbė 
kitus dalykus. Pasirodo,

Klebonas Rodys Filmą
Po Vasario 16 d. minėji

mo klebonas aiškino vai- 
«karus mokykloje, kad turi 
tarybos minėjime ar po mi
nėjimo įvykusių muštynių 
filmą. Tą filmą jis paro- 
lys kėliau. Iš jos kiekvie
nas matys, kad mušėsi to 
iri uė.iimo organizatoriai.* 
\ ienas buvęs su perskelta 
galva, kitas ilgai vaikščio
jęs mėlynais poakiais.

Čia klebonėlis tik truputį

Balfo įdomus Koncertas
Balandžio 4 d., 3 vai. po

ta
kaltinimus 

jie
asmeniui, 
yra savo-kabojo, žmonės grūdosi kai Valaitis. ... ____

pasitikrinti, ai yia įtiaukti Įj^kj iškrypėliai, arba ne 
I aukojusiu sąiasus. » įem o..zUU/-vc? viioUnntne ocmoinį aukojusių sąiasus. v ieni sveikos vaizduotės asmenų 
traukė pečiais, kiti juokavo jrankiaį Kas
dėl --- .--iv:--- t------------------
laid
ves

iš mūsų tau-
paskelbimo formos. Pa~ tiečiu gali tvirtinti, kad 
i įapai, niekuo taip sa-, “Kipn>.įiciailc<wn.1 I ietnvn”

visiems, kurie šiuo ar kinėje eilėje 
prisidėjo iškilmingai judu paltu

.. . . | Nepriklausoma Lietuva
nesunsti, be paiasų. komunistinė spauda? O 

Sargybos nemačiau. Prie-
nedidelio ūgio sja 
vyras, ranką ])rieš

ne “Keleivis” daugiau- 
ir griežčiausia pasisako 

komunizmą? O šiePraeitame susirinkime bu-
vo priminta, kad daroma į u v 0 s nepriklausomybės kabintą mažo formato lapą, jvairįaįs> jiems vieniems

paminėti vasario 28 d. Lie- įdebęs į kampe aukštai pa- pOnaį save tituluodamiesi

išlaidų be-        7 ' —- X'
pietų, "LL2! J ... , T-,. . __ „__ r ________ __________________________________________________
parapijos salėje įvyksta eli-'tinkamos tvarKos. Iždinin- Mickevičiui iš Bostone, lai-j°:—Pone Lignike, ar ne k mėtosi iš kantičkų 
dysai Balio koncertas -a^a žodžio netarė, bet paskaita, chorui, tūkstantis dolerių garažas, pajmtais žodžiais ir išdari-
dešimtmečiui paminėti. p’5 tar?/ ^ai bus svarstoma “Vakaro Kaimo Pirkioje” dėl kurio tiek purvo papy- ^-ja tokius cirkus, kad 

Koncerto dalyviai: gar- apyskaita. Ją mes visi tu- vaidintojams, L. Kaunaitei, ki spaudoj ant mano gal- žiūrėti iš šalies,
šioji ir visų mylima Elzbie- 1/n^le išgirsti ir ją svarstant p Gulbinaitei, Karpuškie- vos Lignikas atsakė,i puikų kultūrini ži-
ta Kardelienė,
operos solistė,
Smilgevičius,

reikalingų nuta- gVentę, o ypač Bendruome- , čia pat stovinčiam įetinkamais titulais, tuo no
rėdami paslėpti savo men-diužioje šv. Juozapo iiniu, žodžiu, lyg nesama n£g vajdybaį? teisininkui B. Lignikui ir garsiai klausė

ualyv; ,utl.
Klubo Patriotas.

vos
nei, Bilietai, O. ir f. Užu- negirdėjau, 
piams, B. čemerkienei. ,atokiau, o 

Dėkoja visiems aukoto- kiai. (rieit

-•n€i sV>vfcjau djnj sukūrėme savo auko
sis kalbėjo ty- dar nespėjo iš-

t ;i'i paaiškėjo, d2įaĮį salės dažai, o jau vie-
THORNTON, ILL.

kad tos draugijos dvasios,suklydo. Galima tikėti, kad 
vadas ir garbės narys yra jis turi muštynių filmą, bet 
klebonas Strakauskas. Pir- tos muštynės vyko ne mi
mas valdybos uždavinys|nėjime, c Naujų Metų suti- 
yra ginti kleboną spaudoje,’kime, kurį klebonas suruo- 
kuri kartais parašo apie jo šė bažnyčios pastate, toje 
darbelius. Šitas uždavinys salėje, kurioje žmonės apie! 
buvo svarbiausia naujos*3ū metų meldėsi ir klausėsi 
draugijos įsteigimo (niežas- mišių. Naujų Metų sutiki- 
tis. Kiti tikslai paskelbti me, kaip ir per kitus paren- 
žmonėms akis apdumti.'gimus, žmonės garbina Ba- 
Jiems nereikėjo steigti nau-'chą, svaiginamųjų gėrimų 
jos draugijos, nes jų siekia dievaitį. O išgėrę kartais 
bendroji tremtiniu organi- ir susimuša tiek, kad reikia 
zacija. Naujoji draugi ja1 policiją iškviesti, 
tik apsunkins jų siekimą,! Nesistebėtum, jei klebo-

Lietuvos
ir Kazys’ izino.nas mu

zikas, Lietuvos nepriklauso-1
mynės signataro sūnus.

Tu menininku programa .3a!loji Me5ka. jį ugar,i„o
visada esti labai puiki, kur 
jie buvo, visur paliko ge
riausius įspūdžius. Girdėti, 
kad i ši koncertą suvažiuos

Tai mažas miestelis, ma
žai kam težinomas, bet da
bar jo vardą vis plačiau 

viso Connecticut ir a(iylin-'Ra,s!na lietuviškojo alaus 
kės lietuviai, todėl ten su-,varykla "Baltoji Meška.”
'tiksime senai matytų drau-'Čia gamintas lietuviškasis 
gų. Bilietai nuo $1 iki $3,-alus pasiekia ir Atlanto i Paramskas 
jų bus
kaso

jams, kurių dėl vietos sto-*<as buvo tas ponas rudu nJ kitus ~a spįaud<>me 
kos čia negalime paskelbti. Pa^u- Lii buvo Jeronimas. G,jžkim atgal. Kodėl 
Viso labo surinkta aukų Valaitis, kuris apyskaitos tai dgai sjėpta nuo visuo- 
$187.15. (klausimą via iškėlęs. (menės apyskaita ir šiandien

WASHINGTON, D. C. 

Paramskas Pakeitė Adresą

j. ^aj kiek piaretė-norjma apgaubti paslapį-
jo, ValaitL paprašė salėje tjm? Jeigu Valaitis vieto- 
atsiiadusio fotogiafo ^lPY“ je nusirašinėti norėjo pasi- 
skaitą nufotografuoti, laigi ud()tr technika. ' nufoto- 
(dabar ir įvyko mano aki-|el.afuotį, tai kodėl taip prie- 

Balys(vaizdoje tas, ko as niekaip
t ir įvyko mano

Visuomenininkas Balys(vaizdoje tas, ko aš niekaip 5jnosį Sargyba? Kame čia
s pakeitė gyvena-negailu suprasti, ir kas ma-"j)asla t’is?- A,'. tU(, tvir. 
18. Dabar jo ad-.ne privertė parašyti si tinama pla(Hai sklindantysu bus galima gauti prie;krantus. Bravaro preziden- mąją vietą. Dabar jo ad-jne privertė parašyti šį *tinanja piaeiaį sklindantys 

ąsos. Aukos nebus renka-jtas yra užsispyręs, kad visi resas yra toks: 2414—39th straipsnį ir pačiai pasakyti/ dai kad cu anvskaįta 
įos. Balfo veikėjai prašo .lietuviai, kur jie bebūtųįPlace N. W., Washington, kad mačiau či2 po bažnyčia *e vigkag tvarkoje?* * 
alvvauti kuo gausiausiai. 'Amerikoje, turėtų lietuviš- D. C. cirką, kuriam neturiu kitų i

mo;
dalv gausiausiai

ir Orantienė

nes 
kurie ik: 
dirbo.

I)ai

supiudys tremtinius, nas parodytų įvykusias baž-

kitų Į
žodžių, kaip tik—dvasinis* Kokie čia vėjai papūtė, 
išsigimimas. Įkad taip nesenai paties kle-

Staigiai prieš mano akis bono išstatytas į bendruo- 
išdygo ta klebono sargyba, menės krašto valdybą kan-

Kovo 15 d. V. BlaveščiS- Pasirodo ją atdarė Stonai-didatu Valaitis, bažnyčioje 
tis, Lazdutis, Lignikas ir to pat klebono ypatingai iš
keli kiti. Tai parapijos ir girtas, bet, kai tik nesutiko 
buvusio bažnyčios statybos pasirašyti tokios anvskai- 
komiteto nariai. Sąmyšio (Nukelta į 7 pusi.)

ko alaus. Reikia juk iš 
anksto prisigaminti alaus, 
kad jo užtektų visai vasa
lai. Visi todėl bravare plu- 
ša-dirba, o daugiausiai pre
zidentas Ildefonsas Sadaus
kas.

Nuo kovo 1 dienos “Bal
toji Meška” turi naują alu
darį ir patyrusį specialistą 
Henry Sholl.

Trečiokas
Serga

Mūsų darbštų v 
Jokūbą Trečioką ištiko stai
gi ir labai sunki liga. Pa- 
darvta labai sunki viduriušiol gana gražiai nyčios pastate

per Naujų Metų sutikimą. J operacija. Paskutinėmis 
žmonės kalba, kad Jis turėtų tai padaryti ir pa-Įdienomis jis jaučiasi geriau 

ir yra gražios vilties, kad 
mes jį ir vėl greit matysime 
besidarbuojant Lietuvos la
bui.

Taipgi serga ir P. Oran
tienė. Ji jau kuris laikas 
guli ligoninėje. Ir ji svei
ka būdama padėdavo, kur 
tik galėdavo.

Abiems ligoniams linkiu 
kuo greičiausiai pasveikti. 

Vyks Pagerbti Prof.

Waterburiečiai yra susi
domėję prof. J. Kaminsko 
75 metų sukakties minėji
mu, kuris

muštvnes

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDE AL PHARMACY
29 Kelly Sęuare, VVorcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j kitus miestus. Ile to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikrašč.ų, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čių ; (3) galit užsimokėti g°zo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

EAST ST. LOUIS, ILL.

Blaveščiūna Ištiko Nelaimė

nas grįždamas iš darbo ėjo 
per gatvę ir nepastebėjo, 
kai ant jo užlėkė automobi
lius ir sulaužė ranką, koją 
ir prakirto galvą. Be 
monės jis buvo nuvežtas į 
ligoninę. Atrodo, pasveiks, 
bet negreitai. Jis turi mai
tinti žmona ir 4 vaikus.

I

Bendri Įspūdžiai
MIAMI.—Pervažiavęs Flo

ridą skersai ir išilgai, gali 
aiškiai pasakyti, kad ji ne
labai senai buvo tik raistas 
ir kad nieko gero joje ne
augo. Tik civilizuoto žmo
gaus ranka sukūrė visa, kuo 
šiandien ten gėrimasi. Ir 
tie puikūs palmių medeliai

įvyks Brooklyne i yra iš kitur atvežti, 
balandžio 10 d. Gili pa-l Kai kas baido nuo Flori- 
garba tam kilnios idėjos’dos krokodiliais ir kitais 
žmogui verčia kiekvieną jį'.baisiais sutvėrimais. Bet 
pagarbiai vertinti. Teko juos pamatyti tegali priva- 
girdėti, kad Dr. Mykolas irjtinėse farmose, kol iš jų 
Alena Deveniai, Thomas irĮnėra padaryti lagaminai.

Tarptautinė Šventė
Balandžio 7-10 d. rengia-' 

ma tarptautinė šventė. Jo
je dalyvaus ir lietuviai: 
Pauliukaičio vedamas cho
ras ir Vaitkienės tautinių 
šokių būrys.

Dievo Paukštelis.

Lietuvi! Neleisk ma- 
kasdieniniams rūpes

čiams nustelbti didžiosios 
tavo prievolės — prievolės 
pavergtam tėvu kraštui. 
Aukok jo laisvinimo dar
bams paremti.

LENGVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kaibos vadovėlis, su trum
pa dramai ika. su visokių daiktų, užsiėmimu, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
lčjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mau.
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Maikio SU Tėvu
Du Pasauliai

Medžiaga ir Jėga 
Amžinos

Yra tuos

Džiovos Bacilos
Robertas Kochas labiau 

pragarsėjo ir Įamžino savo 
v a r d ą, bemedžiodamas

vie- džiovos bacilas. Kad džio- 
būduĮva labai apkrečiama liga,

pą), norėjo pamatyti 
mažiausius medžiagos
netus—atomus. Tuo —— -  ----  -r----------- -o-,
jie netikėtai surado tą ma-*Jau žinojo anksčiau, bet il- 
žųjų pasaulį—Įvairių gyvū-Jgai nežinojo, iš kur ir kaip 
nėlių, kurie gali būti dvie- toji džiova atsiranda. Ko
jų rūšių—gyvulėliai arba au-ichas ušsispyrė surasti džio- 

ba gvvos medžiagos VFsa galėliai’ kitaip sakant« vie-'vos priežastį. Jis ilgus me- 
negyva medžiaga gali būti “ l"iklauso a“?al« skyriui, tus tyre džiovininkų krau- 
triiu navidalu- kieto skvs kunuos tynnėja botanikai, JU. skreplius, darė įvairius

J * uj- ’ antri gyvuliu skyriui ku- bandymus. Galop, jam pato ir garo arba dujų. Vau- . blynui, nu j h. j i
r)nn k,-,t; bi'nt.j- , nuos tvnnėja zoologai, siseke tiriant skreplius, pri-;duo ga i( būti kietas—ledas, pamatysime tolįau taikius gana sudėtinga da-
gali būti skystas—vanduo, M*9... 4sulasti ^rosJ

pagalba mažą lazde-’

(Tęsinys)
Visas matomas ir nema

tomas pasaulis paprasta 
akimi, be padidinamų stik
lų, susidaro iš negyvos ar

ir gali būti garo pavidalo.’tal P JI mažulėlių sutvėrimų žymu 
k'wl-v»anfte modama! ot.v yia »' tokiu, kuriuos gali- KopoKie enos medžiagos sto- priskirti ir prie augalu tytę. Pasirodė, kad toji 
vis pareina nuo temperai- liu 1 Jic JJ iaz,htė ir vra džiovos susir-

Net geležis, akmuo gali bū- tiU l’1"* '?«*• Vk?' ,nazleJ> * ">" V
ti kietas skystas ir neįeiti augalehai’ matomi Per pa-d?tęs, įskiepytos juių kiau-(
i cnua iei hn • na naudot y • didinamuosius stiklus, daž- lytei, po tam tikro laiko su-
i k r t Sr n niausiai buvo pavadinami žadina džiovos pradžią, jlabai didelis karštis. Da- ,u .... , ,L c.....
bar taip pat jau aiškiai ži- g a3. *.
noma. kad viso pasaulio ZG< zia^\ 
medžiaga, kiek jos yra, ne- 
gali išnykti, liet tik pasi
keisti iš vieno stovio Į kitą. . . ,, ., , .. . ------  r------- .----- ---
Kitaip sakant, žinoma, kad Jornis’ tas bacila nuo sergančio džio

reiškia lazdeles, lai bend- .....................

graiku arba lotynų kalbos Surasta džiovos mažytė laz-;
Botanikas Cohn delytė vėliau už Kocho 
suskirstė visus nuopelnus buvo pavadinta

tuos mažulėlius sutvėrimus jo vardu: Kocho bacila.
Į rūšis ir pavadino bakteri- Tyrimai parodė, kad toji

va ligonio kosint gali su

NUKRITO Į ELEVEITER1AI S ŠULINĮ

* i omas Cambrel San 1-ranrisco mieste norėjų nusileisti 
tle\eiteriu žemyn, atidarė eleveiteriaus duris ir nužengė 
žemyn i šulinį. Eleveiiei'iu.- buvo aukščiau, bet jis tu ne
pastebėjo.- Nukritęs kelis ^aukštus Gambrel išliko gyvas 
ir atsipirko tik sunkioms žaizdoms.

