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Korėjos Paliaubų Derybos 
Išsigimė I Propagandų

Jungtinių Tautų Sąlygos Yra Galutinės, bet Bolševikai 
Siūlo “Derėtis”; Derybose Bolševikai Kalba “Pro 

Langą” Propagandines Kalbas; Šlykšti Kome
dija Gali Tęstis, Jei Bus Kantrybės Propa

gandos Kalbų Klausyti

Korėjos derybos visai iš- Bulgarija Išvalė
& Vs^ “ 17M6 Komunistus
pradeda sukti propagandos .
malūną ir kalba ilgas litą- Kominformo žurnalas pra- 
nijas visoku skundų ir kai- ncsa’ kad Bulgarijos komu- 
tinimų. Atrodo, kad bolše- ”lsl« Pa't.‘Ja padarė apsiva- 
vikai nori išprovokuoti Ali- bjną ir išmetė is partijos 

amus, kad jie nutrauktų tų 17,446 narius. \ alymas bu- 
plepaiynę ir baigtų dery- piadėtas 19ol metų ba- 
ba

PLIENO PRAMONĖ DI \BA. GINČAS TĘSIASI

Plieno įmonių kaminai rūksta, bet plieno p amoncs 
nėj matosi plieno darbininkų vadas Phili; Murray 
teismas.

ginčas tebėra neišspręstas. Deši- 
(linčą spręs aukščiausias šalieslandžio mėnesį ir dar nėra

Aliantai patiekė bolševi- užbaigtas, 
kams galutinas sąlygas, ku- jg išmestųjų iš partijos 
lių jie nebemano keisti. To- skaįčiaus 9,272 pasirodė 
se sąlygose yra numatyta (“neprieteliški elementai,” o 
tiktai laisvas karo belaisvių kiti išmesti už netikusius 
grąžinimas ir Rusijai nebus pasįeĮgįmus ar nukrypimus 
suteikta “neutralios” vals-nuo linijos. Valymas dar 
tybės titulas. Dėl kitų s^įnėra baigtas.
lygų susitarta seniau. Jei' ________________
Maskva norėtų taikos pa- Į 
Baubų, jos butų sutartos, Maskvos Spauda

Į5Į/CJU Utį HUf nrairouO, r\ati XI oclrvofiavx c»cj\ ▼ woet
diktatoriai nori 
kraujo praliejimą Korėjoj, j 

Nors bolševikai “derybo-; 
se” užsiima tiktai

vilkinti

ganda, bet jie siūlo ir toliau 
derėtis. Matomai, bolševi-

Visa Rusijos bolševikų 
propa- spauda garsiai šaukia, kad

Generolas Dodd Tyrinėja Šiaurės Aukštasis Teismas 
Buvo Kidnapintas Poliaus Paslaptis Svarsto Plieną

Pereitą savaitę bolševikai Gegužės 5 d. vienas Ame- Šį pirmadienį aukščiau- 
belaisviai Korėjoj, Koje sa- rikos lėktuvas nusileido sias šalies teismas pradėjo 
loję, buvo pagrobę genero- virš šiaurės poliaus ir po svarstyti “plieno bylą,” 
lą Francis D. Dodd, belais- trijų su viršum valandų vi- plieno kompanijų skundą 
vių stovyklų komendantą, šokių tyrinėjimų pakilo ir prieš vyriausybę dėl plieno 
Jis turėjo pasitarimą su be- grįžo į Kanadą. Dabar pa- pramonės perėmimo į vy- 
laisvių atstovais vienos sto-'skelbti poliaus tyrinėijmoiiiausvbės rankas.

Bylos klausant savo pa
žiūras išdėsto vyriausybės

vykios vaituose, bolševikai kai kurie daviniai, 
ten jį pastvėrė, įvilko į vidų Šiaurės polius yra vande 
ir pradėjo “vesti derybas” niu padengtas. Juros gilu-Į atstovai ir plieno'kompani
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Bolševikai Grasina Vėl
Užblokuoti Berlynu

Stalino Lėlė Ulbricht Sako, kad Pasekmės Bus Neišven
giamos; Rusų Spauda Rašo Apie Karą; Visas 

Triukšmas Keliamas dėl Vokietijos Galimo Įsi
jungimo į Vakarų Karo Sąjungą; Vakari

nė Vokietija irgi Bijo Apsispręsti

• i i Dar ši gegužės mėnesį rlieno Darbininką vakarines Vokietijos vy-
Unijos Konvencija liaus>'be yra pasižadėjusi

______ pasirašyti sutartį dėl bend-
Gegužės 13 d. Philadel- ro. su Vakarais gynimosi 

phijoj prasidėjo plieno dar- pneš gresianti rusišką im- 
bininkų unijos konvencija Pe;ta izmą ir dėl sukėlimo 
MunicipaI Auditorijoj. Da- v?kl.skos armiJos Vakarams
lyvauja 2,500 delegatų iš^^J1', ... . .
visų unijos skyrių, išsimė- Vakarinėj Vokietijoj eina
čiusių po visą kraštą ir Ka- kars^1 gincat dėl Vokietijos 
na(ją sutarto dėjimosi į karo są-

Šiuo tarpu plieno darbi- su Amerika, Anglija
ninku unija skelbiasi turin- 11 Piancuzija. Vokietijos 
ti 1,079,632 narius suorga- kanclerio Dr. K. Adenaue- 
nizuotus j 2,200 skyrių ar 110 koalicijoj yra nemažai 
lokalų. politikierių, kurie reikalau-

Be einamų klausimų, ku- ^a. ^^Uį pakeisti, nes ki
liuos unijos konvencija tu- ^?e negalėsią jai pritar- 
rės išspręsti, vyriausias Pa(^ «Be Įeikalauja pa
klausimas konvencijoj šiais ke^s^ sutarties nuostatą, 
metais yra plieno pramonės Pa^a^ kuii Vakarų v aisty- 
ginčas, arba išgavimas į§ Lės galės perimti Vokietijos 
darbdavių uždarbių stabili- vyriausybės kontrolę, jei 
zacijos komisijos darbiniu-ikaras, bokševikų suki
kams pripažinti uždarbių llmas ar kokla klta nepap- 
pakėlimo. Kompanijos at- rasta padėtis.

Bolševikai pereitą sek
madienį Esseno mieste, va-

dėl generolo paleidimo. ima ten nustatyta 14,150 
Po keturių dienų derybų,: pėdų. Pavasarėjant ledas

. .. sutraukus apie stovyklą po-ties šiauriniu poliu pradeda nės perėmimas yra priešin- 
*okieį^a.rą desėtkų tankų ir pada- trūkinėti. gas konstitucijai, neturi tei-

. su a irius kai kurių pažadų bol- Lėktuvas lėkdamas į siau-iginio pagrindo ir vyriausy- 
karų valstybėmis. sevikams, gen. Dodd buvo tini polių užtiko vienoje bė turi pramonę grąžinti
spauda sako, kad tiktai So- paieistas. vietoje admirolo Peary pa- savininkams. Vyriausybė
vietų Sąjunga siūlanti tei .....

Vokietijai gresia naujas ka
ras, kuris ją ir vėl nuterios,

jų advokatai. Kompanijos 
skaito, kad plieno pramo

sisakė tokį uždarbių pakėli
mą duoti, kol vyriausybė

kantis atrodo, kad kalbėji-Jeigu vakarinė 
mas “pro langą” jiems yra i dėsis į karo sąjungą su Va-I 
naudingas propagandos su
metimais, nes bolševikų de
legatų prasimanymai ir me
lai yra paskui skleidžiami 
po visą Aziją.

Generolas M. W. Clark 
dabar praneša, kad padary

Virš Seattle Miesto 
Sprogo Meteoras

Sekmadienį nakčia, 1:26 
vai. po pusiaunakčio, Seat
tle, Wash., miestą aplankė 
didelis meteoras, kurį matė 
daugelis žmonių. Virš mie
sto meteoras aukštai ore iš
sprogo, bet jo skeveldrų 
dar niekas neužtiko. Dau
gelis žmonių matė “ugnies 
kamuolį,” kuris dideliu 
greitumu lėkė virš miesto ir 

.paskui su didžiuliu trenks
mu sprogo. Stebėtojai įvai
riai spėja dėl aukštumo, ku
riame meteoras išspręgo, 
vieni sako, kad jis buvo 2,- 
00b pėdų aukštume, bet kiti 
stebėtojai mano, kad daug 
aukščiau.

Nepaprastas dangaus sve
čias miestui nepadarė jokių 
nuostolių, nors daugelį 
žmonių išgąsdino sprogimo 
triukšmas.

negarantuoja joms kainu karineJ Vokietijoj surengė 
pakėlimą, kuris uždarbių k™vinas riaušes, kuriose 
pakėlimą pilnumoj išlygin- zuvo vienas demonstrantas,

o daugelis žmonių buvo su
žeista.

Rytinė Vokietija grasina 
ginkluotis, jei vakarinė Vo
kietija pasirašys karo sutar
tį su Vakarais, o rusai aiš
kiai grasina vėl pradėti 
Berlyno blokadą ir išvaryti 
Aliantus iš Berlyno lauk.

Ar Bonn’os vyriausybė 
pasirašys sutartį, dar nėra 
tikra. Dr. Adenauer yra už 
sutarties pasirašymą.

Bolševikų grasinimai pra
dėti naują Berlyno blokadą 
ir rusų grasinimai karu ke
lia nemažo susirūpinimo 
vokiečių tarpe. Kartu vo
kiečiai dar tikisi daugiau 
nuolaidų išsiderėti iš Alian- 
tų, kurie taip “laimėjo” ka
rą, kad dabar tariasi esą 
reikalingi sumuštos Vokie
tijos pagalbos.

tų ir net duotų kompani
joms dargi papildomo pel
no.

Derybos tarp unijos ir 
kompanijų eina jau nuo 
1951 m. lapkričio 27 die
nos. Darbo sutartis tarp 
unijos ir kompanijų pasi
baigė su šių metų pradžia, 
bet unija, vyriausybei ragi
nant, iš keturių kartų atidė
jo numatytą streiką, o tuo 
tarpu derybos buvo veda
mos, bet susitarti taip ir ne
pasisekė. Sausio mėnesį 
unija atlaikė nepaprastą 
konvenciją, kurioje plieno 
ginčas buvo plačiau aptar
tas ir priimti tarimai dėl 
darbininkų uždarbių pakė
limo būtinumo.

Plieno darbininku kon-• *
vencijoj kalbės vyriausybės 
atstovai: vice-prežidentas

slėptus dokumentus, ku- aiškina, kad plieno gamyba 
riuos šiaurinio poliaus atra- yia būtina kraštui ir jos jo- 
dėjo ekspedicija buvo pa- kiu budu negalima leisti su
slėpusi keliose dėžėse. Do- stabdyti, kas neišvengiamai

•ingą vokiško klausimo 
sprendimą, nes tiktai suvie
nijus Vokietiją į vieną vals
tybę ii grąžinus jai nepri- autj smurtu ir norint iš- kumentai atrasti Ellesmere įvyktų, jei vyriausybė butų 
klausomybę karo ga ima d tj pagautąjį generolą saloje. palikusi kompanijas ir uni-
dar išvengt.. Rusų spaudo- tartojin!o. Bet bol- ------------ --------------- jas toliau tartis.
je daug grasinimų ,r del REPUBLIKONAI Al. aukžčiausias teismas

pasisakys dėl vyriausybės 
konstitucingumo,

tieji bolševikams pažadai

I. REPUBLIKONAI 
U2 GEN. EISENHOWER

r, , a, , i , sevinai siaut mu ivuieiuj nBerlyno. Atrodo, kad ru- pradeda
sai grasinimais ,r vilioji- propJaįndos ma,una apie

tuos pažadus ir jų “sulaužy-
------ -------- x----  —v SULH1- „
ties su Vakarų valstybėmis.. _________________
Nllsnvt? ŽMONA TITO ĮSPĖJA Jkonvenciją Chicagoje ir u- at ime Tuo tarpu vi.
NUŠOVĘ ŽMONĄ, VAKARUS DĖL TRIESTO f delegatai išrinkti genero- ,uomeneį svarbu yra kad

KALES IKI MIRTIES do Elsenhovveno šalin,nUl ....... pramonė nesustotų>
„. ,, , Jugoslavijos diktatorius J senatorius l ait iki šio- ilgiau užsitęsęs plieno
Clarence Marsden VakanJ lei ->-------- -• *

mais nori atbaidyti 
čius nuo pasirašymo

žygio Konstitucingumo, ar 
... , republiko-gaj suras kokį nors kitokį

nų partijos konvencija js- atsakymą, neaiškinant iš es- 
(linko 8 delegatus į partijos prezidento teises, greit

Rhode Island

. lo Eisenhovverio šalininkai. oiįeno 
Bet senatorius Taft iki šio-;.

