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Valstybes Sekretorius Lankosi 
Londone ir Paryžiuje

Mobilizuoja Vakarų Valstybes “Vieningai Akcijai” In
dokinijoj; Tarėsi su Azijos Tautomis; Kol Kas Tik 

Siamas (Thailand) Sutiko su Amerikos Siūlo- 
a “Vieninga Akcija”; Kitos Valstybės 
Abejoja Apsispręsti iki Ženevos Kon

ferencijos

ma

Pietų Korėja Prieš 
“Azijos Miuncheną

Valstybės sekretorius
John Foster Dulles šešta
dienio vakare išskrido i 
Londoną, iš ten jis keliaus
i Paryžių ir abiejose sosti- Plet,lnes Korėjos vyriau- 
'nėse tarsis su anglu ir pran- sybe dar nėra galutinai nu-
cūzų vadais dėl vieningos slstaclu?Lal’ suistl, at 
poliiikos Indokinijoj ir dėllstovus ‘ z«nev°? įonferen 
bendros laikvsenos Ženevos Prezidentas Rftee rei-
konfereneijoj. kalauja, kad Amerika lei

dau prieš pora savaičių,Korėjai padvigubinti sa-
Amėrika pasiūlė, 'kad Ang-į™ a™‘«’ sakel? ,lkl.3« a‘ 
lija, Prancūzija, Australija’40 dl"zlJų kareiY‘ų kad 
ir kitos suinteresuotos vals-'Arnenka Pradėtų tą ar
tybės pasisakytų dėl Indo-™?« ;emt! kal'° .avlaclJa ,lr 
kūnijos gelbėjimo nuo bol- kA'° lalvals’ Jei » išrauks
ševikų. Amerika, siūlė, kad * kar« l?PeS SIaures ko!e» 
visos tos valstybes, kurioms' Atitenka tokių pažadų
svarbu yra išlaikyti Indoki- ^0!^?,1 nedave. "> atl?do’ 

šioje geležinės uždan-kad Koieja visa, nedaly- 
pusėje, bendrai įspėtųvaus žencTOS konferenct- 

kad ji nesiųstų j In-Į^°J
dokiniją savo kariuomenes'vus’ tai

KRUVINI MŪŠIAI DIENBIENPHU TVIRTOVĖJE TĘSIASI

Vaizdas iš kruvinu imtynių Indokinijoj. D.enbienphu tvirtovėje 
tūzų ginasi prieš keliasdešimt tūkstančių k>munistų partizanų, 
pertraukomis eina jau kelios savaitės.
lerentijos šį mėnesį prancūzų tvirtovę 
prancūzai drąsiai ginasi.

kur apie 10.000 pran- 
Mūšiai su mažomis 

Komunistai žūt būt stengiasi iki Ženevos kon- 
paimti ir vykti Į konferenciją pergalėtojais.

Belgų Krikščionys Demokratai 
fralaimejojtinkiiniisj

Politikuojantieji Katalikai Neteko Daugumos Parlamen
te; Komunistai irgi Visiškai Susmuko; Rinkimų 

Laimėtojai Yra Socialistai ir Liberalai; Belgija
Keis Konstituciją, kad Galėtų Įeiti j Euro

pos Armiją

niją
gOS arba

visomis
ir ginklų. Jei kinų komu-lP™51^ kokiam kom 
nistai nepaklausytų Įspėji-^f^!^1^1 JI61 
mo, tada visos suinteresuo
tos. valstybės turėtų tartis, 
kokių priemonių imtis prieš 
kinų kišimąsi i Indokinijos 
karą. J

Išvykdamas Į Londoną ir 
Paryžių valstybės sekreto
rius pranešė, kad viena 
Azijos -valstybė, Siamas 
(Thailand), pilnai sutiko 
su Amerikos politika, bet 
visos kitos arba delsia 
sisakyti, arba nenori pasi
sakyti prieš Ženevos konfe
renciją, kuri prasidės ba
landžio 26 d.

Yra pavojaus, kad bolše
vikams Ženevoje pavyks, 
kas jiems nepavyko Berly
ne—suardyti Vakarų vals
tybių vienybę. Kad tas ne
atsitiktų, Amerikos užsie
nių politikos vadovas ban
do susitarti su anglais ir 
prancūzais dėl vieningo lai
kymosi Ženevoje ir dėl In
dokinijos likimo. Ne tik 
Amerika, bet ir kitos vals
tybės supranta, kad Indoki
nijos pralaimėjimas reikštų 
pralaimėjimą visų pietryčių 
Azijos. Anglai ir prancū
zai su Amerikos pažiūra

Indija Naikina 
Svetimas Kolonijas

Po Ženevos Žada
Prašyti Talkos

Šiaurė Aptveriama 
KADAK Stotimis

Vyskupas Smerkia 
Senatorių McCarthy

Pirmą kartą aukštas ka
talikų bažnyčios dvasiškis 
pasisakė griežtai prieš se
natorių J. McCarthy. Chi
cagos vyskupas, Bernard J. 
Sheil, kalbėdamas CIO uni
jų švietimo konferencijoj, 
vadino senatorių McCarthy 
“antgalvių medžiotoju,” 
kuris bolševikų nepagauna, 
bet sugalvoja kasdien vis 
naujus būdus pelnyti laik
raščiuose didelius antgal- 
vius.

Pagal vyskupą Sheil, šen. 
McCarthy daugiau atneša 
žalos, kaip naudos su savo 
bolševikų medžiojimu, nes 
jis ardo amerikiečių vieny- 

kiršina žmones viena

Sekmadienį, balandžio 11 
d. Belgijoj vyko parlamen
to (atstovų rūmų ir senato) 
ir vietos savivaldybių rin
kimai. Rinkimus laimėjo 
socialistai ir liberalai, o iki 
šiol viena valdžiusi krikš
čionių demokratų partija 
neteko daugumos atstovų 
i ūmuose ir senate. Labai 
susmuko ir Belgijos komu
nistai, kurie niekada nebu
vo stiprūs, o per šiuos rin
kimus pasirodė visai pras
tai.

Krikščionys demokratai 
turėjo atstovų į-ūmuose 108 
vietas, o dabar beturės tik 
92; socialdemokratai turėjo 
76 vietas, o dabar turės 91; 
komunistai turėjo 7 vietas, 
turės tik 4, ir liberalai tu
rėjo 20, dabar turės 25.

Politikierių katalikų pra
laimėjimas aiškinamas tuo, 
kau jie iieSlcHiC gi iežtesn * ų 
kovos priemonių prieš bu
vusius nacių bendradarbius 
Belgijoj, kurie dabar vėl 
pradeda skelbtis su rasisti
nėmis idėjomis, ir nesutiko 
sutrumpinti karo tarnybą 
iki 18 mėnesių (dabar yra 
24 mėnesių tarnyba).

Naujoji Belgijos vyriau
sybė bus koalicija, bet ar 
ją sudalys socialistai su li
beralais, ar katalikai su li
beralais, dar nėra žinoma.

Pirmas naujos vyriausy
bės uždavinys bus pakeisti 
Belgijos konstituciją, kad 
Belgija galėtų Įeiti Į Euro
pos armiją, kaip tai jau yra 
senojo parlamento nubal- 
isuota.

Prancūzijos vyriausybė Amerika ir Kanada ben 
keta po Ženevos konferen- drai aptveria visą šiaurinę 
cijos, jei ten nebus galima Amerikos kontinento dai j 
susitarti dėl karo užbaigi-’KADAR stotimis, kurios bę įr

tė tas kolonijas policija irimo Indokinijoj, prašyti ki-'galėtų pranešti 6 valandas'prieš kitą. 
nutraukė iu nrekyba ii*, tų valstybių kariškos pagal- is anksto apie prisiartinan 
kontrabandą su Indija. jbos ne tik ginklais, bet ir čius rusų lėktuvus per 9’-”

i.—Ti..- prancū

Indijos vyriausybė nusi
stačiusi nusavinti Prancūzi- 

jei ir atsiųs atsto-*jos ir Portugalijos kolonijas
jėgomis'

________JYUICJVO OUJVAIl-
gimo ir dėl kiniečių armijų 
ištraukimo iš Korėjos teri
torijos.

Sunku Įtikėti,”
Sako Senatorius

Indijoje ir tuo tikslu apsta-

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereiltą savaitę sa
kė, kad jam nėra žinoma 
apie delsimą gaminti van- 

Pa“ denilio bombą, kaip tai sa
kė senatorius McCarthy. 
Buvęs prezidentas Truman, 
kurio patvarkymu vandeni
lio bomba buvo nutarta ga
minti, irgi sakosi nieko ne
žinąs apie delsimą.

Senatorius McCarthy sa
kė, kad vandenilio bombos 
gaminimas buvo atidėlioja
mas 18 mėnesių ir jis sakė, 
jog taip atsitiko todėl, kad 
vyriausybėje buvo komunis
tų. Išgirdęs prezidento nuo
monę senatorius sakė, kad 
jam esą “sunku Įtikėti,” 
kaip prezidentas galėjo to
kią nuomonę reikšti.

{
Indokinijos klausimą sutin
ka, bet nenori pasisakyti 
dėl bendros politikos tuoj 
pat, kad Ženevos konferen
cija tikrai nebūtų pasmerk
ta nepasisekimui. Jei Že
nevoje nebus galima susi
tarti, tada Amerikos siūlo 
ma jiolitika bus daug priim
tinesnė.

Pirmi pranešimai iš Lon
dono sako, kai valstybės 
sekretorius turės nemažai 
vargo Įtikinti anglus, kad 
jie sutiktų prieš Ženevos 
konferenciją daryli Įspėji
mą komunistinei Kinijai 
dėl Indokinijos.

Keleivyje” naudinga yra 
darvti visokius biznio skei- 

u pa j ieškojimus.

Mirė Senatorius Griswold

kariais. Iki šioliai
Indijos vyriausybė pa-l ; buv0 prlešingl 
irtotinai Dnmine prancu-! .. _________kartotinai priminė prancū 

zams ir portugalams, kadi 
jie turi perleisti savo kolo
nijas Indijoj Indijos vyriau
sybei ir patys keliauti na
mo. Kol kas nei 
nei portugalai su tuo reika
lavimu dar nesutiko. Pran
cūzai vis dar siūlo daryli 
plebiscitą kolonijose, o por
tugalai net ir su plebiscitu 
nesutinka.

ro internacionalizacijai, 
manė vien su 
pagalba ginklais 
reikmenimis, tą 
baigti, bet dabar

Siuto Užslopinti
Komunistų Partiją
Generalinis prokuroras 

Herbert Brovvnell pereitą 
penktadienį kalbėjo Į tautą

res
rusuc.

ašigali
lėktuvus 

Tokių
to ka-’stočių jau dabar yra nema- 

jie'žai įrengta, bet jų tinklas

T, šoko, Beaarotų
Penki Milionai

įrengta, bet jų 
Amerikos bus dar padidintas, kad 
ir karo joks priešo lėktuvas negalė- 

karą už-1 tų prasiveržti nepaste betas, 
jų pažiū- Panašius pranešimus vi-

ros pasikeitė pamačius, ko-'suomenei apie RADAR sto- 
kią stiprią pagalbą Kinijos'čių dauginimą padarė Ame- 
komumstai duoda Indoki-’rikos krašto gynimo sekre- 
nijos “partizanams.” torius C. E. VVilson ir Ka-

Indokinijos karo interna-’naaos Karo ministeris.
cionalizacija reikštų, kad' ---------------------- —
kitos valstybės ten siųstų Pagalba Užsieniams 
savo kariuomenę, kaip tai! Bug gu Sąlygomis
buvo daroma Korėjoj.

SENA IR NAUJA
TILTŲ STATYBA

Romoje per 
yra daug tiltų.

per radio h televiziją. JisĮtas, statytas prieš 
ir vadinamas

Tibro upę 
Vienas til-

Balandžio 12 d. Wash- 
ingtone mirė senatorius 
Dwight Grisvvold iš Nebras- 
kos. Jis mirė sulaukęs 60 
metų amžiaus. Velionis bu
vo republikonas ir laukia
ma, kad Nebraskos repub
likonas gubernatorius pa
skirs kitą republikoną Į mi
rusiojo senatoriaus vietą iki 
rinkimų.

Ši antradieni, balandžio 
13 d., Illinois valstija skiria 
kandidatus ateinančio ru
dens rinkimams. Visas kraš
tas stebi Illinois kandidatų 
balsavimus, nes iš jų lau
kiama davinių, kaip “Vidu
rinieji Vakarai” žiūri Į afl- 
.ninist raciją.

. _ _ ne
sakė, kad FBI atydžiai seka tus ir vadinamas Garibaldi 
komunistų partijos veiklą tiltu, dabar yra taisomas, 
ir žino visus Maskvos agen- nes jis nuo senatvės pradė
tų pasimojimus. Kad su- j0 irti. Šalia to tilto yra 
davus kompartijai mirtiną kitas tiltas, vadinamas 
smūgi generalinis''prokuro- Ponte Milvio, kuri pastatė 
ras siūlo, kad kongresas iš-'romėnai prieš 2,000 metų. 
leistų Įstatymą, pagal kuri į To senojo tilto dar nerei- 
galima būtų atimti pilietybę kia taisyti, jis ir dabar pa- 
visiems, kurie siūlo smurto*vaduoja’ Garibaldi tiltą ir 
priemonėmis pašalinti kon-1 pakelia savo normali trafi- 
stitucinę šalies vyriausybę, ką.
Be to, gen. prokuroras siū- ----------------------
lo išleisti Įstatymus, kurie Vyriausybės pasiūlyta 
leistų pašalinti iš kariškų,nauja muitų politika kon- 
darbų visus neištikimus grėsė iargu praeis. Prieš 
žmones ir leistų pavalyti iš ją pasisako labai didelis 
darbininkų organizacijų skaičius Įtakingų kongres- 
(unijų) vadovybių bolševi- monų ir senatorių, ypač re- 
kiškus vadus. Tokie Įsta-publikonų eilėse, kur aukš- 
tymų sumanymai jau yra tų muitų politika visada vy- 
Įnešti Į kongresą. ravo.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 
Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkime Links
mų Pavasario Švenčių!

“Keleivio” Leidėjai ir Redakcija.

----- ---------------□E3

Republikonų vadai kon 
grėsė sako, kad ateityje pa
galbos davimas užsieniam: 
priklausys nuo to, ar su mū 
su sąjungininkais galima 
bus susitarti dėl “jungtinės 
akcijos" Indokinijoj. Jei są
jungininkai nenorėtų daly
vauti bendroje akcijoje 
prieš bolševikus Indokinijo
je, jiems būtų nutraukta 
Kariška pagalba. Tokią pa
žiūrą ypač griežtai išreiškė 
senatorius VVm. Knovvland, 
republikonų vadas senate.

CIO unijų pirmininkas 
Walter Reuther, kalbėda
mas Chicagoje unijų švieti
mo konferencijoj, sakė, jog 
dabartiniu laiku Amerikoje 
jau yra penki milionai be
darbių. Unijų vadas kalti
no vyriausybę, kad ji el
giasi lygiai taip, kaip elgė
si republikonų vyriausybė 
1930 metais, kada iškilo di
džioji depresija užsitęsusi 
ilgą laiką. W. Reuther ly
gino dabartinį iždo sekre
torių Humphery su buvusiu 
1930 metais iždo sekretorių 
Mellon’u ir sakė, kad tarp 
jų jokio skirtumo nėra.

DVI DIDELĖS
LĖKTUVŲ NELAIMĖS

Pereitą savaitę Įvyko dvi 
didelės lėktuvų nelaimės. 
Kanados karo avicijos lėk
tuvas su 37 keleiviais nu
krito balandžio 8 dieną 
prie Moose Javv, Sask. Vi-

ĮDOMI BYLA 
$681,700

DĖL
VAGYSTĖS

Bostone teisiamas George 
O’Brien, kaltinamas daly
vavęs garsiame šarvuoto 
automobiliaus apvogime 
Danvers, Mass., miestelyje 
1952 metais, kada iš uždaro 
šarvuoto automobiliaus bu

PAKISTANAS IR
AFGANISTANAS

SUDARYS FEDERACIJĄ

Pakistanas ir Afganista 
nas, dvi mahometonų vals
tybės. baigia derybas dėl 
sudarymo federacijos su 
bendra gynimosi ir užsienių 
politika. Afganistanas turi 
12,000.000 gyventojų, o 
Pakistanas turi 76,000,000 
gyventojų.

.Jungtinių Tautų pasienio 
priežiūros komisija Palesti
noj pasmerkė iš trijų kartų 
Egiptą už užpuldinėjimus 
Izraelio Negeb dykumoje. 
Dėl ketvirto užpuolimo JT 
Įtarpininkas nebalsavo.

si keleiviai ir igula žuvo. . CO1 , .Ta nat diena antdu “Com- V0 *)avogta 681,700 dolerių lą pat dieną angių Lom Kaltintojai ir kaltinamo
jo gynėjai pakvietė į teismą 
po virš 20 liudininkų. Kal
tinamasis aktas išvardijo, 
kiek kur pinigų O’Brien po 
plėšimo išleido ir, rodos, 
neabejojamai Įrodė, kad 
O'Brien šeima buvo staiga 
praturtėjusi po to plėšimo. 

Dienbienphu Dar Laikosi

et” keleivinis lėktuvas, va
romas sprausminiais moto
rais, su 21 keleiviu ir Įgula, 
nukrito i Viduržemių jūrą. 
Visi keleiviai ir Įgula žuvo.

Anglų “Comet” lėktuvus 
jau kelintą kartą ištinka to
kia nelaimė. Todėl visų tų 
lėktuvų skraidymas yra su
laikytas, iki bus išaiškinta 
nelaimės priežastis.

Kongrese kilo sumany
mas žemės ūkio produktų 
kainų palaikymą pratęsti 
vieniems metams kaip jis 
dabar veikia, 90' < pariteto 
aukštume. Sako, kad admi
nistracija nebūtų tam prie
šinga.

Prancūzų tvirtovė šiauri
nėj Indokinijoj, Dienbien
phu, vis dar drąsiai laikosi 
prieš keleriopai stipresnę 
bolševikų armiją. Paskuti
nėmis žiniomis tvirtovės 
gynėjai kontratakomis išva
rė bolševikus iš keliu jų ne
senai užimtu pozicijų tvir
tovės pakraščiuose.
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Prieš Ženevos Konferenciją
Balandžio 26 d. turi susirinkti Ženevoje penkių di

džiųjų ir kitų “suinteresuotų” valstybių konferencija, 
kuri svarstys Korėjos suvienijimo ir taikos ten atstatymo 
klausimus ir tap pat svarsvs taikos atstatymą Indokini
joj, kur dabar eina kruvini mūšiai prie Dienbienphu kai
melio ir kitose vietose.

Prieš Ženevos konferenciją valstybės sekretorius 
John Foster Dulles padarė pareiškimą apie Indokiniją 
ir nurodė, kad Amerika stengsis neleisti tam kraštui pa
tekti Į bolševikų rankas. Tą pačią minti pakaltojo ir 
prezidentas Eisenhovver pereitą savaitę savo pasikalbė
jime su spaudos atstovais. Prezidentas ypač pabrėžė, 
kad Indokinija būtų tik vienas kąsnis bolševikų plėtimosi 
politikoje ir po jos sektų kiti kraštai, kaip Bunna. Sia
mas, Indonezija, Filipinai ir kiti.

Valstybės sekretorius, kalbėdamas apie Indokiniją, 
pabrėžė, jog Amerika sieks “jungtinės akcijos” ir pereitą 
savaitę paaiškino, kad jungtinė akcija reikštų kelių dau
giausiai suinteresuotų valstybių atviras Įspėjimas komu
nistinei Kinijai neduoti pagalbos Indokinijos komunis
tams. Jei toks Įspėjimas nieko negelbėtų, tai tektų imtis 
kariškų priemonių kinų pagalbai atsverti Indokinijoj. Į 
“jungtinę akciją” valstybės sekretorius kvietė Prancūzi
ją, Angliją, Australiją ir Naująją Zelandiją, nors vėliau 
i ją neabejojamai būtų traukiama ir Siamas, ir Filipinai 
ir, gal būt, dar kitos Azijos valstybės.

Iš Amerikos vadų pasisakymo aišku yra. kad jie 
nieko daugiau nesitiki iš Ženevos konferencijos. Ame
rika jau pasisakė, kad ji Ženevoje nemano pripažinti ko
munistinės vyriausybės Kinijoj ir nemano duoti savo 
Sutikimo, kad ta vyriausyė būtų Įleista i Jungtinių Tautų 
organizaciją. Vadinasi. Maskva ir Pekinas jau žino. 
kokios kainos jie negaus už savo galimą “taikingumą" 
Ženevoje ir žino. kad ju karas Indokinjoj susilauks stip
raus atsakymo iš Amerikos ir, gal būt. iš jos sąjunginin
kų.