Valteris i lai vočių#
medžiaga yra amžina ir ne- . _ „ ....
gali pražūti. Taip pat viso ras !>avadimmas. vėliau skrepjiu dalelėmis patekti Į šių metų kovo 20 d. savo ną is ryto jis juokavo su sa-
nasaulio iėga arba energija tos ?aktellj°s’. kunos tun orą ir Įsiskverbti Į sveiko namuose, 109—4th Ave./vo kaimynais ii savo darže
yra amžina ir tik gali pasi- ^azpavidalą, buvo žmogaus plaučius ir ji ap-Kast Noithport, L. I.. N. Y., karpė medelius. ~ Apie 11
keisti ii vienos rūšies j kitą. pavadintos taci,omis- . krėsti džiova. Tos džiovos mirė mūsų nepamirštamas valandą jis pajuto krūtinėj
Pav.. elektra gali pasikeisti-ynV kaLl°.Je .tai reiškia bacilos dažniausiai laikosi draugas Valteris Kalvučius. skausmą ir, v os pasiekęs lo-
i šviesą, šviesa i•• . .. . kitas for-lazda' Bakterijos, kurios nešvariose vietose, kur palikdamas dideliame nu- va.__________ ______ ? ___ . . mirė.

turi kamuolėlio išvaizdą, (;au^ dulkių, nėra saulės ir liūdime savo žmoną Oną ir Drg. Kalvučius buvo pa-
pa\adino kokais. Giaikų nevėdintam kambaryje. Lai- seseris — JosepKiną ir \ a- vyzdmgas 1/ S nayrs. Są-

patyk, ba tu ne daktaras. —Ačiū už patarimus, bet- medžiagos nusys -kalboje tai reiškia kamuo- jęa(j džiovos bacilos bi- leriją Balvočiūtes. 'jungos nariai- liūdi netekę
Verčiau pasakyk, kaip tu man jų nereikia, nes aš apie Matoma medžiaga gali ̂ ^ai. Ijo <auĮės spindulių ir nuo' Velionis gimė 1894 me- ištikimo draugo. Jie steng-
pats šiandien fylini. tuos dalykus daugiau žinau,'neturėti jokios išorinės for-' Bakterijų Tyrinėtojas 'jų greitai žūsta. Ten, kur tais Pumpurių kaime, Ma-!*~D jo LSS eiles papildyti

—Nesakyk, tėve, “kaip negu tėvas. mos išvaizdos, pav., molis,1 Robertas Koch’as įnėra saulės, kur nešvaru, žėikių apskr. I Ameriką.naujais rekrutai,
fylini.’’ Sakyk: “kaip jau- —O iš kur tu gali žinot? paprasta žemė ir kiti. Jie .. jos gali gerai laikytis ir jis atvyko 1910 metais ir KSS Centro Komiteto
tiesi.’’ į —Iš knygų, tėve. yra beformiai. Bet yra me-1 Dauguma bakterijų, ma- progai pasitaikius apkrėsti apsigyveno Brockton, Mass. vardu sekretorius J. Buivy-

—Na, jau tu manęs ne- —Aaa. iš knygų! Tai pa- džiagų, kurios visuomet pa-per. žiūroną (Pa-sveiką žmogų. Ypatingai Čia ir vedė. Iš Brocktono das reiškia gilią užuojautą
mokyk, vaike, ha aš ilgiau sirodo, kad tu skaitai blo- silieka tam tikros išvaizdos, didintų apie 900-1,200 kai- džiovos baciloms yra labai Balvočiai išsikėlė i Pittsbur- \ alterio žmonai Onai ir se-
už tave ant svieto gyvenu, gas knygas. formos—tai kristalai. Vi- JD’ gerai matomos ir (la" jautrūs vaikai ir jaunuoliai, ghą, iš ten

—Kas iš to ilgo gyveni- —Mano Knygos geros, tė-sos tokios medžiagos netu-^ar ^aV. gerai pažįstamos. jįe jabai greitai apsikrečia vėliau i Detroii 
mo. tėve, jeigu žmoniškai ve. ri gyvybės požymių ir jr Dabar žinoma, kad daugu-jr suserga. Kad mažiau mojo pasaulini
kalbėt dar neišmokai. i —Na. paminėsi mano žo-jos vadinamos neorganinė- ma bakterijų yra Įvairių H-būtų džiovos susirgimų, buvo nuvykę į Lietuvą.

......................mis arba negyvos medžią g,ų. sukeleJos- Išsivystė at- miegami kambariai turi bū- vėl grižo Į Ameriką.

—Sveikas, tėve! 'kau. Į mergas nežiūrėk
—Tu, Maike, apie mano Paspėsi, kai barzdą pradė-’mas ir panašiai 

sveikatą perdaug nesikla- si skusti. j
Medžiagos Rūšys

—Sakau. Maike. kad ma
nęs nemokytum. Aš su sa
vo kalba atradau Amerika.

. i: vi..;t., u, .u<ui\v L-x. Į*I į nivrc'i
skira mokslo šaka

Akroną. sutems Josephinai ir Vale- 
Po pir- rijai.

karo iie’ Ilsėkis, drauge Valterį, 
bet Amerikos laisvoji* žemėje, 

jo mes gyvieji sieksime tavo
aIne ti gerai išvėdinami ir lei- Maždaug prieš 

bakterij’as. vadinama bak- džiami saulei apšviesti. Balvočiai atvyko i Brook-j 
k. l ai ir mažųjų pasaulis ma- ter,olog'ja Šios mokslo Ten< ^ur nėra saulės švie- lyną. Drg. Valteris buvo!

dirbo įvairiose I 
N uo į at atvy- 

šalį jis Įsijungė
. , __________________ ,____ .-lujt? darbininkų

• pradėjo auginti bakterijas sa saVo gyvenimą paaukojo, frontą—Amerikos Lietuvių

20 metu idealų toliau.
t Buivydas.

Kėrlą. Net ir šventas ras-gos. Kita gi pasaulio dalis, 
tas sako. kad boba yra ne- kaip augalai, gyvuliai, gry-
laimė vvrui. Valuk

JUOKĄ!
I rumpai Išreikšta Meilė

ių pasaka, tėve. Iš tik- , . .J > aut-Įny UdKie,1Ja> są savo gyvenimą paaukojo, frontą—Amerikos Lietuvių At<»:
gi j asauly nebuvo nei ^au buvo sakyta, kad is Įvairiose maitinamose me- pajp nuo džiovos kitus gel- Socialistų Sąjunga (LSS s.p ie-ij:.. i 

\ i __ nepvvos medžiagos nedali džiaffose. ias įvairiais da- v,-,.: r:........i-.,:.. ...... ....... d..........i.: k • ,tokio Al omo, nei rojaus, negyvos
tu

Juk

medžiagos negali džiagose. jas įvairiais da-bėti. Jis panašiai, kaip nuo Po rusų revoliucijos, suski-j*-^^” 
na iutai tain gyvas sutvėrimas, žais nudažydamas, kad bū- pekliškos ugnies arba kar- lūs socialistiniam judėii-1
kfj' V. x. _ kad ir Pats mažiausias. Ma-tų geriau pažinti. Jis pir- 5unkulo surado skiepimus, mui, drg, Valteris buvo ’

atsirasti
aip

V VI Lld u
pasakyk, kaip tu šiandien 
filini? . . . Uzkiuzmi, kaip 
jautiesi? I —Ar

—Bet kodėl tėvui taip kalbėti?
lupi, kaip aš šiandien jau- tas rastas! 
čiuosi? Juk šiandien tokia: —D kas ji pašventino? 
pat diena kaip ir visada. I —Na. to tai aš nežinau.

. —Neišsisukinėk, Maike. Maike,: ale jeigu yra taipi

akn švpr> ---- -- 1---- ----------- ------ ---- ------- 1--------- — *"*" i ouunuio >uiduu aiNiepimus, imu, uig, vaiteli." ouvo pU-,
aKO - en'žiausios medžiagos dalelės, mutinis pradėjo tas bakte-dengėsi surasti ir nuo džio-sukęs Į sektantinius komu-; : 

gyvos ar negyvos, nuo senų rijas skiepyti Įvairiems gy- vos jjs padarė iš džiovos nistus, liet netrukus nuo jųl 
laikų buvo vadinamos ato- vulėliams. dažniausiai triu- nacilų Įvairias ištraukas, pasitraukė. Į Brooklyną at-!’;,*.,'.- !

jis Įstojo i LSS 19*

p ■ ponia sėdi 
svečiu kambary ir 

su pažįstamu jm>- 
nu ištraukia i s voko mažą p<>- 
perėiį ir. žvilgterėjusi į ji, sa-

Aš jau senai tave vadinu, parašyta, 
ba žmonės man sakė, kad būti. 
tu jau pradedi apie mergas —Ar

tai turėjo

kas reiškia nedalo- šiams, jūrų kiaulytėms ir kurias pavadino tuberkuli- vykęs, 
mais, nesuskaldomais. Vė- kitiems. Taip bebandyda- nu. bandė tuberkuliną kuoįią ir ėjo joje finansųtain1 . v-............. nu J1? oanue įuoerKuiina Kuopa ir e
liau paaiškėjo, kad tas ato- mas jis surado Įvairių ligų pritaikyti gydymui, bet pa- sekretoriaus

sukinėtis. Aną nedėldienį ar ne. vistiek ji pasaka, te
buvau Įlindęs per užpakali- ve. 
nes duris i socialistų banke-; —Nu, 
tą ir mačiau, kaip tu su ta galėtų tokią 
raudonlūpe aiskrymą laižei, lyt?

—O kodėl tėvas lindai — lasakas,
tenai
ris?

mvli.

io vyra? 
g* ra i, 

ir kad

rašo. kad 
kad biznis eina 
iis mane labai

Jis

..— r—----- -------- -------- ---------- - ..pruanvvii gvovniui, oet pa- seni eioi iai<> pareiga? nu rr.užar
mas esąs suskaldomas. JĮ priežastį ir kaip nuo jų ap- aiškėjo, kad *jo tuberkuli- Drg. Valteris buvo malo-pokaibinink

pasaka paiašyta, šiandien suskaldo ir iš jo sisaugoti.
.gauna naują milžinišką jė- . .
’gos šaltinį. Į vienas is pirmųjų jo dar-

pasakyk, kas ‘ bu buvo karbunkulo arira
pasaka išmis- Gyvas ir Negyvas Pasauliai pekliškos ugnies priežasties ....

I PirmiAii m„kdininkai ki. nustatymas. Tada ši liga ypatingai vaikas, yra apsi.-mtoc /l'zinuu KunL'ivc

tai

tėve, dažnai
Pirmieji mokslininkai, Įsi- nustatymas.

per užpakalines du- prasimano prietaringi zmo-i
taisę žiūroną (mikrosko- Kuvo labai paplitusi Vokie

tijos gyvulių, dažniausiai,

nas, kaipo gydymo priemo- nūs ir nuoširdų? 
nė, nebuvo tinkama. Bet todėl visur, kame jis gyve- 
tuberkulinas p*asirodė nau- no, turėjo gerų draugų. Tu- 

‘ dingas pažinti, ar žmogus, įėjo jis jų ir Brooklyne.
Prieš 14 metų drg. Val-

•uėtes džiova. Rankos odo- teriui pavyko K ings Coun- nėti

Žmogus,I —Taip. Tamsta matai—uų
'$100 čekis.

—Dėlto, kad einant 
frontą be tikėto neleido, o,Perkūną, 
prie užpakalinių durų vač-sis jų Dievą
m

kad!.. ..... , . . aviu tarpe. Nuo šios ligosAs ieškojau kur bagota kur feti (|au, |abai
Tai buvo vvriau-itu" ant j'1™ fį°- vuliu. Robertas

Ir apie ji buvol'^ ", P,ni«? b?nke-, . Cla įsidomėjo šia liga, ilgai ivai- 
visokiu rvA<u.»Jau butlJ daugiau biznis, ' &

Įneš. Tėvas juk žinai, 
per, enovės lietuviai garbino:

•Ir visa tai 
mažame

iis surašė tokia- 
.—klausia

as.

CK IS.

Geriausi Vaistai
ytojas. Kligdamas tyri-
igonį, lIu'mIh jam šilokį
ną:
i-sk rūkęs ir gėręs. Kiek-

anksti gulti ir 
Tai geriausi

Įdrėskimą 
jose vietose patepama 
skiestu tuberkulinu, 
yra Įsimetusi džiova,
Įdrėkstose ir pateptose vie- nos šeimos name East 
tose po 48 valandų atsiran- Northporte. Bet neilgai jam <r< , :

vulių žaizdų kraują. Galop '!a Pa'yudonavimas šį bū- teteko tuo namu pasi- 'Xsiu "vaistu.
jis surado kad šios ligos Į>lac,au klt?s : P1'®5 9 menesius prastl,sni„.

mokslininkas, Pirųuet. Jo u ištiko širdies priepuolis.-------------------------------- —
vardu ir vadinamas šis Paskutiniuoju metu atrodė. Pakalbinkim draugu* įr
skiepijimas. kad jis sveiksta. Džiaugėsi pažįstamus užsisakyti “Kę-

Žinoma, dabartinė medi- tuo ir jis pats. Mirties die-'leivį”. Kaina metams $4.
. , . . .. eina pažinti džiovai turikurie ki įtusiuju gyvuliu , - ,. ‘ ; daug ir kitu prrūšiuoja arba juos * *

je padarius

daug gy- 
Kochas su-

tri- ty, L. 
at- gauti virėjo 
Jei džiaugėsi tuo darbu 
tai rė nuosavame gražiame

I., N. Y
vieta. Jis

Isikū- v’enit vak;ir;i eik 
kelkis su aušra, 
tamstai vaistai.vie-

—Ačiū. daktare.—atsako jj.
nesu vertas pačiu 

Patark man

būtų 
e, o

Su tokia apsiženijuš
prasimanyta visokių paša 
kų. Jis vaikščiodavęs po

[žemę ir darydavęs visokius . , , ., ..• • ! . i ,‘,i i.. „a. t.-r-A ’krvmo fundyt nereikėtų: ųnieko stebuklus, lt žmones tikę- • *■ ‘
i<>, kad ciklai taip buvo. Is , , , , i

( pasakyk, ką tu darytum ap- 
jsiženijęs su tokia malevota 
i lėliuke? Tuojau turėtum

no nebuvo.
—Peiškia, Įlindai 

nai.
—Ne. Maike, aš 

nepavogiau, tik vienas so
cialistas cigarą užfundijo.’tikiuju gi tai buvo tik pa 
Pasakiau denkiu, apsidai- sakos, žydai gi turėjo pa
įiau po sale ir pamačiau ta- našių pasakų apie Adomą x x . . . .... .v -i • . t ‘ \ n... ;a >tot pne sinkos disiu ir puo- ,\e su ta papliauška. n rojų. ias pasakas is ju , 1 . , .. * 1 , (kailius

vogti- i Maike, o ne durna meilė.
ais-

nai tyrinėjo pastipusių gy- 
ralo] 
ligoJi

priežastis vra mažytė laz- 
delytė, bacila. Nuo gyvu
lių gali ir žmogus apsi krės
ti, ypatingai kailiadirbiai.