, ,, ,, ----- ---------------------------- ,, turi daugiau delegatu ramvbos susitrukdymas bu-
Loveli, Mass., 43 metų ma-val beg dė, Tl.iest0 Jig|konvencijoj, kaip gen. Ei- dide]ė nelaimė „e tiktai 
simstas ir trijų vaikų tėvas,, Rad j ]avija ne. senhover. Amerikai, bet ir visam lais-
sj pirmad.eni buvo nu elsLpripažins Amerikos ir Ang-i^—-———— vajam pasauliui, 
tas kalėti iki gyvps galvos terjm0 .,eisti Tries. NAUJA PRIEMONĖ JReiki'a pastebėli. kad
uz savo žmonos nušovimą tQ miesto tvark Italijai| • NAMUS APSAUGOTI jau?vbė
praeitų metų gruodžio " ----- .

gaivos į-jog tarimo perleisti Tries- ^AUJA PRIEMONĖ
žmonos nušovimą tQ miegto tvarkymą Italijai | - NAMUS APSAUGOTI riaugybė siulė kongresui, .**; 5™

0 ir suras būdų tam pasiprie-: Viena didelė kompanija ;ej jam nepatinka vvriausy-'Į. re5°’™s. aan ,
-------- . .. - , - y.bmjr kiti vynausybes at- Gavo Dolerių

Alben W. Barkley, .darbo
__  ______ ~ ~ ........ .. ice j. To- Šen .McCarthy

d’ LK?thn^ma^įpil?iPvZ1J;sinti. Triesto klausimas,!pradėjo gaminti iš asbesto bės*1 žygis perimant^pramo-!b.m ’.r D .....
no kaltas ,r aiškinosi, kad , j ,avijos vad ir cemento mišinio laput ę, išleisti įstatymą, kuris *0™; Bus priimti „• poli-
žmona jį krimtusi be pano- T„Jnamn išndn^l ..............itiniai tarimai del šio rudens
vos

na jį įim usi e p- ' negali būti išspręstas be Ju-namų išorinei pusei apsau- , uotu vyriausvbei galimy-i-1?.1 tal 
,r jis, netekęs lygsvaros, go5lavjjos.plitilnaro - goti. Tokie lapai yra įvai-i,žs plieno ginčą išspręsti llnklm,i- 

rių spalvų ir jais padengtas šitokiu budu. Vyriausybei 
namas yra gerai apsaugotasnesvarbu, ar ji vienu ar ki-

ją nušovęs

‘Aš Esu Amerikietis’ Diena

SIŪLO NEMOKĖTI 
ŽYDAMS REPARACIJŲ gūžės

EGIPTAS BAUDŽIA 
KAIRO RIAUŠININKUS nuo u£nieg drėgmės. tu budu tą ginčą užbaigs, 

bet jai labai svarbu, kad
Ateinantį sekmadienį, ge- Egipto policija jau suėmė GENEROLAS COLSON lieno gamyba nesustotų. Ir 

•ūžės 18 d. po visą Ameri- virš 120 žmonių, dalyvavu- ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ aukščiausias teismas su ta
Į ką bus

Senato viena pakomisija 
tyrinėja senatoriaus Mc
Carthy tinkamumą būti se
nate ir ta proga aiškina 10,- 

PLIENO STREIKAS 000 dolerių, kuriuos tas se-
BRANGIAI KAINAVO natorius gavo iš vienos sta-

_____  tybos firmos už parašymą
Žurnalas “Stepl” apskai- knygutės apie statybą. Sta- 

čiuoja, kad kelių dienų ga- tybos firrtja, Lustron Cor- 
davė senatoriui 

knygutei parašyti
Korėjos fronto vadas ge- kritiška padėtimi turės mybos susitrukdymas plie- poration, 
rolas Van Fleet atleido iš skaitytis. no pramonėje sumažino medžiagą

plieno gamybą 2,360,000 ir sumokėjo jam 10,000 do- 
nemokėti žydams atlygini-dais, pamaldomis. Tos die-ginta daug namų. belaisvių stovyklų komen-ALIEJAUS VALYKLŲ tonų, arba pagaminta tiek lerių už pasirašymą auto-
mo už hitlerinio režimo pa- nos minėjimas turi tikslo Teisiamųjų tarpe yra “so- dantą, už duotus bolševikų STREIKAS TĘSIASI plieno mažiau, kiek reika- rium, bet ta firma buvo se- 
darytas žydams skriaudas atkreipti ir ateivių ir čia- cialistų” (hitlerinių) parti- belaisviams pažadus,, kad Vyriausybė daro paskuti- linga vienam milionui auto- nato tyrinėjama dėl jos 
iki to laiko, kol Izraelis su- girnių dėmesį į pilietybės jos vadas Ahmed Hussein išlaisvinus belaisvių pagau- rtS pastangas užbaigti alie-mobilių pagaminti. Susi-gautų paskolų iš valdžios 
tiks sumokėti atlyginimą iš svarbą, kartu pabrėžiant lo-ir jo bendradarbiai, kurie tą gen. F. T. Dodd. Į jo jaus valyklų streiką, kuria-trukdymas tęsėsi tik kelias banko ir senatorius McCar- 
Palesfinos išvarytiems ara-jalių piliečių pareigas savo kaltinami riaušes planavę-vietą paskirtas gen. H. L. me dalyvauja 90,000 darbi-dienas, bet ir tai atsiliepė thy buvo patsai vienas iš ty-

minima “As Esu šių Kairo kruvinose riaušė- 
Lebanono vyriausybė krei-; Amerikietis’ diena. Ji bus ęe sausio 26 d., kada buvo nei 

pėsi į Vokietiją ir prašo jos minima koncertais^ para- užmušti 67 žmonės ir sude- pareigų gen. C. F. Colson.

bams. kraštui ir sukurstę. įBoatner. ninku. bendroje plieno gamyboje, rinėtojų.
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KORĖJOS KRIZĖ reikale ir nebesipriešins,!
„ . , ... jei, paliaubas padarius, bol-'
Korėjos denbos P1 ieJ° ševikai gerins, stiprins arba 

prie neatrisamo mazgo. nauj^į statys karo aero-
Per 10 mėnesiu vilkintu i bromus
rybų susitarta visais klau
simais, išskyrus tris ir dėl Į galutinuosius Aliantų 
tų paskutinių trijų klausi- į pasiūlymus bolševikai kol 
raų Jungtinių Tautų dele- kas atsakė tik plūdimais, 
gatai pasiūlė bolševikams nepagristais kaltinimais ir 
galutiną sprendimą. Tas delsimu. Jei jie tuos pa- 
pasiulymas nėra ultimatu- į siūlymus atmes, tai Korėjos 
mas, nes bolševikai gali dėl karas gris Į tą pačią padėti, 
jų derėtis, gal ši tą pakeisti, kokioj jis buvo prieš pa

liaubų derybų pradžią. Ta-bet esmėje Aliantų pasiūly
mas yra galutinas. Ilgiau 
derėtis, rodos, nebėra pras
mės.

da iškils klausimas ir dėl' 
karo nukėlimo i Mandžuri- 
ją ir i Kinijos pakraščius.

Iš Aliantų paskutinio ir 
galutino pasiūlymo ypatin
gai žymėtina, kad belais
viai nebus prievarta išduoti 
bolševikams. Virš 100,000 
belaisvių pasisakė nenori 
grįžti pas bolševikus. Bol
ševikams toks belaisvių ap-! ' ’
sisprendimas yra didelis Rinkimų rezultatai rodo 
moralinis smūgis, nes paro- didelį pasisukimą i kairę, 
do, kiek kinai ir korėjiečiai į darbiečius, kaip tą anks- 
“myli” bolševikišką režimą.'čiau parodė ir apskričių ta
kutis jiems buvo iš Mask- rybų rinkimai. Darbiečiai

ANGLIJOS RINKIMAI

Po apskričių tarybų Ang
lija pereitą savaitę rinko 
1.419 miestų tarybų. Buvo 

*! perrenkami 3,357 miestų 
itarvbu nariai.

tarybų rinkimuose 
laimėjo 883 naujas* vietas 

. ir prarado 46 turėtas vietas. 
Galutiną Aliantų pastų- Konservatoriai laimėjo 111 

Lyną parėmė ii prezidentas i nauj^ vietų ir prarado 641 
I romanas.. Amerika n ki- vje^a. “nepriklausomi” 
tos Korėjoj Jungtinių Tau-,^mon^ kurie tikrumoje 
tų pusėje kariaujančiosJša-lyra patys konservato- 
lys pasisakė už tą galutiną-j rja^ laimėjo 89 naujas vie- 
ji pasiūlymą, o prezidentas ir prarado 308 turėtas
Trumanas paaiškino, kodėl vje^aą
belaisviai nebus prievarta į
išduoti bolševikams. Jis sa- Rinkimų rezultatai, po
kė, kad galutiname pasiuly- šešių mėnesių konservato- 
me yra numatyta, jog irių valdymo, rodo neabejo=
“priverstino karo belaisviu re- į0'”’? pasukimą j kairę 
patriavimo nebus, kaip bolševi-l^s Žinoma, neseka, kad 
kai reikalavo. Negalima pri- W. Churchill vyriausybė 
leisti nė mčnties prievarta re- trauksis. Konservatoriai vi- 
patriuoti belaisvius. Tai yra Įsai nėra linkę išsigąsti savi- 
visai nepriimtina musų pagrin- valdybių rinkimų. Jie juk 
ainiams moraliniams ir huma-į išrinkti penkiems metams ir 

turi savo programą, kurią

vos užkartas. Virš 
belaisviu nenori grizu

pusės Į miestų

nitariniams principams, kurie 
yra pagrinde musų akcijos Ko
rėjoj
prievarta reikštu atidavima ju

. . , ,. -iir mažiauvargui ir kraujo praliejimui , . .. 
amžinai Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir -Jungtinių Tautų 
gėdai.

“Mes nepirksime karo paliau
bų atiduodami žmones į 
ir skerdvnes.”

KELfT~S, SO. BOSTON

••HOBSOV Laivo j t RiNINKŲ GELBĖTOJAI

Karo laivo “Hobson” nelaimė jurose, kur žuvo 176 vyrai, sujaudino visą kraštą. Pa
veiksle matosi karo laivo “Rodman“ vyrai, kurie labai aktingai gelbėjo skęstančio 
laivo vyrus ir dėka jiems 61 vyrą pasisek* išgelbėti iš audringos juros.

Kolektivizacijos Paslaptis
žemės, turėdamas šešius 
vaikus išlaikyti!

O kaip gyvenimas’ kol
choze? J. Grišmariauskas ir 
apie tai papasakoja Įdomių 
dalykų. Jis pats, kaip val
stybės tarnautojas, padėjo 
organizuoti ir prižiūrėti

Juozo Grišmanausko Kny- pliki ir gatavi eiti ne tik į 
go* pasiskaičius kolchozą, bet ir į kapus,

Visi girdėjome apie tuos nes neliko kas valgyti. Kar-
tris pabėgusius nuo bolše- ’-u su kolektivizacija ėjo ma . . , 
viku lietuvius žvejus, kurie kiniai žmonių gabenimai j'kolchozus purienos apielin- 
1951 metais, liepos 17 d., vergu stovyklas. !kew T" knleho™ sns.nr-
su žvejų laivuku pasiekė J- Grišmanauskas apra
Švediją ir dabar lankosi lie- šo Kartenos apielinkės ko-iY^.T

; K • reni ir kaimynai nebegalėjolabai įdomią knvga ame veigų sto\vkla>. Jei skaity-:. . * T) . . ... .MjuiLĄ . *. t • jo paremti. Pnes ėjimą igyvenimą Lietuvoje pne ti, kad į vieną gyvulini va- k j h K Valančias * 
bolševiku. Tą knygą kiek-tgoną “eina” tik 40 žmoinųjkolcnozą Valdncius

Kas Savaite
Jis išvardijo buvusio New

, d Yorko majoro O’Dwyer
skiltuosius bičiulius ir d t au-

dabar iš kai>’° kyšininkus. Jis
Mizaros sužinome, X'skln° saTO “biznio

sistemą, kaip jis tepė ir
... . . .. važiavo, kol nuvažiavo įVrskas ir visi. Laisvėje kalėjima> 0 (,abal.
jis sano. paskui save ir savo sėbrus

“Krypsta kainiop darbinin- į§ policijos.
kai, krypsta kairiop valstie- į 
ėiai, krypsta kairiop inteli
gentai, krypsta kairiop ir “Pieckistanas” Ginkluos is 
blaiviau į dalykus žiun: kata
liku dvasiškiai.“ i Lytinės \ okietijos bolše-