Atrodo, kad bolševikai Ženevoje galės rodyti labai 
daug propagandinio “taikingumo.” siūlydami už Kinijos 
vyriausybės pripažinimą ir jos Įsileidimą i JT organi
zaciją krūvas taikių žygių, nes jie iš anksto žino. kad 
tos kainos negaus, o todėl ii- susitarimo Ženevoje nebus. 
Kaip bolševikai pažiūrės i Amerikos grasinimą imtis 
kariškų žygių prieš kinų pagalbą Indokinijos bolševi
kams, priklausys nuo to. kiek tie grasinimai bus paremti 
rimtu nusistatymu nesitenkinti žodžiais, bet imtis ir stip
resnių priemonių.

Tik paskelbus valstybės sekretoriui, kad Indokinijoj 
reikės gal imtis “jungtinės akcijos.” užsieniuose tuoj kilo 
balsai klausdami, ką tai reiškia. Kai valstybės sekreto
rius pakvietė Prancūziją. Angliją. Australiją ir Naująją 
Zelandiją i “bendrą akciją." kol kas tik žodžiais, Įspėti 
Kiniją, kad ji nesiųstų pagalbos Indokinijos bolševikams, 
sąjungininkų eilėse tuoj pradėjo kilti visokių abejonių.

Svarbiausios sąjungininkų abejonė? yra tos. kadi 
Įspėjimas Kinijai aplenktų Jungtines Tautas, kad jis siū
loma daiyti prieš Ženevos konferenciją, kas gali tą kon
ferenciją suardyti jos net nepradėjus ir kad siūloma tik 
militarinė akcija, nors Indokinijos klausimas yra ir po
litinis (prancūzų santykiai su Indokinijos tautomis). 
Tokias abejones dėl bendros akcijos iškėlė Anglija. Pa
našiai svyruoja ir abejoja Australija, o Prancūzija, iki 
Ženevos konferencijos nutarė net nieko nepasisakyti dėl 
Amerikos siūlomos “jungtinės akcijos.’’

Dėl sąjungininku svyravimų valstybės sekretorius. 
John Foster Dulles. šią savaitę vyksta i Londoną ir Pary
žių ir ten bandys susitarti su mūsų šalies artimiausiais 
sąjungininkais dėl bendros akcijos Indokinijoj ir dėl 
bendros laikysenos Ženevos konferencijoj, kur kinai ir 
rusai neabejojamai bandys Įvaryti kylį i sąjungininkų 
tarpą.

Taip. šalia vidaus sunkumų, akivaizdoje galimos 
naujos Korėjos Indokinijoj, vyriausybė turi sunkumų il
su sąjungininkais, su kuriais reikėtų “jungtinę akciją" 
vykinti. Peikia tikėtis, kad valstybės sekretoriui pasi
seks sąjungininkų abejones išblaškyti ir sulipdyti Vakaių 
vienybę Indokinijai gelbėti. Be tokio? vienybės našta 
kristų ant vienos Amerikos pečių, kas ir čia padidintu 
pagundą Indokinijos kąsni atiduoti Maskvos ir Pekino 
besočiams.

POLITINIS CHIT.IGANIZMAS PRANCŪZIJOJ

Politiniu padaužą. degoii»tu (fašistu) ir komunistu minia 
Paryžiuje užpuolė pranrūzu ministerius. kurie buvo nuvy
kę prie nežinomo kareivio kapo atiduoti pagarbą Dien
bienphu gynėjams. Paveiksle matytis karo ministeris 
l'leven (su akintais) ir ministeris pirmininkas Laniel mi
nios apsupti. Ministeriai buvo apdaužyti ir apstumdyti.

atstatymas po pirmojo karo 
galima buvo pradėti 191S 
metais lapkričio 11 d., ka
da griuvo kaizerinė Vokie
tija. Tą dieną ir susidarė 
pirmoji Lietuvos vyriausy
bė, priešakyje su prof. A. 
Voldemaru. Bet Įdomu 
yra tas, kad ta pirmoji vy
riausybė jokio Lietuvos at
statymo darbo nedirbo. 
Prof. A. Voldemaro vyriau
svbė, sudarvta iš tautininku 
ir keletos klerikalų, pasižy-

Kas Savaite
I kuris liepęs laikyti karo

, i laivus Pearl Harbor uoste
.......oe d Hawajų salų ka-

Gaulle pereita savaite pik-, , .. /r, ro vadams žinot, kad japo-tai pasisakė dėl Europos ar-! . .. J 1

De Gaulle Balsas
Prancūzų generolas

Tie senatoriau:vyskupas. Senatorius kai- kinimą. x«w- - . •
bėjo. kaip paprastai. Jis ža- “metodai" vra tuo idomūs.i V • ’ įN-J-
dėjo tęsti kovą prieš bol- Kad jie leidžia jam persi-
ševizmą................
prieš 4 metus \Vheeling, W J priešu nesugavus nė vieno 
Va., ir kuri jam iki šioliai bolševiko, arba bent neati- 
labai gerai apsimokėjo,‘davus nė vieno bolševiko

rnėjo tupčiojimu, plepėjimu mosios 
ir nieko neveikimu per pus
antro mėnesio, iki Į Lietuvą 
pradėjo briautis rusų bolše- ga. 
vikai. Per pusantro mėne
sio A. Voldemaro vyriausy
bė neatliko jokio darbo, 
kuris būtų galima skaityti 
kūrybiniu valstybės atstaty
me. Toks nieko neveiki
mas atrodo keistas, bet tie
sa yra, kad pusantro mėne
sio brangaus laiko nuėjo nie-Į pasitraukus iš 
kais tik dėlto, kad Lietuvos 
vyriausybės priešakyje atsi- 

pasitikėjimo 
pteįuii i eanviiiinkai, ku

tai vivi 1..U1 v'i’v.- i . .. .... , . . XT • -i Inai ruošia puolimą.nujos kūrimo. Nors m pik-. _ , ...*
, • . * , . -i Pei-skaicius admtai, bet generolas pasakė' ... 4 ,’ , . i v bald knyga tenkatą, ką, tur būt, daugelis
prancūzu mano dėl vadina-

Theo- 
Įsiti kin

ti, kad lengviau yra kaltin
ti. kaip kaltinimus Įrodyti.

kurioje 12 vokiškųjų divizi-Iš Jo P^iek‘ų ir
jų būtų bene pagrindinė jė- ^protavimu visai neseka.

‘Europos armijos,’

Apžvalga

McCarthy ir
KARDINOLAS

, . ... , . ..... . , Iriems Lietuvos atstatymaskūną JIS pradėjo.statyt, d,dz,austu bolševikui atrod4 (!idžiųJų (Iipl^atų 
Paryžiuje reikalas, o ne pa-

1
nors nė vieno bolševiko jis teisingumo rankas. Jo "me- 
nesugavo ar bent neatida- todai” yra rėksningi 
vė i teisingumo rankas.

čių lietuvių ir jau jokiu bū- 
,du ne Lietuvos vyriausvbės

Gen. de Gaulle mano, 
kad amerikiečiai tik todėl 
taip Įsikando i "Europos ar
miją," kad tikisi, jog vo
kiečiai juos pavaduos Euro
poje ir leis amerikiečių di
vizijoms Europoje “grįžti iš 
ekzylės.” Amerikiečiam 

Europos vo
kiečių armija ten liktų le
miama jėga ir Prancūzija 
galėtų atsidurti visai nepa 
vydėtinoj padėty—plikiau- J° 

S,soma nuo Vokietijos.
Dėl Indokinijos gynimo 

generolas de Gaulle irgi 
mano, kad amerikiečiai 
sai nenori skubintis

kad Amerikos prezidentas 
1941 metais tyčia užtraukė 
prieš savo šalį japonų puo
limą ir davė jiems progos 
išdaužyti Amerikos laivus 
ir oro bazę Hawajuose. 
Adm. Theobald tiktai ma
no, kad buvęs prezidentas 

. Rooseveltas taip galėjo gal
voti.

Atrodo, kad daug pap
rasčiau būtų manyti, jog 

J Amerika, nežiūrint Japoni- 
ruošimosi ir nežiūrint 

Įtemptos padėties 1941 me
tais, visvien netikėjo, kad 
Japonija išdrįs pulti ir ypač 
netikėjo, kad japonai drįs- 

ten'tų Pulii Pearl Harbor. Juk 
ir pokariniais metais buvo 
ir net dabar dar yra daug 
amerikiečių, kurie žiūri i 
kylanti pavojų iš Rusijos ir 
visvien nepajėgia to pavo
jaus Įsisąmoninti.

f
“Jeigu ne Komunistai . .I

Į Senatorius McCarthy gy-

u o
vi-

Keista, bet taipjniuštis. Tą, girdi, rodo ir
Jrašėin antakiai anie io su-|bu'?’ ......................... tas’ kad iie Pasistengė nu-
1 i. * : T •: ,• i ", i Lietuvos laimei, kai Į Lie-!traukti Korėjos karą prie

Esą, ame- 
sukelti gelto-

v i •• j , ’iinaias pauegu i rarvziu, omu ir Daitu ^aiunerininkulizdu jis nesurado, arba*. ~ 1 „ ~ |"4 . ^JUI1sininn4:■ A Smetona. Tarybos pu-.kuriuos galima būtų mesti

laik- reikalas!

“ . . . kovojo netiesą su tie
sa. nelojalumą su lojalumu, 
išdavystę su patriotizmu ir 
bedievybę su Dieviškumu 
(Gcdliness).”

Po senatoriaus kalbos 
Ne\v Yorko arkivyskupas 
irgi pasakė žodi. Jis sakė, 
jog po kun. MeCaffrey kal
bos jam ne kas lieka pridė
ti, bet kardinolas visgi su
rado kai ką pridėti. Jis 
sakė:

“Senatorius McCarthy kal
bėjo mums apie komunistus 
ir apie komunistų metodus 
(būdus). Aš noriu pasakyti, 
kad aš esu ne tiktai prieš ko
munistus. bet taip pat ir 
prieš komunistų metodus.“

Jokios .Amerikos kardi
nolas tuo neatidengė. Bet

kartoja ta. ka kiti tyrinėto-' - - , ’, * R uuių meni
■ ■ ■ -v , minmkas, pabėgo i Berlv- i Indokiniios džuneJe* ojai jau senai buvo suseke.l t J n ' u uzungie. , o...... . . . . ,ną. Lietuva paliko be v y-, patys norėtu pasitenkintiišaiškinę ir i knygas įraše.' . L-d - . pa.iucnnu.u

.nausybes ir kelias pasidarė materialine pagalba arba~ x j - - .riausvbės ir keliaSenatoriaus metodai
žvmi tuo. kad jis dažnai T . . ., n- i - Lietuvos vyriausybei, kuri čiais "ink aipirma apkaltina, o paskui’. - . T. , ‘ i* , *. , ,L - [ėmėsi Lietuvos atstatvmo.jau bando kaltinimą pa-% - , , - iJ ....... 1 ..Tai demokratiškai, iš visuremti ir dažnai visai negali) - -oolitiniu

ir katalikų masę. Ir, iš tik
rųjų, tarp katalikų šen. Mc-

. ... ... Carthv randa nemažai šali-Sioje vietoje jau minėjo- . . • _ . . . ... ...., , • ■' . ninku. Bet kaip tik dėltome, kad senatoriaus Metai-' •..thv sukeltas triukšmas dė! Ila7el.ls.. am.enkle,c"J p,'a- 
. • ... neda , ii žiūrėti daug knjo bolševikų medžiokles,) , . -
pradeda nusidažyti tikybi
nėmis spalvomis. Šen. Mc
Carthy yra airis ir katalikas. 
Republikonams jis atrodė 
svarbus tuo, kad jis gali pa
traukti balsuoti už republi- 
konus tradiciniai demokra-

kiau.
Balandžio 4 d. šen. Mc

Carthy kalbėjo New Yorke 
policininku komunijos pus 
vciuose. kuriuose dalyva

vo apie fi.000 žmonių, jų 
skaičiuje ir kardinolas

tų pusėje stovinčius airius Spellman, New Yorko arki-

pasidarė materialine pagalba
iekian- sau ka?dien daro. Praeitą 

(a\iacija). ,Savaitę tas reklama iškilęs 
3en. de GauLe pasisakv- politikierius surado naują 

, .t --!?as Yra ldomus tuo, sad kaitinimą prieš buvusią de
gi urnų ,ufai\ aĄjis lodo, kaip kartais Ame- sakė, kad Amerikos vande- 
1, eme vauuvauu;nK0S poiltlKa atrono i™™.,eMykolas Sleževičius. Janams, žiūrintiems iš • ••- ■•'n'ho bombos gamln>ma-' 

mc-b Pnk-au?YblJ Lietuvos at-!sąjungininkų eilių.
./-^"istatytojo vardas, kuri nesą-' politinei-. • • • ♦ -i - - ’ • i *‘ ii . , et Z'.v, L--i, pirkta-'D J T • "x '

Lojole Rado Tyrinėtoją

pasi-i. . • .. y. a . . .i*““*—“-“-'- . cvena rekiam2 kurta jis pats
.į laisvas susidaryti pirmajai dalyvavimu toliau siekiam'

kaltinimu--- ---- c
blausias
"metodų" požymis yra tas,
kad jis iš bolševikų me-!_x_x'..x..-. ___ i
džiokiės
karjerą.

Svar-Įrodyti, 
en. McCarthy

daro sau

vvrtausvbei.

j žir.ingi istorikai ir 
dūšiai rašytojai kartais 

Ir “komunijos pusryčiuo- bando kergti Smetonai 
se” daugelis žmonių jau rė
kavo: “McCarthy for Pre-
sident!” Mat, bolševiku . ,xi-- i, ‘-goję platokai vramedžiokle ir vpac reklama r 1 . - . ..* 1 iir iš tu aprašymu daugelis

Lietuvos, atstatymo pir
mieji darbai ir vargai kny-

i Senato pakomisija, kuri 
i pasiėmė pati tyrinėti savo 
I pirmininko šen.

- \.fginčą aprašyti
apie tą 
rtui jau 
kėio. kad ji?

medžioklę senato- 
taip gerai apsimo 

pats nepasi-
Įgali pasimokinti, kokia bu-
vo visai dar nesena Lietu-

pabrėždamas, kad jis yra 
prieš “komunistų metodu 
kardinolas nerado

mu>ų mokratų vyriausybę. Jis 
buvo sutrukdytas 18 mėne
sių ir pridėjo:

“Jeigu nebuvo komunis
tų mūsų vyriausybėje, tai

I
McCarthy j

i kodėl mes delsėme?”
Vadinasi, dar surasti ko-

jnčą su armija, pagaliau rnunjs+ai palovyje ir sena- 
urado advokatą tyrinėji-jtorius rodo pirštu j kąsur; 

m ui vesti. Parinktas Ten- 
nessee advokatas Ra v H.

kad čia, girdi, be bolševikų 
neapsieita.vos praeitis. To pasimoky-! ;enk,ns- patyręs teisinin-Į Kongreso atominės ener-

..... ti daug kas turėtų, nes da’u-lkas su ■ r,etų prakuka’!siios komisijos piimininkas 
mttų pnekatstų « j ai t .senas republikonas, buvu- w. s. CoIe rer,ublikonas a

niekojinorahmo ir politinio P°bu-,nefcną praeitj, o kiti netu<? “n_I’A®.’r|New Yorko. plačiai paaiš-

aiškinęs senatui dėl jam da- 
i-vtų labai ri

pasakyti prieš šen. McCar- džio. dabar gali klausytis- ..
thy metodus, kurie ir kelia malonios ausiai muziko: 
daugelio žmonių nepasiten-“McCarthv for President!”

Mykolas Sleževičius
Šiomis dienomis išėjomus visokių prasimanytų 

knyga apie Mykolą Sleževi-j kaltinimų ii- akiplėšiškų
čių. Ją parašė Julius Bute-1 melų. Tuo tarpu Mykolas 

Kazys Škirpa. Andrius 'Sleževičius Lietuvai buvo 
daugiau negu tik nuverstos^, 
vyriausvbės vadas.

nas, ’ ----------- Į
Yaluckas, Birutė Novickie- 
nė, J. Kardelis. Antanas 
Novickis, Liudas Šmulkštys,
Jonas Bildušas, J. Audėnas 
ir J. Mikuckis. Knygą iš
leido “Terra” Chicagoje.

Tos knvgos pasirodymas 
duoda progos prisiminti 
daug nusipelniusį lietuvių kūrėsi po pirmojo pasauli- 
tautai žmogų, kurio gabu-'nio karo. Jie nežino todėl, 
mais ir pasišventimu Lietu-;kad “autoritarinio” režimo 
va nuo 1926 metų iki jo,laikais Lietuvos nesena is- 
mirties, 1939 metais, nebe-Jtorija buvo
galėjo pasinaudoti dėl Lie
tuvoje Įvykusio “posūkio” 
iš demokratinio tvarkymosi
Į “autoritarini’ 
režimą.

Mūsų “tautiškoji” ir da
limi klerikališkoji spauda 
Mykolą Sleževičių prisime
na, kaipo 1926 metų Lietu
vos vyriausybės vadą, kurį 
Lietuvos karininkų dalis 
nuvertė kartu su preziden
tu Grinium. Prieš “Sleže
vičiaus vyriausybę” toji 
spauda yra prirašiusi kal-

vo pirmas vyriausybės va 
das, kuris ėmėsi atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą 1919 
metais.

Jaunieji lietuviai 
3je nežino, kaip

rejo progos su ja susipa
žinti dėl Lietuvos buvusio 
režimo priveisto nesąžinin
gumo mokyklose ir spaudo- 

Mvkolas Sleževičius 1926-^
v. , i i* • : o n L-cr>i eimetais vadovavo koalicinei 

liaudininkų ir socialdemo
kratų vyriausybei, kurią ka
rininkų sąmokslas nuvertė 
1926 metais gruodžio 17 
naktį. Apie tą perversmą 

('5'^°'j “tautiškoji” spauda ir kle- 
jis Du_,,ikalai yra prirašė ei

viešai nepasisakęs dėl sen.,kino kodė] buvo abejota
McCarthy 
veiklos.

Seniau parinktas advoka
tas Sears iš Bostono atsista- 

nes jis pasirodė 
anksčiau reiškęs labai prie
lankią nuomonę apie šen. 
McCarthy. kuris, girdi, dir
ba, kad išvarius “raudonuo
sius ir ružavuosius” iš vals
tybės aparato.

Pasitraukdamas iš tyri
nėtojo vietos adv. Sears tei
singai sakė, kad negana yra 
būti bešališku tyrinėjime, 
bet svarbu yra, kad žmonės 
tikėtų, jog tu esi bešališkas.

McCarthy ir jo bendra
darbio Roy Cobn ginčas su 
armijos civiliais vadais bus 
pradėtas viešai aiškinti ba
landžio 21 d.

Pearl Harbor

Visų amerikiečių mintyse 
Pearl Harbor yra gyvas 
prisiminimas staigaus, ne
tikėto puolimo iš pasalų.
Taip bent buvo iki šioliai.

Dabar vienas admirolas, 
pasitraukęs iš tarnybos,
Robert A. Theobald, para
šė knyga, kurioje aiškina, 
kad už Pearl Harbor atsa
komybė krenta ant buvusio 
prezidento Roosevelto, ku
ria politika, girdi, stumte 
stūmė Japoniją Į karą, ku
ris žinojo, kad japonai puls, Įrodymą.

triukšmingos vandenilio bombą gaminti 
ir visai įtikinamai išaiški
no. kad buvo delsiama ne 
dėl “komunistu valdžioje.” 
bet visai garbingais ir su
prantamais sumetimais.

Bet šen. McCarthy jokie 
aiškinimai neįtikins. Jei ne
būtu “komunistų valdžio
je,” tai senatorius McCar
thv turėtų juk pats su- 
pliukšti.

Trečioji Ausis

Atstovų rūmai nubalsavo 
378 balsais prieš 10 suteikti 
policijai teisę klausytis pri
vačiu žmonių telefonu pa
sikalbėjimu. Pagal Įstaty
mą. policija erali klausytis 
tiktai esant Įtarimui, kad 
turima reikalo su šnipinėji
mu ar išdavyste. Vyriau
sybė prašė, kad kongresas 
leistų “trečiai ausiai” klau
sytis telefonu pasikalbėji
mų generaliam prokurorui 
nusprendus, bet atstovų rū
mai nutarė, kad leidimą 
gali duoti tik federaliniai 
teismai. Tuo reikalu dar 
turės pasisakyti senatas.

“Trečioji ausis” jau ir se
niau klausydavo telefonų 
pašnekėsiu, bet teismai to
kių užrekorduotų nuogirdų 
nepriimdavo kaipo kaltės 

—J. D.