JU
—Na, tai kas? !pasiskolino krikščionys ir
—Nesakyk. Maike. tai atnešė jas Lietuvon. Rei

kės. Tu dar perjaunas su kia pripažinti, kad pasaka 
mergom vaikščiot. Pilno apie rojų yra graži, bet vis-' 
razumo dar neturi. Apsi- tiek ji pasaka. Moterį ne
suks durna galva, tai ir ne- galima kaltinti, kad to ro- 
piamatysi. kaip pateksi i jaus šiandien nėra, nes jo' 
tinbeli. Ir i ką tai padab- niekad ir nebuvo, 
ra, kad pienburniai su mer-1 —Aš jau matau, Maike, 
gom vedžiotus!! Kai aš i katrą pusę tu čia suki. 
tol-s buvau, tai dar kiaules Tu nori būt geras mergoms.
I ietuvoj ganiau. i —Bet ir tėvas nesenai

—Amerikoj, tėve, kito- dar ieškojai sau kokios naš- 
kia mada. lės, ar ne?

—Tu tos mados nežiūrėk, —Jes, Maike, ieškojau, 
ai? klausyk, ką aš tau sa- ale kitokiais išrokavimais. jau spakainesnė.

'ly mazgot, ba ji savo malė-išdirbjn4ja Koehas np 
votų nagų nekis , pamaz- .,() šios iežastj
gas. Jes, Maike, paklau-. , •- , - . • „„ •’ , . K ,bet išmokė ir kaip nuo jos

.apsisaugoti. Jis tas pačias 

.bacilas, išauginęs dirbti- 
—Ačiū, kad tėvas taip nuošė pasėliuose, jas ap-

rūpiniesi manimi.

syk tėvo rodos, 
dar nežiūrėk.

įemomų, tai; 
j'-? X-rav arba Roentgeno nuo-' 

1 traukos. Taip pat dabar' 
ir nauji vaistai atsirado! 
džiovai gydyti—streptomi
cinas ir kiti. Šiandien vei-
kia džiovai pažinti specia-

d > M j lios ambuliatorijos, dispan-Bet as glusinęs. kiek pasūdydamas . . J ,*
ir pats žinau, kad vesti man arba kitais budais 
dar ne laikas. Todėl ne
bijok, tėve, Maikis nesu
klups.

—Maladec, Maike! Ma
tau, kad malevotos lūpos 
tau galvos dar neapsuko.

sumazi-
nęs jų pajėgumą, pradėjo

seriai, o džiovos gydymui
!—sanatorijos.

gyvuliams skiepyti. Pasi
rodė, kad tokiais skiepais 
galima gyvulius apsaugoti• • • J •nuo susirgimo ir bendrai 
apsikrėtimo šiąja baisia Ii-

A. Dargis.

Ar turi čių metų “Kelei
vio” kalendorių? Jame yra 
daug gražių, įdomių skaity-

Babar mano sumnenė bus ga. Tai buvo didelis jo imu. Nusipirk, nes nedaug
nuopelnas. įbeliko. Kaina 50 centų.

VADOVAS I SVEIKATĄ
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kuria parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. SLA Daktaras 
Kvotėjas. šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvi,! 
kalba svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip Imli svę,. 
ku ir ilgai gyventi.
ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisakykite.

Užsakymus siuskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
J2I1 VV. 66th Place

Telefonas ISEpuhlii* 7-7SCS
Chirago 29. III.
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Tik Tokiems Ten ir 

Tegyventi
kad Rusijos priešakyje tuo
met buvo caras ir dvarinin
kai, turėjo didelę progresy- 

Birštono septynmetės mo- vią reikšmę tolimesniam 
kyklos direktorius Šilingas lietuvių tautos politiniam, 
vagia mokyklos pinigus, iš- ekonominiam ir kulturi- 
galvodamas klases, kurių niam vystymuisi.” 
visai nėra. Už tas ir kitas Vadinasi, Lietuvos p/i- 
suktybes Šilingas priverstas jungimas prie Rusijos buvo 
pasitraukti, bet švietimo stačiai Lietuvos išganymas, 
skyrius išduoda jam geriau- Maskvos batlaižiai tik taip 
sį pažymėjimą. Jis tuoj ir tegali galvoti.
gauna vietą Betygalos mo- --------
kvkloje. Ir čia jis taip pat Ką Rusai Ištrėmė 
šeimininkauja. Jei kas pra
deda prieš ji “burčyti,” jis 
pakviečia vietos valdžią i 
smuklę, pavaišina ir vėl vis
kas nutyla. Bet* Šilingas,

Iš

matyti, nežino saiko ir suk
čiauja perdaug, nes visi

Tarybų Sąjungos vis 
dar grįžta vokiečių, ku
riems yra tekę pabūti Įvai
riuose kalėjimuose ir darbo 
stovyklose ir susitikti ten 
su lietuviais. Nemokėdami 
lietuviu kalbos tie vokiečiai

STASSEN SVEIKINA MAŽĄ IMIGRANTĘ

Amerikon atvyko €S bėgliai iš anapus geležinės uždangos. 
Juos pasitiko užsieniams pagaliais tiekimo direktorius H. 
Stassen. Maža imigrantė, Eilėn Szirandi iš Vengrijos, 
bučiuoja Stasseną pirmai pažinčiai su Amerika.

Aleną Devenienę į iždo 
globėjus.

Dr. Zalatorių į daktarus 
kvotėjus. Jį rekomenduo
ja toms pareigoms ir visa 
Chicagos lietuvių daktarų 
draugija.

SLA Rytų Komitetas.

Išsaugokime
Spausdintą Žodį

Iš Tolmujų Havvajų
Svečiai iš Pittsburgho

mokvtojai prieš ji sukilo ir ... , . ... ..
' J 1 *Tie- ne^a^eJ° galvoje išlaikytivisa tas pateko net į 

sos” puslapius. Ministeri
joj jis reikalus sutvarkė, bet 
iš Betygalos buvo atleistas. 
Kur jis vėl įsikurs ir auklės 
jaunąją kartą, gal vėliau iš
girsime.

Va, kokiems žmonėms 
ten lengva gyventi.

sutiktųjų lietuvių pavar
džių, bet vis dėlto kai kurie 
jų vieną kitą atsimena. Čia 
kai kurias jų surašome.

1949 metais į Rusiją bu
vo ištremtas karo belaisvis 
apie 50 metų lietuvis

Šiemet švenčiame oO me- 
tų sukaktį, kai lietuviai at 
kovojo lotyniškomis raidė
mis spaudą. Kad lietuviš
kas spausdintas žodis išlik 
tų ateinančioms kalioms, 
Pasaulio Lietuvių Archyvas 
pasiryžęs surinkti ir saugo
ti:

A. Draudimo metu
leistą spaudą: 

i 1. Lietuvių spaudą
leistą Mažojoj Lietuvoj.

2. Lietuvių spaudą išleis
tą kitų kraštų lietuvių.

Kovo 2
iš drg. S. Bakano 
burgho, kuriame tarp 
ko rašo:

“Mano geras draugas Jo
nas Giedris iš Homestead, 
Pa., turtingas biznierius, tik 
nenusigąsk, tai yra karstų 
fabriko savininkas, kuris 
pasišovė važiuoti į Hava
jus, norėtų su jumis susi 
tikti ir prašė, kad tuo rei
kalu patarpininkaučiau.

apipurkščia 
šomis; kitur

augmenis trą- 
maždaug taipd. gavau laiškutii x ... , . •li.

iš Pitts? Pat nalkina nuodais piktžo
les.kit- Svečiams tas buvo įdo
mu ir jie fotografavo dir
bančius darbininkus kruta
mu jų paveikslų aparatais.

Lietuviai iš prigimties 
myli pilkąją žemelę ir ant 
•jos buiniai augantį derlių. 
Ulėms buvo didelė staigme- 
įna, kai čia ant vietos sky
nė augalą, lupo žievę ir ra
gavo tropinį vaisių. Sko-
nis neapsakomai malonus, 

“Kai žinote, niekad su'+ai ne skardinės, kurią par- 
jumis laiškais nesikeitėme Įsineši iš krautuvės. Jie ra- 

cukrų tiesiai nuo 
kamieno.

Bene didžiausias jiems

laiškais nesikeitėme 
ir tur būt nebuvom susiti-'gavo jr 

iš- kę, bet iš lietuvių gyvenimo ‘nendrės

įs-
veiklos mudu turime labai 
geras pažintis, todėl, gavęs 
iš ‘Keleivio’ jūsų adresą, 
įteikiau jį Giedriui, kad jis, 
atvykęs į Havajus, galėtų

buvo įdomumas, tai budistų 
tikybos kapai. Ten yra ma
žytė, bet graži koplytėlė, 
kurioje įtaisyta aukso alto
rius. Jame yra paslėptos 
jų tikybos paslaptys. Ka-

mėnesio iki 1951 metų ge- demaro giminaitis. Suimti 3.
gūžės mėnesio gydė Šilutės ir buvo laikomi Kauno ka- vaims rusiškomis raidėmis'Jums rašau, ___ _____ _______ -
ligoninėj. Po karo ji buvo Įėjime kilęs iš Latvijos pa- graždanką (elementoriai, *netyčių užklupas svečio išpaį kaip ir krikščionių, bet 

Sibirą, bet jai sienio 29 metų Juozas Rad- maldaknygės ir kt.). mūsų dūmais aprūkusio,veik ant kiekvieno kapo čia
vilavičius, Kazys Dairus iš b. Po spaudos atkovoji- Pittsburgho. lyra padėta visokio maisto
Kretingos apskr., Bronius'mo: “Ponas Giedris
Gurevičius iš Vilkaviškio 1. Išleistą Lietuvoje. vasario 28 
apskr., Abišala is Šančių,' 9. Išleistą kitų kraštų 
Juozas Staugaitis iš Kauno, lietuvių.
Jurgis Simonaitis iš Ma-! Kiekvienas spausdinys ar ne* J^s to nežinome. Ęet'Tour Roses” arba “Old 
liampolės, Petras Miškinis rankraštis yra tinkamas, jei kas ^us, kas nebus, o mūsų Grand Dad.” 
is Raudonkalnio, Dr. Jonas jįg yra susijęs su lietuvio atvyks į Havvajus Tą viską matė šeštadie-
Stonys iš Kauno, Dr. Pal-Į vardu. Todėl reikia siųsti “ jumis aplankys. ’nio rytą, o po pietų vykome
tanavičius iš Kauno, Brik-ivisą spaudą, kuri yra lietu-J ‘‘Daug iš mūsų Pittsbur-!pajūriu šiaurės vakarų link, 

Stasys Pet- vio parašyta bet kuria kal-|gh° turtingesnių biznierių'vietomis palei pat vandeny- 
rauskas iš Šiaulių ir Jonas ba; apie lietuvius kitautau-jū" taip sau pasiturinčių ną, retkarčiais per aukštus 
Baltenis iš vietovės, kurios čių parašytą spaudą; lietu-’žmonių šią žiemą išvyko įįkalnus ir vėl giliais slėniais 
grįžusis neatsimena. Sta- vių išleistą spaudą bet ku-'Floridą, tik kol kas vienas*palei vingiuojančius žalu- 
lingrado belaisvių stovyklo- na kalba? Tinka visokio Giedris pasišovė keliauti mynais apgaubtus upelius, 
je yra laikomas gimęs Lie-(turinio knygos ir laikraščiai toliau negu Florida, t. y-,'kur yra labai daug ko ma 
tuvoje dailininkas Eugeni-;bei žurnalų komplektai ar
jus Linskas, apie 50 metų'jų dalys, spausdinti 
amžiaus, ir Arkadijus Blu- ka rašyti, 
mas, apie 40 metų amžiaus.Į Adresas: Pasaulio Lietu 
Povilas P. sakosi sutikęs, vių Archyvas, 2601 West 

metais l fojė 25 metams nuteistą Marąuette Rd., Chicago 29,

Rusų išleistą lietu- Jumis susirasti, o šį laiškutį 
kad nebūtum iš ;

įstremta i bet
pavykę grįžti į Lietuvą. Cž
,tai ji buvo vėl suimta ir nu- 

Moi- bausta iš naujo 3 metams.
kys, o 1949 metais v asai 10 Greičiausiai ji esanti vėl

j mėnesį ištremtas į Vorkutą kitais išsiųsta i Sibirą. 
Nuvežė aUe 50 metAĮ turėjęs^ kitas mfetu į SibirąKipras Petrauskas ______

Maskvai Sveikinimus , lietuvis, Norkus.
.stovykloj, uz Uralo,

Kovo 1 d. Maskvoj pra- laikomi šie lietuviai: Adol-
sidėjo lietuviu literatūros ir

Tavdos 
buvo

rą esąs

su 
10 

išsiųstas
ir Jonas Staras, apie 30 me-
tj, iš Kauno. Jis 
imtas 1945 metų

buvo su- 
pradžioje

ii i . . . ‘v. * V. šeškauskas, apkaltintasmeno dekada, len pasu o-. 30 metų amžiaus; Vincas tal
dė Lietuvos opera, dramos Grvbas 38 metu iš šiau- 1 . • . o- . ~. , , , . . • k ... 00 nietų, i» oiau buvo nuteistas 25 metamsir baleto teatrai, buvo su- jįu- ” • - ’

. ____ vokiečiu ištaigose, lyopera, aramos;Glybas> 38 metų, iš Šiau- * * J
V vtautas Butkus, 23

rengia lietuvių dailininku metų, ;• Kaun0; Stasys Va-įį. laikomas vienoj is
i t-i •čvi ’^ckas» metų, iš Rietavo. Kornį respublikos darbo

Dekados atidarymo įskil- Balys Grikšas, 23 metų, iš 1
mėse Kipras Petrauskas Šiaulių; Vytautas Naruševi-
sveikinimo žodyje pasakė čius, 27 metų, kilimo vieto- 
atvežęs “nuo Baltijos ir Ne-’vės grjžusis vokietis neat-Ablinous 2? 
muno krantų į mūsų bran-Vimena; Albertas Brunevi-
giąją Maskva nuoširdžiau-čius, 98 metų, iš Pagėgių: 
sius Lietuvos darbo žmonių Vincas Bonaitis, 31 metų, 
sveikinimus.” Lionas

-------------- I IZ

Kun. Mironas

tnavęs

priverčiamųjų darbų ir da-

stovyklų.
Parnešta žinių, kad

metais mirė suimtas

nuo jr įvairiausių 
d. į tą tolimą dens, pieno,

gėrimų—van- 
skardinės

kraštą, o kap jis pasieks aiaus, stikleliai degtinės ir 
jūsų ‘karalystę, tai nei aš, kai kur stovi čiela bonka

Esąs Miręs
Lietuvoj plačiai žinomas,

Kronams,
Kauno; kun. Grubliauskas, 
12 metu, iš Kauno; Pranas' 
Raukas, 31 metų, iš Rietą-,

iiiGvŲ,

1951
Algis 

metų, iš Kre
tingos apskr.; 1950 metais 
miręs Kostas Pacas iš Kau
no apskr., o 1945 
miręs artimas prof. < v_i t -A. v Oi- .Leoną Ą j 1AilLNUY KIU. TUIII.