Visi krypsta kairiop! "k*ka vyriausybe paskel- 
Kairiop ir tiesiai i Maskvos be Pasauliui, kad j, -gink-
gardeli. Ir vis tai todėl, luMS' . n!s ? .tu,int'. b“'* 
kad vienas jėzuitas, Alig- Pasiruosusi gintis pnes Va-

“Krypsta Kairiop”

Iki šiolei žinojome 
vienas ar kitas dalykas nu
eina “velniop,
Rojaus
kad viskas eina “kairiop.”

o

imperialistus,
Staliną. Matote kokią ga-"ori įkinkyti į savo 
lią turi vienas jėzuitas, ka- vežlm« vakarinę Vokietiją, 
da jis įstoja į Stalino aviny- Toks rytinės Vokietijos 
čia! pasisakymas yra akių du-

Nuo bolševikų partijos mimas. Akių dūmimas to- 
įsikurimo Amerikoje “Lais-dėl, kad vokiškos lėlės jau 
vė” ir jos dvinukė sesė senai ginkluojasi ir turi pa
ulinis” kasdien rašo, kadruošę kadrus nemažai bol- 
“masės vis daugiau ir dau-ševikiškai armijai. 50,000

hiero Tondi, pasisakė už karu kurie
karo

kartotinai bando išmelžti iš iriau sakant, armijos kadrai, 
Stalino pasekėjų 10,000 ka- karininkai ir puskarinin- 
pitalistinių dolerių, nes kiai. Apie juos lengva su- 
skaitvtojai neišlaiko laik- spiesti kelių šimtų tukstan- 
raščių prenumeratomis. Kai čių vyrų jėgą.
visi eina “kairiop,” tai _ ...... ,
“Laisvės” ir “Vilnies” skai- Bolševikai balamutai ma
tytojai traukia velniop. Ino’. kaf Jle ^v0. g*‘asuu- 

mais ką nors įbaidys. Jei 
„ . .. M . vakarinėj Vokietijoj politi-
Kaip Jis Meluoja kieriai “išsigąs,” tai ne dėl

Antanas Bimba apie G e- tos armijos, bet norėdami 
gūžės Pirmosios riaušes To- išsiderėti daugiau laisvės ir 
kio mieste rašo: gauti daugiau nuolaidų.

tu-
rėjo 7 hektarus žemės ir ba- 

Le-
kolchozininkai 

i nukeliavo į kapus iš bado, 
bet visų kolchozo baudžiau
ninkų gyvenimas yra baisiai 
skurdus, pusbadis, prislėg-

vienas Amerikos lietuvis tu- tai iš vienos mažos apielin-: , nornl-rA " xto 
retų perskaityt,. Tobm.e-.kes v.enu pas.mojtmu buvo nin0„ ke)io koIchozjni 
n Kvadratai, ka tik įsėio is išgabenta 32i> žmonių i ver- __  - ,____ ,išgabenta azu žmonių 

giją, o bolševikai išsigudri 
na į vieną gyvulinį vagoną 
sukimšti ir po 50 ar 60 žmo
nių!

Išvežtieji buvo “buožės” 
arba ir smulkesni ukinin-

ji Kvadratai, ką tik išėjo i 
spaudos, išleido J. Kapo
čius).

J. Grišmanauskas gyvai 
ir labai įdomiai aprašo savo 
ir jo dvejų pabėgimo drau
gų ištrūkimą iš bolševikiš
kos nelaisvės, bet įdomiau- kai, kurie aiškiau buvo pa 
šia toje knygoje yra ne bė-trišakę prieš kolchozus. Tai 
glių avantiūra, bet kasdie- tik vienos apielinkės vieno 
ninis Lietuvos žmonių gyve- vežimo aukos, o tokie žmo- 
nimas, ypač kaimo gyveni-jnių vežimai į kietą vergiją 
mas. ėjo po visą Lietuvą, visose

tas ir beviltiškas. . _ ____
“lai šitaip

Valstiečių išsigelbėjimas jginklais palaikoma 
nuo bado mirties yra “60ivaWžia pasitiko savo ‘nepri

klausomybę.’ Penki šimtai žmo
nių sužeista,

iStCigto
Japonijos

Jų “Principai’

Churchill, nors ir gavęs ma-. Bolševikai Lietuvoje vi--apielinkėse ir ne vieną ki 
Gražinimas tų belaisvių’^ balsų, nors surinkęs sus valstiečius suvarė i kol-tą kai’tą, bet dažnai. Kiek 

balsų, kaip dar-
biečių partija rinkimuose i 
parlamentą, žada žūt būt

Plieno kompanijos gar
biai skelbia, kad jos “iš 
principo” negalinčios sutik
ti su plieno darbininkų rei
kalavimu įvesti plieno pra

arų” žemės (maždaug pu
sė dešimtinės), tai taip va
dinamas prisodybinis skly
pas, kurį kolchozninkas sa
vo rankomis apdirba jr gi
nasi nuo bado mirties, kaip 
jis išmano. Kad valstiečiai 
yra išsiilgę geros duonos 
gardaus kvapo J. Grišma
nauskas pasakoja labai įti
kinamai, kaip gali pasakoti

penki šimtai su-
kišta Į kalėjimus tik viename 
Tokvo mieste.

“Kaip tai darbo liaudis drįso
švęsti Pirmąją Gegužės! Ji tu- -• ............................. ....
rėjo būti kraujuose paskandin- ^onej unijinę šapą (kui 
ta ir tapo paskandinta. į visi daibininkai, priimti į

“Naujieji Japonijos valdovai Į^aiįstoti Į uniją), 
pilnai įrodė, kad jie ne blogesni K°mpanijos sako, kad toks 
teroristai už senuosius valdo- nuostatas darbo sutartyje 
vus. kurių nuvertimui musų ša- pažeistų darbininkų laisvę.

chozų baudžiavą. Jie skel-ig1 aukM išvežta? Deja. me 
bia, kad visi valstiečiai “sa- kas aukV neskaito, nes kam 
vanoriškai” dėjosi Į kolcho-Jos ruPi? Bolševizmo tvar
aus. Kaip gi atrodė tas sa- koJe žmogus nieko nereiš- 
vanoriškumas praktikoje? kia* Yra tik Įrankis vald- 
Taigi. jis buvo toks, nuo ku- žios rankose, įrankis gery

bėm? kurti, įrankis karo po
litikoje, įrankis “socializmo 
tvarkai” ir žiauriausiai ver-

įgyvendinti.
Kol kas Anglijos konser- 

vergiją vatoriaį tiktai padidino var
totojų naštą ir savosios de-

tiktai tas žmogus, kuris pat- bs paklojo keletą šimtų tuks- i

rio plaukai šiaušiasi.
ir galu-nacionalizacijos programos J ko^cko^us ku

tinai. Priverstino belaisvių i nespėjo dar Įvykinti. Beri . biaunau?las smurtas, ge- 
grąžinimo jų bolševikiš-’plieno pramonė ir sunkve- 131 suPlanuotas ir pravestas

Pasakvta aiškiai

kiems budeliams nebus. 
Toks

Amerikai nebuvo lengva 
padalyti, nes aštuoni tūks
tančiai musų jaunų vyrų 
yra bolševikų nelaisvėje ir, 
jei derybos nutruks, tai tų 
jaunų vyrų išlaisvinimas 
gali ilgai nusitęsti. Bet 
Amerika teisingai apsi
sprendė. Negalima bolše
vikams grąžinti žmones, 
kurie nenori būti grąžina
mi, nes toks prievarta grą
žinimas butų padarytas 
“amžinai Jungtinių Ameri
kos Valstybių gėdai.”

žirnių transportas visgi za- 
apsisprendimas dama grąžinti privatiems

kapitalistams.
Vėliausiomis žiniomis 

darbiečiai paveržė iš kon
servatorių ir “nepriklauso
mųjų” antisocialistų 1,294 venimus 
vietas miestų tarybose. Vi
sa eilė miestų, kurie iki šio
lei turėjo konservatorių val
džią, perėjo į socialistų ran
kas.

PIRMIEJI SKIRTUMAI
Du republikonų kandida

tai į prezidento vietą, gen. 
Kiti galutinieji Aliantų ;Eisenhower ir šen. Taft,

pasiūlymai numato, kad 
Rusija nebus skaitoma “ne
utrali” paliaubų priežiūrai 
vykinti. Maskva yra di
džiausioji Korėjos karo 
kaltininkė. Iš Maskvos iš
ėjo Įsakymas pradėti Korė
joj kraujo praliejimą. Pri
pažinti karo kaltininką 
“neutraliu,” butų didžiau
sia nesąmonė' ir negarbė. 
Jau kas kas, bet Maskva! 
Korėjos kare tikrai nėra' 
neutrali ir jai “neutralu-
m a?

gijai kurti.
J. Grišmanauskonegirdėtu žiaurumu. Žinan- *J- Grišmanausko dėdė, 

tieji, kaip buvo kuriami dveJa hektarų (keturių ak- 
kolchozai Rusijoj, J. Gris- žemės savininkas, užsi- 
manausko aprašyme gal ne- sP- r^ 1 kolchozą. Jį
ras daug ko naujo, bet kas 
gi žino rusų valstiečių tra
gediją ir jų liūdnus pergv- 

1929-1932 metais?

įkalbinėjo, daužė per veidą, 
grasino, laikė kalėjime, bet 
dargi mušamas, pasakė ne 
ir tiek. Bet ir jis atsidūrė

Lietuvos kolchozinimas kolchoze, nes jam, kaip 
buvo atliktas 1948 ir 1949 “buožeiuždėjo tokius mo-
metais, kas po tų metų dar 
paliko už kolchozų ribų, tas 
buvo įvarytas vėliau, bet ne 
daug savarankišku ukinin-

kesčius, kad jis negalėjo jų 
pakelti. Iš jo pareikalavo 
sumokėti: 1,300 rublių pi
nigais žemės mokesčio, 120

kų bebuvo likę po didžio-!rVblių /raudi™° už te

vienu ginčijamu ir dabar 
svarstomu klausimu pasisa
kė labai aiškiai ir skirtin
gai. Generolas siūlo nema
žinti užsieniams ginkluoti 
siūlomos pagalbos, o sena
torius siūlo, be nukirsto 
kongreso komisijoj vieno 
biliono, nukirsti dar ir kitą 
bilioną!

Skirtumai tarp dvejų kan
didatų pasirodė aiškus

sios 1948-1949 
dijos.

Prieš kolchozų organiza
vimą bolševikai sudarė są
rašus visų “buožių”’, arba 
ūkininkų, kurie turėjo virš 
20 hektarų žemės. Tie tai 
ūkininkai buvo nužiūrėti iš
siųsti į vergų stovyklas Ru
sijoj. Kad “paraginus” ūki
ninkus dėtis Į kolchozus vi
si valstiečiai buvo apkrauti 
nepakeliamai aukštais mo
kesčiais, kad jie jokiu bu
du negalėtų jų apmokėti. 
Kas

metu trage- sius, 54 rublius mokesčių 
nž karvę, 24 rublius mokes
čio už kiaulę ir duoti 300 
litrų (kvortų) pieno nuo tos 
vienos karvės, duoti po 70 
kiaušinių nuo kiekvienos tu
rimos vištos, penkis centne
rius (1,100 svarų) javų (ru
gių ii' avižų), 70 kilogramų 
(154 svarus) mėsos, iš jos 
18 kilogramų jautienos ir 
likusią kiaulieną, duoti po 
vieną kilogramą vilnų nuo 
kiekvienos avies ir po 700 
gramų nuo kiekvieno ėriu
ko.

nebus pripažintas. iRepublikonams lieka pasi-(čiais, kurių niekas negalėjo

ir nepakeliamus mo*, 
kesčius pakėlė, tuos apkro-į Sumokėk tokius mokes- 
vė “nubuožinimo” mokės-

sai yra badavęs ir ilgėjęsis 
geros duonos.

Bet ir nuo savo “60 arų” 
valstietis turi mokėti nišų 
okupantams mokesčius. Jis 
moka nuo turimų gyvulių ir 
paukščių. Pajungtas žemės 
dirbėjas turi juk išlaikyti 
13 milionų visokių valdžios 
tarnautojų biurokratų, turi 
išlaikyti kelis milionus ka
reivių, turi maitinti apie 1 
milioną politinės policijos 
(N.K.V.D.) ir turi maitin
ti galingą karo pramonę, 
kurią Rusijos diktatūra vis 
didina, kad galėtų geriau 
pasiruošti karui.