........c ..... prirašę eibes
melų, prasimanymų ir iš
kraipytų davinių. Apie 
“Sleževičiaus vyriausybę.” 
melai buvo gaminami fab- 

daugu- rikiniu būdu ir tų melų ga- 
ypač pasižymėjo 

generolas Glovackis ir pra
lotas Olšauskas, per jų lei
džiamą negirdėto purvir.u- 

(mo laikrašti “Tautos Va- 
sąmoningai lia ”

Lietuva minime

kraipoma ir falsifikuojama. 
Dažnai galima girdėti apie 
A. Smetoną, kaipo “pirmą

Smetonos Lietuvos prezidentą,” kuris,

K. Škirpa knygoje plato 
kai aprašo demokratinės 
vyriausybės vargus, bet ma
žai tepaliečia tos vyriausy

girdi, Lietuvos atstatymui irtbės nuveiktus darbus ir, at- 
vadovavęs. žiūrint tiesos b odo, ne visai teisingai ver- 
akimis. toks tikrinimas vra tina koalicinės vyriausybės
iš piršto laužtas, bet taip 
buvo kalama Į galvas jau
niems žmonėms mokyklose 
ir todėl tose galvose prisi
rinko apsčiai istorinių šiuk
šlių, kurios su tikrąja tikro
ve neturi nieko bendra.

Nepriklausomos Lietuvos

partnerius socialdemokra
tus, kurie būk tai tik laukę 
progos iš vyriausybės pa
bėgti.

“Laukimas” koalicijos 
galo buvo “dvišalis.” Liau
dininkai irgi laukė, kada

(Nukelta Į 7 pusi.)
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS BEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Sportininkų

Visiems Vyriausiam 
zinio Auklėjimo ir Sporto

u važiavimas savotiško redaktoriaus. Tai'
jbesužinojau perskaitęs “Sė-' 

joj” New Yorko sandarie- 
ėių nutarimą, kuriame sa-, 

.r. koma:
iv\!ja_! “Pirmoje eilėje C. V. tu-' 

f , rėtų Įtik-*41 ’ - 1
.. ... . KU. Tttiaktorių
turos mokytei a ir. < ir sporto 1 . . . . ,, . A • - yra nuomones ir prie pir-darbuotoiams pranešama,J j » i, , , , nl o- i- mos progos pasako, kadkad balandžio 24-2) dieno- . , 1 . , ,. i • . - tiek nariu skaičiaus, tiekmis (hicauoje, Lietuviu ......... ‘ prenumeratos plėtimas yraAuditorijos patalpose, 313-’ 1 . >• - ,c* , . e i-.nuostolingi, nes laikraštisSo. Halsted St., \FASK- f., .. r..-v , . Ji,, i gyvenąs tik iš Chicagos biz-saukiamas sporto klubų,& 
buvusių kūno kultūros mo
kytojų ir sporto darbuoto
jų 1954 metų visuotinis su
važiavimas. . ...c, ... . , . :visi redaktoriai rūpinasi,Suvažiavimas prasideda , , • , ..... k ..balandžio 24 d., 2 va!. , o p la.k. asc,a, ko placmu
pietų. Tą diena bus jvk o, pasirodo, esą-
L - .. . ‘ .* ana ir tokio, kuris tam yrarus pranešimai centro ir at-' ...i- ,1 i i-i •• ...' priešingas.SKiru klubų, diskusijos deiį1 T • •*’ J 1 T^' jau pats

Komitete registruotiems 
šiaurės Amerikos ir 
(los lietuvių sporto 
barus, buvusiems kūno Įtikinti ‘Sandaros’ re-Į 

p. Vaidylą, kuris*

menų.
gražiai apibūdin- 

;ano kaimynas redak-( 
vis maniau, jogi

Tikrai
tns
torius. Aš

Iš PASIBAIGUSIO UOSTO STREIKO

New Yorko uosto laivu krovėju streikas pasižvi 
1 1

ėjo kru
vinomis muštynėmis ir neramumais. Vaizde matytis, 
kaip policininkai medžioju vienu streikuojanti darbininką 
po išvaikytos streikuojančiu darbininku demonstracijos. 
Dabar tas streikas jau pasibaigė.

pavaišina vaistais ir jų ne-’ 
belieka.

Krokodiliai. . . . Gyvenu' 
čia nuo 1945 metų, bet jų! 
temačiau tik zoologijos so-J 
duose.

BALF’as U žmigo
Naujoji BALF’o valdyba^ 

nė vieno pobū-nesurenge
’vio.

Fačiupinėjo Pasivėlinusius 
Jūrininkus

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Naujienos is Kanados
HAMILTON, ONT.

Lietuvių Namų Įsigijimo 
Reikalu

Savų namų Įsigijimo rei-

sky- 
daly-

tiek pat žmonių. 
0 tai tau ir didžioji Mont
realio kolonija.

j KLT Montrealio 
•riaus parengime irgi 
ivavo apie tiek pat

senai buvo kelia- i Pats Erdmondas Simo- 
senyvo am- 

bet atrodo stiprus, 
ir pasiti- 

Jis pilnai tiki, kad

d.,
Jei

'anie savo
redaktorius

,~ .c., kūdiki vra tokios'
**. 'į nuomonės, tai ką apie ji1 

’l a: i kiti galvoti.rinKi-
• ramu i

k\ leciamt

jų ir tt.
Balandžio 25

vyriausio komitetu 
mai, ateities darbo 
aptarimas ir tt.

Suvažiavime
dalyvauti ne tik klubo at
stovai, bet ir visi sportinin
kai ir šiaip sportu be. i do
mi asmenys. i

Visokiu informacij’ 
da: E. Vengianskas.
So. Peoria St., Chicago 21, 
Ilk Tek ENglevvood 1-5638.
Tikrai Įdėmus Redaktorius

Jau kiek metu turiu pa
šonei kaimvną ‘ Sandaros” 
redaktorių M. Vaidylą, bet 
nežinojau, kad io esama

Čikag ietis.

primenantis lietuvių organi-* 
jzuotą veikimą kitų tautų 
tarpe. Čia matome tauti-

NORWOOD, MASS. 

Europa Filmcs Vaizduose
duo-' Visuomenininkės 
6100imavičienės duktė,

PRAšO PAGALBOS

Dienbienphu tvirtovės gynė
jų vadas, generolas de Cas- 
tries. Indokinijoj, prašė sku
bios pagalbos lėktuvais. Tą 
pagalbą Amerika prancū
zams jau ir pasiuntė i Indo
kiniją.

nius apdarus, 
Įvairius šūkius,

vėliavas, 
I Vaškienės

Mano sūnus Bene 
su kitu jūrininku 
vę Į Venezuelą išlipo į 
krantą. Kai jie grižo i uos
tą laivui išplaukti paskirtu 
laiku, laivas dėl kažkokios 
priežasties jau buvo anks
čiau išplaukęs.

Venezuelos policija juo
du tuoj suėmė ir išlaikė 6 
dienas kalėjime, kol viską 

juodu
gnzti į Miami.

C. K. Braze.

Padėka Degučiui
Buffalo Lietuvių Klubt 

nuoširdžiai dėkoja siuvėjui 
Vincui Degučiui už paau-

GRAND RAP1DS, MICH.

Mirė Agnė Gurskier.ė

kalas jau ________ _____oo i - i naitis, nors irmas. Kovo 28 d. įvykęs .. ’
gausus kolonijos nariu su-, ’. . , . * i pilnas energijossirinkimas parode gyvą su-J. . °
sidomėjimą ir, daugumos in hs... sioomejima n, daugumos . , .. . . ...nediktas ,,.J<i<akvnw ’iėjo ”vada P»ts dar įsvys laisvą Lietu-

nu važia- J ■ • vą. Jo viltis, kad Mažoji. . kad lietuvių namus reikia,“ 4-'l— - . . .-m ........ Lietuva bus sujungta su tik-isigyti. 1 am reikalui išrink- . f . TV; , ... .. ... . . .tuoju savo kamienu, Di- ta laikinon valdyba, kuriai ...T. , ■■ ■. i-- .• • • loziąja Lietuva, vra stipri,pavesta išstudijuoti pinigu. T, ,- , “ 1- ,, . J 1 . . .*i Pradedamas savo prane-sutelkimo, senu namu įsigi-k. . 1 ..’ • . 4 ‘ simus visuomenei, svečiaslimo ar nauju statymo ga- , . ’ .. ,, • . . . .perdavė sveikinimus M. L.hmumus. Jau vietoje su-.L, , ... T1Z, _. . i Tarybos, VLIK o, v ykdomo-nnkta gera suma pasizade-' . m . t>t o v i -. ,. sios Tarybos, PLB vokieti-umu prisidėti pinigais lie- . , ,. . c, jos krašto tarvbos, evange-tuvių namui įsigyti. Svei-J... . , o- i i •2 ......... ihkų sinodo, Sielovados irpožiūriais, 1 . ..... . J.. ikitų organizacijų,nusistatymas turėti savus KT V- i j »« - •, 1 Nurodė, kad Mažosios irnamus, kur galės kolonijos rv. i- • t • *. . ...... .'Didžiosios Lietuvos suvie-nanai r.e tik susitikti, pasi-............ , ,- .nijimui jau daug kas yra linksminti, bet ir turės pro- . . . j , •, u-1, padaryta, bet dar daug rei- tra plėsti savo kultūrinę;. .* KT • -vl , ,kia ir atlikti. Nei mazlie-
. tuviai vieni, nei didnetu-I ik tenka apgailestauti,1....................... , *rl.-1 viai vieni visko atlikti ne-Vincui Degučiui už paau-1 Kovo 3 d. mirė Agnė’ **? .v?.,“ nl<™’lviai vieni visko atlikti ne'

kotus 17 puikių švarkų Vo-’Gurskienė, 60 metų am- . vežin,f)‘ r]tus Kat’gali* ReikalinSa vienybė.

ja Irena Jurėnaitė, iš 
maica Plain, 1952 .metais 
per vasaros atostogas ap
keliavo didesnę dali Euro
pos: Angliją, Belgiją,
Prancūziją, Vokietiją, Švei
cariją ir Italiją. Kad savo 
kelionę geriau prisimintų Į 

!ir kitiems vaizdžiau papa
sakotų, ji pagamino lanky
tųjų kraštų gražiausių ir is
torinių vietų spalvotą fil
mą. Plačiau apsistota ir 
blomautasi Italijos senovės 
didinga architektūra, ypač 
bažnyčių pastatais, valdovų 
rūmais. Nemažą dali fil- 
mos užima Šveicarijos ir 
Alpių vaizdai.

Šią filmą. šv. Katrinos 
draugijos Norvvoode rūpes
čiu, L Jurėnaitė kovo 28 d. 
lietuvių klubo salėje parodė 
norv.oodiečiams. Daug ji 
gyvu žodžiu paaiškino sa
vo pergyvenimus tose 
tose, kurių nepajėgta

J. Tu-' 
mokvto-

praeities ateičiai. Filmą 
yra viso to nepakeičiamas 
atspindis. Tad ir šis dar
bas yra didžiai vertingas.' 
Filmą Įdomi ir tuo, kad 
vaizdus matome natūraliu 
spalvų ir tokių
daug kam teko patiems 
ir dabar jas prisiminti 

I. Jurėnaitė domisi mūsų 
jaunimu ir

kabyklas ir lentynas.
Lietuvių Klubas.

LOWELL, MASS.

EOVER-FOXCROFT, ME.

Mirė Jurgis Tumosa
Kovo 28 d. mirė Jurgis

į gimnazijai. Bet tie ponai 
tikrai i amiršo, kad bažny
tinės skolos yra parapijos 
reikalas, o maišyti parapiją 
su kolonija atrodo nėra 
protingumo pažymys. Taip

vietų, kur .Turime žymiu Sportininku Tumofa ,8-- pat Hfi katalikų gimnazijos
atiems hū*i: ..Ai -X > -rėmimo. Tai r.iazo ratelioatiem. netuvių skaičius balandžio ii) n. ra,iK0Ual\ka- ...

nėra didelis ir daug kuo di- žmona Ona (Kerušauskai- kaiin<zai’
. , - - c’žiuotis mes negalime. Ta-'tė), trys sūnūs—Vytautas' - -

„ .v\,ac s aV čiau jaunaisiais futbolo žai- (East Granby, Conn.). Ed--Turėdama plačių pažinčių ... ? _____ vc.i,,, ,n„vOr '

karuose pabėgėlių grjs į sa
vo gimtine visi ūkininkai, 
kokios kilmės jie bebūtu. 
Gr’š ir lietuviai, bet buvę 
valdininkai nebegrišią.

Grįždamas Į savo jaunys
tės dienas jis prisimena, kad 
io augimo metu Rytprū-

be to tikrai berei- 
užmesta našta ant 

žmonių pečių. Arįr

shioee vokiečiu kalba buvo

BUFFALO,

Pabaltiečiu

Balandžio 24 d., 
dieni, Buffalo estu, 
ir lietuviu klubai

Pokylis
šešta-į

filmuoti. Ta pačia proga 
buvo parodyta Danijos 
gamta su gausiais vėjo ma
lūnais ir gyventojų darbais; 
šis žemės ūkio kraštas la
bai primena mums mūsų 
tėvynę Lietuvą. Pabaigoje 
buvo parodyta filmą iš So. 
Bostono, tarp kitų tautų, 

[lietuvių organizuota tauti
niuose rūbuose eisena St 
'Patrick’o dieną. Tai gra
žus istorinis dokumentas.

latviui 
ruošia

vie-jbendrą metini šokiu vaka- 
nu-|rQ’ kuris Įvyks Polish Ca-Į

idets salėje.

Leonardas Andriušaitis, ku- N. J.) 
ris lanko tą pačią kolegiją,,ber, Me.).
jau kelerius metus laimi -------
aukščiausius žaidynių pa-[ 

rmius i: tiek pat pažangus} 
lyra moksle.

Lovveliio aukštesniosios, 
mokyklos futbolo koman-Į Balandžio 4 d. 
dcs vadovu yra išrinktas V.Įjorkiečių dramos

ELIZABETH, N. J.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHAKIUACY
29 Kelly Srjuare, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistau kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savinii’ką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
ša’t košės, riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

čių; (3) galit užsimokėti gezo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvi! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Tdeal I’harmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

bažnyčiose 
Jaunimas, 
mokyklas, 
įsai nemo-

poterių, kėio, nemokėjo jos ir Si
monaitis. Tik mokyklos ir 
bažnyčia nutautino kraštą. 
Pet. nors žmonės savo gim
tąją kalbą ir primiršo, bet 
pavardės, vietovardžiai vra 
grvnai lietuviški—prūsiški.

Paoasakojo ir apie savo 
4 metu išgyvenimus vokie
čiu kacetuose. Tai šiurpą 
sukelią klausytojui baisūs 
nergvvenimai. nors jie vy
ko dvidešimtame amžiuje, 
aukštos kultūros krašte.

—O kas dedasi Rusijos 
kacetuose, kuriuose vargsta 
metų metus mūsų broliai ir 
seserys?—pagalvojo nevie
nas.

Baigdamas pranešimą 
prelegentas pasakė: “Mes 
mažlietuviai visi dėsime 
galvas už mūsų visu sosti-

tik Įstaigose ir 
įbei mokvklose.

. imums neužtenka valstybi-Hk> patekdamas i 
11 (niu gimnazijų, kuriose gal»’ °^i^iu kalbos vi

J Matėme ‘Jupiteris Juokiasi’

čia niu- 
sambūris

097 r- Q. .Faulauskas. i vaidino “Jupiteris Juokia-t
. i Gian ., v-g jauRCSj0S kartos'si.” Publikos buvo gana

(kampas Amherst gavės). 
Pradžia 8 vai. vakaro. Ja
me bus amerikoniški gėri
mai, latviški užkandžiai, es
tiška muzika ir lietuviški 
laimėjimai.

Maloniai kviečiami Buf
falo, Rochesterio, Niagara 
Falls ir apylinkių lietuviai 
kuo gausiau atsilankyti ir 
pabendrauti šiame nuošir
džiame ir Įdomiame pabal- 
tiečių subuvime.
Pavasario Pobūvis Niagara 

Falls’e

lietuviai. Jie visi gerai kai- daug. Ar dėl patalpos blo-
ba lietuviškai ir didžiuojasi 
esą lietuviai.

Bet senieji atsimena, kad 
čia ir seniau būta žymių 
sportininkų. Juk J. Bara
nausko, J. Dulkės, A. Arba- 
čausko vardai anuomet bu
vo minimi visos Amerikos 
sporto spaudoje.

Vyt. Ramanauskas.

Gegužės 22 d. Buffalo' 
Lietuvių Klubas ruošia šv 
Jurgio parapijos salėje, 
Niagara Falls, lietuvių pa
vasarini pokyli. čia bus 
jau viskas lietuviška: lietu- 

iški gėrimai, lietuviški už
kandžiai, šokiai ir kt.

Kadaise kažkas yra pa
sakęs, kad kai Mahomedas 
nenorėjęs eiti prie kalno, 
tai kalnas atėjo prie Maho- 
medo. Taigi ir čia, kai Ni-

M1AMI, FLA-

mokinama
tikrai geriau pa

tinimą. Reikia ne- 
:ad perkantieji 

serus lietuvių namų Įsigiji
mui, pasidaro tų namų da
lininkai ir tas turtas lieka 
visad mūsų pačių. Tuo tar
pu aukos katalikų gimnazi
jai ir bažnyčiai yra tik au
kos. Jaunius.

MONTREAL, QUE.

go garsumo ar gal dėl akto
rių kaltės, bet kiek toliau 
jų balsas vos tebuvo girdi
mas.

Neįprasta Tvarka

Vasario 6 d. čia buvo kle-

Nesidomi Tautos 
Gyvybiniais Reikalais

Mažosios Lietuvos Tarv 
bos pirmininko ir VLIK’o 
nario Erdmondo Simonai
čio vizitu Montrealis labai 
mažai susidomėjo

M. L. B. Draugijos reng
bono Kemezio i engtas so- tame pranešime visuomenei ne Vilnių, bet ir jūs padė- 

kovo 27 d., dėl labai nepa- kitę mums sunkioje mūsų 
togaus laiko, atsilankė tik kovoje.”
apie 150 asmenų. (Nukelta Į 7 pusi.)

A. Jenkins Suklydo 

Malonu skaitvti A. Jen-
kinso laiškus iš tolimųjų 
Hawajų, ypač kad ir mano 
sūnus dabar ten gyvena, 
bet negaliu nutylėti, kai jis 
klaidingai parašo apie mū 
su Floridą. Girdi, čia nesą 
pakankamai saulėta.

Taip, uraganui atūžus, 
saulės nematome. Tokių 
ui-aganų pernai buvo net 7, 
bet jie kažkokios žalos ne- 

įr čia, Kai Ni- padarė. O šiaip saulutės 
agaros lietuviai yra labai įmums netrūksta. 
tingūs i buffaliečių paminė- Nebaisūs ir tie uodai, 
jimus ir parengimus, tai Kartais jų atlekia, bet vai

kių vakaras. Bilietų kaina 
buvo $2.50, bet i šokių salę 
negalėjai Įeiti, jei nebuvai 
dar užsisakęs stalelio. Prie 
durų stovėjo kunigas Kas
paras ir griežtai klebono 

Į nustatytos tvarkos laikėsi.
Daug moterų piktinosi, 

kad tokios tvarkos nebuvo 
mačiusios, kad $2.50 sumo
kėjus negalima Įeiti i šokių 
salę.

Parengimų Stebėtojas.

buffaliečiai rengiasi 
juos su parengimu.

pas

“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-džia iš lėktuvų, o miestas 

iš automobilių, tuoj juos'madieniais uždaras.

LENGVAS BEDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžiu, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuven 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, Mass.
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IIS '
Maikio su Tėvu

Gandrai Parlėkė
Sakykite, kuris mūsų ma- čių, nes be ko kita jis ėda 

žas būdamas pavasarį, maž-'varles, Runos naikina įvai- 
daug šiuo metu nėra šau-Jrius žalingus vabalus ir ki- 
kęs: “Gandrai, gandrai tus mažus gyvius. Teisybė,
parlėkė,” ir bėgęs, kiek gandras ėda gyvates, bet 
galėdamas greičiau, praneš-Lietuvoje jų juk nebuvo jau 
ti tą žinią savo mamytei ar tiek daug.
kam kitam artimam. Tas Matyti, ne dėl naudingu- 
įvykis visų būdavo džiaugs- mo jis branginamas. Esu 
mingai sutinkamas ir šitas skaitęs, kad kai kuriuose 
gražus, didelis baltas rau- kituose kraštuose tikima,
Jdonsnapis ir raudonkojis jog gandras apsaugoja na- 
paukštis buvo kiekvienos mus nuo perkūno, kad jis 
lietuvio sodybos laukiamas teikia tiems namams palai- 
ir mielas svečias, nors mą ir ilgą amžių šeiminin- 
jj vienur vadino gandru, kains. Ar ir senovės lietu- 
antrui gužučiu, trečiur gar- viai taip tikėjo, aš negirdė- 
niu arba busilu. (Lietuvoj jau.