PLA Direktorius.

pas

VIMKAS Ali MIKUŽIUTĖ?
kurį laiką buvęs ministeriu! vo; Kazimieras Šilinskas,; —-------- -------
pirmininku kun. Mironasj32 metų, iš Mariampolės: t šitą klausimą Naujieno- SLA sekietoiiaus lezignuo- 
(tautininkas i miręs kalėji-j Antanas Žvirblys, 34 metų, se svarsto senas SLA na- ii. Ii jis priduria. Šian- 
me netoli Maskvos. Taip!vietovė nežinoma. Ten iš rys. Kaip žinoma, dabar dien mums reikia bandyti 
tvirtina iš Rusijos grįžęs;viso buvo apie 40 lietuvių.Įvyksta SLA Pildomosios šitą situaciją gelbėti . 
anglų kareivis, kuris buvo j Kitų pasakojimu. 1948 me- ,Tarybos rinkimai ir į SLA štai dėl ko visi SLA nariai Įteikdavo, 

buvo išsiųstas į Sibirą'sekretorius yra du kandida- turėtų balsuoti už p-lę

Atsiminkime Juos

jumis į tuos tolimuo-Įtyti. Aišku, visų tų vaizdų 
ir ran- sius Havvajus ir, jei viskas čia vienu straipsniu aprašyt 

gerai pasiseks, tai be abejo'negalima.
'atsiras ir daugiau lietuvių Į Mus svečiai apleido ir iš- 
iš mūsų apylinkės, norinčių vyko atgal į Honolulu sek- 
vykti ir pamatyti tą egzoti-madienį po pietų. Dar ža

dėjo vykti į kitą salą, kur 
Atosto- ugniakalniai iš žemės vidu- 

Hawa juose

nį jūsų kraštą.”
Pirmieji Lietuviai

bnų spiaudo verdančią lavą 
ir liepsnų liežuviais glosto 

Pirmiau negu drg. S. Ba- dangaus lubas. Iš ten ku- 
,7 1 b kano laiškutis pasiekė ma- pįnj jspūdžių vyks atgal pas 
Velykom ne, svečiai iš Pittsburgh o ^viskius į ' Pittsburghą.

jau buvo Havajuose. Laiš-jMes turėjome didelį malo- 
,ką aš gavau kovo 2 d., o p 'numa su šitais lietuviais su- 

dukra pasiekėlg^j^į

gauja

Netrukus bus 
pavasario linksma šventė, 

džiaugsmo mums su
kai maži buvome,'Giedris 

kiškelio dovanė

ir Kiek
i — — ~7 — ----- ~ ~ 'v>ivv*iic su QUK13 k c j jj. <1 tri <1 i IhiRh

nuteistas sėdėti kalėjime užjtais buvo išsiųstas į Sibirą sekretorius yra du Kandida- turėtų oaisuou uz p-ię Mi- margučiai, kiškelio dovanė-(Hawajus diena anksčiau. !įeįsti Augiau tokiu 
tariamą šnipinėjimą ir ku-su 4 vaikais ūkininkas Ma-Įtai—dabartinis sekretorius.kužiutę į SLA sekretorius.’lės! Jomis džiaugiasi ir šių’ Telefonu susitarėme, kadičiu ’
ris dabar jau grįžo į Angli-|zedauskas, gyvenęs 7 kmjp. Vinikas ir ilgūs metus'. . . Permainyti SLA centro'dienų vaikučiai, kurių tėvai mano sūnūs Irving, kuris ‘
ją. Čia, pasak tą anglą, jnuo Šilalės; mokytojo su-buvusi SLAJždo globėja p. Į ofiso sekretorių^ būtų svei-j gyvena Chicagoj, Detroite, turėjo reikalų Honolulu 
miręs ir vysk. Matulionis. Įnus Ambrazas iš Gudeliš-

_____ j kių ir kt. Ūkininkė Pok-

A.

pra- 
sve-

Jcnkin*.

Gerai, kad Rusija 
Lietuvą

sakė

Pavergė vytienė buvo apiplėšta.
Iš Sverdlovsko sritv lai-

rJofi;
Mikužiutė. Taigi senas SLA kas žingsnis, 
narys ir svarsto, kuris jų riai, kuriems
yra tinkamesnis. povė, balsuokite už p-lę Mi-Įrių tėvai tebevargsta Vo

Visų pirma jisai aiškina, 'kužiutę SLA sekretoriaus (kieti joje.
kad Susivienijimas buvo’rietai. į Koks ten

lietuvybės ir kultū-

fad visi na-tBostone ir tt., bet negalės mieste, ten juos sutiks 
rūpi SLA ge-’ džiaugtis tie mažučiai, ku- sj kartu atvažiuos

s ir vi
pas mus. 

Taip ir padarė. Penkta
dienį vakare Giedrį su duk- 

i'O-'ra Anne Dudash turėjome

-\Ką Rašytojas 
Boruta Pasakė 

Komunistams
Taip sakė visi komunistai komu lietuviu atsimenamosgt a 1 i- j-- • , ... ,

turėdami ralvoie dabaitinil»a™dė<; Peh-utės Romana-'!kuitas lietuvybės ir kultu- loliau senas SLA naiys do štai šie keli pavyzdžiai: savo namuose. Jonas Gied-
j. . ‘ *;1... ‘ R . - jiog reikalams. Jo tikslas pabrėžia faktą, kad p-lė Pineberg: iš 49 lietuvių ris yra pusamžis žmogusLietuvos pavergimą, bet ko-vielutes ir Broniaus Šato.t J y ** ,u„„ U- ......................1 • ■ v u.,vj|_jbuvo jungti visų srovių be- -dKuziuie tui 1 daug pa*yn-(l/ yra mažamečiai vaikai, stambus biznierius, snekus,vo 4 d. “Tiesa” aiškiai pa-(Potmoje yra laikomas 
gyrė ir caro valdžią, prijun-’nietis lietuvis gydytojas P. 
gusią Lietuvą prie Rusijos'Lapenis. Sigfriedas W. 
aštuonioliktojo amžiaus ga-: pasakoja, kaip jį daktarė 
le. “Tiesa” rašo: šakenienė, chirurgė, minis-

“Lietuvos prijungimas terio K. Šakenio žmona
prie Rusijos, ne paisant to, nuo 1950 metų gruodžio

tuvius, ir iš pradžių Susi-mo Susivienijimo adminis- 9 džiovininkai, 4 chroniniai be jokio išdidumo ir 
vienijimas buvo tikras šitų tracijos reikaluose, ir jeigu’ligonys. Dirba tik vienas. >jlietuvis. Jo dukra, 

Augustdorf: iš 110 lietu-Dudash, jauna, gražiidealų 
laukdavo

vs. Jo
visa musu

seimų J1 
išeivi

lbūtų buvusi sekretorė,; 
gal nebūtų reikėję daryti tą' vių 37 yra vaikai, 34 džio- teligentiška moteris.

Taip mėgiamo skaityti 
“Baltaragio Malūno” (ji 
galima gauti ir “Keleivyje) 
autorius Kazvs Boruta ko- 

Ona munistų buvo suimtas ir 
ir įn-'1948 metais nuteistas 10 

jie metų priverčiamųjų darbų.

geras

na ja ir visi važiuodavo į juos, nelaimingą “konversiją,”ivininkai, 7 chroniniai ligo- pas mus atvyko jau kupini! I eisme jis buvo pradėjęs 
’ kaip į kokius lietuvybės at- kuri suėdė daug mūsų su- nys, 9 invalidai, 4 seneliai. gražiu įspūdžių ir mums pa-bmarkiai plakti maskolius, 
(laidus. * mokėtų pinigų ir pakėlė’ Diepholz: 190 lietuvių pasakojo savo patirtus nuo-'kurie ’^sina Lietuvą, ap-

Geros Knygos Visada Reikalinaos
BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa

ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvainį .................................................. 2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė- 
> Sruogienė ................................................. 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 

veikalas ......................... .•.......................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston, Mass.

pasakojo savo patirtus
Dabar gi mūsų Susivieni- mokestį. (tarpe yra 65 vaikai, 30 tykius Honolulu mieste,

jimas yra paverstas į biznioį Be to, kaip jaunosios kar-(džiovininkų, 11 chroninųj Gi mums daugiausia
įstaigą. Brolybės dvasia tos atstovė, energinga ir ge-ligonių, 6 invalidai, 6 se-'pėjo ir klausėme, kokia ‘panaikindami, bet jis nega- 
nustelbta. Štai pavyzdys: rai išsilavinusi veikėja, p-lė neliai. (žmonių ekonominė padėtis,|^j° visko pasakyti, nes ji
Prieš ketvertą metų prade- Mikužiutė galėtų patraukti' Wehnen: 395 lietuvių'kjek bedarbė jau palietė,su^a*k^ policininkas

Igaudinėja žmones kalbėda- 
rū-'mi apie laisvę, o ją visiškai

ir čia
jo iš tremties važiuoti Ame
rikon jauni lietuviai, ku
riuos karo audra išmetė iš 
tėvynės. Jų čionai atvyko 
apie 30,000. Kokios buvo 
daromos pastangos, kad 
įtrauktų juos į Susivieniji
mą? Beveik nieko. O juk
reikėjo bent 
samdyti, kad
Įkviestų “dipukus” rašytis i
Susivienijimą, didžiausią 
mūsų organizaciją, kurią 
(būtų galima padaryti stip
riausia lietuvybės tvirtove 
Bet nebuvo jokių pastangų 
iš SLA raštinės toms jau
noms jėgoms pritraukti. 

Senas SLA r.aiys mano,

vieną jų pa- 
per “Tėvynę”

prie SLA daug atvykusio tarpe yra 132 vaikai, 65 Pittsburghą ir kokia 
iš tremties mūsų tautos jau-'džiovininkai, 19 chroninių žmonių nuotaika, 
nimo. Gaila, kad ji nebuvo ligonių, 4 invalidai, 20 se-' Besikalbant su svečiais 
SLA sekretorė. Už tai gi nelių. jr besivaišinant laikas grei-
reikėtų ją išrinkti nors da-Į Geestchacht - Spaaken- tai prabėgo, metas buvo eiti 
bar. iherg: 152 lietuvių tarpe yra poilsio, nes rytoj susitarta

Mes, SLA Rytų Komite-35 vaikai, 12 džiovininkų,'vykti į plantacijas. Svečiai 
tas, su tuo patarimu pilnai.24 chroniniai ligonys, 3 in-’nori pamatyti, kaip auga 
sutinkam. Bet nuo savęsjvalidai, 30 senelių. (cukrus ir tropiniai vaisiai—
norime pridurti, kad nerei-j Hamburg: 119 lietuvių,(ananasai (pineapple). 
kia užmiršti ir kitų gerų iš kurių 36 yra vaikai, 34' ..
kandidatų. Mes patartam iij džiovininkai, 6 seneliai, 6 ae an acijas 
prašom remti visą šį sąra-:invalidai, 3 chroniniai ligo-
sa:

Povilą 
dentus.

P-lę Mikužiutę 
liūs.

Adv.

ir

kad vien jau dėl 
leidimo Vinikas

šito apsi-Įkus.
turėtu iš Adv

ten'Pat teisme sumuse.
i Koks Borutos' dabartinis 
likimas, nežinoma

Budistų
Kapus

Šeštadienio rytas, darbi

SKAITYK GYVĄ 
ANGLIAKASIŲ ISTORIJĄ

Ją parašė Krank Lavinskas 
ir A. J. Banišauskas, abu seni 
ahgliakasiai. Tai 500 puslapių 
knyga, kurioj vaizdžiai aprašy
tas angliakasių gyvenimas ir 
daug kitų dalykų. Kas skaitė 
tą knygą, visi ja patenkinti. P. 
Adomaitis iš Barre, Mass.. sa
ko: “Puiki knyga.” Tą patį ra
šo T. i amusauskas iš Detroit. 
T. J. Kučinskas iš Chicagos ir 
tt. Įdėk į laišką $2. parašyk 
aiškiai savo adresą ir pasiųsk:

nys.
Dargį į viceprezi-Į Nepamirškime jų, tuoj ninku laukuose dirba ma- 

siųskime, kiek kas išsigali- žai, bet mūs svečiai visvien 
į sekreto- me, Balfui aukų, kad jis matė, kaip planingai eilė- 

galėtų tiems nelaimingie-Jmis susodinti ir gražiai au
giems bent švenčių proga ga ananasai. Jie matė, Krank Lavinskas.K. Gugį į iždinin- 

Steponą Briedį
nors kiek 

ir įteikti.
džiaugsmo su-Įkaip darbininkai su dideliu.st.. Long Island CRy 

įkubilu ant ratų važiuoja ir.ir gausi tą knygą.

U41—4t>th 
L N. Y, 
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Moterų Skyrius

Gyvenimas Lietuvoje
Mažai žinių gauname iš kainuoja medžiaga pačios 

Lietuvos. Jeigu kartais at- blogiausios rūšies. Už ge- 
eina iš ten laiškų, tai juose resnę rūšį reikia mokėti nuo’ 
žmonės negali pasipasakoti, 250 iki 450 rublių už meną
kaip jie gyvena, kaip dirba (medžiaga 1 metro ir 
milžiniškuose dvaruose—centimetrų platumo).

40,

kolchozuose, kiek uždirba'
Tik ret- J Už perkeline medžiaga 

‘h
i mokėti nuo 8 iki 14 rub-

ir kaip verčiasi, 
karčiais pro rusų
uždangą” prasiveržia bolše ,
viku cenzūros neišdiaikytos ,u» uz metr«' “ klešnę bo- 

velninę medžiagą reikia 
mokėti nuo 14 iki 20 rublių 

Medžiagos iš ra-

“^eležine 60 eentimetrM platumo rei- 
to * kiu

žinios ir jos parodo gyveni
mą Lietuvoje be jokių pa
gražinimų 
kų melų.

Šiomis dienomi

ir be boiševi k iš

teko su

uz metrą.
ijono kainuoja nuo 69 iki 
!90 rubliu už metrą (90 cen
timetrų platumo;, uzlaukti tokiu žinių be paera-U,“C“Vf’““1“'".'’ “1™

Žinimu api'e gvv'enima Lie- n«. '7'/<lag:!lnoKa nuo 121)1 
tuvoje. Iš gautu pranešimų 1k\.1™”"» uz 
pažymėsime šiuo iarpu, k- . ' >“:ka5 «»
kias kainas Lietuvos gyven- T'.T’11*5 ų

l.oOO rubkų. Žieminis vv-i 
k

KELEIVI? «O PO'i’TON
KELIAUJANTIEJI DARBININKĄ’ BADAI J A

Amerikoje yra nemažai keliaujančiu darbininkų žemės 
ūkyje, kurie dirba Įvairius darbu- ir keliauja iš pietų į 
Šiaurę derlių nuimdami ir atlikdami Įvairius kitus darbus. 
Gausumas tų darbininkų gyvena labai skurdžiai. N i po
nio Mėsa. (alif., mokykloje mokytoja pa-tebėjo. kad tų 
keliaujančių darbininkų vaikai yra -iipni nuo ishadėjimo. 
Tuoj pradėta telkti pagalbą badau jančicms šeimoms. Bet 
bendra tų darbininkų padėtis yra ir lieka skurdi. Pa
veiksle matosi tokios keliaujančios šeimos butas—palapinė 
ir viršuj kambario vidus, kur guli matracas be paklodės.

Pagrindiniai buljonui’ J. GRUŠAS: 
fprieskoniai yra svogūnai,!
malkos, petruškos ir salie
rai.