Liūdną vaizdą piešia J. 
Grišmanauskas savo knygo
je, su kuria turėtų susipa
žinti kiekvienas lietuvis. 
Iš jos pažinsime musų gim
tojo krašto nelaimę, pažin
sime musų brolių juodą var
gą ir suprasime, kaip ru
sai okupantai kraštą iščiul
pia ir per savo agentus me- 
loja mums apie “laimingą” 
Lietuvos žmonių gyvenimą. 
Gerai padarytų ir lietuviai 
bolševikai, jei jie pasiskai
tytų “Tolimuosius Kvadra
tus” ir pagalvotų,kaip Ma

tančių jaunų vyrų.”
Kas žodis, tai melas. Ge-

Bet “principo” žmonės iš 
plieno kompanijų viršūnių 
užmii-šta pasakytigūžės Piimąja Tokio darbi- “'."VT? visuome-

ninkai šventė' visai laisvai,.™'vlsa el e s.tamb!«« 
apie 300,000 žmonių de: amones 9aky tur, un.jines 
monstravo gatvėse. Brt bol-i^V 'į,e ! Pasa’
ševikų “aktivistai” dali mi- k ! 11 l.’lle.'?0 .komPa' 

. i*. f- •• tujos turi pasirasiusios darnios sukurstė pulti policiją, k J us u<*
užpuldinėti amerikiečius.
Policija mušeikas 
sudrausti, o Bimba meluo
ja, kad darbininkų šventė 
“paskandinta kraujuose.” 
Tai melagis!

Tepė ir Važiavo

New Yorko teisme pasi
rodė liudininkas Harry 
Gross, nuteistas kalėti iki 
12 metų lažybininkas. Jis 
seniau nenorėjo liudyti apie 
kyšių davimą New Yorko 
policijai, bet, pasėdėjęs ka
lėjime, apsidūmojo ir pra
bilo. Prabilo ir užpylė kar
štų barščių aukštiesiems po
licijos ponams už kalnie- 
riaus.

H. Gross liudijo davęs 
kyšių 200 policininkų. Sa
kosi davęs aukštiems poli
cijos viršininkams, kapito
nams ir eiliniams tvarkos 
dabotojams. .Jis sakosi su
pylęs į kyšininkų kišenes 
apie milioną dolerių, bet ir

su unijines sa- 
nuostatais. Jos turi pa

J sirasiusios tokias sutartis su 
plieno kompanijų mainose 
dirbančiais mainieriais, su 
kompanijų nuosavybėje 
esančių gelžkelių darbinin
kais, su kompanijų nuosa
vybėje esančių laivų tar
nautojais.

Keisti “principai,” ku
liuos kai kada galima pasi
dėti į kišenę, o kai kada ga
lima pusti, kaip brangiau
sią daiktą.

Belaisvių Belaisvis

Bolševikų belaisviai Jung
tinių Tautų rankose pasi
mokė iš maištaujančių kali
nių Amerikoje ir pereitą 
savaitę pagrobė belaisvių 
stovyklų viršininką, genero
lą G. D. Dodd. Per ketu
rias dienas bolševikai išlai
kė komendantą nelaisvėje, 
patys būdami tankų apsup
ti. Pagaliau jie paleido ka-

cius is dvejų hektaru žemes . . . . ,, *7 -i • skvos agentai juos begedis-ir gyvenk sava rankiškai, i ° J 6
Bet Aliantai padarė nuo- rinkti, kuris šiame klausime sumokėti ir po tokio “nu-kaip koks “buožė”! Ir tai^3^ apgaudinėja, 

laidą aerodromų statymo juos teisingiau atstovauja, buožinimo” valstiečiai liko iš dvejų hektarų žvyrinės K. S.

pats daręs 20 milionų lažy-',inįj bet boIŠ€vikai 
bų bizni. Tiek per metus! |viai ne ką telaimėjo Tan.

kai stipresni.H. Gross išvardija var
dus, nurodo datas, vietas. —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RASO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Gražus Oras Mažai* 
Tepakenkė Parengimams

Kaip praėjusi žiema bu-

Apie lietuviško alaus ga- Į 
[minimą Chicagoj jau senai 
[šnekama. Išrodo, kad su
manymas virsta faktu. Ga-

vo ankstyva, šalta, sniegin-:,imas daiktas> kad “Naujie-1
ga, ziaui i, tai panašiai pa- nu„ piknike svečiai ir vie- 

ankstyvas,
piknike 

šnios jau vėdinsis ir gaivin- 
sis lietuvišku alumi.

vasaris yra ankstyvas, o 
kartu šiltas ir gražus. Bet 
jau pradedame bukštauti, 
kad nebūtų sausros metai. Ką Girdėjom pas Justina 
Paskutini lietų čia turėjome' Susirink Justina g. 
balandžio 23 cfc štai jau įrd k
baigtame pirmąją gegužes į . sk * o irm*au 
pusę ir nesulaukiame lie-girdžtų Jjustinas įapasa.
LciUS. i • *. • ikojo štai ką:

Gegužės pirmoji ypač bu-; _per diskusijas 
vo kaitri. Rytojaus dieną 

buvo gerokai vėsiau ir bu
vo patogu rinktis j Chica
gos Lietuvių Auditoriją, 
kur Įvyko Gegužės Pirmo
sios minėjimas, LSS 4 kuo
pos rengtas. Pavyko vidu
tiniškai.

su ma
rijonais jau paaiškėjo daug 
svarbių dalykų. Aš jums 
paduosiu tik faktus, o išva
das jus padarysite. Prisi
minkime tą, kad aš Į disku
sijas Įsikišau tada, kai ma
rijonai išpeikė Maikio Tė

SKĘSTANČIO LAIVO PASKUTINIS V A IŽDAS

karo laivui "Hobson” grimstant j juros du<ną buvo nutrauktas paskutinis paveikslas, 
kuris rodo iš vandens išsikišusi vieną laivo krašta.

Lawrence Padangėje
Atvyksta Svečiai iš Lietuvos Be minėtų veikėjų pra

mogos suruošime ir svečių 
aptarnavime dalyvavo:' Au
tose Dzidulionienė, Julia 
Jurkiutė, Uršulė Palaimie- 
nė, Domicėlė Čižienė, Mo
nika Petrikonienė ir Levosė 
Laukaitienė.

Dzidulionienės 
darbščiom ran- 

puošnios

vą, kad jis atsiskyręs nuo 
Jau balandžio paskutiny- bažnyčios dėl klebono ne-

—Klebonas, kurs grubi- 
joniškai pasielgė su Maikio 
Tėvu ir atstūmė ji nuo baž
nyčios, buvo džentelmonas

BROCKTON, MASS.

Pranešimas iš Lietuvos

DETROIT, MICH.

Darome Išvažiavima

Gegužės 24 d., šeštadie
ni, 6:30 vai. vakare, Lietu
vių Piliečių Klubo didžio
joj salėj Įvyks Lavvrence’o 
ir apielinkės lietuvių masi
nis mitingas, kuriame daly
vaus nesenai iš Lietuvos
į abėgę trys jauni vyrukai, Antosės 
ne ponaičiai su baltom pili- rūpesčiu ir 
tinaitėm, ne komisarai kom pagaminta 

[krauju suteptomis ranko- prijuostaitės buvo duota
[mis, bet rankpelniai, Lietu- prie Įžangos tikėtų kiekvie
nos žuvininkai, kurie ryž-.nai dalyvei (tą puošnią do- 
Į tingumu prasilaužė pro ge-’vanėlę gavo ir jūsų reporte- 
įležinę uždangą iš sovieti- ris dėlto jis gavo nuo sa-
[nės vergijos į laisvąjį pa vo frentų Įvairių Įvairiau-
sauli. Atvyksta ir dalyvaus šių komplimentų).
su mumis tikri Lietuvos su- 
inųs, jaunuoliai L. Kublic- 
[kas, E. Paulauskas ir J. 
Grišmanauskas.

Tai ne akademikai, ne 
profesionalai, bet paprasti 
iš musu tėviškės sunkaus

Šioj pramogoj grojo or
kestrą vadovybėj Mikės 
Pauliukaičio, kaitų grojo 
Stasys Juška, Jonas Zab- 
lackas ir Juozas Jurčikonis. 
Vakai-ui Įpusėjus orkestrą 
užtraukė maršą, o šios 
draugijos visos narės, pasi
puošę tomis gražiomis pri
juostėmis, sutartinai daina
vo liaudies daineles. Dau
giau tokių pramogų.

Tautiško Parko Atidarymas 
ir Kapų Puošimo Diena

Gegužės 30 d., kapų puo
šimo dienoje, įvyks lietuvių 
tautiško parko sezoninis 
atidarymas. Musų gražia
jam parke vakariniam šone 
randasi kapai, kui* ilsisi 
'musų artimieji. Kapų puo
šimo dienoje čia renkasi

17 d. vietos ir Gegužės 25 d., sekmadie
lietuviai turės nĮ, Lietuvių Socialdemokra- darbo darbininkai, kurie 
išgirsti į askuti- tų Sąjungos 116 kuopa ren- spalvotų pagražinimų 

ažiavimą mums pasakys- tikrą tiesą, 
gia_ kokis dabar gyvenimas mu- 

viesas parkas, kuris s« gimtiniam krašte, kai 
yra pabėgę iš Lietuvos, randasi už .apie dvidešim- ten šeimininkauja rusai at

myliu Į vakarus nuo
Kviečiame ne tik .... progų,.,,o

kurie

Gegužės 
apylinkės 

ma- retą progą
sis sekmadienis labiau tiko taktingo, tiesiog grubijoniš- palyginus su marijonais 
piknikams, negu parengi- ko ir papiktinančio pasiel 
mams salėse. Bet tada me- gimo su juo ir draugais, 
džiai buvo
sprogti. Sekanti sekmadie-i iau tokią pastabą. . .. T. . ..... .
nj medžiai jau buvo išlapo- mieji, peikdami Maikio Tė- mailj°nai pralai- įę uvos žvejai, une nese-
ję ir viskas tiko piknikams, vą, nutylite apie kleboną. m®J° n tegu br. J. Leimo- oai
Žinoma, ju niekas dar ne- Ar jis čia teisus? M arijo- nas Paiaso jiems kapitulia- le papasa os apie a ai-

nai su prideramu mandagu- d»klaraciją. Jis, pa- tinę padeų Luemyoje u sa- »*»><£•
mu priėmė ir mane pati ir iasy damas kapituliacijos /0
mano pastabą. Pareiškė jie: dėklai aciją

—Savo burnojimais
uet ne-guuu su juv į njonai parodo, kad jie pra-nes žinias iš Lietuvos. Ta .da draugišką išvažiaviH? di» • dieną atvyksta trys irieji į Hymouth Park. Tai g

buvo surengęs, o buvo ke
letas pirmaeilių parengimų 
salėse. Gražus oras nema
žai žmonių nuviliojo i par
kus, paežerę, miškelius, 
laukus, bet visi parengimai 
pavyko geriau, negu rengė
jai tikėjosi.

ėjunai.
1
į Tokių išgirsti gy- 

iš LietuvosSvečiu LSS 116 kuopai pnklausan- ,. ,. . ,. , . .x ,. * ;■ „ K , • vus liudininkus

įvyks sestadie- cius, bet ir visus, kurie no- , . . .... . ,.. .G, „ , . i i i - nedažnai pasitaiko ir kas

“Zinai, Justinai, kad tavo la' ?Iev°. b?“5"“ Lietu- "b gegužes Ii d., 6 tai .va- etų ke.etą valandų jaukiai nenorfe tikn|
vai? pasirodė mokąs to- kare, Winthrop mokyklos pialeisti su socialdemokra- &

klausime
pergyvenimus 

“ar pranešimas

pastaba 
singa. 
tam atvejy didesnė 
tenka klebonui.’’ Be

vietoj ir visai tei- 

Aišku, kad minė- k,us dokumentus gaminti, salėje, 478 No. Main St. 
kaltė, —Aš nesakau, kad reli- Susidomėjimas atvykstan 
to aš gija yra opiumas liaudžiai,

•‘Aš i bet dabar visi matome, kad 
kitaip nevadinsiu Komos katalikų vadų tarpe je, bet 

[kaip tik Justinu, nes mano yra tokių, kurie ne religi- kėje.
ne ne- j°s, o opiumo yra perimti, ką

įgirdaii .1, iuw -- jni-li.jj<xz.au<j

tais.
i

ži

nių iš savo gimtojo krašto, 
tiš tėviškės, apie savo baž- 

iš Detroito se- nykaimį, savo kaimą, savo 
Plymouth Road bakūžę samanotą, apie sa-

Važiuoti
ciais svečiais ir jų praneši- Ančiai*

mu jaučiamas netik vieto- važiuokit i vakarus (Plym- vo žilgalvius senelius, bro- 
platesnėje apylin- (jU<tk miestelio link). Pra- liūs ir sesutes. Todėl visi 

v isiems įdomu tik važiavus Fordo dirbtuvę ir pasimatysim šeštadienį, ge- 
atvvkusius iš Lietuvos

šeštadienį, gegužės 3 d. 
vakare Chicagos Universi- av
teto Inteniational House,skelbia ne ne-J°s, o opiumo yra perimti.aivyKusius iš Lietuvos ^nn Arbor kelia, tuojau gūžės 24 dieną tautiškam 
saleje pirmą svkį Amei oj k t j ne klagi kovą Ir jie per visą gyvenimą ne- žmones pamatyti ir išgirsti bus Middle Rouge Parkway name. Nepamirškite,

š liepia mylėti ir gera da’- išsiblaivo. * jų apie tikrąjį gyvenimą Edward N. Hfnes Driv/
*___ >. m.LaJ veįkČ!ryti net tiems, kurie musų; —Aš, lyg nujausdamas gimtinėje. Daug cia sukjt j kairę, o pavažia- Kyko Šaunus Pažmony.