•buvo ir juodųjų gandrų, Daug kame gandras yra 
bet labai mažai.f j laikomas šeimyninės ištiki-

Vaikai iš gandro nieko mybės pavyzdžiu. Iš tikrų 
nelaukė, jiems gražus buvo jų, gandrų pora vienas ki- 
pats paukštis, jo majestotiš- tam teikia didelės atidos ir 
kas skraidymas, savotiškas abu labai rūpinasi savo vai- 
dantų kalenimas, todėl jie kais.
juo ir džiaugėsi. Bet kai1 Pasakojama toks atsiti-

Mažosios Lietuvos sūnus, 
senas veikėjas ir nenuolai
dus kovotojas už lietuvybę, 
paaukojęs tam didesnę dali 
savo gyvenimo, žinomas 
veiklus Klaipėdos krašto 
gyventojų sukilimo dalyvis, 
kurio pasekmėje Klaipėdos 
kraštas buvo išlaisvintas iš 
daugelio šimtų metų sveti
mųjų valdymo ir prijungtas 
prie Lietuvos. Dėl savo 
nepalaužiamos valios, lietu
viško nusistatymo ir aiš
kaus ėjimo prie tikslo, jam 
teko kentėti nacių koncen
tracijos stovyklose. Erd
monas Simonaitis—pavyz
dys kovos už visas etnogra- 

jfines laisvosios Lietuvos ri-

BUS |Kl RTA ORO AKADEMIJA

I re. idcntas !>. I>. Eianiiimer pasirašė istatvmą kao, 
aviacijos akademijai Įkurti. Po pasirašymo prezidentas 
kaitasi su gen. (ari Spaalz. nesenai pasitraukusiu is tar
nybos (kairėj) ir gen. N. Twining, <»ro pajėgų .viršininku.

bas.
Erdmonas Simonaitis at

vyko į Amerikos žemyną 
mūsų kviečiamas jo patiesi 
pareikštam norui ir inicia- Sovietai ir Naciui Tikri Broliui
tyvai Įgyvendinti—aplan-'
kyti žymesnes lietuvių ko
lonijas užjūiyje, Kanadoje *° 
ir Amerikoje, užmegsti žurnalas šių metų

Lietuvos Laisvės Komite- 1939 metais Sovietai pa
leidžiamas “Lietuvos” si rašė su Vokietija sutarti, 

sausio- kui ia jie pasidalino Lietuvą

vyresniųjų su gandru kimas. Kartą Danijoje už-
“žemiškesnių” veika-sidegė trobesis ant kurio fe Mižosios Lietuvos> straipsnį, 
jie žinojo, kad gand-stogo buvo gandnne. Nors’. . ........ T._x . tfl.nH.iti.

glaudesni ryšį su platesnė kovo numeryje atspausdino ir kitas valstybes. Kai tas

—Maike, aš atėjau 
sveikinti su tavim.' 
per Velykas reikėtų 
namie, ale baisu.

—Ko baisu?
—Nugi tu vandeniniu

išeivija, supažindinti su bū- id°mų Dr. D. Krivicko buvo atlikta, tai spalio 10 
‘ ’ kuriame mūsų d. Sovietų Sąjunga privertė

taio svarbios Lietuvos et- tarptautinės teisės žinovas Lietuvą sutikti įsileisti rusų 
parlėkus, šeimininkė pavojus buvo didelis, bet ‘ į.jnės (,alies kjau<j gražiai išaiškina, kad tiek kariuomenės įgulas. I-atvi-

pradeda duoti pavakarius gandnene tupėjo lizde pn-;^ nasidaiinti mintimis naciai, tiek sovietai yra vie-'ja buvo pr 
ir jiems nebereikės po pie- dengusi sparnais vaikus ir

rui

r" — ■—■■■ - Itų laukiant v<
atsi- Bet i-.,.i chemikas juos su-]z3 veržti ir t

akarienės dir- sparnais sklaidė dūmus. ir aptarti mūsų visų uždą vi-'nos ruf,es agresoriai (už-'rvti savaite

jut
Nors jungia tinkamom proporci-p_ 
būti jorn, tuoj gaunasi šaunamas’P“ VQ-

i . . .•ginti nuraminti
... - z- • - • •• i uius ne tik Mažosios Lietu- puolikai, pavergėjai)tuo budu me- Gaisrą užgesinus ji pati bu- bet if bcn(hįi

i parakas, kuriuo užtaisius! Pasakojama, kad kažku 
’kanuolę galima jau už ke-|ri šykšti šeimininkė dar ne

neramųjį vo įasta nebegyva, bet vai-'?^’ T"' 
ka, buvo gyvi. , jįjjįjj

ir
vadavimo

visos 
bvlos.

primena, kad
savaitėm anksčiau. 

1949 metais

eista tą pada- 
o Estija dviem

birželio 1 1

iolikos mylių sugriauti di- davusi

Ar dabar bėra gandru . ... . . ....................° * Kanadoje kvieciI įetuvoje, čia žinių nera.i,. .. . . .J - tietlUS

, Krivickas
Nuernbergo Tarptautinis d. Sovietai pareikalavo, kad 

Centio \ aldvba Karinis Tribunolas, kuris Lietuva pertvarkytų savo
lecia visus tau-

pavakatių, no,s bet be abejonės, per kar,.—'klln™ErdXn<, S2 ka‘°
teisė vokiečių svarbiausius vv riausybę ir

nusikaltėlius, pripaži- tas turi būti
nurodė. kaip 
padaryta, o

no, jog Austrijos užėmimas birželio 15 d. ją jau užėmė 
□menė. 
Maskvos

bombų. Girdėjau per ra-džiausi mūra arba nuskan-‘fcran(irai Jau buvę parlėkę, ir jų daug žuvo. Senos so-; ^ tikslus užmegsti su 7’ - a..;.
0 Jos bernas kartą sakąs jai p dybos dabar ten pradėta^ “7. Kr T? buvo apgalvotas agresijos, Sovietų kariuomene. Licdiją, kad miestams dabar dinti milžiniška laiva.

yra didelis pavojus Sako,'parakas nėra dar pati stip-
jeigu tokia bomba nukristų riausia jėga. šiandien jau gandrai parlėkė.. • 1 x _ • a .• • I • ' i i I mn, c?

„ juo glaudų rysi, kuo gau- užpuolimo žygis, paskatinęs'pos 11-15 u. 
ar kas S*aU ^an^an^ J° l)rane^mus- Vokietiją pradėti karą prieš kymu buvo “išrinktas

E. Simonaičio Keliones kitas tautas. O Hitleris tą “Liaudies tseiroas, kuriam 
Maršrutas Amerikoje žygi aiškino austrų noru su- buvo Įsakyta nutarti pri- 

Detroitas—balandžio 11 sijungti su Vokietija. Jis jungti Lietuvą prie Sovietų. 
: Chicaga—balandžio 25 taip pat primena, kad 1935 Rugpjūčio 3 d. Sovietų Są- 

.; Clevelandas—gegužės metais gegužės 21 d.Hitle-ijungos įstatymu tas Lietu-
d.; Philadelphia—gegu- i*is paskelbė, kad \ okietijaivos “noras” buvo patenkin- 

nesii engia Austrijos neitas.
pulti, nei i jos vidaus rcika-* Sugre'inę Stalino ir liit- 

Graikijoje, nei Belgijo-'gegužės 22 d.; VVorcester—lūs kistis. 1936 metais be-lerio veiksmus, pamatysite, 
Mažai jų bematysi Is- Gegužės 23 d.; Boston— jos 11 d. Hitleris pasirašėjkad jie panašūs kaip du la- 

gegužės 30 d. su Austrija sutarti u garan-jšu vandens.
Šia proga tenka pastebė- tavo Austrijai . jos nepri- 

Vokietijoje, Olandijoje, Da-'ti, kad Erdmono Simonai- klausomumą. Tačiau nė 2 
nijoje ir kitur. žodžiu,’čio priėmimą atskirose ko- metams nepraėjus

—šeimininke, žiūrėk, jau naikinti, bus sunaikinti ir jsa-
[gandrų lizdai. O 

naujų įrengti,šeimininkė, suprasdama, pasirūpins 
ką bernas taip sakydamas nežinia.

ant Naujorko, tai toj
toj. kur tas miestas stovi,‘bos. Kai Amerikos moks 
pasiliktų tik tuščia duobė?lininkai anad
Aš. Maike, tokios smerties tokios bombc~ ____ 7

tai jos spro-' A’tėjus rudeniui ir gand-'jai sutikti visoj Europoj, iš-!d 
'tams jau išlėkus, bet sun-Į skyrus Angliją, Norvegiją J 2

vie-’gaminamos vandenilio bom- i-

nenoriu. 
—Bet m uties neišvengsi, 

tėve. Kur bevažiuotum, 
vistiek giltinė suras.

—les, Maike, mirti rei
kės: ale kožnas nori mirti 
laimingai,
su žvake.

—Tėvas
gandai “vandeninių" bom
bų. Tokių bombų visai nė
ra.

— Kaip gi tai nėra! Aš 
klausiausi lietuviško radijo 
žinių ir aišk'

Lacifiko
girnas

aloj

dien pabandė ša^voJa’ Jam. 
>s jėga tuščioj —Pasvilk j

A’tėjus

atšovusi: 
jiems į u

| Gandrai jau daug kur iš-!
. nyko. Seniau gandrą galė-'d

pasiekė
jų laivus už
-a

japonų
1 (irt —..IX..jL’nr rnynų. 
nusigando.

zve-
v: ’kiuiuV 1-,-- I*'*Lkįuiu darbu dar nebaigus

pasauli 
—Valuk to, 

i jau mieste gyventi.
Maike, aš ii

su patepimais ir.riu išvažiuoti kur noi’s

be reikalo nusi-kiai

ir Suomi 
jau nebei 
nei 
je-
p a n i j o j e ,

(šeimininkė nutraukė pava
karius ir sako bernui:

\oj —Gandrai jau išlėlė . . . 
ant1 Bernas, suprasdamas šei-' p a n i j o j e , Prancūzijoje. 
u„ mininkę, dabar jai atšovęs:'Sparčiai jų skaičius mažėjaarmos. Sakau, jeigu i

numes tokia bomba i; Pasvilk jiems į u . . . 
Bostoną, tai ant fanuos vis Žodžiu, gandro pasirody- 
jau netaip greit pasieks. Jrr,a

tėve., ... , ,:vo didelis i vykis. RetasAs. teve netiktu, kad. k-tis tebuvo ,ietuvjo 
pusa. (įlįstų toki žingsni <la-,tai kaip Randras.

iją, o šiandien jojžės 9 d.; New Yorkas—ge- 
erasi nei Italijoje,'gūžės 16 d.; VVaterbury—

11933
Hitlerio vyriausi padėje- 

|jai (jis pats spėjo karui
Lietuvos laukuose bu-gandras tampa vis retesnis lonijose sutiko organizuoti metais vasario 12 d.) Hit-

, , . , \ti. Jeigu pe n turėjo to-Į T;.P'deąu. k'įu planu, tai dabai, pama- ’S 'am " hzd? Pa™P,nda- 
kaip radijusninkas sake. ; ka Amcrikos bom5w
kad vandeneho bomba galit ,. ; , . -- ., . . įgali panarvti, ]ie nusna-sunaikmti bile koki miesta.įL,-mins.

—Bet ruskiai irgi gali tu
rėti tokiu bombų. Juk Mas
kvos šnipai išvogė visus 
Amerikos sekretus. Jes,Į 
Maike, as vokuoju, kad jie 
gali Ameriką užpulti.

Galėt, žinoma, galėtų, 
bet nedrįs. Jie žino. kad 

, u Amerika jie negali susi- 
ilyginti. Jie neturi taip iš- 

va,' ’lvystytos pramonės ir negali 
a’ .ajpagaminti tiek visokiu gin- 

įkli:. kiek Amerika gali. Vo-

Matyt, jis kalbėjo apie 
vandenilio, bet ne vandenė
lio bombą.

—Ar tai ne vistiek?
—Ne, tėve. Lietuviai

vandeniliu vadina hydroge- 
ną. Mokslininkai šitą ele
mentą rašo viena raide — H. 
Vandenilis yra visų rūgščių 

Betir vandens junginys, 
vienas pats jis nėra 
duo: jis laikosi dujų 
gazo stovyje. Tiktai 
jungęs su kitu elementu 
būtent su oksigenu, jis pa
daro vandeni. Lietuviai 
oksigeną vadina deguonim, 
tur būt dėl to. kad. be 
nedega ugnis. Du atomai į 
vandenilio, vienas deguo
nies ir gaunasi vanduo.

- Maike, tu manęs neba- 
lamutyk, kad sumaišius dul 
( aiktu pasidaro vanduo.! 
\atideni tik Dievas gali su-! 
tverti. Tavo mokslinčiai jo 
nepadarys, kad ir pastiptų.b

susi-
kietija 

d žvilgsn iu

paukštis ir yra pavojau 
kad jis gali išnykti.

Kaip žinote, gandras Lie-

ALT skyriai, JAV PLB leris iškvietė i savo vasai 
skyriai, lietuviškų organiza- narni Berchtesgadene Au 
cijų centrai, Lietuvai Remti trijos ministerĮ pirminiu

įbaigiantis nusižudyti) Tarp- 
Įtautinio Tribunolo buvo nu-

ir Japonija šituo 
buvo daug aukš- 

iau uz Rusiją pakilusios, ir 
ai Amerika jas nugalėjo.

.i Maskva (•erai šitą faktą at- 
imena. nes Amerika ir ją 
šgelbejo.

Bet Amerika ant šito 
mukto padarė dideli mistei- 
;ą, vaike. Nereikėjo bol- 
evikų gelbėt. Jeigu Hit- 

;ieris būtų Stalinui kailį nu
movę-. šiandien ant svieto 

. ventas pakajus irnitų
—Šitaip gali kalbėti tik-'('ainijoj komunistai nebūtų 

tai davatka, tėve. Moksli-įsigalėję, ir Kūrėjos vainos 
rinkai padaro stebėtinų da-'nebūtų buvę.
lykų. Jungdami vienus ele-Į —Sunku pasakyt, tėve, 
mentus su kitais, jie pana-'kaip šiandien būtų buvę. 
ro ne tiktai visokių medžią- jeigu vokiečiai būtų užėmę 
L”

o. Gandras, teisybė, ir 
į ats yra geras architektas, 
bet jis neatsisako 
doti jam paruoštų 
sienomis—ant stogo 
tu ar i medį Įkeltu 
—ir čia Įsirengti patogią ir 
augią gyvenamą gūžtą.

Lietuvis gandrą laikė ne
liečiamą. Ji nevalia nu
auti. Jei nušausi gandrą, 
itsitiks nelaimė.

O kodėl gandras buvo 
raip aukštinamas, nežinau. 
Jis, man rodos, priklausytų 
net prie nenaudingų paukš-

tuvoje žiemą nepasilikda-!Draugijos skyrius, Mažo- n Jam įsakė, kaip jis turi! 
vo. Rudenį jie susirinkda- sios Lietuvos Lietuvininkų sutvarkyti savo 
vo būriais konferencijų, Draugija ir MLBD skyrius, kabinetą. Kovo

įbausti vieni mirtimi, kiti il- 
‘. *gų metu kalėjimu, gi Stali- 
tino padėjėjai dar tebėra n<‘- 
iuubausti, bet neabejojame,

, . , ..- kad ateis diena, kada ir jie

Afriką. ilonijas. ’-uvo įvyKciytas žmonių,
Lietuvos. Rusijos, Lenki- Todėl Mažosios Ljetuvos aisiklausimas, Kurio naciu! 

jos, Vokietijos, Olandijos, Bičiulių Draugijos Centro pranešimu 99', pasisako ūži
Danijos gandrai skrisdavo Valdyba, šios Ė. Simonai-1 u.'trijos Įjungimą i vokie-Į 
i pietų rytus per Turkiją,‘čio kelionės sumanytoja, cių reicną. ,<
Palestiną, o iš Europos pie-,: randa pareigą visoms pa-! q Ri5ip Staliną 
tų per Gibraltarą. Kaip minėtoms organizacijoms Gjcįuvos užgrobimą? 
matote, ir vieni ir antri pa-1 už jų malonų atsiliepimą irĮ J92<> metais liepos 
sirenka toki kelią, Į^ąd ne-jparamą nuoširdžiai padė-'Ljeįuva __  bu

■ eiketų skristi 
mio jūrą.

per Vidurže- koti.
Jei atsirastu dar mažes-

Ž-is.

Maloni šešiolikinė stu- 
lentė, išgirdusi vieno stu

dento pasipiršimą, sako 
(jam

12 d ’ne^
su Sovietų Sąjunga

vvkdė' “Žinoma, aš tave, Jo- 
liu, bet aš gi nega- 

tekėti už kiekvieno, ku- 
aš mvliu.”npasirašė sutartį, kuria So

vietai pripažino Lietuvos 
savarankiškumą ir nepri? 
klausomvbė. 1926

turi : ia metu “Kelci- 

Jame yra

Afrikoje gandrai gyvena nių lietuvių kolonijų, norin- 
kitokį gyvenimą. čia jiejeiu išgirsti E. Simonaičiorromatą galėtume parašyt 

avo giminėms. Gal ir nu
važiuot galėtume. 0 dabar 
nieko. Jes, Amerika pada- 
ė misteiką, kad bolševikus
sge’bėjo. Ir aš tau ieškoti maisto. Vasario mė
kyšiu, kad prezidentas Ei- 
zenauris ir dabai 
laro. Turi tokių gerų bum
ui, bet veža ir meta jas į 
narias, ant tuščių salų.

—0 kaip tėvas norėtum?

udėti jas į raplenus, nu
vežti Rusijon ir ant Mask
vos išbandyti.

—0 gal taip ir nedary
tum, jeigu prezidentas bū
tum.

—Jes, Maike, padary
čiau. Galiu pasibažyt, kad 
padalyčiau. Kur stovi

lizdų nesuka, vaikų neperi.'pranešimą ir būtu neto
Jie miega, susirinkę dide- anksčiau paminėtų vieto 
bais būriais upių pakrantė-'vių, maloniai prašome ne- 
se, o pamiegoję eina pasi- delsiant pranešti MLBD’ 

('entro Valdybai Kanadoje, 
Montreal,Jnesį čia prasideda ruduo ir'”116 Cartier St., 

negerai ta(]a gand rai pradeda savo Que
kelionę i Europą. į senąsias Maž. Liet. Bičiuliu Dr-jos

meta n
“'rugsėjo 26 d. Sovietai pasi-

Lietuva nepuolimo daug gražia, įdomių skaitjr-
kuri vėliau buvo ,ma. J\us>pirk, nes nedaug19 b, metų,

bebko. Kaina 50 centu.

rasė su 
įsutartį, 
pratęsta iki 
gruodžio 31 d

VIO L ■’.lcn'loriu?

sodybas.
J. V-gas.

c.Atvykstu

bet pagamina ir neap-Rusiją. 
sakomai didelės energijos.' - Jes. Maike, būtų ge 
Paimkim, pavyzdžiui, sierą, liau. Nors Lietuva ir ne 
rmietrą ir anglį. Patys sa-ti rėtų pilnos laisvės, ale 
vaime šitie elementai, ro- visgi gal nebūtų taip apglu-ĮKremlius, tenai liktų tiktai 
dos, paprasta medžiaga, šyla, kaip dabar. Gal nors didelė tuščia duobė.

Tur būt jau visus pasiekė 
maloni žinia, kad Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirminin
kas ir VLIK’o narys Erd
monas Simonaitis lankėsi 
Kanadoje, šiomis dienomis 
jis atwko į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Centro Valdyba Kanadoje.

Puikybė kainuoja daug 
brangiau negu maistas, bu
tas ir drabužiai kartu paė
mus.

—Thomas Jefferson.

Lietuvi! Neleisk ma
žiems kasdieniniams rūpes
čiams' nustelbti didžiosios 
tavo prievolės — prievolės 
pavergtam tėvu krantui. 
Aukok jo laisvinimo dar-

Erdmonas Simonaitis yrn4fcams paremti.

VADOVAS J SVEIKATĄ
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kuria parašė ir išleido hr. Steponas Biežis. SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuviu 
kalba svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip Imli svei
ku ir ilgai gyventi.
Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiimt imu. Tuojau užsisakykite, 

l’žsakymus siųskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
3241 W. 661 h Place Chicago 2t». III.