Jeigu buljonan pridėjot 
perdaug druskos, tai sūru
mą galima sumažinti šiuo 
būdu: Į švarią skepetaitę 
supilkit stiklinę gerų miltų 
arba švarių ryžių, skepetai
tę užriškit ir Įdėkit i buljo
ną. Virdami miltai ar ry
žiai sugeria druską, bet

Kelionė su Kliūtimis
(Tęsinys) -jimus. Susigriebė ne laiku

Žmona apsidairo po pir- pradėjusi bartis ir švelniai 
kią. Nejaugi ji čia vidury paklausė:
aslos sto.ės, lauks ir šals; —Gal slabna?
senio Įnorių r.esu; aisysi. Į —Oi, slabna, slabna . . .

_ , . ... i Taip graudžiai, kaip išJi dar galvoja, kad oūtų
„ „ šer.a nueiti i tvartą ir paziū- -f vd už‘migo. 

buljonas pasidaro truputį ar neapsiveršiavo žal-( ^ja jau

po žemių, sudejavo ligonis

balsvas.
Jei norit

margė. Bet ji vis dar mie- popienai.
. . Abejojimo nėra, kad pas-

praskaidrintitoks šaltis—pamoja butinė. Tokio jo dar ji ne-
buljoną, tai paimkit dviejų!lanka ir užpučia lempelę. buvo mačiusL Dabai

tojai turi mokėti už įvairius
daiktus ir kokie yra' Lietu-/181^ minuoja
vos žmonių uždarbiai. / lk* robh*

i Paskutiniai? mėnesiais,
Kainų reikalas taip atro-!po Stalino mirties, gyveni-

do: Ruginės duonos kiio-jmas pasidarė siek tiek ge- 
gramas kainuoja 1 rublis irjresuis tuo. kad krautuvėse 
60 kapeikų. Baltos duonos'yra dau iau prekių ir. pa
galima pirkti tiktai didės-;
niuose miestuose, ir ji kai-'; aus 
r.uoja nuo 4 iki 6 rublių už-gauti 
kilogramą, arba nuo 1 rub-’nei.u' 
lio 80 kapeikų iki 2 rublių j 
90 kapeikų už amerikoniš 
ką svarą.

Makaronai ir kitokis mai- u;, nas u .oi.oa 
stas iš m i 
4 iki 7 n 
(kilograma 
koniški s
tadaliai). pui

Už cukru gabaliukuose Inegali uždirbti dau 
reikia mokėti 10 rublių žOjkaip 6 su puse rublius 
kapeikų už kilogramą, oĮdieną ir tai per metus 
smulkus cukrus kainuoja 9|kių “darbadienių" esti 
rubliai ir 60 kapeikų. j po 200. o daugiausiai•O

±>et g" 
yra labai 
uždarbiu. rani

X\(J

pa 
; CUk- 
galima 
seniau

:as visvien 
s dėl mažų 
astas darbi-; naį 
pe: mėnesi'

PJi vėl lenda Į lovą ir kiltai ju>te pajuto mirti
. . . „ . apsinloja. Jei kas bus—ji beslenkant prie jos bran-

Leiskit gerai pavirti. Bal- 'ėl atsikels. Lo\oj taip šil- gau wio? įj- jai gailestis šir-

kiaušinių baltymus, išplakit 
ir pilkit Į verdanti buljoną.

ta, malonu. Ji apsiverčia suspaudė, kaip replėmis, 
ant kito šono ir tučtuojau VL<kas jai dabar atrbdė vi_ 
piadeda knaikti. siškai kitaip negu naktį,

O ligonis nusiminęs. II-kada reikėjo žvakę uždegti. 
Įgai žiūri Į plasdančią gels- Tada tai buvo tik juokai... 

Netikras zuikis daromas’vą liepsnelę, tyliai vaitoja Xa mo_
iš maltos mėsos. Pagamin-(ir jaučia mirtį slenkant priekį,/ nesigraudino
ti jis lengva ir nebr; T7-'-
Reikia paimti:
2 s v. maltos 

riekutes

tymai sutrauks visas drum 
zles. Po to perkoškit bul
joną per švarią skepetaitę.

Netikras Zuikis*

jautienos
o nacines baltos duonos 
2 kiaušinius
1 svogūną

Truputi lašiniukų, druskos ir 
pipirų

2 šaukštus sviesto 
Pusę puoduko pieno 
Pusę puoduko grietinės

2 morkas ir 
6-8 bulves

angų.,jo, kaip juodą šešėli. V Skaudu tai skaudu, bet juk 
lango tamsu, tylu ant šie-dabal. gavžnia> toks tuš4ias
;n.0>. ?en.as Imkjodts taksi, iajkas [;e to, jau genai vis- 
skaiciuoja gal paskutines jo kas h. Atvirai
gyvenimo minutes. Bran-Isaka„u nėra jau taip Įabai

ir bloga, jei dabar jis nu- 
mirs. Juk visvien jau pa-

gios minutėlės taip lėtai 
slenka, vis vienodai, vieno-!,
dai Minta, kaip lašai 11140 drengęs, 0 ko gero dar gali 
stogo. Mirsiu ar nemirsiu,;numirti tada> įada j lal-do. 
mimm ai nemirsiu, taipyin-^uves njekas nė pažiūrėt 

nenorės. Iš pat mažens jigiai, ilgai mąsto ir pradeda*
snausti. Užsimerkia akys,' tvarkos pripratusi ir 

kokio nors širdies 
kausmo ermyderio nė ne- 

Ji atsime-

. i i iPne__ _____ miegas atslenka,;d-i
Pamirkykit duoną piene drungnas pavasario'

nuspauskit. yėielis » , i ,*•irejeiu. ... manydavo kelti.
Rytas. Žmona pašoka iš

ir kai išmirks, 
ir sumaišvkit su mėsa.

ir saldus

pridėkit 2 kiaušinius, drus-!iOV(L n»amieusi užsimetė!j3.’ *s^kėjo ji taip pat
kos niniru ūkanota svo-T -T Piami^Ub1’ .««dėl tos pačios tvarkos. Te- kos, pipnų, sUKapotą ;\o ;kazką is drapanų ir uzdege'. - t • , nn,.s:n tnV-.»
gūna ir gerai išmaišykit. Iš'ipmnute get kas A;a? To1? tdlP ;loieJ° “ePe» toks. i

t ”,------- -7.7 —... .. .mėsos nadarvkit mažu na-‘! • tę‘i i- i • • jbuvo ūkio surėdymas, ir ji
Į ekraną reikia znneti i1*1 J1 nelauke- Ir š*?ausuPnekėlė skandalu, nors jau-ngą Kukuli, pana.ų į ciuo- nervu zmosrus neisturetuli___ __ ne

juk 
protė- 

pro-

kada kolchozas iškulia taip pat >\arbu. Aparatai *• ;n ^-ad'Vo'^1^ gabalėlis likęs, tarsi( ūkininkei bemedituojant,
kolchozų nariams turi taip stovėti, kad ekra- veI uzlvgmkn^tMp, .^ad jo tlk tam< kad dar didesmo:nė nepa?įbeldusi, pagal vie-

T, ’vra dalijami priedai prie ju nas būtu žemiau mūsų akių:ne?\mat-vtll- i'aoar kukuu pykėio ūkininkei sukeltų. t nanrnčin« idinkn i
°k;'už<la>biu. Priedai duodami a;ba bent Omai su akimis ližvoliokit duonos džiuvė- !k?mbm/art miaUa ka?mv

l1K| ‘ , ■ -• v- - . šiuose dėkit i <?viertuota vaško prilašėję ant dro- Kamoan aitimiau>ia kaimy-tiktai bet ne aukščiau, i pac ta.s!-iuubt» metvii i &vic»iuuiąi t
lieka?svari u 

J J

kai. atsiųsti iš Rusijos vai- kartais stovi mažuose kam- 
dininkai. Įvairūs “pirmū-Į bariuose, tai reikia sėdėti 

ir stachanoviečiai. (toliausiai nuo aparato 
Slogiausia Lietuvoje gv-

::au

Rvžiu kilograma; kainuo-‘250.
ja 8 rubliai už kilogra’mą. Tarnautojų uždarbis 

labai

i.^v’iavusj/t.

ta^piuiisv, Įdėkit į sviestuotą 
blėtą. apdėkit morkomis ir) 
bulvėmis ir kepkit pečiuje

pO:javais, het duodami 
(tada. kada tų javų 
Jeigu kolchoze, apmokėjus- 

mokė

aukščiau, 
vai. arn.

eigų: žmogus nešioju
žemas Vidutiniš-,va^sty*>e’ mokesčius, atpy- akinius gatvėje, muviuose, 

uždirba vbas pyliavas ir atsily-.vahuodam - automobili, tai

bulės, ant lovos krašto. nė Šaulienė, gerokai davat- 
iTaip jis visas žvakes išde-'kuojanti, aštraus liežuvio,

s irgi t
Valgomas aliejus 16 rublių! 
už literi (kvortą), sviestas 
nuo 22 iki 36 rublių už kilo
gramą, lašiniai nuo 24 iki 
40 rublių kilogramas.

Jautiena mėsa kainuoj 
nuo 10 iki 12 rublių kilo
gramas, veršiena nuo 12 iki
16 rublių, kiauliena nuo 15 ninku, valstiečių ir tarnau 
iki 120 rub. Už kakavą mo- tojų Lietuvoje yra "aristo- 
ka 120 rublių už kilogra- kratų,” kurie ga". pasigirti 
mą. puikiu gyvenimu. Tai yra

Pora batų kainuoja nuo!visokie aukšti komunistų 
70 iki 450 rublių. Dargi!partijos paregūnai ir kai! 
brangiausi batai yra men--kurie “pasižymėję ’ rašyto 
kos rūšies. Moteriškos ko-!jai. aktoriai.

yra
kai tarnautojai uždirba po.
300 rublių per mėnesi, o uŽ!ginus 
atsakomingesni darbą gau-j

s su masinu ir trakto- ir televiz
,_!riu stotimi, nelieka jokiu turėti ak: dus. Niekad ne

na po 400 rublių per 'rnė-'perteklių. tai kolchoziniu- žiūrėkit televizijos pro spal- 
ia nesi. Su tokiu uždarbiu vos kai nieko negauna ir gali votus arba tamsius

m-A-vnp išvilkti gyventi, kaip jie nori iš tų 5. Teūvizijos žiūrint,vos galima g.vvybę išvilkti, 
šalia skurstančiu darbi-

gyventi, kaip jie nori i; 
rublių per dieną

darbiu.

i_ bet maloni moterėlė. Nusi-anie pusantros valandosjgms, nevidonas, o kai nu-
(vidutiniame karštyje). Ke-į^irs—nebus nė ko prie tiype kambaryje snieguo- 

ž'firint r'eikialpant dažnai laistvkit sunka.!karsto pastatyti. Tikras tas kojas, pagarbino Kristų, 
j Baigiant kepti pridėkit pu-vaikas: pats galėjo sudegtiL)a?ai ?avo bu(la ems 

- - - - ji užmik tu man su mirčiai/'10”0 ‘jtl

o. Teievizijos žiūrint, 
ž- kambary turi degti silpna 

'šviesa. Nesveika vra žiu-I
■rėti televizijos visai tam
piame* kambary.

per- 
kad

4 r Televizija
Kenkia Akims?\. Nęžiūrėkit televizijos

----------- ,ilgai. Kai tik jaučiate,
Kai atsirado “muviai, j akys nu vargo, neitempkit 

jpasigirdo daug Įspėjamų jų per jėga. bet leiskit jom 
proiesonai S cab«’ k.ad ! mar-’gerai pailsėti.

kai kurie'®u°jantf- , . . -i • -/J' ’ • • . ’ i-r.: ekraną, kuriame;------ --------------jines kainuoja nuo 20 iki oO|toa.ų anstom.ka kūnelį SEIMININKĖM
ruolių uz porą. Lz vilnonę uzcirha po 6 DO0 rublių pei nakpnVs, -----------
medžiagą mokama po 120 mėnesi ir. žinoma, gyvena
rublių už metrą (kiek dau- neblogai, 

jar
Gerai yra apmo

ki, pakenks 
buvo išrastas

giau kaip jardas). Tiek kami rusu armijos karinin- girdo panašus 
jkad nuolatinis 
burzgėjimas ir

akims. Kai! 
radijas, pasi- Kaip Išvirti Gerą Buljoną

AISKRYMO NETRŪKSTA

Mrs. Pat Coenan nakčia susiliko Ilolly v.codo salvėje dvie
ju melu mergytę, Marrylin Ilollister. kuri miegamojo 
išėjo į gatvę pasivaikštinėti. Vaikas buvo nugabentas 
į policijos nuovadą, kur. lielaukiant mamos, policininkai 
jai užfundijo aiskrymo. kiek tik ji nori.

įspėjimai,! Mėsą. skirtą buljonui, nu- 
triukšmas. j plaukit šaltu vandeniu ir 

ūžimas ne Truputi nusausinkit skepeta, 
tik jaudins žmonių nervus?Paprastai imama tokia nor- 
bet ir pakenks ausims, veiks ma: 5-6 asmenim reikia im- 
i žmogaus girdėjimą. Kai ti 3-2 svarus jautienos mė- 
atsirado televizija, tokių -sos ir po pusę kvortos van-
balsų iš pradžių nesigirdė-jders
jo, bet paskui atsirado žmo
nių. kurie skundėsi, kad

mėsa
riebi.

asmeniui. Buljonui 
turi būti neperdaug 
Kaulus galima per-

nuo žiūrėjimo Į televizijos,kirsti išilgai, kad geriau iš- 
ekraną jiems paskausta Įvirtų. Buljoną užkaiskit
akvs.

čiauškėti.
—Tai jau ruošies, širdut. 

. . . Pamačiau, kad veršiai 
palaidi, užėjau pasakyti: 
po kluoną laksto. . . Gi kaip 
ligonis? Gal jau geresnis? 
Gal duos Dievs . . .

sę puoduko grietinė;

Esu Pavargęs
Esu pavargęs ir sergąs. 
Aušrelė mano temsta. 
Dainelė vos beskamba,
Ir greit numirsiu aš.

Tiktai prašau—
Ant mano kapo 
Sodinkit vyšnią.
Ji leis šaknis 
I mano širdį.
Ir mano kraujas 
Per jos šakas 
Raudonai uogas 
Nudažys.
Ir paukščiai uogų 
Kai pales—
Dainelę mano 
Užgiedos.

Esu pavargęs ir sergąs,
Ir spėkos vyste vysta . . 
Bet daina mano laisvą 
Per amžius paukščiai 

giedos.
Butkų Juzė.

MANO PADĖKA

uždegta grabnyčia rankose. 
Tokio žioplio tai ji dar ne
mačiusi. Juo daugiau gal
vojo, juo didesnis kilo no
ras išsibarti.

—Tėvai! Sarmatos netu
ri. dargi galėjai sudegti!