1 ‘ Norėdamas iš-reikalą, atsinešiau pagarsė-*lklsl &autl salra bentfios-m- vę apįe pėdų, sukite Į *
Jo mokslui, jusi angliška kalba katali- formacijos tikslesnių žinių c]e?inę ir važiuokite dar Gegužės 3 d. klubo pa-

aš negaliu tavęs kolioti ir kišką laikrašti “Our Sun- api° savo artimuosius &pje pugę mylios. Tuomet talpose įvyko puikus pa-

[neapkęsti.” Taigi išrodė, day Visitor” balandžio 27 Įėjimas Į pranešimą ne- pamatysite stovintį auto- 
’kart mano diskusijos su ma- dienos laidos. Va du straip- mokamas. Kalbės visi trys mobili su dideliu užrašu:

T • - • p , irijonais eis etiškose ribose, sniai apie tai, kaip laimėti žvejai, t. y., L. Kublickas. "LIETUVA.” Ten, už ke-
leatras, arusiui ;uasiui rn-į pačiu išsižiojiinu. reiigįnes diskusijas. štai -J- Grišmanauskas ii E. Pau- jjų ar keliolikos pėdų

• s IrdiQin.-nmo duoda-'įauskas. Po bendro piane- musų išvykos vieta.
atsakoma i iškel-

Žmonės.” Tas pats veika 
las toj pat salėj pakartotas Į 
sekmadieni, gegužės 4 d. 
po pietų, kada termometras; 
rodė 91 laipsni šilimos. Ko-

Stasiui )aciu
kai v adovaujant. Be to jis.j.^ prįkajgiob man lai-[viename straipsnyje 
vai mo gra o ę. . -svamaniškus burnojimus, ma šešios taisyklės. Marinsimo bus

bu=

rii vix

sykiu teatre veik visos 
tos buvo išparduotos.

vie- . . pa_ uzsiutimą,

zmonys, kuri sui*uošė Mote
rų Pagarbos (Adoration) 
Draugija. Ši draugija gy
vuoja ir veikia prie vietos 
lietuvių tautinės bažnyčios. 
Jos pirmininkė yra Natalija

Prisimena, paliudi, maldin
gieji pasimeldžia, visi ap
taiso ir papuošia kapus. Po 
to eina Į rytinį parko šoną, 
tur vyksta piknikas. Čia 
susitinka savo gimines, ar
timus, pažįstamus ir sudaro 
vieną didelę gražią lietuvių 
šeimą ir girkšnoja, užkan
džiauja, dainuoja, išklauso 
prakalbininkų kalbas, žai
džia ir geroje nuotaikoje 
visi smagiai laiką pralei
džia. Taip būna kasmet, 
taip bus ir šiemet. Nepa
mirškite.
SLA 41 Kuopos Gegužine

Birželio 15 d., sekmadie
nį, Įvyks puiki gegužinė, 
kurią ruošia SLA 41 kuopa, 
prie labai gražaus ežero, 
Juliaus Pesliko sodyboje, 
Little Island Pond, Pelham, 
N. H. (camp southside). 
Nuvykti neklaidų ir netoli, 
nes Peslikų vasarnamis ran
dasi tik apie už 4 mylių nuo 
tautiško parko.

Ši gegužinė žada būti la
bai Įdomi. Yra užkviesta 

SLA centro atstovas.
Bus Įvairus turnamentai: 
plaukikų lenktynės, žuvi
ninkų varžytynės (Ras dau
giau pagaus žuvų), “45” lo
šimo varžytynės, lenktynės 
maiše, varžytynės kauliukais 
su abrozėliais ir daug kito- 

Kas norės

J Griežtos valandos išvy- Pajerskienė; Ona Veličkie- 
kos pradžiai neskelbiame, nė—vice-pirmininkė; Mari-

jonai diskusijose su Justu susirinkusiųjų kiausi
Viena m^s Įvairiais reikalais.
‘Don’t Žvejus užkviečia ir jų!bet. Patariame suvažiuoti jOna Čižiutė — iždininkė,

skelbia buk aš sakęs: “Aš[misinform.” Autorius čiaįp r a n e š i m a organizuojaanksčiau. Dal.s Marijona Rudienė—finan-
Stalino nuomonę; rašo: “I have knovvn a stu- Brocktono Lietuviu Tarvba.[mu^ kuopos narių bus te- sų raštininkė, Rozalija Žo-

bet religija pid ansvver to delay a con- Visi lietuviai kviečiami (nai atvaziav? Jao anksti ry- romskienė—užrašų sekreto

buk aš bedievis,
ritaikė tain kad šeštadieni samomngas ^esos neapken- nesilaike ne vienos, sitaike taip kad sestaq en, melQ a kintag Jie taisyklė skelbia:
gegužes 3 d., kada Lietuvių J ’ ... į. = .. . Jn, Antnrl*
Teatras vaidino “Naujuo
sius Žmones,” Tai Chicagos 
Lietuvių Vaikų Teatras Ha
miltono Parko Auditorijos 
teatrinėje salėje turėjo sa-[ 
vo parengimą. Ten vaikų vo 
ir tėvų buvo kupina salė.[“Pagonybė ePraktikoje.” 
Tas pats vaidinimas toj pat Dabar prieš akis turime Ro- 
vietoj bus pakartotas gegu- mos katalikybę praktikoje, 
žės 17 d. —Marijonai vienaip kal-

Lietuvių Teatro parengi-1, bėjo, kitaip pasielgė. Savo 
mas gegužės 4 d. supuolė su, pasielgimu marijonai pasi- 
Butkų Juzės penkerių metų rodė, kaip jie ištikimi savo 
mirties minėjimu, kurį ren- Mokytojui, 
gė Chicagos Lietuvių Lite- —Kunigas, kurs neturi 
i aturos Draugija. kantrybės išklausyti sau

“Naujienų” pirmutinis priešingą nuomonę ir žmo- 
piknikas Įvyks birželio 22 niškai paaiškinti savo mok- 
dieną. Mą, netinka prie altoriaus.

palaikau 
ne bedievybė, 
yra opiumas liaudžiai.”

—Nesenai “Drauge” bu- 
straipsnis pavadintas

versi on 20 yeai
mes

■
Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 

ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais. tas skaito 8-10 puslapiu savaitrašti

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

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

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

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

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

matome pas marijo- luoti. 
nūs? Jie ne tik klaidingai 
informuoja, bet skelbia ir 
aiškią netiesą. Jie skelbia, i 
kad Voltaire buvo “begė
diškas ir ciniškas bedievis.”
O Voltaire yra pasakęs, 
kad jei Dievo nebūtų, tai jį 
reikėtų prasimanyti. Fer- 
ney miestelyje, kur Vol
taire ilgai gyveno, buvo pa
statęs koplyčią su užrašu:
“A Deo erexit Voltaire.” 
Marijonai skelbia buk Vol
taire mirdamas šaukėsi ku
nigo, o Encyclopedia Bri- 
tannica rašo, kad Voltaire 
kitų pašauktus kunigus iš
prašęs iš savo kambario. 
Musų Justą marijonai vadi
na bedieviu, o jis nebuvo, 
nėra ir nebus bedievis. Tai
gi viską, ką marijonai taikė 
Justui, grąžiname marijo
nams.

—Reiškia, marijonai dis
kusinės etikos mokinosi ne 
iš tokio laikraščio, kaip 
“Our Sunday Visitor,” o iš 
“Vilnies” ir “Laisvės.”

Tuomi ir baigėsi musų 
būrelio pasikalbėjimas.

Laisvamanis.

O ką, dalyvauti. Prašoma nevė-įL°*

—BLT.

Gražus Pobūvis

LSS 116 Kp. Valdyba.
re ir Ona 
globėja.

Subatienė—kasos

Steigiamojo Lietuvos Seimo Minėjimas
Įvyks Gegužės 23 d., 7:30; voti dėl savo laisvės, Stei- 

val. vakare, Piliečių Klu- ąįamojo Seimo dvasia turė- 
be, 280 Union Avenue, tų būti gyva.
Brooklyne Minėjime kalbės buvę
1920 metais gegužės 15 Steigiamojo Seimo narys ir 

pobūvis Įvyko balandžio 26[d. lietuvių tauta visuotinu žinomas visuomenininkas 
d. Sandaros svetainėje. JĮ ir laisvu balsavimu išrinko Kipras Bielinis ir kiti kai-[iš 
ruošė Brocktono Lietuvių įteigiamąjį Seimą. Lietu- bėtojai. Bus nušviesta ir 
Tarybos komisija, Į kurią‘vos Steigiamojo Seimo susi- dabartinė Lietuvos laisvini- 
įėjo pp. Jurgeliunas. Brei- linkimo 32 metų sukaktis mo i(Ova-
vis ii činčys. lietuvių tautai yra labai Minėjimą ruošia LSS 19

Pobūvis buvo gražiai pa-'x<i,bi. Steigiamasis. Sei- kuopa j,, jaunųjų socialde- 
rengtas, bet žmonių buvo ynas tautos vardu patvirtino mokratų grupė. Įėjimas 
neperdaugiausiai. Gaila, ir įgalino V asario 16 Aktą, ]ajsvas> be mokesčio. Pra-
Galėjo būti daug daugiau nustatė ateities gaires, pi i- gomj vjPj tautiečiai atsilan- žaidimų, 
ir senųjų ateivių, ir dagi- imdamas demokratinės res- kytj gegužės 23 d., 
mių, ir naujakurių. Iš pro- publikos konstituciją, pade- vakare j piliečių 
fesionalų ir biznierių pašte- j° laisvos Lietuvos valsty- 280 Union Avė. 
bėjau tik Dr. Vaitkų ir B. bes pagrindus. Steigiama- Rengimo Komi.ija
Bortkevičių. O kur kiti? sis Seimas lietuvių tautos __________ ;_______
Argi jiems neįdomus tokie istorijoj yra pirmasis, kuris
Dobuviai? NpaičVi, ,visos tautos ir valstybės rei- AUKŠTOJO

Programoje buvo kalbos kalus sprendė, 
šokiai. Kalbėjo Ginčys, I -Mes savo laisvę krauju

Čia jau pasidarė papro
tys, kad vajus Lietuvos lais
vinimo reikalams baigia
mas pobūviu. Šiemet toks

TEISMO 
SPRENDIMAS VĖLIAU

7:30 v. • vykti bus paimti iš piliečių
Klubą, klubo privatinėmis mašino

mis ir atgal parvežti. SLA 
41 kuopa nuoširdžiai kvie
čia visus vietos ir apielin
kės SLA kuopų narius ir 
prietelius dalyvauti.

Reporteris.
u* _ _
Viščinis “ir BieiST Šuoui-, kovojom, mes ją ir toliau Aukščiausias teismas SĮ| V.imvnu. :r
ka buvo labai gera. Gar-ginsim!—ne kartą buvo sei-antradieni baigė klausyti j Pakalbinkime kaimynu, ir 

šiai skambėjo dainos.
neatvyko, vėliau gailėjosi. i*..................

Boitoniškis vnJ tenka tautai ir vėl ko-trijų savaičių.