Telefonas REpuhlic- 7-7S6S
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Iš Pavergtos Lietuvos
Ordinų Nesigaili

Maskvoj įvykusios lietu
vių literatūros ir meno 
šventės proga Maskva ap
dovanojo ordinais ir kito
kiais garbės ženklais gana 
didelį būrį asmenų: Lenino 
ordiną gavo 11 asmenų, 
raudonosios vėliavos ordiną 
52 asmenys,
gavo 87 asmeny 
lį už pasižymėjimą darbe 
1G5 asmenys.

gan dos stovyklose.
’ Lietuvos vokietis Eugeni

jus M., baigęs Šakių gi m 
naziją, sako sutikęs nema
ža lietuvių į pietryčius nuo 
Baikalo ežero, geležinkelio 
ruože tarp Taišeto ir Brats- 
ko. Šiame ruožej nusitę- 
siančiame 300 kilometrų, iš 

darbo sto- 
specia-

lios drausmės stovyklomis.”
Kiekvienoj jų yra lietuvių,
latvių ir estų. Jis atsime-

v c . . TT , na Petrą Barzdą iš Mariam-Kas aukure Nepriklausomą .. .- . ? poles, apie oO metų am-
leuvą. žiaus, taip pat mariampo-

“Tariamoji nepriklauso- lieti Juozą Mickų, apie 35 
ma Lietuva buvo sukurta metų amžiaus, ir šakietį 
reakcijos ir užsienio impe- Antaną Puidoką, apie 35 
rialistų rankomis prieš lie- metų.
tuvių tautos valią,” taip ko
vo 9 d. pareiškė per Vil
niaus radiją rašytoju poli-Ulltl^». ,
trakas J. Baltušis. Tas vy- stovykloje Komeatkoje, bu
tukas. rodos, dar pats gali,aP!?.800 le,tuv?«- 
atsiminti tas dienas, kada .Žodžiu lietuvių esama 
Lietuvos darbininkai ir vai- vlsose 1-i^‘osoios Rusijos 
stieėiai basi, alkani ir, ga-;™^ stovyklose, 

sakyti, tik šakėmis ir’

eliavos ordiną ,garbės ženklą ab!«W P'®*5 d 
, vykios, atžymėtosmvs, ir meda- <7 / I l’O 1 lL’ rv? Al'

Vienas grįžęs vokietis 
kad Bivak vergų

Įima 
dalgiais 
Maskvos,

ginkluoti, išvijo 
Varšuvos ir Ber-'

Vietoje 360,000 Ūkių— 
2,200 Kolūkių

TRAUKINYS SULAMDĖ AUTOMOBILĮ, DU

'iiauKinys veiroite įvažiavo f automobili ir jį visiškai su
lamdė. Nelaimėj žuvo du automobilio keleiviai. Liudi
ninkai sakė. kad automobilis nepastebėjo raudony žibu 
riu prie geižkelio perkirtimo ir palindo po bėgančiu trau
kiniu.

Pastara
sis reiKalingas kitiems au- 
Igalams, ypatingai rugiams. 
Ūkininkas lubinus aparia ir 
pasėja toje žemėje rugius. 
Rugiai išauga, kaip derlin- 

‘giausioj žemėj. Kodėl? 
l Dėlto, kad tos mažytės bak
terijos paruošė dideles azo-

daugpašarą ir glebiais tempia į 
tvartą. taip

—Argi pas jus šėrimo to? 
normų nėra? į —Kur

Firmų vedėjas geraširdis-(tume 
kai nusišypso. j tai tvartų

-Tokios čia ir
Kiek kuri

lyno “draugus” iš savo tė-! Nepriklausomoj Lietuvoj na glėbiu, tiek ir nuneša
vu žemės, o šiandien jis pa-,buvo 360,000 žemės ūkių,j Netvarkingas šeimininkas 
kvaišęs sako, kad Lietuva j o šiandien visi ūkininkai drg. Valaitis. Pašaras nau
tapo nepriklausoma 
tautos valia.

prieš

Itrogeno atsargas. 
Lio reikalingas b,‘f

Jto arba nitrogeno atsargas,

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS

Ir 
nais

Karnavalai
šiemet, kaip kiekvie- 
metais, lietuviškų už-

vadovaujamas V. Vaidoto, 
yra pirmoji lietuvių ko
lonija, surinkusi Vasario 
16 Gimnazijos namams 
1,500 dolerių ir tuo būdu

Lietuviu Kalinių
Pilna

Visur

reikalingas
Ferdinandas Cohn apie 

tokios medžiagos apykaitą 
taip sako:

Didžiuma paskirtos me
džiagos naujų gyvuojančių 
jų kūnų yra aprubežiuota. 
Tos pačios medžiagos dale
lės priverstos būna pereiti 
nuo mirusiojo į gyvuojantį. 

iJei apie vėlių keliavimą iš 
vieno asmens į kitą yra pa
saka, tai medžiagos toks 
keliavimas iš vieno as
mens į kitą yra mokslo pri
pažinta tiesa. Jei nebūtų
puvimo bakterijų, įkūnyta

'gyvuliuose ir augaluose me- 
stambių pašarų, kad džiaga pasiliktų surišta,

beširdiškai juos švais- Išnašiai į uolų medžiagą.
I Nauja gyvybė turėtų sustoti
'vystytis dėl stokos medžia-

pakankamai^ šiaudų,,Tuo tarPU puvimo 
žagarais nekreik-'baktenJos’ pakeisdamos la-

rugiams.
gavėniu išvakarėse prasidė- ’PniPoJl lietuvių kolonija, 
& ‘ r kurios vardu bus pavadinta

viena Vasario 16 Gimnazi-jo Pietų Amerikoj įprasta 
vasaros šventė, karnavalas, 
kuri tęsėsi ilgiau negu mė
nesį.

Prieš kelerius metus tą 
šventę urugvajiečiai švęs
davo labai puošniai. Šie
met ta taip laukiama ir mė
giama šventė tokia nebuvo. 
Gal ir ji, kaip kiekvienas 
daiktas, paseno ir jau eina 
iš mados. O gal ir pasikei
tęs laikas turi įtakos.

Reik žinoti, kad Pietų 
Amerikoj po karo gyveni
mas nė kiek nepagerėjo, o 
paskutiniuoju laiku jis net 
pablogėjo—visur jaučiamas 
nedarbas. Vietos valiuta 
(urugvajiškas pezas) kren
ta. Seniau pezas buvo 
brangesnis už Amerikos do
lerį, o dabar už vieną Ame-

jos klasė.
Vasario 16 Gimnazijos 

klasės pavadinamos tų or
ganizacijų ar asmenų var
du, kurie paaukojo gimna
zijos namams nemažiau 
.$1,500. Iki šiol tame skai
čiuje buvo:

1) Hilfsuerk der Evan- 
gelischen Kirchen der 
Schweiz, (2) Schueizeri- 
sches Europa-Hilfe, (3) 
Schweizerisches R o t e s 
Kreuz, (4) LRK įgaliotinis 
Šveicarijoje inž. J. Stankus, 
pravedęs vajų šveicarų tar
pe.

Organizacijų ar asmenų 
aukojančių gimnazijos na
mams nemažiau $1,000 var
du pavadinami atskiri ben
drabučių kambariai. Tokių

normos.-tume. O dabar matote . . J™nus ! <lalis- duoda gyvy- 
melžėja apkabi-'—atsako drg. Valaitis. !bes atzalal vystytis ir gy- 

Tvarte tikrai nemalonus!™11 tollau- , kullant v,s 
vaizdas. Kolūkiečiai iau nė.nauiu~ pavidalus.

likos dolerį reik mokėti net .turime:
3 pezus ir 15 centų. Todėl) (1) VLIK’as, (2) A. L. 
viskas brangsta, o uždai-■ Mokytojų Sąjungos Chica- 
hiai r»ut Tuitri fljnhn'g0S apygardos valdyba,

______ o. ______ __________  nebeatmena,
2,200 kolū-'dojamas be jokios tvarkos, videš mėžė. 
senosios

jau
kada jie kar- 
Mėšlo primin

A. Dargis.

so-|be 
L

kontrolės. Tvarte jis 
netvarkingas

yra suvaryti į 
kių. Kol kas 
dybos dar 
bet Sniečkus 
kompartijos

c •- - t»,sakė, kad jas reik išnaikin-Sugrizę is Rusijos vokie- ’ . į , ... .
čiai, kurie patys vra matę l>, nes jos kliudo kolūkiams 
daug kalėjimu, pasakoja vi-^P1'^, Visus reik suva-
..... sutikę lietuviu. p“ • ka.mus-miestelius.

Vil-Į . --------
sur lietuvių

Otto Norkus radęs 
niaus kalėjime šimtus lie-J 
tuvių. Povilas D. mini, kad! 
ten jo buvimo metu kalėję j 
2,000 lietuvių, nuteistų 15-J 
20 metų. Jis ju sutikęs iri 
Sverdlovsko darbo stovyk-Į 
lose.

Ernstas K. Kauno kalėji
me radęs apsčiai lietuvių. 
Daug lietuvių kartu su juo 
buvę pasiųsta į Leningradą, 
o iš ten į Vorkutą

Ir J. St. Leningrado kalė
jime sutikęs lietuvių ir estų. 
Ta patvirtina dar 3 vokie
čiai.

L. S. Maskvos kalėjime 
sėdėjęs kartu su lietuviais.

Išrinko “Lietuviškcsnį” 
Komitetą

Nesenai įvykęs Lietuvos 
• komunistu partijos suvažia- 
Įvimas išrinko naują centro 
komitetą, kuriame bent 
vardo lietuvių yra 65% 
iki to laiko tebuvo 57%.

Aiškių rusų yra 20% 
lenkų, žydų ir kitų 22%.

nenugriautos, sumetamas į 
paskutiniame' ėdžias, prie kurių puola gal- 
suvažiavime vijai. Akiplėšiškesnės kar

vės lėtesnes nuo ėdžių nu
veja, o pašarą išverčia ir 
sumina į mėšlą. Taip lė
tesnės ir stovi per dienas 
pusalkanės.

Gal gi kolūkis turi per-

ta tiek, kad karvės nugaro
mis beveik lubas siekia. O 
mėšlas liūliuoja srutose.

—Nėra kraiko. Nieko 
negalima padaryti,—skun

Lietuvos Istorijai 
Pagalbon

Kaip žinoma,

Kolūkiuose Karves 
Srutose

is
o

Mičiūrino vardo kolūky
je pirmininkauja Kergelis, 
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biai tokie pat. Taigi darbo 
žmonių nuotaikos ir pas 
mus nėra linksmos, o tas 
turi atsiliepti ir karnavalų 
“linksmybėms.”

Urugvajaus Gražuolės
Gražiausiame vasaros At

lantidos kurorte buvo ren
kamos Montevideo ir Uru
gvajaus gražuolės. Dėl tos 
garbės varžėsi daug kandi- 
idačių, jų tarpe ir viena Vii- 
tniaus krašto lietuvių dukra 
Anelė Čegvtė ir lenkaitė 
Ana Kanopla. Ta lenkaitė lietuvišku 
ir laimėjo Miss Urugvajaus, 
o lietuvaitė Miss Montevi
deo titulą.

Kai kurie urugvajiečiai 
nėra tais rinkimais paten
kinti ir spaudoje pasirodė 
daug kritikos. Vienas ura- 
patriotinis laikraštis užsi
puolė išrinktąją “seniori- 
tą” Kanoplaitę. kad ji bu-

(3) Cicero lietuviai.
Tautiečiai, Toronto ir ki

tų čia minimų lietuvių pa
vyzdys tebūna paskatinimu 
kitoms mūsų kolonijoms ir 
organizacijoms. Vasario 16 
Gimnazija yra jūsų para
mos reikalinga, reikalinga 
jai ir pastogė, kad galėtų 
dirbti. Ir mažiausia auka 
gimnazijos namams yra di
delė parama šiam lietuviš
kam reikalui.

Jei nėra kitokių vietos 
organizacijų nu

rodymų, aukas prašome 
siųsti PLB Vokietijos kraš
to valdybai čekiu, išrašytu 
“Litauisches Zentraikoffii- 
tee” vardu.

PLB Vok. Kr. Valdyba.

Tėvynės
rižiasi "laikinai'riinąs ko7a-ij’-vlė‘<>j'į l),aug.ija Ieidžla 

pirmininko pareigai^}; V. Sruogienės parašytą 
įdideię Lietuvos istonją. 
'Knyga bus 500-600 pusla
pių. lengvai, vaizdžiai para
šyta. Knygos kaina $5, o 
kas sumokės $10 ir dau
giau. tų pavardės bus sura
šytos knygoje.

Z. Jankauskas (2029 
Brandywine St., Priiladel- 

jphia, Pa.) atsiuntė tuo rei- 
įkalu straipsnį, kuriuo jis 
nori padėti T. M. Draugijai

kio pirmininko pareigas, 
drg. Butkus.

Taip pažodžiui tvirtina 
pati komunistų “Tiesa.”

Du Pasauliai
(Tęsinys)
Puvimas

Pasikeitimas vienos

su-[sudėtingas medžiagas 
skaldo į paprasčiausias.

“Įsivaizduokime toliau,’ 
me- rašo Dr. A. Garmus. “Sa

džiagos į kitą gali būti tik kyšime, nukritę rudenį la-minėtąją knygą išleisti. Jis 
padedant įvairiems mažy-'pai nepūsta, jie ir net oro rašo:
čiams gyvūnėliams, bakte-'. negadina, nes nėra tų mi-j Todėl 

Skęsta rijoms, čia suminėsiu ke- krobų, kurie juos naikintų.'
lis pavyzdžius iš Dr. A.jTaip pat mirę žmonės, ar k dėtj josios prakil. 
Garmaus biologijos ir bak-J gyvuliai, balzamuoti nepūs-Jni‘am ir netuviu kultūros 
teriologijos paskaitų. Įta ir vis guli nesikeisdami.

žmonių brigadai 
[vau ja Kiaulakis, bet 

P. Neum. suėjęs visą eilę dės be lubų, v 
lietuvių Uchtos stovykloje;
Arnoldas M. pasakoja apie 
lietuvius Salikamsko sto- 
stovykioje. Emilis A. suti
kęs lietuvių Suomių-Karelų 
sovietinės respublikos dar
bo stovyklose. Karolis R. 
jų rado Urale, Jocb S. - 
Stalingrado, Wa 11 e r i

vado- 
karvi- 
skęsta

srutose. Treti metai sta
tomos kiaulidės ir niekas 
nežino, kuomet jos bus 
baigtos. Tarybos nutari
mai jau spėjo apsidengti 
geroku dulkių sluogsniu, o

Padėka
Liubecko lietuvių stovyk

los Meesen, Artillerie, Bad- 
Schvvartau ir privačiai gy
venantieji džiaugiasi šaiais 
metais vasario mėnesį gavę 
iš BALF’o, per CRALOG, 
Bremen, 30 maišų drabužių 
ir dvi dėžes batų. Drabu
žiai bei batai buvo gauti 
gana geri. Jie paskirstyti 
BALF’o šalpos komisijų, 
pačiu gyventojų demokrati
niu būdu stovyklose išrink- 

apylinkėj komunistai netu-JO, ^)e didesnių nesklandu- 
ri pasisekimo lietuvių, tar- Visi Luebecke gyve-

manošiuo
rasiniu išeinu
|ką padėti josios 

■piam ir lietuvių 
i reikšmingam darbui,

pirmu
TMD 1 tai-|vusi ištekėjusi ir todėl 

turinti teisės vadintis 
niorita”—Miss.

Mat, ir čia dideliems pa
triotams nepatinka, kad 
gražuolėmis išrinktos tos 

ne tikros uru-

ne-
“ se

lygilavonų susidaro kalnai, 
netenka maisto,

tom. kaip nukritę lapai pa-PH‘ auSaKl j]’ gyvuliai negali' Sykiu atsiliepiu į Naujo- “gringos,” o 
juosta ir kuriam laikui pra- gyventi. Nėra mirusios me- gjos Anglijos TMD gyvuo- gvajietės. 
slinkus pasilieka tik juodaki dingos pasikeitimo ii tik jančias kuopas,
žemelė. Tas pats įvyksta:mdtis įsigali, 
ir su mirusių gyvulių iri Taigi šieji nematomi

štai, rudeni 
sarr einam per

arba pava-pš 
mišką, ma-1 Augalai

žmonių lavonais 
vonai po mirties

nai kaip kitados, jauni 
darni, jai dirbome.

jancia;
kitas

pa- noms

bū-

klubus ir 
organizacijas, ku- 

jaunystės laikais tu-
Dar Apie Barrio 

Lietuvius
Casabo

Jau esu rašęs, kad šiojTokie la-'prasta akimi gyvūnėliai—'vėjau daug malonumo svie- 
netrukus mikrobai—atlieka didžiulį timo. kultūros ir kitais rei-

kalais kalbėti. Ateikime 
Jie, kaip bankininkai TMD pinigine pagalba, 

pinigus pakeičia į] Plačioje Pennsylvanijoje 
Jie krūvon su-norėčiau susižinoti su šio-

į adėtis kolūkyje nepasikei- pradeda dvokti, apsitraukia medžiagos pasikeitimo dar-, kalai
tė. ir bą.

“Kelio į komunizmą” 
Vorkutos, .Margarita B.— kolūkio galvijų firmos ve- 
Mordovijns, Dr. F. H.—Vo-'dejas Valaitis žiūri, kaip 

Erichas E.- Kara- melžėjos verčialogdos

tęsiančiomis gliaumėmis 
po metų kitų susimaišo su'stambius 
žeme: lieka vien tik kaulai,'smulkius 
galop ir jie

iškaugių.geliomet0 PaIir!

Geros Knygos Visada Reikalinaos
BARABAS. Paer Lagei kvist’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 dukra Jurga 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.

lietuviai nuošir- 
juos dėkoja savo

nantieji 
džiai už

geradariams au
kotojams. Drabužiai Vokie
tijoje yra labai ir labai rei
kalingi, nes jie čia yra 
brangūs, ir naujų įsigyti vi
sai neįmanoma.

Dėlto tokios siuntos yra 
labai laukiamos ir lietuviai 
tikisi, jog jie ir ateityje ne
bus savo Amerikoje gyve- 
načių broliu pamiršti.

J. Pyragius,
Balfo Šalpos Sskirstymo

Balfo šalpos Paskirstymo

BALF’o SEIMAS
BUS CLEVELANDE

pe. Jiems čia atstovauja 
biznieris J. Kirkilą ir dar 
vienas kitas. Jie susiren-'bran?’erns 
ka pas tą biznierių ir stik
lelius tuštindami sprendžia 
visokius “opius” reikalus.
Kartais gailiai paverkšlena 
besisielodami Rosenbergų 
likimu, bet apie savo bro
lius ir seses, kurie kankina
mi Sibire, jie neprisimena.

subyra po dau-'krautą medžiagą—gyvulio,'] 
•avirsdami į že- ar augalo—suskaldo į to-1]
? 1 C 1 t k 1 - i • k z 1 1 z\l 1 x, k zv.-v v 1 x' 1

mis buvusiomis TMD kuo
pomis: Minersville—1 kuo 

kias daleles, kurios tinka'pa. Donorą—120 kp., Ply- 
l.uis Pasteuras išaiškino, medžiagos apykaitai. Tik mouth—32 kp., Shenan- 

kad tai nematomos mums šiųjų mažųjų gyvūnėlių dė-jdoah—25 kp., Carnegie— 
ka gali suktis gyvybės ra-’133 kp., Pittston—24 kp., 
tas be sustojimo. Taigi ši- Kingston—84 kp., Coddy— 
tų nematomų mikrobų dar-'109 kp.. Tamaqua—145
bas, atliekamas ant mūsų-kp.. Portage—64 kp., Chel-

mę. iš kurios išėjo.

bakterijos, lyg sanitarai, su
sirenka ant lavono ir sten
giasi sudėtingą kūno me
džiagą išskirstyti į prastes
nius, mažiau sudėtingus 
cheminius junginius. Kiti 
gyvi kūnai—ar tai bus gy
vulių kilmės, af augalų— 
galės juos panaudoti mais
tui. Nukritę lapai supūva, 
iš jų pasidaro juodžemis. 
Atsiradę nauji augmenys iš 
to juodžemio traukia sau 
naudingas dalis ir gali aug
ti. Augmenimis minta dau
gumas gyvulių. Gyvulių 
gyvybė pareina nuo augme- 

>nų, augmenys dalinai pri- 
}klauso nuo gyvulių. Aug
menys iš save lapų išleidžia 
deguonį, o gyvuliai anglia- 
rūkštį, kuri reikalinga au
galams.

žemės, yra milžiniškos gy
vybinės reikšmės.

Naudingos Bakterijos 
Augalams

Yra bakterijų rūšis, ku
rios gyvena be deguonio, o 
minta traukdamos iš oro

tenham—87 kp., Freeland 
—97 kp., Homestead—128 
kp., Simpson—154 kp., Du- 
quesne—108 kp., Pottsville
—91 kp., Wyoming------72
kp.

Jei minėtų kuopų, kad ir 
neveiklių, gyvenanti nariai

azotą, mtrogeną, vieną oro;atsilieps i šį mano atsišau- 
sudėtinę dalį. Jos mėgsta! kimą. tuomet matysime,
veistis dirvoje ir prisitaiko 
apsigyventi prie kai kurių 
augalų šaknų. Mums yra 
gerai žinomas penkiapirštis 
lubinas. Jį sėja ypatingai 
Dzūkijoje, kur labai smėlė
ta žeme. Tokioj žemėj au
ga lubinas, o ant jo šaknų sekr.: M. Kasparaitis, 
auga bakterijos, kurios su- Linden Avė., Racine,

kas bus galima daryti. Phi- 
ladelphijoje mes irgi neap- 
sileisime.
Tad sukluskime TMD Lie

tuvos istoriją šiais metais 
išleisti. Siųskite prenume
rata ir aukas TMD centro 

1827 
Wis.

Z. Jankauskas..Taip purinio bakterijos daro dideles azoto arba ni-»

Kovo 7 d. F. Svirinavi- 
ciaus namuose tie Maskvos 
pusberniai šventė ruso Ra- 
kovo išleistuves į sovietiš
kąjį rojų. Tos išleistuvės 
buvo išgarsintos ir P. Re- 
vucko vedamo radijo pus
valandžio. , Išleistuvėse, sa
ko, netrūko kanės, grapės 
ir vodkos, rusiškų dainų ir 
ura šūkių už matušką Kasė
ja-

M. Krasinkas.

VOKIETIJA

Pirmieji

Kanados Lietuvių 
ruomenės Toronto 
kė, vietos šu1įm» skyrius,

Šiemet Balfui sukanka 
10 metų. todėl ir šių metų 
jo seimą norima padaryti 
iškilmingesnį. Jame turės 
atsispindėti per dešimtį me
tu nuveiktieji darbai ir pa
gerbti labiausia nusipelnę 
šalpos darbe asmenys.