Senis pravėrė akis, bet 
taip tingiai, nenorom, pa
žiūrėjo
ir vėl

Ūkininkė 
kad veršius

tuoj sumetė, 
bus paleidęs 

kuris yra, 
kam tikęs

. . . naujasis bernas,Į supykusią žmoną a kritai mažai 
užsimerkė. Paskui >stuobris 

pakelė ranką, pamojo taip- _Gi berna< 
silpnai, vos gyvai ir palei-džiau (oki kur tik ei ten 
do ją vėl atgal nukristi, ant
patalynės, kaip pelenų ko-, ‘ jj ?u pl iej^įės kampu

, nuvalė suolą ir paprašė
Žmona nutilo. Tokbjan- vje§nįa sėstis. Dabar ji pra-

kos pamojimas jai pasirodė dėjo pasakoti anie ligoni.įtartinas. Tai buvo daug *
rimčiau už visokius itikinė-

vis «

Nūsam-

(Bus daugiau]

DAR GALIMA UŽSISAKYTI 

Keleivio” Kalendorių 7-95 J Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet ‘ Keleivis” išleido 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su Įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado Įvairios šventės ir mi
nėjimai.

t

Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway -:- South Boston 27, Mass.

ant didelės 
tris kanus 
virinti ant

ugnies ir leiskit 
užvirti. Po to 
lengvos ugnies 

televizija kenktų, betjapie 2 valandas. Nereikia 
žiūrint televizijos akys buljono papildyti verdan

čiu vandeniu, nes jis darosi 
neskanus. Paprastai buljo
no nuvenia apie pusę. Prie
skonius dėkit ne iš karto, 
bet jio to, kai nugraibot pu
tas. Kitos šeimininkės pu
tų negraibsto, nes jose yra 
daug maistingų medžiagų. 
Putos po kiek laiko visvien 
nusėda dugnan ir, kai per- 
košit buljoną, tai jos skaid
rumo nepagadina.

akis
ma

Pradėta tyrinėti, ar 
televizija tikrai kenkia 
akims. Medikai nerado,
kad 
dėl
ištisus vakarus, reiktų neuž 
miršti šių taisyklių:

1. Didelis ekranas 
mažiau vargina negu 
žas, nes didelis ekranai
duoda aiškesnį vaizdą, to 
praleidžiant prie televizijos 
daugiau yra Įtemptos, kaip 
sėdint “muviuose.”

2. Į ekraną reikia žiūrėti 
‘-bent 10 pėdų atstume. Ka
lbingi televizijos aparatai

Praėjusį sekmadienį Įvy
kusioj LSS 60 kuopos va
karienėj So. Bostone man 
teko susitikti didelis būrys 
mano draugių, kurių ilgas 
laikas nebuvau mačiusi. 
Man labai malonu buvo ne 
tik pabūti bendroj vakarie- ’ 
nėj, bet ir artimiau pasikal
bėti su savo draugėm. Dė
koju visom, kurios nepatin
gėjo mano prašomos atsi 
lankyti ir su kuriomis pra 
leidau tokį malonų vakarą.

Anelė Liutkuvienė.
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Iš Plataus Pasaulio
EGIPTAS RINKS PARLAMENTĄ

Egipto diktatorius gen. Naguib paskelbė, kad Egip
to gyventojai greitu laiku turės progos išsirinkti parla-Į 
mentą, kuris ir perims iš kariškių krašto valdžią. Visos( 
senosios politinės partijos galės dalyvauti rinkimuose, o 
parlamentas susirinks liepos mėnesį.

TIBETO AERODROMAI

Iš Tibeto Į Indiją atėjo žinių, kad kinų komunistai 
Tibete pastatė visą eilę aerodromų, ypač pietiniame Ti
bete, netoli Himalajų kalnų. Aerodromai esą statomi 
ar jau pastatyti tokie, kad tinka ir sunkiesiems lėktu
vams nusileisti ir pakilti.

RUSIJA VIS ĮSPĖJA

Sovietų Rusija pasiuntė grasinančius Įspėjimus Siri
jai ir Irakui nedalyvauti Pakistano ir Turkijos kariškoji 
Sąjungoj. Nesenai tokius Įspėjimus Rusija siuntė Tur
kijai ir Pakistanui, o kiek seniau ir Olandija gavo Įspė
jimą neduoti bazių NATO pajėgoms.

didelės pastangos— 'Renkamu Lietuvos 
GRA*US VMSlM Užgrobimo Medžiaga

Prieš porą metų Bostono 
Rašytojų Klubo sumanymu; ALT vykdomasis 
sukurtas Bostono Lietuvių 'Jeta> iki šiol perdavė JAV į 
Dramos Sambūris ne tik ne-;ko.n£reso Baltijos 
apmirė, kaip daugelis mū-py*’ kongresmano Charles^ šiemet miestas numato iš- 
su gražiu užsiraoijmu, bet, eis^en pa'inininkaujamam, leisti $110,749,000. Iš jų 

bolševikų nu-įšvielimui §20,980,000, svei-per tą laiką virto tvirtu kul
tūrinių vienetu. Jo stipry- 

' ė remiasi ne kokiais nors 
J popiery surašytais draugi
jos narių įsipareigojimais, 
!o tiktai karšta scenos meno 
! meile ir visuotinu sambūrio 
dalvviu noru kiek galima 
ilgiau išlaikyti ir kurti lie
tuviu kultūros vertybes.

Šio sambūrio meninė va
dovė aktorė Aleksandra 
Gustaitienė, pastačiusi “At
žalyną” ir “Indranus,” ap- 
važinėjusi su tais veikalais 
didesnes apylinkės lietuvių 
kolonijas, pagaliau ryžosi 
urengti spektaklį, kuris'. LTSR

į mobilių parduota net 23 G j 
mažiau negu 1952 metais į 
sausio mėnesį, o trokų par

PARDUODU FARMĄ
Parduodu farmą: 12 akrų dirba

mos žemės, 8 akrai miško, 5 kani- 
namas, su elektra ir miesto------- .— --------- l7„--------į— jbarių namas, su eieatra ir miestodavimas sumažėjo net 35‘r ,'vandeniu, viena karvė, daržinė, šie- 

Vnmi-' x vi- nui traktorius ir kt. mašinos. Tik 2Vartotų automobilių oi < . mylios nuo Bridjfewater, Mass. Ra- 
j JAV! šykit: (11)

Miesto Biudžetas Mrs. L. A. Turski 
14.3 ('urve St. 

Bridgewater. Mass.

JAPONUOS LAIVYNAS

Japonijos vyriausybė nutarė apginkluoti 51 lengvą 
karišką laivą ir tiems laivams paves saugoti Japonijos 
žuvininkus, kurie žuvauja Sovietų Rusijos ir Korėjos pa
kraščiuose. Japonai sako, kad korėjiečiai ir rusai dažnai 
japonų žvejų laivus konfiskuoja. ,

VOKIETIJOS KOMUNISTAI

Vakarinės Vokietijos komunistų partija gauna iš 
Rusijos kasmet apie 10,000,000 dolerių propagandos 
tikslams. Dabartiniu laiku kompartija, po griežtų apsi
valymų, turi apie 80,000 narių. Tokias žinias skelbia 
vakarinės Vokietijos vyriausybės šaltiniai.

KORĖJOS PRAŠYMAS
Pietinės

aiškinančiam
sikalstamus veiksmus uz 
grobiant Lietuvą, paruoštų pašalpoms §7,539. 
anglų kalba ant kongresi-|
nio komiteto nustatytos for
tu o s blankų “witness 
forms,” 440 asmenų ir šio
mis dienomis baigiama ver-Į 
sti į anglų kalbą dar 130 as-;c|e(ja 
menų.

Be to, perduodami jvai-j™ t , 
rūs dokumentai, bolševikų j tosios 
veiksmams nušviesti

nusistatęPatriotingai
tuviai
i

Reikalinga Šeimininkė
Ieškau lietuvės moters nuo 25 iki

katos reikalams $2,589,000,7 lengvas: išvalyti t Kambariai ir pa
gaminti valgį 1 vyrui. Svarbu, kad 
mokėtų išvirti lietuviškų barščių ir 
iškepti kugelį. Vra butas gyventi, 
o dėl atlyginimo už darbų susitarNedarbas Baugina

Bedarbių skaičius Mont- 
realyje, kaip ir visoje Ka- 

"įnadoje, auga. Nieko nepa- 
- ’ ’ ir pavasario beldima

sis į dūlis. Kovo 15 d. jusų Įtojos dega, niežti, skau- 
UŽsidarė ma- ^a* Vaitok ZAI.B ir Vėl šypsokis 

. . Taip pat gelbsti suminkštinti saus-SiuvykloS. Jų skai- pūsles (kornus) ir nuospaudas. Sep- 
lAJuc imu nom-jy-ja tai dar lynios aktingos vaistų dalys suteikia;cius yia nemažas, tai oai greitų pagalbų. Prisiusk $1 (c.o.d. 

lle*ididckas būrys Žmonių pa- Msiunčiam). Pasiuntimų apmokam.
* Bridgefield l>rug Co„ Dept. K. 461

sim. Rašykit šiuo adresu: 
Mr. Mike Tynnanes 

.39 VVhite St. 
Danbury, Conn.
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i1S viso liko 
;avo pa-

be duonos 
Liberalu

Greita Pagalba

Senatorius Joseph McCarthy 
iš Wisconsin, pagarsėjęs ty
rinėtojas, dabar pats yra _

Jis turės aiškin- IRI- To rezulUte mateme
ty- iP^oktų scenos mėgėjų ly

rine jamas. 
tis dėl jo santykių su armi
jos civiliais vadais.

“Tuščias Pastangai su zv-

gauti iš 
BALF’o 
ševikiškas

Amerikos 
pripažinimą

valdžios

tebesiunčia 
laisvojo pasaulio 
rodymus ALT.

Laisvėje atsidūręs, buvęs'federalinė vyriausybė 
aukščiausiojo prezi-jvis nesiima priemonių

vadovaujamaj 
dar’

^Gregory St., Bridgeport. Cuan.

Proga Vasarotojams!

diumo pirmininko 
duotojas ir “Liaudies Sei 
mo” narys Liudas Dovyde

miausiu Lietuvos dramos nas įteikė ALT raštišką sa- 
aktorium Henriku Kačins-’vo parodymą apie bolševi
ku, vaidinime dalyvaujant |kų įvykdytą klastą ir smur- 

.pačiai meno vadovei ir vi-|ta oknmmiant TJptnv:rHtą okupuojant Lietuvą iijkrašto ūkiui, 
ū-pridėjo savo paruoštą iš

pavalančiam nedarbui sulaikyti.Įkarštu vandeniu 
c’-; Unijų apskaičiavimu jauJX’naiPnb ..““l 

nedirbančiųjų skaičius pra-’Kamhariai 
šoks 700,000, o vyriausybė
jų teranda 524,000. Bet ir
tas skaičius yra grasinantis

Re^pS?* eil?> pajėgiausių sambū-lprfdėjo' sa'vo paruoštą’
no vaidintojų.

Ir šiandien reikia
Fund ypač dėjo pastangų, 
kad BALF’as nebūtų priim- Ar šiandien reikia pasa
tas į National War Fund.jMb kad “Tuščios Pastan- 
Jis visiems, kam tik galėjo,!??® buvo ne tiktai pilnos 
aiškino, kad jis suteiks iš-}žiūrovų, bet ir pilnos 
vaduotai Lietuvai pagalbą. Jdžiaugsmo, kad esame kui- 

Reikėjo daug kartų važi- tūriniu Požiūriu dar gyvi,
nėti į Washingtoną ir kla
benti įstaigų duris ir aukš
tų pareigūnų širdis, kol pa
vyko visas kliūtis nugalėti

aU-l Išnuomuoju visai vasarai (5 mė
nesiams) 6 kambarių butą su vonia, 

elektra, už $450.
_ ,— išnuomuoju kambarius
(vienai nakčiai $5. o savaitei—$20). 

—1—su valgiu—$35. Puiki
a roto jams.
Steve J. MiKnski,

Box 105,
Wells, Maine.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (18)

KADA BIS TIKROJI TAIKA 
ATSTEIGTA ANT ŽEMĖS

Gyvename svarbiausiame laike, 
kuriame pildosi pranašystės. Pasau
lio žmonių karalystės pradėjo griūti 
nuo 1914 metų ir tas griuvimas 
tęsiasi. Tikrosios taikos neturėjo
me nuo 1918 metų. Kiekvienais me
tais švenčiame Paliaubų Dieną, lap- 

įena kričio ll-tą. nors pasauliniai var
gai prasidėjo nuo 1914 metų. Bet 
visjri ,iie nebuvo didžiausi, apie ku
riuos Jėzus kalba, nes tada bus di
dis varpas, kokio dar nebuvo nuo 
svieto pradžios iki šiolei, nei atei
tyje nebus. Ir jei nebūtų patrum
pintos šios dienos, tai nebūtu išgel
bėtas nei vienas žmo«rus. Bet dėl 
išrinktųjų bus patrumpintos tos die
nos. Mat. 24:21-22 ir Dan. 12:1-2.

Taigi jau esame priėję prie išsipil
dymo šių tekstų. Seniaus nebuvo 
taip aišku, kaip dabar, kuomet jau 
turime atomų energiją ir jos naiki
namoji jėga visiems jau žinoma. To
dėl nėra randamas išsigelbėjimas 
niekur kitur, kaip tik prie Karalių 
Karaliaus ir prie Viešpačių Viešpa
ties. Galime tarti šiuos žodžius: 
dėkojame Tau Viešpatie, visagalis 
Dieve, kurs buvai, esi ir būsi; kad 
ėmei savo didžią galybę ir viešpa
tauji.

Tautos yra susipykusios ir atėjo 
tavo rūstybės, ir numirusių laikas, 
kad jie būtų teisiami; ir kad Tu ati- 
duotumei atlyginimą savo tarnams, 
rranašams, šventiesiems ir tiems, 
kurie Tavo vardo bijos, mažiems ir 

Dabar pats laikas pirkti bites! dideliems, ir sunaikinti tuos, kurie 
Bitės padeda apvaisinti avietes, obc-Įžeme sugadino: Apr. 11:17-18. 
lis, grvšias. slyvas ir kitus vaisme-į Tikroji ir amžina taika tik tuomet 
džius bei daržoves. Dėl bičių kai-jbus įsteigta čia ant žemės, kada Die
nos rašykit arba skambinkit telefo-Jvo Karalystė taps įvykinta pilnoj 
nu. Jų kaina priklauso nuo to, Kiek-žodžio prasmėje.

Alkoholikaibolševikų okupacijos laikų, 
okupanto planus nušvie-! Montrealio alkoholikais 
čiančią knygą “Mes Yaldy-Į rūpinasi specialus komite-
sime Pasauli.’ ;tas. Jo pirmininkas George 

kad 
29,-

Buvęs liaudies vyriausy-IHenderson pareiškė, 
bes pirmininkas prof. Vin- Montrealio mieste yra : 
cas Krėvė-Mickevičius itei-;UOO alkoholikų. Yra viS

tūriniu požiūriu dar .
kad kultūriniam darbe dar-kė savo raštišką parodymą 'ligonine jiems gydyti, bet, 
galime rasti bendra kalbą-P^1 teisininką \ . ?«Iykolaitį.; aišku, jos nepakanka.
ir pasiekti gražių vaisių.

Kai kiti profesionalai ak-l
Korėjos vyriausybė (prezidentas Rh.ee)iir 1944 metais liepos 31 tarp savęs ne>utiK-j

prašė Amerikos, kad ji sutiktų padėti korėjiečiams su- RAl.F:a«s hnvn nriimtas nil-darni, bt\ein kasmet kuiia
vienyti jų kraštą ginklų pagalba, jei balandžio 26 d. su
sirinkusi konferencija Ženevoje nepajėgtų to padaryti' 
derybų keliu.

Žinios iš Kanados
pusi.)

A/fi»M K XV* ĮS Lim~>kjt c

Pirmieji BALF’o inicia-jprel. 
toriai bei kvietėjai į bend- zabetl 
ra gailestingą darbo

Čia kiekvienam 100,000 
gyventojų išeina 2,532 al
koholikai. Quebec provin-

tokiam pat skaičiui 
1,813, o Ontario 1,- 

Ikoholikai.
J. Valeika.