Kas me pasakyta. Tad šian-Į plieno pramonės bylą ir įš- 
[dien, kuomet likiminėj ko- neš savo sprendimą bėgyje

draugus užsisakyti “Kelei

vį” Kaina metams $3.
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Dr. C. J. Mikolaičio Atminčiai
Dr. C. J. Mikolaitis, kuris ris siekė gaut Massachu- 

prieš 10 metų mirė Law- setts valstijos viešosios svei- 
rence. Mass., buvo pirmuti- katos komionieriaus urėdą, 
nis lietuvis gydytojas šiame Šių žodžių autoTiui teko bu- 
mieste. Tuomlaikinis stam- ti tame pasitarime kaipo 
bus biznierius, Antanas Rą- klubo užrašų raštininkui su 
manauskas, atsikvietė jau- tuomlaikiniu klubo pirmi- 
ną gydytoją iš Chicagos, jį ninku Antanu Raiškiu, 
priglaudė ir padėjo isikur- Tuomet buvo nutarta ir 
ti, kaipo pradedančiam pagaminta atatinkamas lai- 
profesionalui musų tėkšti- škas B. Tuckerman, coun- 
lės pramonės centre, kur cilor, kad butų paskirtas 
buvo tirštai apsigyvenę jau- Dr. Jakmauh tam urėdui ir 
ni imigrantai lietuviai. Tas po tuo prašymu abu su pir- 
buvo pabaigoj 1913 ar pra- mininku pasirašėm klubo 
džioj 1914 metų. Jaunam vardu.
ir naujam gydytojui buvo Dr. Mikolaičio duotas pa- 
iš pradžios sunku, nes išsyk mokas ir gerus sumanymus 
vietiniams žmonėms jis ne- tęsiant ir dabar. Buvo ne

buvo žinomas ir daugelis senai patiekta peticija al- 
jau buvo apsipratę su sve- dermonui Carney, kad pa- 
timtaučiais daktarais. skirtų musų jaunąjį Dr. Mc-

Dr. Mikolaitis buvo švel- Kini (Miškinį) šio miesto 
naus budo. kilnių minčių ir sveiktos departamento par- 
didelių gabumų žmogus. Jis eigur.u. Pastangos veltui

MAmerikos Balsas
Lietuvai iš Europos
“Amerikos Balsas” stip

rina “tiesos vajų”: prade
dant gegužės 15 d., prade
dama trečia kasdieninė 15 
minučių transliacija Į Lie
tuvą. Transliacijos bus da-' 
romos tiesiog Europoje, žy
miai arčiau Lietuvos.

buvo geras daktaras. Jis nenuėjo, 
savo gabumu kaipo geras Prašymas buvo duotas 
gydytojas ir savo švelniu gubernatoriui Dever, kad 
prielankumu ž m o n ė m s paskirtų musų Dr. Oskar 
greit patraukė prie savęs ne (Užkurį) i Essex County 
vien lietuvius, bet ir kita-, penktą distriktą sveikatos 
taučius. Tarp lietuvių dar tikrintoju, kas ir buvo pa- 
įgavo garbingą vardą kaipo'dalyta, nors jis paskirtas 
visuomenininkas, kalbėto- šiuo tarpu tik pagelbininku, 
jas ir prelekcijų skaityto-Į bet tikslas vistiek dalinai 
jas. Buvo gabus ir rašyto- atsiektas.

dėl geresnės rokundos ir po jas, jo raštai tilpdavo “Ke- Nors tas nuopelnas nėra 
ketvirta. Dabar, sako Za- leivv” po slapyvardžiu Vi- vien tik musų klubo, bet 
cirką, daiysim opereišiną, dijus. Dėl jo raštų turėtų prie tų reikalavimų prisidė- 

—Na, tik pažiūrėk gerai! ba turim, surasti tą monkės pakalbėti drg. M. Stakio-'jo musų klubo komitetas ir 
Ar šiandien aš ne jaunes- gumbą, ką jaunystę graži- nis, nes jiedu, paskutiniais |už tai priklauso jam kredi- 

ną. Ale pasirodė čiudnas laikais turėjo tamprius ry-tas. Gi už visą tai mes len- 
daiktas, Maike. Išravida-'sius. ikiam galvą'prie Dr. Miko-

visą monkę, bet

—Maike, pažiūrėk į ma- ti pas daktarą, kad ir mud- 
ne ir pasakyk, kaip aš šian- viem reikalinga jaunystė, 
dien išrodau. Išgėrėm po dvi burnas, ant

. .. _ magaryčių dar po trečią, o—Rodei tėvas turėtum 5 • 1
šiandien išrodyt kitaip, ne
gu kitais kartais?

nis?
—Aš nematau jokios per

mainos, tėve. Ir aš netikiu, xojom

Nauja programa bus 
transliuojama 18:45-19 vai. 
Greenvvich’o laiku arba 
21:45-22 Maskvos laiku ir 
14:45-15 Nevv Yorko vasa
riniu laiku. Ji bus pertie- 
kiama 31, 41, 49 ir 251 me
trų bangomis.

Programą sudarys žinios 
ir komentarai, ypatingai 
geležinės uždangos naujie
nos ir įvykių pačioje Lietu
voje aiškinimas bei žinios iš 
laisvų lietuvių gyvenimo 
plačiame pasaulyje.

Naujajam radio informa
cijos padaliniui vadovauti 
jau išvyko Europon du 
“Amerikos Balso” tarnau-
tojai, Juozas B. Laučka 
Kazys V. Grinius.

ir
i

Abu tarnautojai išskrido 
Europon gegužės 7 d. Juos 
išlydėjo Lietuvos generali
nis konsulas Nevv Yorke Jo
nas Budiys, “Amerikos 
Balsp” lietuviškosios tarny-

jo-1 Dar turiu pridėt, kad ve-Įlaičio kapo ir gegužės 30 d.,
kio gumbo neradom. Tada lionis surasdavo liuoso lai-' kapų puošimo dienoje, te- 

Kaa senas žmogus galėtų * lVrt

pasidaryt jaunesnis.
—Pasidaro, Maike. Tik

pažiūrėk į amerikoniškas 
gazietas, kiek tenai visokių 
muilų ir pauderių moteių 
pagražinimui. Ir viskas 
garantuota. Tik nusipirk,
užsidėk ant feiso, ir busi 
jaunesnė. O jeigu nieko 
nemačys,•ė 7

ako. vvell. sako. ko atsilankyt retkarčiais Įjbuna šiomis mintimis pa-Zacirka
eal būt. kad mes nežinom, i susirinkimusC~>--- r

kaip tas džigeris išrodo.
Suvalgykim, sako, visą 
monkę, tai šiur atjaunėsim.
Teisybę pasakius, Maike, 
man tas jo sumanymas ne

patiko. Kažin, sakau.

Lietuviu Pilie- įruošta amžinos ir šviesios

ar galima monkę valgyt. Į
. , Juk ji gali būt šunu veislės. '•

.. ,. t?.1 P‘n!S'įs ,za(a žiūrėk, sakau, kokia uode-
grąžinti. Na, tai kaip tu gg, Q jig Rad

i veršis su uodega. . . . Iš
gerkim, sako, dai po vie
ną, tai bus drąsiau kepti.

rokuoji, Maike. jeigu mer
ga gali pasidaryt jaunesnė, 
tai kodėl senas vyras nega
lėtų atjaunėti?

—Ar tai reiškia, kad ir 
tėvas tokį “stebuklingą” 
muilą bandai?

—Ne, Maike, tokių zbit- 
kų aš niekad nejuzinu. Aš 
čia nurodžiau tau muilą tik 
kaip davadą, kad senatvę 
galima nuimti. Ale aš pa- 
trajinau geresnį spasabą, 
galima sakyt, mokslišką. li
ne aš vienas, ale su Pyteriu 
Zacirka.
girdėjęs. Tai senas mano 
frentas, ant vieno šipo iš 
krajaus atvažiavom. Taigi 
šitas Pvteris Zacirka nuva-

Na. tai ėmėm ir iškepėm.

MIKOLAITIS

rkvivmjvc
įvadas, musų mokytojas, 
musų švietėjas Dr. C. J. Mi

iatinmue> iiiuSu 
I

kolaitis.
Augustas Večky*.

Prievarta Bruka 
Farmeriams Pinigus

M K ALOJ VS KOPERNIKAS

Moderniškojo mokslo kūrėjas, gyveno 1473—1543 
metais. Apie jo gyvenimą •‘Keleivio” kalendoriuje 
1952 metams yra platus straipsnis, su kuriuo verta 
susipažinti.

Upės Potvynis vandeniu iki pusiau langų. 
East Coulee, žemesnėse vie-

DRUMHELLER, Alber- Į,OSe’ ^veik visi gavo van- 
... ’ . , : denio į skiepus, buvo net irta.—Čionai pro mus teka ki ka<| 1 vandenio 

plati upe Red Deer, kur. d* af ()vi * . į£ia 
kai kada pavasarį gerokai r
patvinsta ir išsilieja iš savo žmonės visai nebuvo pa- 
krantų. 1948 metų pava-lSiruo§ę. Potvynis užklupo 
sarį buvo labai didelis po- visai netikėtai. Apie 150

dali Drum-tvynis, užliejo
, ..... . . . heller miesto ir kitus aplin- namus ir keltis į saugesnębos viršininkas ir vyriausias kinius anffHų kasvklu • 

redaktorius Kostas R. Jur- teuus
gėla, Šiaurės Europos sek- gjuos tris 

cijos viršininkas Harry

šeimų turėjo apleisti savo

Maisto rainoms palaiky
ti. Washinctono valdžia su
pirkinėja farmų produktus, 
nes kai rinkoj jų yra aps
čiai, tai jų kainos krinta. 
Kainų palaikymui kongre
sas skiria milionus dolerių.!

mies- vietą. Upė tekėjo pilna 
Nuo 1948 metų per užsikimšusi ledų. Dviem

------ „is praėjusius metus dienom praėjus, vanduo
T . . . ... - . minėtoji Red Deer upė ne- pradėjo slūgti ir žmonės

. . .. ‘ itejo is Kiantų n jau zmo- galėjo grįžti i savo name-
artimieji. Įnės buvo lyg ir pamiršę Hus. Kurie gavo vandenio

“Amerikos Balsas” pir- 1948 metų didįjį potvynį, tik į skiepus, tai tiem dar 
mą kaitą lietuviškai prabilo Į Balandžio 6 ir 7 dieno- pusė bėdos, bet kurie gavo 
į Lietuvą 1951 metų vasa- mis staiga oras atšilo net į vidų gyvenamo namo, tai 
.io 16 d. Antroji 15 minu- iki 66 laipsnių. Žinoma, jau nelabai gerai, nes van- 
čių programa pradėta 1951 miškuose visas likusis snie-
m. birželio 3 d. ir tą pačią gas sutirpo ir visai netikė- 
dieną pradėtos transliacijos tai balandžio 8 d. Red Deer 
į Latviją ir Estiją. Nuo ge- upė išsiliejo iš krantų ir už- 
gužės 15 dienos Lietuvon liejo žieminę dalį Drumhel- 
bus transliuojamos trys ler miesto ir jo priemiesčius 
programos, viso 45 minutes Midland ir New Castle. 
kasdien. Dalis šių translia- Taip pat 15 mylių į rytus 
cijų yra kartojama kėlis nuo Drumheller užliejo dauguma 
kart *kasdien iš kitų stočių miestelį East Coulee. Po- hedaibių 
Europoje ir Afrikoje. ' tvynis tinko tik 2 dienas, t.

y., balandžio 8 ir 9 d. Po-

luo buvo labai purvinas.

Minėtoji Drumheller apy
linkė yra vien anglių kasyk
lų apylinkė ir anglių kasyk
los dabar pavasarį dirba la
bai silpnai. Dirba tik 2 ar
3 diena? savaitėje ir jau 

angliakasių ima 
pašalpą (unem-

I-■ tvvni?

ployment insurance).
A. Vaisnis.

palyginus su 1948 
buvo 30 co- 
Bet ir tai, 

j ypač Drumheller žieminėj 
avaitės.daly, matėsi namų apsemtų

Atvyko Austrijos , , t, metų potvyniu 
Min. Pirmininkas kų žemesnis.

Ir aš tau pasakysiu, kad 
kepta monkė prie džinės ,
jneslekta patrova. Bet da- čių Klube ir duot praktiškų!Kai kurie taimeriai jau ke- pradžioje atvyko Austrijos' 
j bar aš norėčiau žinoti, ar'patarimų klubo gerovei, pa- liais atvejais prieš tokią ministeriu pirmininkas Dr. I 
aš kiek jaunesnis, ar ne. tarimų savo tautiečiams, valdžios politiką protestą- Leopold Figl. Jis sakėj 
\ aluk to as ir paklausiau;kurje siekė aukštesnio mok- vo, aiškindami, kad aukš- kad Austrija jokiu budu!

Amerikon šios

Laikas užsisakyti “Kelei* 

▼io” kalendorių 1952 me
tams. Kaina 50 centų.

tavę?
dau.

kaip aš dabar išro-

—Ar tėvas sapnavai tokį 
sapną džinės prisitraukęs.

t • ar. iš tikruiu. taip buvo?Tu apie ji esi jau< ’ e
—Dalibuk, Maike, taip 

buvo. Galiu pasibažyt.
—Jeigu iš tikrųjų taip 

... ..buvo, tai patarčiau tėvui 
zia\o aną dieną armobilu L ?jekam daugiau apie tai 

nepasakot, nes gali patektiFranklin Parką 
tenai monkę.

ir pavogė

—Kam jis ją vogė?
—Veidiminut, aš dar ne

pabaigiau. Parsivežė jis tą 
monkę namo ir pasišaukė 
mane ant rodos, ką su ja 
daryti. Pasirodavoję nuta
rėm nunešti ją bučernėn ir 
parduoti. Ale buėeris mus
sukritikavo. Sako, jeigu;tą beždžionę suvalgėt, kad 
jus norit gero praiso, tai pasidaryt jaunesniais. Už 
nuneškit šitą bestiją pas ku
lį ųors daktarą, ba daktarai

L

pirksi Raudintą Smetoną, pa
bandyk Hoods. Matysi koks tyras, 
smetoniškas baltumas . . . malonus 
švelnumas . . . įr, svarbiausia, ma
lonus. rukštokas skonis. Tai ceru- 

^"a' dėlto jums patiks Hood's Rauginta Smetona.
Pagerinkit savo mėgstamą valgį. 