Seimas nutarta šaukti 
Bend- Clevelande lapkričio 26 ir 

Apylin-|27 dienomis. Balfo centras 
jau pradėjo jam ruoštis.

t
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Moterų Skyrius
2i-^2T ^’y^sS.'GSZSTSl-S.—

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ!

Šio skyriaus vedėja ir M. Michelsonienė 
sveikina visas Moterų Skyriaus bendradarbes, 
skaitytojas bei rėmėjas ir linki joms linksmų ir 
gražių pavasario švenčių.
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Švara ar Vyras?
Nesenai man teko sutikti kės pareigas suveda i vieną 

už save jaunesnę draugę tašką—Į valymą ir blizgini- 
kuri jau metai, kaip ištekė- mą be pertraukos 
jusi. Pasikalbėjus, ji pra
dėjo skųstis, kad labai ap-

KELEIVIS, SH. BOSTON
MRS. BARKLEY GAUNA DOVANĄ

Buvęs viceprezidentas Alben \\. Barkley žiūri, kaip Dr. 
R. L. King Įteikia dovaną Mrs. Barkley už jos pasidarba
vimą American Ileart Assoeiation naudai. Draugija kas
met apdovanoja daugiausiai jos naudai pasidarbavusius 
veikėjus.

SEIMININKĖM
Riešutinis “Keikas’

J. GRUŠAS:

Kelionė su Kliūtimis

sikrovus darbais. Dirba 
fabrike, kartais net šešta
dieniais, o parėjus, kol pa
ruošia valgyti ir aptvarko 
namus, labai nuvargsta. 
Nuolat jai trūksta miego, 
trūksta jėgų, vra nervinga, 
gi vyras jos visai neatjau
čia ir nepagiriu jos pastan
gų grąžiai užlaikyti namus.

Manau, kad ta mano 
draugė nėra išimtina mote
ris. Daug moterų stengia
si gražiai užlaikyti namus, 
nes joms yra svarbu aplin
ka. Jos tuos namus puo
šia ir valo kaip Įmanyda
mos, ir dažnai užmiršta, 
kad blizgančios grindys, 
švarios sienos ii- kasdien 
mazgojami langai nėra pa
grindinis dalykas. Švara 
yra svarbus dalykas, bet ne 
esminis. Namų centras yra 
ne sienos ir ne grindys, bet 
pati moteris. Jeigu vyras. 
Įžengęs Į namus, negirdi 
malonaus pasveikinimo, o 
mato moters susiraukusi, 
blizgantį ir prakaituotą vei
dą. jei žmona, po darbu pa
vargusi, kelia triukšmą dėl 
nevietoj paliktos kepurės 
ar laikraščio, tai tokie na
mai, kad ir švariausi, nebus 
vyrui malonūs. Kas iš na
mų, kai jie blizga kaip stik
las, bet neturi švelnios, ma
lonios ir ramios moters? Aš 
nenoriu pasakyti, kad mo
terys gali nesirūpinti švara 
ir dulkės sušluoti po “kar- 
petu.” švara yra reikalin 
ga. bet nereikia persisteng
ti. Švara vra reikalinga.

Vyrui jauku yra būti šva-l 
nuošė ir gražiuose namuo
se. bet jam svarbiausias da
lykas yra ne namų sienos, 
o moteris, kuri tuose na
muose gvvena.<27*

Dirbanti moteris, norėda
ma turėti daugiau laisvo i 
laiko. privalo pagalvoti, 
kaip greičiau atlikti ruošos 
darbus. Paimk popieti, at
sisėsk virtuvėje ir apsižval
gyk aplinkui. .Matysi, kiek 
čia daug nereikalingų daly
kų, kurie neduoda nei nau
dos, nei grožio, o tik renka 
dulkes ir apsunkina valy
mą.

Sudaryk sąrašą daiktų, 
kuriuos reikėtų iš virtuvės 
pašalinti. Dėl to virtuvės 
grožis nenukentės, o valy
mas pasidarys daug leng
vesnis. Panašiai padaryk 
ir kituose kambariuose. Ap
sižvalgyk ir surašyk, kas be 
reikalo stovi ir renka dul
kes. Nelaikyk kambariuo
se dirbtinų gėlių. Tai yra 
blogo skonio pažymys. Gro
žio nedaug, o dulkių iš jų 
labai daug. Virtuvėje nu
imk nuo lentynėlių visokias 
mažas stovylėles, kurias rei- 

dažnai valyti ir kurios 
taip pat grožiui nedaug 
duoda. Miegamajam kam
bary nevartok "chenille” 
lovatiesių, nes jos kelia 
dulkes. Iš jų visad atsiski
ria labai maži siūleliai, kaip 
kokie pūkai, ir nutupia ant 
grindų. Dabar yra visokios

Reikia paimti:
4-5 kiaušinius 
Trečdalį svaro cukraus 
d šaukštus vandens 
V* svaro riešutų 
14 svaro migdolų 
2 šaukštelius kepimo 

svaro miltų
Atskirkit 

■nius
sumaišykit 

‘vandeniu ir gerai išsukit, 
kad visai nesijąustų cuk
raus kruopelių. Sumalkit 
malama mašinėle riešutus ir 
•migdolus ir sudekit i išsuk
tą cukrų, pamaišykit, po to 
[pridėkit persijotus miltus, 
sumaišytus su kepimo mil
teliais, ir išplaktus i putas 
baltymus. Formą gerai iš 
jtepkit riebalais, dugną iš 
klokit vaškiniu popierių ir,

(Pabaiga) dabar ryžosi ir burną pra-
Ligonis tatai aiškiai gir- verti: 

dėjo. Jo visas “slabnumas”; —Ko jūs čia susirinkot? 
pranyko, kaip kamparas. Hm. . . . Ar neisit lauk! 
Pikiai apsivertė ant šono, Koks nedėkingumas! 
nusisukdamas i sieną, las-Stačiai akiplėša! Moterys 
kui ėmė kasytis pakauši ir pasijuto labai Įžeistos, 

nuo baltvmu, trynius!aP"^Keriė ant kito šono. 1 a-^ Ir žmona pamatė, kad čia 
aišvkit su cukrum ir guliau, didesniam efektui, stebuklai daiosi. Visiškai 

nuspyrė antklodę žemėn, buvo marinamas, o dabar 
Nuostabiai jis sustiprėjo ir varo marintojas lauk. Pas- 
pagyvėjo. Jis jau norėjo kui kai reikės, tai nė su py- 
sėsti ir lipti iš lovos lauk,'ragu n e prisiprašysi. Tai se- 
bet pribėgusios kelios ma- nis! Bet ji buvo nuolaidi ir 
rintojos vėl paguldė atgal rūpestinga. Ji paklausė: 
ir apklojo. | .

—Kliedi nabagas. ! Gal valgyti nori,

milteliu

kiaušinių try-

tė-

Donelaitiškas Pavasaris
Pavasaris augštielniakas nugriuvo žemėn.
Diegų prilindo ir vabalų visokių pribyrėjo.
0 kur toliau, kur pamiškėje,
Tai laukai atrodo lyg aptemę.
Lyg rūkas draikosi, liūliuojamas vasario vėjo.
Laukai ir pievos, ir miškai irgi visi kitoniški dalykai
Labai patenkinti, kad žiema juos galų gale paliko,
Ir džiaugias visiškai, kad žemė ir dangus pavasarėja.
0 saulė vis skaistėja ir didėja.
Ji savo šilima viską Įgali. ’
Sugrįžus iš pietų, ji užgulė dabar šiaurės ašigalį—
Ir matome: galvotrūkčiais mūs puskamuolis mainos,
Pasaulis mūsų tampa įvairus ir rainas.
Ir žiurkėms, ir šeškams, pelėms ir širmonėliams,
Žmonėms visiems ir jų vaikams utėliams,
Ir proletarijai visai, irgi visiems buržujams
Apsuko galvas visiškai, nugirdė svaigiamomis dujom?
Ir tu, žmogau niekings, išgerk, kiek tau priklauso,
Ir balsą savo sprausk i ūžianti ermyderi.
Žinok, jog sauso nieks neklauso.—
Išgerk pavasario sulos
Ir stok Į vidurį, .

K. Binkis.

Peržiūrėjus visus darbus, būtų labai liūdna. Tos iš- 
kokius atlieki, ir patikrinus.!galvotos šventės prisideda 
ar tikrai visi darbai yra rei- prie gyvenimo
kalingi, matvsi, kad daug mo. Tie.

—Sunku mirti .
—Duok, Dieve, 

mirtį . . .
Tai jau buvo

sudėjus paruoštą tešla, kep--ligonis sugniaužė ---------
kit tris ketvirčius valandos ir Jau buv0 Parengęs rėžti 
vidutiniam karštyje. Kai|pirmajai’ kuri palinkės jam;
iškeps ir atauš, perpiaukit,',laimin??s.lm.i,‘ties- Dabar 
pertepkit riešutine mase. o ausi§ užsikištų, kad tik ne

girdėtų kalbant apie mirtį.

laiminga
I

perdaug, 
kumštis n^s

viršų ištepkit plakta grieti
nėle arba kitokia mase.

Riešutinė masė pertepi- 
mui darosi taip:

Reikia paimti—
1 puoduką pieno
2 šaukštus krakmolo 
4 šaukštus cukraus
2 kiaušinio trynius
3 šaukštus sviesto

Ką gi, seniokšlis buvo
nepakenčiamas priešgina: 
kada žmona sakydavo ne
mirsi—jis prisispyrusiai no
rėjo mirti, o dabar, kada 
jam linki laimingos mirtieslžrnona.

; vai.
—Kad duosi . . .
Ji nuėjo ir atnešė skanių 

su grietine barščiu. Ligo- 
pats atsisėdo ir ėmė 

O ką! Jis turėjo 
patenkinamą ape

titą.
Tuo tarpu marintojos 

viena po kitos spruko lauk. 
Tie šposai joms malonumo 
nedarė.

Ligonis išsrėbė barščius 
ir apsišluostė ūsus.

—Gal dar?—glostydama 
jo žilus plaukus šnekino

palikti—kaip gyvas nenori 
ašarų pakalnės.

Situacija tikrai neaiški. 
Bet štai, visų nustebimui. 

Įėjo smarkiausia kaimo mo- 
pieną su krak-Įeris Šimkienė- Jos nebuvo 

molu ir pridėti kitus prie-'kviet$ manntl; ..
dus, išskyrus plakų grieti-!, _ • ko c,a :us,nn'

s Įkot,—įėjusi staigiai pa-
“ įklausė marintojų, bet ne

jaukusi atsakymo kreipėsi

1 šaukštą vanilijos 
1 puoduką plaktos 
1 puoduką riešutų 

Sumaišyti

grietinėlės

plaktą &
;nėlę ir kapotus riešutus.
Masę gerai išplakti ir išvi
rinti. Virinant visą laiką. ..
maišyti, kad neprisviltų. į-1 x ,
Kai ’ atšals, pridėt plaktą1 -Glnk ,aukan tas bobas

ir kapotus riešu
tus ir gerai išmaišyti.
ori-ipf in£lp te" «■•••■«--t

pagražini-J 
kurie sugeba

galima sutaupyti jėgų ir šventes švęsti su pakilusiu 
kas buvo ūpu, su džiaugsmu, tie Įne-laiko. 

daroma 
naudos.

nes daug 
be reikalo ir be(ša

Senė.

Pavasario Šventė

1 kasdienišką gyvenimą: 
aulės ir ilgam jispindulėlį

Jnušviečia.

rūšies lovatiesių, kurios ge
rai plaunasi, nereikalauja 
prosymo ir kartu nekelia ir 
negeria dulkių.

Patikrink, ar pogalviųbet ii nėra pagrindinis šei
mininkės tikslas ir gyveni-‘impilai yra geri, ar pro juos 
mo prasmė. Gi yra mote- nelenda plunksnos. Mie
lų, kurios be švarumo nie- gamajam daugiausia dulkių 
ko kito gyvenime nebema- susirenka po lova dėl blogų 
to ir žmonos bei šeiminin- poduškų.

JAUNOS SPORTININKĖS PRAKTIKUOJASI

Dvi jaunos sportininkės, Barnard kolegijos studentės New 
Yorke. praktikuojasi graikiškiems žaidimams. Senovės 
graikai praktikuodavo sportą, kad jauni žmonės išsidirb
tu muskulus ir grakštumą.

Vengriškos Bulkutls
Reikia paimti:
7 trynius
4 puodelius miltų 
1 Į svaro sviesto 
'•» svaro cukraus 
Ipakeli mielių 
3 šaukštus pieno

—Kad duosi . . .
Žmona vėl atnešė antrą 

dubeni, bet dar daugiau 
Įdėjusi grietinės, dar labiau 
paskaninusi.

Nespėjo dar barščių pa
duoti, kai Įbėgo uždususi 
pusmergė ir suriko:

—Gaspadin, viralinė de
ga !

Šeimininkė puolė prie 
lango ir pamatė pilkų dūmų 
kamuolius besiverčiant iš 
viralinės skliautu.i—nemirsi: Mes dar pasi

pešim. žiūrėk, išlaužė pa
lties vartus prie išginos ke-| Užsimetė kailinius ir iš- 
lio. žmonės dabar suka per bėgo, garbstydama berną, 

dar ir ma- kad šis per savo žioplumą, 
alų bedarymas, viralinę už
degęs.

i ir jis net nusišypsojo. O Kieme kilo didelis triukš-

ilauką, išvažinės 
no rugius.

i Ligonio akys sublizgėjo.

— 171 v ve .

marintojos:
— Mat, atsirado

triukšmą kelti prie mirštan
čio žmogaus. Padėtum ma-

jmas. Subėgo kaimynai, rė- 
tik kavo. šūkavo, kibirais barš-

1 puoduką džiovintų slyvų 
Ištrinkit sviestą iki baltu-!1™**’ *ok*a gera-

" 1 Šeimininkėm Velvkos ’mo» sudekit trynius, miltus,! . t?UvSa^aUI tu
.eimini.^ m - * cukru ir mieles išleistasgink tas boba? lauk> 0 Pat?kaip ir kiekviena švente, CUKr4 11 mieies, išleistas.® tai™*; t

dvi atneša daug darbo. Čia rei- Piene- Dėl kvaP° piidėkitl Tafn ii naTakė ir nati 
'tarkuoto muškatinio riešu-1 Iaip p pas.ake 11 Patl

piktų
Per metus turime

šventes, glaudžiai surištas kis ir kepti, ir virti, ir na 
su gamta. Tai Kalėdos

žemė apsiklojusi sniegu ir mano pažįstama man skun- bulkutės. Sudekit jas ant 
visa gvvvbė snaudžia žie-dėsi, kad ji nieko taip ne-.^os išteptos sviestu, ir, 
mos miegu. įvyksta “saulės sibijo, kaip švenčių. Esą, pastatykit, kad pasikeltų. ;

Jau gilioj seno- Prieš jas tiek nusidirbi, kad! a Tuo tarpu paimkit puo-,£ 
' aulės kai šventė? priartėja, tai,duM džiovintų slyvų, jas

grįžimas, 
vėj žmones 
grįžimo šventę, ir 
nys senai šventei suteikė tik 
naują, krikščionišką turini.

Velykos yra pavasario 
-ventė. Jos yra tokiu laiku, 
kai pirmieji diegai prasika
la iš žemės, kai ore jaučiasi 
pavasario kvapas. Kiekvie
nas gyvūnėlis, kad ir ma
žiausias, pradeda atkusti, 
jausdamas pavasari ir nau
jas savyje jėgas.

Kiekviena šeima Vely
kas švenčia savotiškai, pa
gal nusistovėjusi Įproti. 
Vieni jas švenčia su dideliu 
iš anksto pasiruošimu, kiti 
jas priima kaip ir kiekvieną 
paprastą dieną. Girdėjau 
žmonių, sakančių, kad 
šventės iš viso yra juokin
gas dalykas, nes visos die
nos via vienodos, nežiūrint, 
kaip mes jas pavadinsim. 
Aš manau, kad šventės yra 
reikalingas dalykas. Žmo
gaus gyvenimas yra gana 
nuobodus ir vienodas. Vie
na pilka diena seka kitą, ir 
jeigu žmogus neišgalvotų 
kokių pagražinimų, tai jam

šventė

is Kia 1. Kepti, ir viru, n na- {šypsodamosi išėjo,
ir mai valyti, ir juos papuošti,!10 ir» geiai įsminKiusų „..bust.,ai'o ranku tėra tik dvi VienaiPadar>'klt lš teš,os mažaszxd^n.lų. paly.a- 
ai laimu icia uin. uvi. viena. .. ...... Marinimo apeigos buvo 1

nieką paverstos. Marinto
E"a 'paSatVkit. kad'pasikeltų. P08 tik žvilgčiojo viena i ki 

t- .____ * !ta. nesusigriebdamos, ka:

krikščio- nieko kito nesinori, kaip sė- smulkiai supiaustykit,11-dėti ištiesus kojas ir ilsėtis.
Štai tau ir šventės! Tie

sa yra, kad kiekviena šeimi
ninkė per šventes nuvargs
ta, bet ar tas būtina? Ar 
šeima pajus šventės nuotai
ką, kai namai išblizginti, 
gardžiausi valgiai paiuošti, 
tik šeimininkė vaikšto gal
vą nuleidusi, dejuodama, 
kad jai rankas kojas 
darbų gelia.

u-
maišykit su cukrumi ir ci
namonu, o kai bulkutės pa
sikels, tai kiekvienoje pa
darykit Įdubimą, pridėkit 
slyvų, bulkutės patepkit iš
plaktu kiaušiniu ir kepkit 
karštame pečiuje.

KLAIDOS ATITAISYMAS

kino, o viralinė pleškėjo, 
kaip benzinu apipilta, šiau
dų stogas kai užsiėmė—nie
ko nepadarysi. Ugniage
siams liko tik saugoti kitus 
trobesius nuo kibirkščių. 
Bet vėjas pūtė gana pro
tingai, ir kitiems trobesiams 
didelio pavojaus nebuvo.

—Kas uždegė?
Žmonės atsisuko: gi ligo-

nis atkrapenęs. Išvalgė 
nesusigriebdamos, kas barščius, pasiėmė lazdelę ir 

Tokios kliūties jos 'atsikrapštė. Dabar jis vi- 
nebuvo laukusios, nors ir siškai vikriai sukosi. įsaki-
turėjo neblogą marinimo nė jo, ragino ii- pats jau bu- 
praktiką. Ivo begraibstąs kibirus.

Ligonis pasidarė drąses-* Bet kas čia! Jis nuosta- 
nis, jo pozicijos sustiprėjo, bu dalyką pamatė: virali- 
pasijuto nebe vienas stojas nes stogas jau buvo nude- 
i kovą, nors ir prieš toki gęs, ir ant užlų gražiai 
gausų marintojų būrį. Jis (Nukelta Į 7 pusi.)

r
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
“Keleivio” Nr. 12 (kovo 

d.) “Moterų Skyriuje” 
ponios E. Bennet pa

dėka giminėms ir priete- 
liams už dovanas ir prisi
minimą gimtadienio proga. 
Straipsnely Įsiterpė nema
loni klaida: keliose vietose 
pasakyta, kad ponia Ben
net turėjo vardines, gi tik
rumoje ji šventė gimtadie
nį, o ne vardadienį. Už 
klaidą atsiprašome.

Mot. Sk. Redakcija.

Kai kada dydis apgauna. 
Pavyzdžiui, kada visai 
smulki moteriškė prispau
džia po savo menku nykš
čiu net patį didžiausį vyrą

—Margaret Freeman.

nuoi24 
'tilpo

«

Man atrodo, kad svar
biausia už viską yra nuotai
ka. O nuotaika, daugumoj, 
pareina nuo šeimininkės. 
Geriau atidėti pagrindinį 
namų valymą po Velykų, 
mažiau prikepti skanėstų, 
bet pasitikti Velykas su pa
vasariu sieloje ir su šypsena 
lūpose. Tuomet bus tikra 
šventė!

M. Pakarkiienė.

Kiek mes prisikankinam 
dėl to, kas neįvyko, bet ga
lėjo Įvykti!

Thomas Jefferson.

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.