VIJOJ
•tenka

BALF'as buvo priimtas pil-;----- 7 -------- --------  ------ 1 ZA , ,
nateisiu National VVar Re-ir griauna savo sukurtus (Atkelta is_ 
lief Fund nariu. teatrus, Henrikas Kačins-jtos, kokią norėjo Kun. ia-;687

Tas laimėjimas buvo la-kas’ Sražiu spektakliu at-aarauskas, v alaitis pavers-: 
bai didelis, nes BALF’as iškentęs Nevv Yorke savo 3O.tas visiškai raudonu. KaSj 
to fondo vra gavęs įvairių metu- scenos darbo sukakti, gan
gėrybių apie 1 miliona do- tarvtum kultūrinis misionie-!v}m°sime 
leriu vertės, o iinnnzv jO senai troKstan-,

earemo ir netuvni!—- prisidėjo. Suprantama, moteriai nei;2„
prie Bostono Dramos Sam-,1;edera» nei P3 l«iko knia-i 
būrio pastatymo “Tuščiose'P° kokias apyskaitas. Į 
Pastangose,” atlikdamas Tam yra pakankamai vyru.

Jono Daubos Bet ar mes moterys turime 
užmerkti akis? Ar 

gėrėtis jo meniniu rne?’ matydamos vyrų lep- 
pajegumu, jo retam akto-,s^kurn?» neturime jiem nu-į

• > o

metu scenos darbo sukakti,;"ali lai išaiškinti? Ar ilgai1, 
žodžius į vatą?}

u . r j tins vvksfp skleisti scenos Ar ne laikas daiktus prade- ,. K±S rori be tO fondas.nus’ 'J**“-" suvijus . l iD.rbc, Fe;
nlnriai varoma nrnna 'meno jo sensi t.rok.štan-:tl vadinti tikrais vardais. 'Kreiptis: Balkunas. Eli- SdV0, Placiai ui omą pi°p«-, J

— j_ ------------- lietuvių iue"is.Jonas
tn Šamas, Elizabetli 

Leonardas Šimu-
ganoa E.

GERA PROGA
gyventi ant

irvia,

Joseph Baltrūnas 
I-ltb St., Nevv York

farmos?

(14)
3, N. Y.

buvo Paurazas
Amerikos Lietuvių Tarybos'tis, Juozas B. Laučka, Nora 
vadai—redaktoriai Leonai--M. Gugis, Paul Miller. -J. 
das šimutis. Dr. Pijus
gaitis ir M. Vaidila. Jų su-'ra J. Količius. 
kviestas 
ko 1944 
Morrison
goję. Suvažiavimas buvoja, Dr. S. T. Tamošaitis, J

vardą.
Kai tik karas 

BALF’as skubėjo
baigėsi,

Lietuvai
PARDUODU BITES

r n* a pagelbėti. 1945 metais jis pagrindinįGn-.bacevich, A. ŽihnAa^, \e-jPJunt. . Lietuvą .vaidmenį. Ir mes turėjome’visam
i.suvažiavimas i v v- tas, Fortūnatas BagočiusJxe.llė? gėrybių, o 1946 me- 

metų kovo 24 d.'Antanas A. Olis, Dr. An-13',8 !,asluntė val^ 2o’°*) 
viešbutyje Chica-thonv Zimont, J. P. Tuini-'l"‘tna \eites. Ai tos do- 

vanos pateko į lietuvių ran-

avinų

negausus. Jame dalyvavo Smailis, Stasys 
apie 30 asmenų, bet jisNadas Rastenis, 
vienbalsiai nutarė steigti ir
įsteigė Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondą. Jo 
vadovybę sudarė 21 direk-Į 
torius, po 7 asmenis iš trijų 
didžiųjų srovių (katalikų, 
tautininkų ir socialistų).

Į valdybą buvo 
pirmininkas—kan. 

i B. Končius,

Gegužis,

išrinkti: 
prof. J. 

I vicepirm.— 
ladv. A. Olis, II vicepirm.— 
kun. L Albis, III vicepirm. 
—Vera J. Količius, sekreto
rė—Nora M. Gugis, ižd. 

buvo Dr. A. Zimont. Tų pačių 
metų rugpiūčio 15 d. val
dyba buvo papildyta IV vi- 
cepirm. Nadu Rasteniu ir

kas ir iki šiol nežinoma. 
BALF’as norėjo ten pa- 
iųsti savo atstovą, bet ru

sai nesutiko jį įsileisti.

riui pasiekiamu meistrišku-i1’0dyti pareigą? Ar mes ne> 
mu ir šiai komedijai taip:P^r^aug užsikrėtusios nesi-’ 
reikalingu lengvumu. Jis šįį^^1110 politika? Ar tinka• 
kartą ne tiktai gabiai susi-'motinoms matyti visai ne-.

žiūrovus žavėjo leistinus dalykus ir tylėti?’;,''
aUntn hpt’Visą tai mato ir seka jau-'0^v’"J;5?fSrinkj! 

mokvklinio

•rinkusius 
j savo aktoriaus talentu, bet 
iir pačiai vaidintojų trupei, 
' joje ilgesnį laiką dirbda-

įsą 
nimas, 
vaikai.

4l)arbof VaiUS Vllksta ^^- suteikė neįkainuojamą'giamai
hnmnl.-c ATLil-voi zl^4o,,zir • bOS 11*{pamoką.
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ka.< ima. (13)
Mr. Mike Tynnanes

White St., Danbury, Conn.
Tel. Danbury 8-8545.

Lietuviu Susirinkimai

Šiame suvažiavime 
paruošta BALF’o konstitu
cija ir išrinkti 21 direkto
rius, gi jie išsirinko 6 as
menų valdybą. Pirmąjį di-'finansų sekretorium Juozu 
rektoriatą sudarė šie asme-’B. Laučka.

Mes tikrai džiaug
Iš vajaus komisijos pati-įtumės, jei ateity vėl turėtu-’aš 

riame, kad Lietuvių Darbi- m.e progą jį pamatyti darine 
ninku Draugijos narių ir jos didesniam
leidžiamo žurnalo “Darbo” niam

žavusis aktorius galėtų at
siskleisti visame savo pa
jėgume.

(Nukelta i 8 pusi.)

Kas gyvena Miami, Floridoj, arba 
neužmirškit aplankyti 

rinkimo. Galima kiek- 
,viena dieną. jžanga nemokama, amžiaus Pamokslininkas D. Diskevičius. (2!) 

. ... - > 543 N. W. 8th St.Ar tai neveikia nei-j Miami. Fia.
Į juos? Tokios kai-į
tokios scenos, kokia Tikinčiųjų Kalėjimai

mačiau mūsų kultūrinia-Į Kristaus kaliniai 
židinvje, atseit salėje, f’Tamsos kaliniai

menys: kan. 
Končius, kun.

prof. J. B.] Darbo pradžia buvo labai 
Ignas Albis, sunki. Ypač sunku buvo

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARDU S

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 norst

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

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

vajus vyksta gana gerai. 
Naujų prenumeratorių jau 
gauta ne dešimtys, bet šim
tai. Ypač sėkmingai dir
bama Ne\v Yorke, Chicagoj 
ir Kanadoj. Išsijudina ir 
Philadelphijos bičiuliai.

“Darbo” redaktoriui, pro
fesoriui J. Kaminskui, ku
lio 75 metų sukaktį New 
Yorke rengiasi iškilmingai 
paminėti balandžio 10 d., 
gražūs vajaus vaisiai bus
geriausia dovana.
soooooeooeeeeooooeooeoeooe

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1:30 vai. po pietų. Sek
madieniais uždaras.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

atseit salėje,
niam "ir sudėtinges-Snegali būti lengvai pialei-'24^1^ ka. 
vaidmenv, kuriame šis džiama. to^.

------ .Jeigu paaiškėja, kad pik-jKH;^Mi 
tybinis

VaFlvhės sekrel irius John 
F'oster Dulles pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pereitą 
savaitę sakė. kad jis netiki, 
jog bolševikai Indokinijoj ga
lėtu laimėti. Taika ten yra 
galima, jei kinai komunistai 
nustos siųsti pagalbą Indoki
nijos bolševikam-.

vėžys pradėjo
kurią nors kūno dali, tuoj Rašyk 
reikalinga skubi operacija.
Jei nesiimsim griežtų prie
monių, gali kiekviena su
prasti, kur einama.

Dvasinis vėžys mus ėda.
A. P-nė.

šviesoje, Epaz. 

tamsoje, Job.

ujime yra gana vie

atėjimai pilni su kaupu, 
niai džiaugiasi su Tie- 

ČSti !sa‘ Tamsos kaliniai bijo šviesos.
i Kam neaišku, paaiškinsiu veltai.

(17)
Alik Armin

5444 Mass. St.
Gary, Ind.

MONTREAL, QUE. 1

Kanados Biznieriams 1953
Metai Buvo Auksiniai

Štai tik pora pavyzdžių:
Radijo gaminių Marconi 

bendrovės 1953 metų pel
nas buvo dvigubai didesnis 
negu 1952 metais.

Crown Zellerbach bend
rovė pernai daugiau uždir
bo nei 4 milionus.

Patenkintos yra ir kitų 
bendrovių vadovybės per
nykščių metu vaisiais.

Nebeperka Automobilių

Šiais metais per sausio 
mėnesį visoj Kanadoj auto-

(Bus daugiau)

Mylintieji tiesą, literatūros gau
site \eltui, kreipkitės:
LITHUANIAN RTBLE STUDENTS

ASSOCIATION 
3441 S. I.ituanica Avenue 

Chicago 8, II!.

PAGALBA
Jeigu turi gerklėje 
skaudėjimus ir jautie
si, kad kas negerai su 
gerkle, arba turi vi
durių atsikartojančius 
skausmus, uždegimus, 
karščiavimus ir šal
čius viduriuose ir jau
tiesi sergantis arba 
patrukęs, tai gal būt 
jums reikia Virginijos

Gyvatių šaknelių. Šitos šaknelės 
kamparu kvepia ir yra galinga gy
duolė. Kainuoja $12.00 už svarą. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi
me jums kvoterį svaro tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
414 Rroadway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

KVIEflA VISUS Į BENDRĄ 1.1ET1VYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tat 

susi/ingti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateiti.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario lG-tą, 
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30tb Street, New York 1, N. Y.

t M
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TURĖSIME DAR ,AUKOS L. S. S.
VIENĄ MENININKĄ? LITERATŪROS FONDUI

Šiomis
lumbijos
žinomas

Gera Vieta Parengimamsręs ūkininko Daubos vaid
menį, giliai i jį įsijautęs ir 
radęs puikią išraišką. Tai 
tikras Bostono Kubertavi- 
čius.

Jurgis Jašinskas, šį kar-

tikrai į gražią aktorės atei
tį. Tam ji turi tikrai ver
tingų davinių, įgimtų davi
nių, kurie nepasiekiami 
šiaip sau tik darbu. ‘

Dana Paplauskaitė, vai
dinusi Vandą, turėjo puikią 

Ivaidmeny, tikrai maloniai išvaizdą, nors tokioj dide- 
• nuteikė žiūrovus. Tai pajė-'lėj rolėj kai kur trūko jai 
ga, kuri Lietuvoj tik susidė-'kiek balso. Ilgesnis studiji- 
jusių nepalankių aplinky- nis darbas galėtų jai daug 
bių buvo nublokšta nuo te- padėti, svarbiausia, kad yra 

.atro, to tikriausio jo gyve- gyvas gabumas.
■nimo tikslo. Į Pokylio scenoj nepapras-

Zita Zarankaitė (Daubų tai judrus buvo velnias, 
augintinė Barbora) jau ne kurį vaidino Vytautas Stro- 

~ Publika ypač stebino

SIMANAS DAUKANTAS

Apie ii papasakos prof. Ig
nas Končius balandžio 4 d.. 
5:30 vai. Tėvynės Mylėto
ju Draugijos vakarienėj. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
auditorijoj So. Bostone.

i tą seno jaunikio Tamošiaus

LSS 60 kuopos kovo 21 
d. vakarienės dalyviai nu-! 

smuikininkas Izi- tarė pasveikinti prof. J. Ka- 
dorius Vasiliūnas su šeima, minską jo 75 metų amžiaus 
Prieš kelerius metus Vaši- sukaktie proga. Dalis jų 
liūnas dėl kažkokių jam pa-!savo sveikinimus "sustipri-Į 
spęstų pinklių negalėjo iš'no” aukomis Literatūros- 
Vokietijos patekti į Ameri-iFondui: prof. V. Biržiška1 
ką ir buvo priverstas vykti* ir S. ir M. Michelsonai po;
į Kolumbiją, kame jis pro-!$10, J. Sonda ir V. Anesta _ —-------
fesoriavo konservatorijoje. Įpo S5. F. X. Ramanauskas Siuvėjai Susirenka 

V. Baluko-'

dienomis iš Ko- 
i Bostoną atvyko

pirmą kaitą mus verčia gė- lia 
rėtis jos sceniniais gabu
mais. Jos Barbė—tikra
Barbė, net scenose su Hen-
riku Kačinsku niekur nepa- dinęs

Bostono lietuvių kolonijaiS2, A. Pilvinis, V. Baluko-1 Balandžio 8 Dieną silpusi, jam sudariusi visai
a-.,- didelę me-,nis, B. Simanavičius, X. Jo-! -------- gerą partnerę. Tai gabumo

inuška, A. Neviackas, P.Į Amaigamated Clothing ir didelio darbo vaisius.
Brazaitis, J. Lekys, J. Bim- Vorkers lietuvių 149 sky- Sunkus Romo Giedriaus 
šas, J. Tumavičienė, V. Jac-^iaus svarbus susirinkimas vaidumuo teko Vidmantui 
kūnas, A. Valeika ir S. Ja- Įvyks ketvirtadienį, balan-, Vaitkevičiui. Jono Daubos

turės dar vieną 
ninę pajėgą

Spaudos Leidimo
Sukakties Minėj imas i

Bostone jis rengiamas ge 
gūžės 9 d. Municipal Build- 
ing salėje. Kalbės prof.
Vaclovas Biržiška, prof.' Ig- “LAISVĖS VARPAS”

•neliūnas po SI, J. Stilsonas džio (April) 8 d., 5:30 vai. priešininkui, atseit, jaunam 
. ir J. Andrevvs po 50c, viso unijos patalpose, 85 Essex idealistui. Jam tikrai teko

S45.

nas Končius ir kt.
Be to numatyta įdomi

meninė programa, kuri bus 
vėliau paskelbta.

Balandžio 9 d.. 8 vai. va
kare So. Bostono Piliečiu

Kai kas

PASIAIŠKINA
____ |

kad

Trys jauni lietuviai, pp. 
P. Lapenas, P. Peldžius ir 
A. Steckis, įsigijo jau virš 
30 metų veikiantį restoraną 
“Casa Loma,” East Bridge- 
\vatery, prit 106 kelio.

Restoranas su visais įpra
stais patogumais ir gėri
mais, kaip ir visi kiti. Bet 
vienas dalykas tame resto
rane verta pažymėti. Jis 
turi didžiulę šokių svetainę, 
bene didžiausią visoj apy
linkėj. Svetainė tinka 

•šokiems parengimam
tai vestuvėms, minėjimams 
ir pokyliams.

Dabar, kai svetainių 
trūksta, tai lietuviai gali 
gana patogiai susiburti pas 
saviškius. “Casa Loma” 
telefonas yra BRidgewater 
5186. —J

lt

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo
iki 11:30 iš stoties WH1L, 1430 
klc.

Biznio reikalais kreiptis į
M. Plutą, 1422 Columbia Rd., 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

į St. Butkų, 28 Thelma Rd., 
Dorchester, tel. AV 2-3531.

3-». X X 
’x

vi-' s iš kaip Š ! ». * X X

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

ypač
ir jo velniškai magiški 
gebėjimai.