Kaip uždaras. Hood s Rauginta Sme- 
>tona tinka daržovėms, salotoms, vai
siams ir sosams. Pridėjus acto, 
gardu su agurkais. Labai tinka su 
bulviniais blynais.

Pabandykit! Dar šiandien 
liepkit savo oieniui atvežti 
Hoods Soured Cream, arba 
paklauskit krautuvėj.

£u8 GERESNIS v jjgis su
HOOD‘S 

RAUGINTA 
SMETONA

tos maisto kainos yra ža
lingos ne liktai visam kraš
tui, bet ir patiems farme- 

kurie tą maistą ga-

?iekė valdišku durslo arba 
bų.

Gerai prisimenu, ir tas
yra klubo rekorduose užra-

i syta, kad Dr. Mikolaitis Įmina.
šaukė L. P. Klubo komite-Į Brangus maistas didina
:ą pasitarti savo rastinėj,'infliaciją. Miesto darbinin-
gegužės 2 d.. 1938 metais !kai reikalauja didesnių ai- 1*1 • 1 *
dėl Dr. Paul Jakmauh.

Į bėdą.
—O kokia čia bėda gali 

būt?
—Visų pirma, čia buvo 

pavogta ir sunaikinta bez-,beždžionę, 
džionė, kuri priklausė mies
to žvėrynui. Taigi už tokį 
darbą teismas gali skau- 

nufcausti. Be to, jusdžiai

tęs atstatymu savo laiku 
buvo rišamas ne Varanaus- 
ko, bet daktaro 
vardas. Bet ir Voronovas 
netvirtino, kad norint at
jaunėti, reikia suvalgėt visą 

Jisai aiškino, 
kad reikia paimti iš gyvos 
beždžionės tam tikiu kūno 
syvų ir įskiepyt senam žmo
gui. Kai tie beždžionės sv-

nepasirašys atskiros taikos; 
sutarties su Vakaim valsty
bėmis, nes tokiame atsitiki
me Austrija butų suskaldy
ta, kaip dabar yra suskal
dyta Vokietija." Septyni me
tai po Austrijos “išvadavi
mo” tas kraštas tebėra ke
turių valstybių okupuotas ir 
vis negali prisiprašyti, kad 
okupantai pasitrauktų ir 
paliktų tą kraštą tvarkytis 
vieną.

Dr. L. Figl pasikalbėjime 
Be to. kai fab- su Amerikos spaudos atsto

vais pareiškė padėką ame
rikiečiams už Austrijai su-Į 
teiktą didelę ekonominę

kam.dirbti žemės ūkio dar- pagalbą, be kurios Austrija 
1 nebūtų sugebėjusi keltis iš

ku-'gų, o kai algos eina auks- 
'tyn, tai brangsta ir visi 
miesto gaminiai, kuriuos 
farmeriams reikia pirkti. 

Voronovo 1 Brangsta žemės ūkio maši
nos, trąšos, visokie Įran
kiai, stiklas, cementas ir 
viskas kita.
nikuose mokamos aukštos 
algos, tai darbininkai bėga 
iš farmų į miestus ir nėra

bų
Taigi iš :o dirbtino kainų

tokį elgesį gali dar patekti 
į pamišėlių namus.

juzina monkės gumbą senų —Bet gazietos rašo, kad 
žmonių atjauninimui. OI- monkės gumbas tikrai su- 
rait. mes pasakėm tam bu- grąžina jaunystę. Ar tu 
ceriui “denkiu” už gerą ro-' neskaitei, ka rašo “Drau
dę ir vėl parsinešėm mon- go” redaktorius. Jis sako, 
kę namo. * Zacirka tuojau kad šiur monkė gali pama- 
išritn ukė bonką džinės ir čyt. Sako, kažin koks Va
salo, išsigerkim, ba čia tu- ranauskas šitokį išradimą 
r'm gerą daiktą. Sako, abu- yadaręs.
du esam jau nebejauni, tai —Matyt, t^ras nesupra-j —Okei,
1; r>> flftmv.s šitą monkę neš- tai, ką skaitei. Su jaunys- lauksiu.

karo griuvėsių.vai žmoguje pngvs ir im? 
veikti, žmogus ' atjaunės.1 palaiky™ farmeriams nau- 
Taip aiškino Voronovas.'^ nėra- Ir todėl Ameri- 
Bet pasirodė, kad šita teo-'kos Farmerių Federacijos 
rija praktikoj neveikia. Iš Biuro pirmininkas Allan B. 
pradžios žmogus lyg ir pa- Kline senato sub-ko-
gyvėja, bet vėliau ir vėl pa- misijai prašymą, kad kai- 
sensta. Juk ir pati bezdžio- ™>ms palaikyti kongresas 
nė pasensta. Panašius ban- daugiau neskiltų, kaip 
dvmus darė ir kiti dakta- $100,000,000. Bet vyriau- 
rai; bet apie tai galėsime ?ybė aiškira, kad kainų pa- 
pasikalbėti kitą sykį. tėve, laikymo tikslui kongresas 

neturiu laiko.

Išvardijo 200 Kyšininkų

nes aš dabar būtinai
tikslui

paskirtų $265,500,-

Lažybininkas Harry Gross! 
pereitą savaitę teisme Nevv 
Yorke išvardijo apie 200 
policininkų, kuriems jis sa
kosi per metus sumokėda
vęs apie 1,000,000 dolerių 
kyšių už leidimą jam lais
vai verstis lažybų (gemble- 
riavimo) bizniu, iš ko ji

Maike, aš tavęs 000. Vadinasi, pinigai bfu- turėdavo per metus 20,000,-
kami prievarta. 000 dolerių pajamų.

HOOD & SONS
o«irv Pro4acH Sm<t ,(««

i
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Ten Kur Nemunas Banguoja
Lietuvos komunistų par

tijos dienraštis “Tiesa” Nr. 
27 šitaip nusako laikraščio 
tikslus:

“Rajoninių laikraščių užda
vinys yra,—remiantis konkre
čiais faktaės iš vietinio gyve
nimo paimtais,—plačiai nušvie
sti ūkio darbo žmonių socialis-

rio kėlimą jj atpalaidojant 
nuo kitų pasipelnymo tiks
lais išnaudojimo.

Tame .pačiame “Tiesos” 
numery ir tame pačiame 
straipsny nusiskundžiama,: 
(kad vietų laikraščių redak- 
i toriai laikraščio uždavinių

tinį lenktyniavimą už visų že- nesupranta, j 
mės ūkio kultūrų derlingumo liną, turiniu 
pakėlimą, visokeriopą visuome- gyvenimo ir 
ninių

juos nejsigi- 
atsilieka nuo 
atsakingi re-

gyvulių skaičiaus padi- daktoriai redagavimo dar-
dinimą, kartu keliant jų pro- bą pavedę antraeiliams as- 
duktyvumą . .' .” menims, patys redaktoriai

O kitoj vietoj dar pridė- važinėja sau. Čia pat to
tą: įkių laikraščių redaktoriai:

“ . . . demaskuoti Amerikos- pabarami ir komunistų ko-Į 
'Anglijos impenialistiniu naujo ritėtai raginami pnžiurėti| 
karo kurstytojų pakalikus— redaktorius ir jiems “padė- 
buožinius nacionalsocialistinius ti” spaudos darbe, 
elementus ir katalikų dvasinin- Na, kitaip ir būti negali, 

.kiją ...” Bolševikiškame rojuje laik-
—Tai ir visa?—paklausi rastis nėra visuomenės, ar 

skaitytojau. jo skaitytojaus kontroliuo-
__Taip tai ir visa’ jamas. Tikriau laikraščio
-O kodėl nieko nepasa- bendradarbiai yra skaityto- 

kyla apie būtiną reikalą }a“s .kontroliuotojau nes, 
laikraščių bendradarbiai vi-

ju tarpe apšvieti!s! komu"ist« PartiJos ,ski?
, narni jr kaitų įpareigojami 
vietos* “kromolą,” tai yra 

Tikra tiesa, visa šita nu- komunistų politinius prie- 
tylėta, nes darbo mulams, šus rauti" su šaknimis. 0 
sovietinės sistemos ver- ten, kur bendras darbas nė- 
gams visa šita yra nereika- ra plačios visuomenės prie- 
linga, net žalinga, kaip bu- žiūroje ir jos atstovų kon- 
vo žalingas rusų carų oku- trolėje, ten viskas rūgsta, 
puotoj Lietuvoj susipratęs smirsta, pelyja, kaip musi- 
darbininkas, trokštąs ge- ja nevėdinamas namas, 
resnio, sotesnio gyvenimo, Į *

! Lietuvos TSR politinių ir 
. mokslinių žinių skleidimo 

' draugijos narys, Kauno 
miesto vienas iš komunistų 

{partijos sekretorių, Vikto-
j . .j • ras Lukoševičius, “Tiesos”jos pradai vidaus gyvenime . kokiafe -odžiais

įleidę giliau saknis, ten vi-
sų suprantama ir skaitoma 
butinu, kad jei darbininkas “• • • nesišlykšti 
ilgiau ir daugiau dirba, tai įkaitimų,
jis savo darbo vaisiais ne
vien tik viso krašto bendrą
gėri kelia, bet kaltu ii jo kaitimais prieš tautas antrojo
materialinė padėtis turi ge- pasaulinio karo metais išgarsė
rėti. Šito nėra ten kur bol- jo hitlerininkai. Amerikėnai 
še vikai veisia savo utėlynus agresoriai savo nusikaltimas

KELEIVIS, SO. BOSTON

INDOKINIJOS KARAS LIEPSNOJA

Indokinijos maištininkų sukeltas gaisras liepsnoja pafron
tėje. Tokie gaisrai dabar yra kasdieninis reiškinys pla
čiose Indokinijos srityse.

kada prietaringai krapina 
ugnelę švęstu vandeniu ar 
smilkina šventos Agotos 
duona. Dievas skubiau at
eina j pagalbą tam ligoniui, 
kuriam suteikiama medici
nos pagalba, negu tam, už 
kuri laikomos pamaldos.
Susirgęs kunigas ar vienuo
lis nesitenkina maldomis ir,
užuot važiavęs i Šidlavą ar , ... ~ ,
i kita stebuklingą vietovę, kihmą. Dabar g. prade- 

, ' , . • _ - dama kalbėti jau apie de-skuba pas gydytoją specia- krf

Kulturinguose kraštuose ... -- , .......... Ir is tikro, kainos prade-i emaz išnyko daugelio ti-i. ..... * r,
kybą pažiba, elgetų armija,'^ k™“i.^sa”e Paaau^
• urių duona kasdieninė bu- Štai, Wall Stieet Joui- 
vo gaunama išmaldos keliu, aal> gerai ekonominiais 
o malda buvo jų amatas, klausimais informuotas
Valstybės valdžia organi-p^enra^^s’ ra^°: 
uoja žmonėms pagalbą “Australijoj, Sydneyo

dėl ligos, dėl nelaimingo at-

Prasideda Defliacija ?
mas užsienio rinkose suma
žėjo ir kainos pradėjo 

žemyn.

J. LIUDŽIUS:

apie 
kelti darbo 
skleisti 
mą?

ne vien tik tos dienos var
gais ir rūpesčiais gyvenąs 
bet įžiūrįs toliau.

Visame kultūringame pa
saulyje, ten kur demokrati-

aĮTseriknnus:

žiauriausių nu- 
šiurkščiausiai sulau

žė visus tarptautinius susitari
mus dėl karo vedimo taiskylių.

žiaurumu ir nusi-

—kolūkius. Visuose kolų- pralenkė 
kiuose yra nustatytos bend- tus. . . .”
ros darbo normos ir nors 
kolūkio bernai, kad ir kaž
kaip pakeltų javų derlių, 
jų uždarbių normos pasilie
ka tos pačios. Kai ūkinin
kas buvo kad ir mažutės so
dybos pilnateisiu šeiminin
ku, jo ūkio didėjąs derlius 
gerino jo materialę padėtį. 
Dabar ne vien tik iš jo at
imta žemė, bet atimta ir ga
limybė daugiau užsidirbti, 
pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais. Ką tai visa turi 
bendro su socializmu?