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

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broadway -:- South Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
LIUKSEMBURGAS PATVIRTINA

Liuksemburgo parlamentas patvirtino sutarti apie 
“Europos armijos” sudarymą. Tai jau ketvirta valstybė, 
kuri tą sutarti patvirtino. Tą jau padarė Vokietija, Bel
gija ir Olandija. Dar svyruoja Prancūzija ir Italija. 
Ypač kaišti ginčai dėl “Europos armijos” eina tarp pran
cūzu.

COVENTRY TAUPO
Anglijos miestas Coventry, socialistų valdomas, per 

karą buvo labai smarkiai išdaužytas. Dabar to miesto 
valdyba nutarė nedalyti jokių civilės apsaugos Įrengimų, 
nes esą nuo vandenilio bombos visvien negalima apsigin
ti. Kritikai betgi sako, kam bus reikalingos sutaupos, 
jei miestas bus išdaužytas?

TEISĖJAS SERGA

Robert H. Jackson, aukščiau
siojo šalies teismo narys, su
sirgo širdies liga ir gydosi 
sostinės vienoje ligoninėje. 
Ligonis sveiksta.

10. Waterbury, Conn.—Anta- mos Lietuvos kūrimosi die-, laikyti paklusnybėje, o to-: Lietuviu Susirinkimai
nas Vaišnys, 27 —’ ~ *
11. Kenosha,
Skirmuntas, 5426—16th 
tel. 2-8080.

11. Washington, D. C.—Dr.
Domas Krivickas, 50 Nicholson
St. N. W., tel. RA 3-9375. | ,

Visi liudytojai, įsijungę j VIŲ BALSO KALENDO-' išmainyti lietuviškas uni-

W. Porter St.1 nu, plačiai paliečiamas'kia žandarmerija neturėjof Ka? 
\adas, gruodžio 17 d. perversmas'jokio noro kautis už krašto
Avė., ir tt. Kiekvienam lietuviui laisvę. Visų Lietuvos 

skaitytina knyga. Įriuomenės vadų bene

ARGENTINOS
j dingiausias noras 1940 me-, 

LIETU- tais birželio mėnesi buvo’

gyvena Miami, Floridoj, ari<a 
neužmirškit aplankyti 

..ietuvių Susirinkimo. Galima kiek- 
ka- vieną dieną. įžanga nemokama. 
• • Pamokslininkas D. Diskevičius. (2!) 
SU- f,i;: x. W. 8th St.

Miami, Fla.

Tikinčiųjų Kalėjimai

Lietuvos
jkinimą,
Komitete

pagrobimo bylos aiš- RIGS 1954 metams, 64 pus- formas i rusiškas ir pasilik- 3;k^os 
ALT Vykdomajame lapių, gausiai iliustruotas ti savo vietelėse. Tokia ju-' jciti-i?.

i laikomi atskiruose
yra registruojami ir 26-tus metus einančio sa- došystė buvo tiesioginė ltJ<ristausIsąrašuose.•vaiUaį(;i0 kalendorius, duo- 1926 metų gruodžio 17 

ĮNumatoma, darbui kiek suma- p^edu visiems meti-' perversmo išdava.
,iėjuS. kiekvienam pasiųsti pra- niams „.eAumeratoriams.
'.nešimą, kad turėtų žymini, jog,
'.atliko kilnųjį patriotinį darbą,
* prisidėdamas prie bolševikų 
klastos aiškinimo.

JUOKAI
Kareivis Jonas,

Žinios iš Kanados
PABALTIJO SKRIAUDŲ,

Lengvai Išsprendė

Kristaus kaliniai šviesoje, Epez.

kaliniai tamsoje, Joi>. 

kalėjime yra gana vie-

(J I Tamsos kalėjimai pilni su kaupu. 
Kristaus kaliniai džiaugiasi su Tie
sa. Tamsos kaliniai bijo šviesos.

Kam neaišku, paaiškinsiu veltui. 
Rašyk: (17)

Alik Armin 
3444 Mass. St.

Gary, Ind.

Greita Pagalba

ŽYDŲ-ARABŲ TYLUS KARAS
Izraelio atstovas Jungtinėse Tautose skelbia, kad 

jau 500 žydų žuvo nuo arabų užpuldinėjimų po karo pa
liaubų pasirašymo. Kartu ateina žinių, kad ir žydai pa
kartotinai užpuldinėja arabų kaimus, keršydami už ara
bų puldinėjimus. Kiek jau yra žuvusių arabų tame kare 
žinių nėra. . /

IŠĖJO NAUJAS 
“DARBO” NUM.

Jau išėjo “Darbo” žurna-

HAYA MEKSIKOJE

Peru politinis emigrantas Haya de la Tone, šešius 
metus išbuvęs Kolombijos pasiuntinybėje Lima mieste, 
slėpdamasis nuo Peru policijos, dabar atvyko Į Meksiką, 
kur jis gauna politinio pabėgėlio prieglaudą. Peru vy
riausybė keta betgi reikalauti, kad Meksika išduotų jį, 
kaipo “kriminalistą.”

Ar jūsų kojos dega, niežti, skau
da? Vartok ZAI.B ir vėl šypsokis. 
Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (kornus) ir nuospaudas. Sep-

(Atkelta iš 3 pusi.)
Šio, taip vertingo prane-

|nės neturi kame gyventi ir ką Išimo pasiklausyti neatvyko paganė ^rksVk'Vl riUKD 
Šiomis dienomis pasirodė valgyti. Ministerių kabinetas,'nei vienas jaunimo organi-'Be-siu.T‘£'ian,)- r L

labai didelės reikšmės lei-jnegalėdamas pats tų klausimų'jZacijų? skautų ir kitu, ne cr^ory^st*
dinys, “Baltic States Invest-^P^- pasikvietė išminčių ir[tik eilinių, bet ir vadų? Ne-’---------- -

pirmoji PaPra'* patarimo. Tas daug' ... ...

Vengrijoje, kaip visose ko- 
KANČIŲ DOKUMENTAS munistu valdomose šalyse, žmo

Pasiuntimą apmokant. 
Drug Co.. Dept. 6. 461 
Bridgeport. Conn.

įgation Hearings,”
dalis. Tai 678 
knyga, kurioje vra

puslapių 
sudėti1.• x — -u- . v — Icii* T V X1losiu metų numeris. Jame liudininkų duotieji parody-Tuoj- vįska? 

tikrai kiekvienas ras ko pa-.mai vadinamajai Kersteno',
vakarų rubežių.

susitvarkys.
. , • i • i Matote, tada daugybė žmonių

siskaityti pagal savo skoni. Į komisijai (jai atstovų rū-’ išvažiuotų i vakarus, palikę 
Jei kas nežino, kaip 1918įmai pradžioje buvo pavedę'daugybe tuščių butu. o i rytus 
metais kai kurie lietuviai;ištirti Pabaltijo, o vėliau irjrusai nebegalėtų iš Vengrijos 
rinko vokieti Lietuvos ka-1 kitų valstybių užgrobimą)
įaliumi, pasiskaitęs tą “Dar-galybė dokumentinės me- 
bo numerį sužinos. Kas džiagos, Įrodančios Sovietų

išvežti įvairiu gėrvbiu.

.'kad ir žymaus tautos dar-
Ibuotojo, bet evangeliko? 

Ta proga primintina, kad

nesiklaustyti BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (20) 
TEISMO DIENA

. „ , -- I Apie teismo dieną buvo klaidingaiAusros Vartų parapija pra-,n,anoma ir skelbiama būk .ii reiš-

nežino, kad lietuvis buvo 
kinų generolas, taip pat ras 
čia parašyta. Įdomiai “Dar
bas” nušviečia, kas dedasi

nusikaltimus.
Tas leidinys ne tik Įrodo 

Sovietų neteisėtą Pabaltijo 
^pagrobimą ir jų ten vykdo- 

dabartinėj Japonijoj ir Vo-'mą tautų naikinimą, bet 
kietijoj, kurios buvo Ame-jtaip pat yra garsus šauks- 
rikos priešai, o šiandien Imas i laisvojo pasaulio są- 
bendroj kovoj prieš komu-jžinę ir Įspėjimas, kas jo

Norėjo Obuolį Prisegti
Kartą ūkininkas pagavo vai

ką įkopusi sode į obelį. Vaikas 
mikčiodamas sako:

—Vienas jūsų obuolys nukri
to žemėn, aš bandžiau jį vėl 
prilipdyti ten. iš kur jis nu
krito.

npšimni not salo neloido na-kianti tik trumP^- "ai tik dvidešimt nešimui net saie neieiuo pa-(keturių valandl) diena. kurioje visa
sinaudoti. Įsidėmėtina. (žmonija urmu ir skubotai turės bū- 

ti pašaukta ir pastatyta teisino aki-
Verdune Laimėjo Liberalo.

__ , -- , lyginimą. Apie tikrąjį teismo tiks-Kovo 22 d. \ ei’dUnO gV-.slą—tardymą ir kiekvienos bylos iš- 
ventojai rinko naują pariaJ^^'^-nebuvo nė kalbos. Jei 
mento atstovą vieton

(taip būtu, tai beveik visai žmonijai 
j teismo diena būtu tik “pasmerkimo

diena.” Raštas gi ir sveikas protasaukštesnįjį teismą 
įčio P. E. Gote.
! Laimėjo liberalas adv. 
jLeduc. Socialistų (CCF) 
kandidatas W. Dodge pali-

ketvirtoj vietoj, bet UŽi™***8. amžinojo gyvenimo.
J v I kuru. ciovnA H vo n iro’ a i/-.v AmŽlUC

SOVIETŲ PARODA .......................................................
- .. . , ,r , . . nistus joms dedama daugjiauįįa jeį pasaulinis komu-

Sovietų Rusija rengia netoli Maskvos žemes ūkio vilčių. Taigi, reikalingalnizmo sąmokslas pavergti 
parodą, kokios dar niekas nesąs matęs. Parodoje bus žinoti, kas ten vyksta. [pasauli nebus sunaikintas.
2,500 vertėjų mokančių visas sovietines kalbas ir daug' Vajaus komisijos premi-j ‘_______________

Maždaug apie 70 kalbų yra kalbama į juotas straipsnis, “Kodėl

Mandagumo Dovana

įseinan- priešingas tokiai nesubrendusiai nuo
monei. Jame aiškiai pasakyta, kad 
teismo diena bus tūkstantmetinė die
na arba gadynė, kurioje žmonės bus 
iš palengvo ir tvarkingai keliami iš 
numirusių, šviečiami ir mokinami 

daryti, tiriami ir bandomi, 
ne-

bet UŽivert*-s amžinojo gyvenimo 
, , , .... Kurie šiame EvangelijosJĮ paduotų balsų skaičius j išgirsta Kristaus žodžius, priima ir 

padvigubėjo palyginus su g“ s^kt,t,į’ ™ža2*fe-
iki šių rinkimų paduoda JreKs. Jie vadinami Dievo namais;

‘ 1 jr bituose namuose prasideda teis-

ko

užsienių kalbų.
Sovietų Rusijos imperijos ribose, neskaitant Įvairių tar
mių. i

PIETŲ AFRIKOS APETITAS
Pietų Afrika reikalauja, kad Anglija perleistų jai 

tris savo kolonijas Afrikoje: Basutoland, Bečuanaland ir 
Svvaziland. Anglija gal sutiktų kolonijas perleisti, bet 
vietiniai negrai griežčiausiai protestuoja prieš pavojų 
patekti i rasistinio Pietų Afrikos režimo rankas.

Aš Priklausau Lietuvių 
Darbininkų Draugijai,” duo
da gražų, aiškų atsakymą, 
kuri visi turėtų Įsisąmonin
ti.

Visų Įdomių to numerio 
raštų čia nesuminėsi. Pa
tartina kiekvienam pačiam 
juos paskaityti.

Leidžia Metraštį

PRANEŠIMAS JURININKAMS
Lietuviu Jūrininku Sa- žurnalas

sralima gauti ir “Keleivio 
Įstaigoje. Kaina metams 
SI, o atskiro numerio 25c.

yra leidžiamas, 
jungos Užsienyje organasmes dar kartą plačiai skel- 
“Laisvininkystė ir Žvejyba” biame ir kviečiame ji užsi-

Padūkime Išaiškinti

Gabijos knygų leidykla 
spaudos grąžinimo penkias 
dešimtmečiui paminėti 
tremties dešimtmečiui atžy
mėti šių metų antroje pusė
je nutarė išleisti literatūros 

P , .. metraštį. Tai bus didelė.
, Į penkių šimtų puslapių ilius- 
itruota ir meniškai atspaus-Į 
ta knyga.

Norima, kad šis metraštis 
.•būtų tremtinių rašytojų ga;

Nuvargusi motina nesuval
domų vaikų, susirinkusių Į jos. 
sūnelio gimtadienio pobūvi, bū-:mais 
riui • Įbalsais.

-O dabar, vaikai, bus duo-' Pasjbaigč Streikas 
dama dovana tam. kuris pirmu-!
tinis eis namo. j Aluminum Co. of Cana-

------------------------- Ida Arvida ofiso tarnautojų
ir KELIONĖ SU KLIŪTIMIS P??lbaigF'. L*1™'

už CCF kandidatą

(Atkelta iš 6 pusi.) 
liepsnojo karstas. Tikras! 
karstas, ir jam paskirtas! isavai

ta $2 savaitei ir kitokių pa
gerinimų. Darbo valandos 

, sutrumpintos iki 37*5 per

Žmogui paskutinis akmuo 
nuo krūtinės nusirito. Vi
sas jo veidas nušvito šypse
na.

Automobilių Gamyba 
Didėja

mas. Bet tokios progos neturėjo 
tie, kurte gyveno pirm Kristaus pir
mojo atėjimo. Apaštalų Darbuose 
4:12 mes skaitome. ka<l “per nieką 
kitą nėra išganymo. Nes neduo
da žmonėms kito vardo po dangu
mi, per kuri mes turėtumėm būti 
išganyti.” Šitie žodžiai pasako, kad 
milionai žmonių, kurie mirė pirm 
Kristaus atėjimo, ir kurie po Jo 
atėjimo mirė neturėdami progos iš
girsti apie Ji. būtų amžinai žuvę, jei 

Vėliu nrisįkėlimo iš numirusiųjų 
ir naskirtoio teismo.

Šitoje didžioie ateities teismo die
noje visi mirties miegu užmigusieji, 
išskyrus bažnyčią, kurios teismas 
dabar įvyksta, bus pabudinti ir at- 
steigti gyveniman. apšviesti ir ap
dovanoti proga tikėti, klausyti ir 
gyventi. Povilas stato štai kokį 
klausimą: “O kaip iie tikės tam.

, . . .. 1932 metais Kanadoje
, sl^n‘il0 gyventojudieną. Jis kumstelejo sa-:turėjo

Na,

prie ALIAS žurnalo “Tech
nikos Žodis” po keleto mė
nesių pertraukos vėl pasi
rodė ir žada skaitytojus 
lankyti reguliariai.

Kadangi minėtas “Tech
nikos žodžio” priedas, kaip 
ir pats žurnalas “Technikos 
Žodis,” duoda Įdomios ir 
labai naudingos medžiagos 
tiek jūriniais, tiek ir tech
niniais klausimais, tad 
kiekvieno jūrininkyste be
sidominčio lietuvio pareiga 
yra tą žurnalą skaityti ir ji 
remti.

Manydami, kad visame 
pasaulyje išblaškyti lietu
viai jūros mylėtojai nevisi 
galėjo sužinoti, kad toks

prenumeruoti. Žurnalo 
“Technikos žodis” su prie
du “Laivininkystė ir Žvejy
ba” prenumeratos kaina 
yra 82 metams. Prenume
ratą prašome siusti šiuo 
adresu: TZ, c/o K. Burba, 
1023 N. Keystone Avenue, 
Chicago 51, III., USA.

Lietuvos Pagrobimą
ALT jau daug medžia

gos surinko ir perdavė Ker
steno komisijai, bet be abe
jonės dar ne visi jos turin
tieji atsiliepė ir tą medžia
gą suteikė.

Todėl visi, kurie yra pa
siryžę padėti kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, , nuimti

bės knyga, kad tai būtų ko- lia stovėjusiam kaimynui i! 
vojančio lietuvio atsparos 
dokumentas; kad ji sutvir
tintų lietuvį tikėjime ir vil
tyje. Dėl to prašoma ger
biamuosius rašytojus i ši 
reikalą visu rimtumu pa- 

ižiūrėti, kad knyga būtų pil-L. 
nas ir tikras laisvo ir ko
vojančio lietuviškojo žo
džio vaizdas.

Pageidaujama, kad me
džiaga redaktorius pasiektųbolševikų kaukę ir parodyti 

Ta proga primename, kadjvisus jų juodus darbus pa-Įkaip galima greičiau, bent 
Lietuviu .Jūrininkų Sąjun-Įgrobiant Lietuvą, ir dabarjiki š. m. gegužės 15 dienos, 
gos Užsienyje adresas yra:
Mykolas Slapšvs, 101-43— 
114th St., Richmond 
19, N. Y., USA.

R. Vilčinskas, 
LJSU Pirmininkas

Remkit 
skelbia ti '

biznierius, kurie 
'Keleivy ie.”

MES ATLIEKAM ,..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦►PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broadway, South Bo»ton 27, Man.

pašonę ir parodė: 
—Deea! . . .

MYKOLAS

Jie

.apie kuri nėra girdėję ” (Rom.
Kitoje vietoje vėl Povilas

filė viona« to įsako: kad Dievas nori, kad visi žmona. viriid» ateitu j um tikra ties<>s pažini.
automobili, o šian-I ma ir būtų išgelbėti iš nuodėmės ir 
. . . ‘ j mirties. Ir dėlto io pasakyta, kad4 jau tUl‘1 Vienas. įtinkamu metu bus liudijama. O tin

ta ikas pasauliui priimti tą 
liudijimą bus “teismo dieną."

{gamyba pasiekė didžiausio

Idien iš 
• 1952

iskaičiaus:

metų automobilių'^  ̂
ausie 
433,

(Buk daugiau) 
tiesa, literatūros gaa-pagaminta

SLE2EVIČIUS 410 automobilių ir sunkve-Į^^^^į STUDENTS 
ASSOCIATION

I Mylintieji 
veltui.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
galės sudalyti vyriausy-

zimių. Šitoj pramonėj dir
bo per 31,000 darbininkų.

J. Valeika.
bę su Ūkininkų Sąjunga ir 
atsikratyti nuo ne visai ma 
lonios socialdemokratų 
čiuiystės. Tas koalicijos da--venti 
lyvių svyravimas, nevisiš
kas pasitikėjimas tarpusa-

I
bi-j Noriu

•'Aš esu

IEŠKAU FARMOS

3444 S. Lituanica Avenue 
Chicago 8, IU".

ją naikinant, prašomi siustiIMedžiagą (poeziją, litera- '-Vjri peunėjimas aiškios ii
avo parodymus ALT Vvk- tūros kritikos straipsnius, ?reitai v\kdvtinos piogra- 

mos ir, pagaliau, neturėji- ?

išsinuomuoti mažą farmą. 
vienas ir pavasarį noriu gy- 

arčiau gamtos. Kas turi iš
nuomavimui farmą. rašykit adresu: 

J. K.
27520 Jo v Rd.

I Li vonia, Mich.

Hill domajam Komitetui Chica- 
goj, 1739 So. Halsted SHt., 
arba didesnėse kolonijose 
iteikti ALT Įgaliotiniams. 
Įgaliotinių adresai yra šie:

L Baltimore. Md.—Stasys 
Balčiūnas, 1249 James St.

2. So. Boston. Mass.—An
tanas Juknevičius, Lithuanian 
A gent y. 545 East Broadway.

3. Cleveland, Ohio—J. įgū
džius. 1156 W. 54th St.. Tel. 
SVOoūbine 1-0763.

4. Detroit. Mich. — Bronius 
Balėniūnas, 1431 Mullane Avė., 
tel. VInewowl 2-6812.

5. Hartford. Conn.—Jonas 
Sereika. 182 Affleck St., tel. 
43392.

6. I.os Angeles, Calif.— 
Aleksandras Kaminskas, 1938VĮ 
Ellendole PI.

7. New York. N. Y._Lietu
vos Laisvės Komitetas, pirm. 
V. Sidzikauskas. 4 W. 57th St., 
Room 907. tel. PLaza 7-4710.

8. Philadelphia. Pa.—Jonas 
Stikliorius, 3612 Baring St., 
tel. BAring 2-0671.

9. Rochester. N. Y.—Anta
nas Sabaliauskas. 251 Alphonse 
St.

dramą) siųskite J. Aisčiui, 
123 Milford St., Brooklyn 
8, N. Y., o beletristiką—S. 
Zobarskiui, 85-42—91st St., 
Woodhaven 21, N. Y.

Metraščio redaktoriai: Jo
nas Aistis ir Steponas Za- 
borskis.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

TEISININKŲ ŽINIOS, 
Nr. 6, Lietuvių Teisininkų 
Draugijos laikraštis. Red. 
adresas: 631 W. 54th PI., 
Chicago 21, III.

MYKOLAS ŠLEŽEVI
ČIUS. Tai 346 pusi. gra
žiai Terros leidyklos (748 
W. 33rd St., Chicago, III.) 
išleista knyga. Kaina $5. 
Gaunama pas leidėją ir 
knygų platintojus.