Antanas Vileniškis, vai- 
poną ir dar pirmą 

kartą, turėjo įtikinamą iš
vaizdą. gi Svetlanai Vasi
liauskaitei už solo šokį plo
jo ne tik scenos pokylio 
svečiai, bet ir salės publika. 
Bendrai ir tie visi maskara
do svečiai, ypač merginos, 
puikiai atrodė ir sudarė vei
kalui gerą foną. Žinoma, 
trečias veiksmas literatūri
niu požiūriu autoriaus su
kurtas silpniausiai, tad tik 
režisūros darbas galėjo jį 
atgaivinti.

Dailininko Viktoro Viz
girdos dekoracijos paga
mintos atsižvelgiant į sam
būrio materialinį pajėgu
mą. Tai nuotrupos, kurias 
galima lengvai vežioti ir 
pastatyti net ir mažiausioj 
scenoj.

Malonu, kad visų Bosto
no kultūrininkų bendrom 
pajėgom pavyko sukurti 
gražų įvykį, suteikti didžiu
lei žmonių miniai meninį 
pasigėrėjimą, parodyti lie
tuviškos dvasios gajumą.

Tegul tik sambūrio vado
vams. jo nariams ir rėmė
jams nepritrūksta jėgų ir 
noro tą didelį darbą tęsti. 
O būtų nedovanotinas nuo
stolis, jei “Tuščių Pastan
gų” spektaklis nepasiektų 
kitu mūsų kolonijų.

—K. L.

su

ig

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

LIETUVOS AIDU RADIO
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
YVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wreniham St.. Dorchester 

Tel. CO 5-55G4
RADIO PROGRAMA

St., Bostone. gerokai temptis, turint įvai-
Tame susirinkime naujo- riuose komedijos konflik

į ji valdyba perims pareigas tuose prieš save Henriką 
i ir bus renkamas delegatas Kačinską, šį didį bandy- 
i visuotiną unijos seimą, mą jaunystės užsidegimu 

vis dėlto išlaikė ir tei
kia daug vilčių ateičiai, 

i Didelės pagarbos vertas
-------------------- Stasys Vaitkevičius, karšta

as Real Estate Biznis'scenos meno mylėtojas, pa-
--------  i aukojęs paskutines nuo

MET Realty, nejudamos darbo atliekamas valandas 
nuosavybės pirkimo-parda- ir “Tuščiose Pastangose”

Todėl visi nariai privalo su- jis
... P^m^ne/ sirinkime dalyvauti,naujas radijo Laisves var

po” pusvalandis tyčia pra- Valdyba.

3 U U 1 * ' ♦ 'ii . s
* FLOOD SQUARE 5

-'dėjo veikti tuo pačiu laiku, V. 
Draugijos patalpose kviečia-Įkaip ir "Lietuvos Aidų” J 
mas organizacijų atstovų pa- pusvalandis. "Laisvės Var

po vadovybė praneša, kad 
ji jau nuo 1952 metų ru-

sitarimas šiam 
čiau aptarti.

reikalui pla-

Legionieriai Sveikina
dens ieškojo radijo stoties, 
kuri būtų girdima visoj 
Xaujojoj Anglijoj ir tik šių

Stepono Dariaus legio
nierių postas ir jo koman- 
deris inž. Aleksandras,

metų kovo 7 d. 
tokią stotį rasti. 

..'tegalėjo skirti
kitos

,vimo įstaiga, kuri jau 25 įkūnijęs dvarininko Gin- 
metai aptarnauja Bostono tauto vaidmenį, nesukriti- 
gyventojus. šiomis dieno- kuojamai tikrą tiek savo

f, ‘ mis atidarė naują savo sky- išvaizda, tiek vidumi. O 
tepa\\ 'o gostone> ylą \Vashing- jo partnerė Stasė Leimo-

Chaplikas sveikina darbštų j >u^mPa 'u kitos 1 
legionierių Joną A. Rudį', laa‘J°. Pramos lai 
kin iam kovo 13 d.' suėjo 67 "Laisvės \ arpas. Vitos:uejo
metai amžiaus, o vasario 28jrormav° 
d. 24 metai jo vedybinio programų vadovybes 

anksto. Jei vieni ar

g i -. nų
. -i. -H. g- ton St. Jos vedėju yra lie- nienė. Bostono scenoj tikra
ui ą. j jatujjs (jack Tut-’naujiena, buvo puiki poniu-

ieu\ių tje^ kuris jau senai namų tė dvarininkė, nepamėg- 
pirkimo-pardavimo biznyje džiojamų manienj ir aiškiai 
dirba. Naujos įstaigos te-apibrėžto charakterio. Taifiun . .. t i o otgo

L1t civiiJO

HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Aleknaa

628 East Broaduay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBM8, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadtvav, So.
Tel. SO 8-0489. 
namas ir

Steponas Minkus.

s a s a s a a a as - xa,ą

A. J. NAHAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury. Mass.
Tel. PA 7-0402-M

Bostone. 
Ten gau-ijįv .I\čtii- Dramos Sambūrio turtas i

■ Irenoj Nikolskytėj, vai
dinusio j Birutę, paregėjo
me žavų dramos aktorės ta- 

_ . . Z ... , ... 'lentą. Kad ji būtu anais
limumo neturi ir todėl klau- dietinių Enciklopet įjos ]aįkais Lietuvoj, po dramos nmumo netun n toaei Kiau-redaktonus tretįjį tomą ' L,, ~on(T+;
sytojams tenka pasirinkti ruoge< __ ...............-.meno studijų, galėtų žengti

dar ši ta stato, 'klausyti tos programos, k u-, Bostoną ir čia prižiūrės to 
ii labiau patinka.

“Laisvės Varpas

gyvenimo.
John A. Rudis yra senas 

“Keleivio" skaitytojas. Jis 
veiklus įvairiose organiza
cijose. Seniau jis vertėsi 
kontraktoriaus amatu, kar
tais ir dabai
kai nusibosta ramiai gyven
ti savo Belmonto rezidenci
joje (16
Mass.).

King

Ietonas yra
1S ba laisvai lietuviškai, kiti I

r\ t/ici v

galės kitu laiku programą Sugrižo P. Čepėnas
duoti, tą padarys, bet kol ’ _____
kas nei vieni nėr kiti to ga- LHCIUVIU X

tretįjį
ruošęs Chicagoje. atvyko 
(Bostoną ir čia pr 
tomo spausdinimą.

savo
St. Belmont. programą duoda sekmadie- 

jniais 12:30-1 vai. iš WBMS 
_____ {stoties. 1090 kilociklu.

Vladas Kaupis Gavo
Gydytojo Teises

D

Mirė Leonas Kasmauskas
SOUTH BOSTON CAFE

Savininkai VINCAS BALUKONIS ir Jo Sūnus

PARDUODAMAS
RESTORANAS

su pilnu likerių 7 dienų 
laisniu

dėl savininko nesveikatos. Kreiptis 
12-1 vai. Pranas Ramanauskas. 
1118 \Vashinjrton St.. Norwood, 
Mass. Tel. NOrtvood 7-0064.

! Bostono ligoninėj mirė' 
,44 metų amžiaus Leonas 

Gailėsis, Kas Pamirš Kasmauskas, žinomo Bos-!
įdomia Vakarienę tono darbuotojo Jono Kas-.

i "_____ mausko sūnus. Jis sirgo šir-l
Balandžio 4 d.. 5:30 vai., dies liga.

So. Bostono Lietuviu Pilie-

Sveikina visus savo draugus ir kostumerius ir visada 
linksniai juos pasitinka.

Kas dar nebuvo musu Įstaigoj prašome užeiti. Gėrimų 
rniera nuostabiai didelė, patarnavimas puikus.

Vladas Kaupis Chicagoj 
išlaikė gydytojo egzaminus
ir gavo teisę verstis gvdvto- .. .. ,. .. .
jo praktika. šiuo ‘ metu Dra“f1J,2 . a^llOT'J.°L 
Kaupis dirba Hanover (N. Tev-vnes DrauPJa'
H.) ligoninėj. Medicinos

PIRMOJI WHIST PARTY

256-258 W. Broadway South Boston

PARDUODAMI NAMAI
Pigiai parduodu 3-jų šeimų namą 

(11 kambarių) su visais balčiais. 
Baltos sinkos. showers ir kiti pato
gumai. Geros pajamos. Kreiptis:

Mrs. A. Paiubinskis 
177 H St.

So. Boston 27. Mass.
(14)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
334 BROADV4AY 

SOUTH BOSTON, MASS.

'coseoosodoisoosesieeioisosoecfl
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

i lokslus Kaupis yra baigęs 
? aršiame Goettingeno (Vo
kietijoj) universitete.

Mirė Inž. Mačiūnas

Kovo 25 d 
mirė inž. Aleksandra 
čiūnas. Kovo 28 d. jo kū-i 
nas didelio draugų ir pa 
žįstamų būrio palydėtas į 
Fresh Pond kapinių krema
toriumą ir čia sudegintas.

Inž. Mačiūnas buvo Xe\v 
Yorko lietuvių inžinierių 
skyriaus pirmininkas.

Lietuviu Darbininku *. «.
rengia vakarienę, kurioj Draugijos 21 kuopa balan- 
svečiai ne tik bus gardžiai džio 3 d. (šį šeštadienį)' 
pavaišinti, bet dar išgirs Dorchesterio Lietuvių Pi- 
prof. Igno Končiaus paskai- liečiu Klube, 1810 Dorches-Į 
tą apie istoriką Simaną ter Avė., rengia pirmą šau- 
Daukantą. solistės Barmie- nią \vhist party. Bus gra- 
nės dainas, jai akompanuo- žiu dovanų, gardžių užkan- 
ja muz. J. Gaidelis, ir Al džių, gera muzika ir kitko. 

Brooklyne-Stevens orkestro muziką. ‘Kviečiami ne tik nariai, bet 
Ma- ------------------------- it jų bičiuliai atsilankyti.

■ Adv. Šalnienė Vėl Bostone!
i Pradžia 7:30 vai.

ATSTOVAUJA
AUTOMOBILIUS

Mercury ir kitų firmų 
naujus ir naudotus automo
bilius atstovauja Jonas 
Adomonis.

Parduoda su didelėmis 
nuolaidomis.

Oakley Motor Co., 70 Tal-'^ 
lot Avė., Dorchester, Mass.,'So ^’tone. 
GE 6-4323. atidalyta iki 9Jna 
vai. vakaro. Namų tel. SO'pečius. 
8-7021. l.iiku.

Kelias savaites pavažinė- 
jusi po Centrinę Ameriką 
advokatė Zuzana Šalnienė 
sugrįžo į Bostoną pailsėjusi 
ir kupina Įvairių malonių 
įspūdžių.

Grįžo O. Vaitkevičius

Otonas Vaitkevičius grį
žo iš Vokietijos, gavęs ten 
medicinos daktaro laipsnį.

DIDELĖS PASTANGOS,

BUTAS NUOMAI
I kambariu šviesus hutą tre 

ciame aukšte išnuomuojamas 
uoj pat. 573 E. Second Street.

Savininkai gyve- 
apačioj. Vra aishaksis ir 

Apžiūrėti l>et kokiu 
(11)

GRAŽŪS VAISIAI

(Atkelta iš 7 pusi.) 
i Aktorę Aleksandrą Gus-i 
jtaitienę, atlikusią ūkininkės1 
•Daubienės vaidmenį, matė 
me Bostono scenoj pirmą 
kartą ir buvome nustebinti 
jos išsamiai sukurtu kaimo 
moterėlės charakteriu. Ap
mąstytas judesys ir žodis, 
gili sceninė teisybė, part
nerio pajautimas, logiški 
jausmo ir išraiškos atspal
viai—visa tai buvo šios 
profesionalinės aktorės žy-

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgeuater. Mass., on Route 106
Skanus Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Ideali Vieta žuvininkams
šokiams groja orkestrą penktadieniais ir šeštadieniais— 
Didžiausia apylinkėj šokių svetainė. Tinkama vieta ves
tuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl susitarimo telefo- 
nuokite: BRidgeuater 5186. Plačiau klausykit WBET

radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povilas Lapenas Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

PARDUODAMI NAMAI
So. Bostone. 883 Broadvvay. par

duodu 3-jų šeimų namą (6-7-7 kam
bariai). Karšto vandens šildymas, 
gražūs įrengimai ir kt. Yra laisvas 
butas pirmam aukšte. Skambinti po 
6 vai. vakaro. Tel. SO 8-2822.

Parduodamas Restoranas
I>ėl savininko nesveikatos parduo- 

dama- gerai veikias restoranas, tu
rįs leidimą pardavinėti visokius gė
rimus. Kreiptis 12-1 vai. Pranas 
Ramanauskas. 1118 \Vashington St.. 
Norwood, Mass. Tel. NOrvrood 
7-0O6J. (13)

Parduodu Krautuvę
Cambridge parduodu mėsos ir 

daržovių krautuvę, yra ir icecream'o. 
Gera vieta, geras biznis, pajamų 
anie S8"O per -avaite. Daug prekių. 
Kaina tik $2.5<>0. Rendos $30 per. 
mėnesį. (17)
574 Cambridge St.. Cambridge. Mass.

Tel. EI. 4-3783.

Cambridge $4900 matomus taksus ir apmoka VISAS 
Į išlaidas. Medforde. Geriausios ver- 

4 butų namas prie Central Su tybės už Bostono ribų. Savininka? 
$3 2OO banko 4Cr morgičius. Skam- HA 6-1431.
binti HA 6-1431. Vakarais DE

-471:: R.

7 Kambarių Tuščias Namas
Dabar Taisomas $8200

Naujas baltas pečius, elektros įtai
sai. nesenas 4rv banko morgičius 
$7100 sumai. Skambinti: i
Ii A 6-1431. vakarais DE 3-1713 R.'

5-8 Kambarių, 2 Karų,
2 Garu Šildymai, Porčiai
Pigūs taksai, bet Dorchestery je. 

G. I. gali įmokėti tik $500. o skir
tumą moka kaip nuomą. Savinin
kas: 1.1 2-2101. vakarais K E 6-1012.

Išnuomuojamas Butas
5-kių kambarių butas, naujai per

taisytas. trečiame aukšte išnuomuo
jamas tuoj pat. Pageidaujama šei 
mos be vaikų. Nuoma nebrangi. 
Kreiptis: Mrs. Ligmalis, 204 Athen 
St.. So. Bostone, bet kuriuo laiku.

(13)

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Valandos:
Nuo

Scredomis:
Nuo

9 ryto iki 7 vakaro 

9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

Maldene 6 Pataisyti 
Kambariai $4827
banko morgičius, puiki

mės. icvtos StUfliiose ir te- mynystė ž, mi taksai, tik $62 
C ttams. Savininkas: I.I 2-2101.atro darbe. I------------------------------

kai
me-

Iš vietinių Dramos Sam
būrio vaidintojų vpač iškilo- 
Kazys Baranauskas, suku-;

Pigiau Kaip Nuoma
$3 i mėnesi ir kiti 3 butai paden

gia visus nuošimčius, apdraudą, nu-

Tuščias, 5 Kambariu 
Žemutiniame Dorchestery 

$38
$57.60 pajamų iš dviejų kitų butų 

kas mėnuo eina jums. Gerai pasta
tytas 3 šeimų namas šv. Petro pa
rapijoj, yra puikiai sutvarkytas, at
rodo gražjai. naujai maliavotas. G. 
L arba kiti lengvomis sąlygomis. 
Skambinkit: HA 6-1431. vakarais: 
DF. 3-1713 R.

(16)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

RRONIS KONTRIM 
59S East Brnadwav 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

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. Eaina ui 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinakaa 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maaa.

I