Knygą redagavo A. Rū
kas. Joje rašo J. Butėnas, 
K. Škirpa, J. Kardelis, A. 
Valuckas ir kiti.

Knygoje yra daug įdo
mių žinių iš nepriklauso-

Aš, Ona Kukiutė-Linęrt. paieškau 
savo dėdės Pijušo Mikelaičio iš Pa- 

’jevonio parapijos, Vilkaviškio apskr. mas daugumos seime, buvot• Ameriką išwko 1913 metai?. Ro.
eno Cleve- 

pra-skerspainės demokratiškos ?^dekajisPpaTs STjį žinantieji 
vyriausybės darbuose. Kai 
atėjo perversma’s. tai nebu
vo ūpo kautis už jau virs
tančios vyriausybės išlaiky
mą. o tas ir buvo didžiau
sias tos vyriausybės prasi
kaltimas prieš kraštą. Ne- 
sikovimas už demokratinės 
konstitucijos išlaikymą ir 
leidimas politiniams bandi
tams ir panašiems nedorė
liams Įsigalėti krašte, buvo 
klaida, už kurią atsakomy
bė krenta ant visos vyriau
sybės ir nuo to užmetimo 
nėra laisvas nė M. Sleževi
čius.

Kada vėliau, po trylikos 
metu. Lietuvai atėjo vėl 
tragiškos dienos, kada 1
kraštą pradėjo veržtis ni
šai bolševikai, Lietuva 
brangiai užmokėjo už gruo
džio 17 perversmą. Tas 
perversmas Lietuvos ka
riuomenę pavertė i žandar
meriją Lietuvos žmonėms

neskit adresu:
Ona Linert 

1 12 Court St. 
Elizabeth, N. J.

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 Imt 
jums reikia Virginijos 

Šaknelių. šitos šaknelės 
kvejtia ir yra galinga gy- 

Kainuoja $12.00 už ?\arą. 
prisiusi $3.00, tai mes 
jums kvoterį svaro

Gyvatių
kamparu
duolė.
Jei 
me

tęs prisiim
tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
Kroadway414

South Boston 27, Mas*.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS J BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Liet ie

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą. 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

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

t
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Herteris Siūlo Pakelti 
Valdininkams

j!JAU PABRANGO 
! SUSISIEKIMAS MIESTE

Pagerbė Prof. Kaminską

Balandžio 10 d. Brookly- 
ne buvo pagerbtas prof.

GALĖSITE PAMATYTI
IR NUSIPIRKTI

Bostono Tarptautinis In-

ALAUS KARAS

Ruošiamasi Spaudos 
Minėjimui

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopos su
kviestas balandžio 9 d. 
draugijų atstovų pasitari
mas spaudos atgavimo su
kakties minėjimo 
išrinko

Nuo pirmadienio susisie
Rimas miesto MTA priemo-Juozas Kaminskas, žymusis’stitutas balandžio 30 d. len

kėmis pakeltas iki 18 cen- Lietuvos socialdemokratas, :gia kinietiškus užkandžius, 
Itų mokant “tokenais” (5 to- valstybininkas, Lietuvos ne- arbatėlę ir pietus, 
kenai 'gaunami -už 90 cen-’priklausomybės akto pasi- Ta proga ten bus Įvairių 

Algas L 0 mokant pinigais vie-'rašytojas, nenuilstamas ko-'tautų menininkų kūrinių, 
‘nas važiavimas kaštuos 20 votojas dėl Lietuvos laisvės,'kuriuos bus galima nusi- 
centų. Ten, kame reikėjo dabartinis “Darbo” žurna-1 pirkti. Jau vra pasižadėję

torius pasiūlė Įstatymų lei-!m°kėti 10 centų, dabar mo- lo redaktorius, jo 75 metų išstatyti savo kūrinių arme-
dimo rūmams nukelti tar ’kėsime 13 centų. amžiaus sukakties proga, nų, kinu, estų, vokiečiu, lat-
nyboje išbuvusiems 5 ar ---------------------- Minėjimą ruošė Įvairios vių, lietuvių, lenkų ir kitu

Massachusetts guberna-

daugiau
nuo

metu 
120 iki'

tarnautojams 
300 dolerių.

įeikalu y paliestų beveik daugiau 
kuriam' - 1 ■ ... ^ i

amžiaus sukakties
-------------------------- Minėjimą ruošė

Buvo Labai Jauki Ne\v Yorko socialdemokra- tautų menininkai
Protestantų Arbatėlė tinės ir inžinierių-architek-

tų draugijos.
Komitetą,

Massachusetts Tikrina
Susisiekimo Priemones

liai—Igną

Norintieji informacijų 
skambinkit KE 6-1081.

ekr. J. Sonda, na- 
Vileniškis, S. 

Janeliūnas, inž. Aleksan
dras Čaplikas ir Antanas 
Andrulionis. Komitetas jau 
aptarė svarbesniuosius mi
nėjimo reikalus, o netrukus 
paskelbs ir smulkią progra
ma

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiarižlcoa Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
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. A V 2-3531.

Praeitą rudenį “Keleivis” 
pranešė, kad Bostono bra
vūrai pakėlė alaus kainą 
(regis, 75 centus statinai
tei). Kartu šis laikraštis 
pažymėjo, kad alaus mėgė
jams ateina sunkios dienos. 
Esą, kai kurie alinių savi
ninkai, dėl pakeltos alaus 
kainos, apsisprendė suma
žinti geriamojo stiklo tal
pos kieki, o gudresnieji sa
vo stiklus viena ar dviem 
uncijom padidino, bet už 
tai pakėlė kainą iki 15 cen
tų stiklui.

Alaus mėgėjams iš tikro 
buvo bloga naujiena. Jau 
pneš tai kai kurios South 
Bostono alinės savo par
duodamo stiklo talpą buvo 
“sutraukę” iki 6-7 uncijų, o 
jeigu dabar stiklas dar “su
sitrauks,” tai už dešimtu
ką nebus ko nei palaižyt. 
O jeigu kurios alinės savo 
stiklus kokia uncija padi
dins, tai už tą “papildomą” 
kiekį reikės mokėt 5 cen
tus daugiau.

Taip . šitas alaus karas 
South Bostone ir šiandien 
eina kone visose gėrimų 
parduotuvėse, nes tik kai 
kurios nei kainų kėlė, nei 
stiklus mažino.

Uit. D. PILKA
Ofisu Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L’pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

Balandžio mėnesį visoj 
Massachusetts valstijoj tik
rinamos visos susisiekimo 
priemonės (motor vehi- 
cles). Visi privalo duoti

kasmet apie 2 milionų dole->ax° 'į^uomenmius įeika- buvo nuvykę: Lietuvių Dar
nų. - ^us- bininkų Draugijos pirmi-

Tarnautojų unijos vadai; ^T.a ^.u\° ninkas J. V. Stilsonas, vy-
oubernatoriau< na<iū- ^ais^ai oKietijoje pasihku- liausiąs Lietuvių Enciklo- guoematoiiau. pa>iu širdingai prof y

dėkojo už jiems suteiktą Biržiška, tos enciklopedijos!savo masinas patikrinti, 
pagalbą. Viso labo Kalė- leidėjas J. Kapočius, “Ke- Tikrinimo ištaiga ragina 
dų proga buvo pasiųsta leivio” redakcijos narys J. nelaukti paskutiniųjų dienų 
$50. daugiausia esantiems Sonda ir P. Šveikauskas.P1' tuoj vykti i patikrinimo

toki
lymą vadina skaudančios 
žaizdos didinimu, nes pusė 
tarnautojų negautų jokio 
priedo, nors gyvenimas yra

Jau paaiškėjo, kad minė 
jime kalbės prof. Vaclovas 
Biržiška ir dar kai kurie žy
mūs visuomenininkai: dai
nuos Bostono Lietuvių Vy
rų Choras, muz. J. Gaidelio 
vadovaujamas. J. Sondai 
ir I. Vileniškiui pavesta 
minėjimo metu suruošti 
draudimo meto spaudos pa
rodėlę.

Kas Turi Senos Spaudos
Kas turi spaudos draudi

mo (1864—1904) metais 
leistų lietuviškų laikraščių 
ar knygų, maloniai prašomi 
pranešti Bostono spaudos 
atgavimo minėjimo komi
tetui f 636 Broadvvay, South 
Boston 27, Mass.).

Bostono spaudos atgavi
mo minėjimo komitetas 
maloniai prašo atsiliepti 
knygnešių ir su jais artimai 
bendradarbiavusių asmenų, 
kurie gyvena Naujojoj An
glijoj, aukščiau nurodytu 
komiteto adresu.

Kaip Balsuoja Bostonas

- daug pabrangęs.

Lietuvių Inžinierių 
Suvažiavimas Bostone

Gegužės 28-3o d. Bosto
ne Įvyks Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavimas.

Majoras Sutaikė

džiovininkų sanatorijose. jįe visi minėjime tarė svei- 
Tada didesnes sumas auko- kinimo žodi, o drg. M. Straz- 
jo: Petrauskas ir Herbstas dienės ir L. Garlauskaitės

83. Ar- ,po $5. Maksvytis 
batėlės dalyviai 
Velykų proga taip pat 
pasiųsti dovanų. Bimšienė 
čia pat tam reikalui paau
kojo 85.

Jaunimas savo sugebėji
mais palinksmino arbatėlės

Bostono majoras Hynes 
tarpininkavo siuvėjų ir jų 
darbdavių deryboms sutar
ties pratęsimo reikalu. Su
tartis pasirašyta 3 metam

Pagal naują sutarti nuo 
liepos 1 d. darbo savaitė 
bus 37'j vai., o nuo 
metų sausio 1 d.—35 va-i 

• landos, bet u* 1 virinimas na-l» O“““ ———- —

nn-

gražios gėlės 
nutarė miu stala.

papuošė iškil-

Ta proga LSS Literatū
ros Fondui bostoniečiai pa
siuntė 865. —Z.

I Ar turi šių metų “Kelei- 
ivio” kalendorių? Jame yra 

gražių, Įdomių skaity-
dalyvius: R. Klemaitė pa- , 
grojo smuiku. R. Manomai-1 aug ..... 
tis—akordionu. o Žilinskas Į™-;. Nuį*Pir^ nes nedau? 
ir Urbšaitė padeklamavo. bel,ko- Ka,na 50 cent^- 

Pareikšta padėka Min-
kams už paskelbimą lietu
viams protestantams kun.
Dagio iš Brooklyno laiko
mų pamaldų ir tautininkų 
namų administracijai už

lieka toks pat, kokį dabar leldim3 
gauna už 40 vai. darbą. 
Kiekvienais metais už akor- 
dini darbą pridedama 5',. 
Pagerintos atostogų, svei
katos ir pensijų fondo są
lygos.

Vasiliūno Koncertas
Ateinanti Pirmadieni

SLA centro valdybos 
kiniuose gavo balsų:

365 kuopa: pirmininku^ ariliūno pirmasis koncer- 
Kalinauskas 22. Laukaitis las -lv>'ks ateinanti pirma-

Žvmaus smuikininko I.

surengti arbatėlę.
Dalyvis.

Ragina Būti Atsargius

stotis, kuriu visoj valstijoj 
yra apie 3,000.

OKdUu: n.aa Meno Vakaras

Gegužės 15 d., 3 vai. po 
pietų. Municipal Building 
salėje skautai ir skautės 
rengia gausios ir turiningos 
programos skautišką laužą. 
Visa Bostono visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Smul
kesnė programa bus vėliau 
paskelbta.

I : vicepirm. Dal gis 15. Tre
čiokas 7: sekr. Yinikas 22, 
Mikužiūtė 1: ižd. Gugis 2. 
Gegužis 1, Chaplikas 20: iž
do glob. Maceina 9, Deve- 
nienė 19. Arlauskas 8, Brie
dis L Budvitis 9; dr. kvotė
ju Dr. Biežis 13. Dr. Zala
torius 1, Dr. Šliupaitė 9.

175 kuopa: pirm. Kali
nauskas 3. Laukaitis 15: 
vicepirm. Dalgis 15: sekr.

Įvyks ateinanti 
dieni, balandžio 19 d.. 8 
vai. vakaro. Municipal 
Building salėje. Visi gerą; 
muziką mėgstantieji turėtų; 
tą koncertą išgirsti.

Lietuvių Piliečių
Draugijos Turtas Auga

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos turtas Įver
tintas 8199,901.17.

Yinikas 3, 
ižd. Gugis 
Briedis 15, 
Maceina 6, 
d r. kvotėju

Mikužiūtė 15; 
18: iždo glob. 
Devenienė 12,
Arlauskas 3: 

Dr. Zalatorius
11. Dr.
1 aite 1.

Biežis 6. Dr. Šliu-

PARDUODAMI NAMAI
Pigiai parduodu 3-jų šeimų 

narna (11 kambarių) su visais 
baldais. Baltos sinkos. showers 
ir kiti patogumai. Geros pa-

xsi Į Krepšinio Rungtynes!

.lamos. Kreiptis:
Mrs. A. Palubinskis 

177 H St.
So. Boston 27. Mass.

(11

Masachusetts valstijos 
motorinių susisiekimo prie
monių registracijos Įstaiga 
prašo vairuotojus būti labai' 
atsargius ten. kame žaidžia į 
vaikai. O tokių vietų pa
vasariui atėjus yra dau/. 
Vaikas lieka vaiku ir jis ne
moka saugotis, ypač pirm- 
mokyklinio amžiaus. Jų 
ir suvažinėjama daugiau 
negu jau mokyklas lankan-!
čiu. Tu nelaimiu būtu ga
lima išvengti, jei vairuoto-J 
jai būtų labiau atidesni.

PADĖKA

Balandžio 20 d. (antra
dieni), 7 vai. vakaro Muni
cipal Gymnasium (Munici
pal Building kiemė) Įvyks
krepšinio rungtynės tarp tis nuo 9-12 ryto ir 8-9 vakare. 
N'e\v Yorko jauniu ir Bos- 206 VVest Kifth St. (first heli) 
tono skautu komandų. So. Boston 27. Mass.

Išnuomuojamas Kambarys
Išnuomuojamas kambarys. 

Galima naudotis virtuve. Vra., ~ 
karstas vanduo ir vonia. Kreip J ,

Mūsų vasario 21 d. reng
ta vakarienė taip gerai pa
vyko tik dėl to, kad. visas 
būrys draugu ir draugių ja 
taip nuoširdžiai rūpinosi 
nesigailėdami nei jėgų nei 
sumanumo.

Laikome pareiga padė
koti: vakarienės komisijai 
V. Anestai, P. Brazaičiui ir 
J. V. Stilsonui: sumanioms 
ir darbščioms šeiminftikėms 
Brazaitienei, Andriukaitie
nei, O. Gegužienei, Simo- 
navičienei, Chirunienei, K. 
Valentienei. Daivisienei, 
Yinciūnienei; patarnauto- 

Anestaitei, O. Brašiš- 
kaitei. Simona vičiūtei-Tro-

1 Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno farmoje. Raynham. Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dviejų • aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms ir ki
tokioms iškilmėms. Dabar toji svetainė dar gražiau ištai
syta ir išdekoruota. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės Į: (26)

Mr. F. Rožėnas. 188 No. Main SI.. Ra\nham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716. 1

DYKAI
Pasiūlymas Tiktai Trumpam Laikui

J00 Galionų Aliejaus Kūrenimui
Su kiekvienu Įtaisymu naujo

MASTER1 LAME AUTOMATIC POWER OIL Bl ItNEIl
3 Minn. Honeywell kontrolė

Galima išsimokėti per 3 metus. Daugiau informacijų 
gausite paskambinę

TA 5-4768, FORTŪNA FUEL & HEATING CO. 
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

Kainos prieinamos. Darom nemokamai apskaičiavimus.

Bet atsirado vienos alinė; 
savininkas, kuris po alau; 
kainos pakėlimo baigia su
varyt i ožio ragą daugeli 
savo “kolegų.” Jis ne tik 
nepakėlė alaus kainos, bet 
dar padidino stiklus iki 14 
uncijų ir tą milžinišką 

(“skuneri” parduoda po 10 
i centų. To negana. Ir deg
tinės stikliukus padidino, o 
j Kainą numažino. Kaimy- 
Į nai greit tokias nuolaidas 
i suuodė įr dabar to vyro ga
liūne beveik be pertraukos 
eina toks judėjimas, kaip 
bičių avily.

O ar žinote, kas toki neti
kėtinumą Įvykdė? Ogi vi
sam South Bostonui pažįs
tamas South Boston Cafe 
savininkas Vincas Baluko- 
nis. Reporteris.

2 . .t -A •
5 FLOOD SQUARE 

HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna2.

628 East Broad»ay 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

as
š-

ss-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roxbury, Mass.
T^l PA 7_/Llil9.M

SUFFOL K 
DOWNS

Atsidaro Pirmadienį, Balandžio 19
Devyni Reisai Kasdien su Turf Reisu, 

iki Gegužės 31
l’o<ln Laikas 1:30 Daily Double Užsidaro 1:15 
Mažiau 15 minučių nuo Bostono MTA traukiniais 

Tiktai minutė mašina per Aerial Highway

No. 2

KN.I<» IR \\>< lAnnrtl \TM«»S|'IIKRE Al I HF

BLIIE SHIP TEA ROOM « IIF.RF Rl s>FI | BLAKE HOVE
CRĘAIFs MI'SICOF BtETHOM.V CIIOPIN WO J.I5ZT - 

iįį PARTfCIFATF IN THE FINE* T OF FOOD* FOR H \TR
. OR D1VNF.R in the very lOFT^ UHIRF <; VI * VVFRE JHUC MtbF FOR WORLD GIRDI IV(, SH1P8 AND HAT* F A

<5F.A GI fl < VIEW OF HISTORK RO^TON HtRROR AT 
T!IF TIP OF COI.ORF l L OI O T WH VRF — Ot.DF^T 
BOSTON %T 1TŠ BfsT
FOOT OF STATE ATLANTIC <<RWAY *TATION

Te' LA 3 8719 M' onj Mr$ R B Howc, Props

Cambridge $4900

LIETUVOS AIDŲ RADIC 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
VVBET. 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VVrenlham St., llorchestei 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANI)ŽILS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto

Seredomis;
Nuo 9 ryto iki

447
SOUTH

iki 7 vakaro 

12 dieną

Broadway
BOSTON, MASS.

matomus taksus ir apmoka VISAS 
i išlaidas. Medforde. Geriausios ver- 

4 butu mas prie Central Sti.'rybės už Bostono ribų. Savininka 
$5.200 bar.ko P: morgiėius. Skain- HA 6-1431.
binti HA 6-1431. Vakarais DE 
5-4713 R. 5-8 Kambarių, 2 Karų.

2 Garu Šildymai, Porčiai

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

agdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Parduodu Krautuvę
Cambridge parduodu mėsos ir 

daržovių krautuvę, yra ir icecream’o 
Gera vieta, geras biznis, pajamų 
apie $860 per savaitę. Daug. prekių 
Kaina tik $2.500. Rendos $30 per 
mėnesį. (17)
514 Cambridge St., Cambridge, Mass 

Tel. EL 4-3783.

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 29 metų.

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, tarpu pirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mi

7 Kambarių Tuščias Namas
Dabar Taisomas $820* ' Pigūs taksai, bet

į(». I. gali įmokėti tik 
įtunu mokamorgicius

h A vakarais DE 3-1713 R.

Naujas baitas pečius, elektros Įtai
sai. nesenas 4r7 banko

platintojams, 57100 Skambinti:

Dorc'nesteryje. 
S5Ū9. o skir- 

įtumą moka kaip nuomą. Savinin
kas: l.l 2-2101. vakarais KE 6-1012.

pinskienei: bare triūsusiam 
E. Brazaičiui: vakarienės 
vadovui S. Michelsonui: ta
rusiems žodi prof. V. Bir
žiškai, J. Lėkiui ir J. Son
dai : biletų
ypatingai A. Liutkuvienei, 
Michelsonienei, Sinkienei ir 
P. Ramanauskui.

Dėkojame ir visiems va
karienės svečiams, sutiku
siems su mumis praleisti 
tą vakarą.

Lietuvių Socialdemokratų'
Sąjungos 60 Kp. Valdyba.

Maldene 6 Pataisyti
Kambariai $4827

4'7 bąnko morgičius. puiki 
mynvstė. Žemi taksai, tik $62 
tams. Savininkas: 1,1 2-2101.

Pigiau Kaip Nuoma
$3 į mėnesi ir kiti

gia visus nuošimčius,

kai-mc-

' butai paden- 
apd raudų, nu-

Tuščias, 5 Kambarių 
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 oražiai. naujai maliavotas. G. 
I. arba kiti lengvomis sąlygomis. 
Skambinkit: HA 6-1431. vakarais: 
DE 5-1715 R.

(!•»

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per melus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais

Tel.

reikalaisInsurance 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
59R East Eroadwav 
South Boston. Mass.
SO 8 1761 ir SO 8 21S7*

t