Ar Karas Dievo Bausmė?

sitikimo, dėl senatvės, dėl 
nedarbo. Palengva atkrin
ta reikalas melsti Dievą ir 
turtuolius duonos, kad ap
sigynus nuo bado.

Bado, maro nelaimės ma- 
žakulturinguose kraštuose 
turi būti skaitomos bausmė
mis už menką supratimą ir 
nepanaudojimą gamtos 
mokslo atradimų ir už per- 
dideli pasitikėjimą maldosPastarąjį šimtmetį dėl dienų laikraščiai praneša,! , . 

gamtos mokslų pažangos kad "badas ir greit plintan-
ir ryšium su ja bendruome- čios ligos dar terioja kai Ryšium su šiuo karu n 
nės gyvenimo pakitėjimo, kuriuos nekulturingus kraš- atomine 2*^° ai”
atsirado veiksniu, kurie tus. , Kas atpalaiduoti Dievą tai -

Bet jau nuo to laiko, kaiinautl. matei įalmiams zmo- 
mokslininkų nurodymais!interesams, o maldai 
ūkininkai pradėjo tiksliau skirti gilesnę piasmę. 
panaudoti vaismaini, dirb- Dvidešimtas amžius, ga- 
tinas trąšas, sėklų ir gyvu- Įima sakyti, padėjo archy- 
iių atranką ir kitomis prie- van tris didžiuosius siau- 

. .... monėmis didinti derliu, tai A>us—badą, marą ir ugnį,
sukūrimo vyro iš molio, o b d šmėkla ėmė nvkti iš kaipo atgyvenusias Dievo mote,-s iš šonkaulio, dėl ““„Ii™ KadT iškilt, viė^usiybės rykštes. Tačiau 
Adomo ii Ievos suvalgymo kad savininkai ir ikaras, toji pati skaudžiau-
rojaus tikro obuolio arba pirkHa< naikina maii.Q pro. Irioji Dievo rykštė, dar stip- 
jei kas netikėjo į velnią n juk^us^ užuot pardavę juos i'iai tebelaikoma Dievo ran- 
pragarą arba kitokiais ste- igiomis kairiOmis, ir trum- koše. Paskutinių 40 metų 
juklingai& įeiskiniais, tas nargcriams naaiškėio- kad bėgyje didelė žmonijos da- 
buvo apšauktas bažnyčios,^*Uon‘a "kasdieninė" ir ba-pis buvo du karius labai 
priešu, prakeiktuoju. Prieš j dag Diev() ,adari_ skaudžiai išplakta. Galimas
pat >i kaių daigi giliausia-n o pagjų žmonių reika- daiktas greitu laiku vėl bus 

užkampyje i’’jas plakamos dar atviros ~

veiksnių, 
verčia kiekvieną žmogų su
simąstyti dėl dvasininkų 
skelbiamos Dievo valios. '

Prieš 50 metų Lietuvoje, 
jei kas suabejojo dėl šešių 
pasaulio kūrimo dienų, dėl

me Lietuvos 
labiausiai atsilikęs 
kartos klebonas jau 

' drįsdavo versti tikėti 
iminėtus ir panašius

ir hitlerinius fašis-

senos i 
nebe- Dėl medicinos mokslo

pažangos ryšium su įvairių 
i J:u'i skiepų panaudojimu, ligo-

., „ ,. ... . . rta • įninių tinklo išplėtimu ir hi-
Į kus žodis zodin kaip bara-gienos reikalavimų jsisą. 

senovės lustuose. Da- monąjjmu maras įr kitos
Ir tą straipsnį “Amerikė

nai žmogžudžiai’” Vikto
ras Lukoševičius baigia 
šiais žodžiais:

. . Amerikėnai budeliai tu
rės atsakyti už visus nusikal
timus! kuriuos padare prieš 
taikingąją korėjiečių tautą.”

Tenka spėti, kad antrojo,nės. 
pasaulinio karo metu V ik-' 
toras Lukoševičius buvo uo
lus vokiečių nacionalsocia
listų dienraščių skaitytojas, 
nes neturtingą koliojimari

syta
bar jau skelbiama,kad šie 
dieviški apreiškimai, duoti 
žydų tautai, reikia mokėti 
suprasti ir kiek kitaip vaiz
duotis negu nusakyta pras
tais žodžiais. Dievo tiesu

ap-

Kainos Krinta Visame 
Pasauly

TZ x x . slinktiKeliais pastarais metais „ , .. , x ,

buvo daug kalbama apie , Belgijos valstybes ban-
iufliaciją, kuri reiškia kai-kas Paneša, kad Belgijoj 

depresija' reiškiasi visose 
ūkio šakose.

Kanados valdžia paleng
vino sąlygas vartojamiems 
daiktams pirkti, nes rinkoje 
pasirodė jau perteklius, 
kainos suminkštėjo.

Danijoj nedarbas šian
dien 10 nuošimčių didesnis, 
negu peniai buvo šiuo lai
ku.

Jungtinėse Valstijose kai
nų rodikliai smunka jau 12 
mėnesių.

“Wall Street Journal” 
aiškina, kad kainų kritimui 
yra keletas priežasčių. Vie
na jų yra ta, kad per karą 
sunaikinta Europos pramo
nė jau atsistatė ir pagamina 
daugiau negu rinka gali su
vartoti. Antra priežastis 
yra ta, kad kilus Korėjos 
karui visi šoko pirkti viską 
ir daiyti atsargas, manyda
mi, kad vėliau nebegalės 
nieko gauti. Tas ‘pirkimas 
labai iškėlė kainas, kurios 
dabar krinta. Trečia prie
žastis yra labai sunkus mo
kesčiai. Kai žmonės užmo
ka valdžiai visus mokes
čius, pas juos jau nedaug 
lieka pinigų saviems reika
lams.

Šitokiose sąlygose nega
lima tikėtis, kad kainos 
kiltų. Jos turi kristi, ir 
krinta. —M.

nijos žaizdos, neužgijusios 
po ką tik baigto karo. Ne
gana, kad karas yra masi
nis žmonių išsižudymas. Jį 
lydi ir kitos jau minėtos 
Dievo rykštės: badas, lim
pamos ligos ir gaisrai dėl 

želiamos ug-

mieste, dabartiniais laikais 
labai aimanuoja naktinių 
klubų savininkai, nes labai 
susmuko jų biznis. O sus
muko jis dėlto, kad per 12 
pastarųjų mėnesių vilnų 
kaina nukrito 50 nuošim
čių.” (Vilnos yra svar- 
biausis Australijos produk
tas.)

“Atogrąžų Singapuroj, 
kuri parduoda pasauliui 
daug gumos, taipgi prastos 
naujienos, nes svaras gu
mos, kuris pereitą pavasarį 
duodavo 80 centų, . dabar 
nusmuko iki 36 centų.

“Londono pietų lytuose 
vos tik prieš kelis mėnesius 
5 kambarių namas kaina 
vo $5,600, o šiandien toks 
pat namas siūlomas jau už 
$4,480.

“Chicagoje prieš 12 me
nesių 100 svarų kiaulienos 
kainavo $21.50, o dabai 
jau tik $17.50.”

Šitokie reiškiniai parodo, 
sako šitas laikraštis, kad 
defliacija prasideda visa
me pasauly.

Kai kuiiu dalvkų kainosfc t
nukrito gana smarkiai. Pa
vyzdžiui, kilus Korėjos ka- 

žmo- luk varis pasaulio rinkoj 
buvo pašokęs iki 60 centų 
svarui, o dabar jau žemiau 
40 centų. Svaras vilnų bu
vo pakilęs iki $3.80, o da
bar jau tik $1.55.

užkrečiamos ligos, taip x , 
valdytos,* kad jos jau ne-: bombanesių 
besudaro pavojaus ištisiems Įnie^- . „ .. .
kraštams ar miestams.o tik Nejaugi lemta žmonijai 
pavieniams asmenims. amžinai kęsti kalias. Ne- 

... . , Panaudojus tvarkinga Jaugi neįmanoma žmonėms
ir valios pažinimas esą rei- trobėsių statybą iš nedega-,taip susitvarkyti, kad nerei- 
kalama labai didelio moks-mog medžiagos, dumtrau- ketų laikyti kariuomenių 

kių priežiūrą, ugniagesybos į kiekvienoje vaistu bėję ii 
organizaciją ir draudimą
nuo gaisro, ugnis jau nebe
gąsdina žmonių tokiais

lietuvių kalbą jis gerokai s.
Socializmas siekia nusa- praturtina, 

vinant gamvbos priemones Lietuvos TSR politinių ii 
įgalinti dirbančiuosius ge- mokslinių žinių skleidimo 
rinti jų gyvenimo sąlygas, draugijai vardas tiktų: ko- 
Socializmo mokslas galvo- liojimosi skleidimo diaugi- 

- ja. J. Keistas.*

kalauja labai didelio moks 
įlo ir dar be to Dievo malo- 

Dievas turis paslap
tingą tikslą nepasakyti sa
vo tiesas ir valią taip, kad 
kiekvienas suprastų jas.

Dėl Dievo apreiškimų ne
aiškumo yra kilę daug ne
susipratimų ir net kraujo 
praliejimo, karų. Ir šian-

Infliacija buvo labai išsi
pūtusi Prancūzijoj; dabar 
kainos tenai krinta.

Anglijoj pradėjo reikštis 
jau nedarbas, ypač audimo 
pramonėj, nes pareikalavi-

“Neturime stebėtis, kad 
Dievas leido laikė nai netekti 
larsvės . . .”

je turi žmogų, žmogaus ge-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

gaminti ginklų?
Dievo apreiškimo žino

vai tvirtina,kad karai esą
nuostoliais turtui, kokie bu-jDievo sprendimo vykdy
davo seniau. mas, o ne pačių žmonių

prasimanymas. Karai vyk
stą iš Dievo valios, kad 
žmonija nuodėmingai gyve-

Laikotarpyje tik vieno 
šimto metų, sveikatingumo," 
o taipgi asmens ir turto

Šis pirmasis ganytojiškas 
laiškas, skirtas tremtiniams! 
lietuviams, yra svarbus ir 
budingas musų kultūros do
kumentas. Jame yra iri 
daugiau įdomių pasisaky
mų, pav., dėl stebuklų ir 
pranašavimų, dėl sąlygų

Siuvėjai Kritikuoja 
Valdžios Politiką

Gegužės 12 d. Atlantic 
City, N. J., prasidėjo siuvė
jų unijos (ACWA-CIO) 
konvencija. Unijos pirmi
ninkas J. Potofsky atidary
damas konvenciją apgailes
tavo, kad konvencijai tenka 
susirinkti siuvėjams labai 
sunkiu laiku, kada siuvimo 
pramonėje jaučiasi didelė 
krizė.

Dėl nedarbo siuvimo in
dustrijoj siuvėjų unija kal
tina kongresą, kuris nieko 
nepadarė, kad sulaikius 
kainų kilimą. Kai visos 
kainos kyla, žmonės turi 
mažiau pinigų ir mažiau 
perka drapanų, lųis atsilie-

dien įvairios bažnyčios ir ti- saugumo reikalai tiek nage- na ’r neatgailauja. 1939- 
' 1 1945 metų karas kilęs dide

le dalimi dėl lietuvių tautos
kybos negali užbaigti gin-:rėjo, kad atrodo. Dievas 
čus, kuri krikščionybės lyg “išklausė” maldų ir lio- 
kiyptis yra Dievo tiesų ir i vėsi baudęs žmonija bado. 
valios nešėja, jau nekalbant-maro ir ugnies rykštėmis, 

palikdamas sau teisę plakti 
tik pavienius asmenis neat- 
žvelgiant, ar jie yra jam iš
tikimi ar ne. Įdomu išsi-

apie islamą, budizmą ir ki
tas nekrikščioniškas religi
jas. Toji tikybų nesantai
ka įgalina kiekvieną žmo
gų svarstyti apie Dievo 
tvarką šioje žemėje ir da- timi 
ryti išvadas. Ga]

Tikybų mokslo *knygo

j aiškinti, kas buvo ni iezas- 
tokios Dievo malonės, 
žmonės pasidarė ma

žiau nuodėmingi negu ne
sako, kad Dievas baudžiąs niau? Anaiptol. Pakanka 
tautas dėl nuodėmingo jų apžvelgti platesnę aplinku- 
narių gyvenimo įvairiomis mą arba paklausyti musų 
masinėmis nelaimėmis: ba- kunigų pamokslų. Dievo 
|du, maru, karu. Dėlto mal- malonė gludi kažkur kitur, 
jdose stovi posakiai: “duo- Kasdieninio gyvenimo reiš- 
nos musų kasdieninės duok kiniai rodo, kad Dievą.- vi- 
mums šiandien,” arba “nuo sų pirma gailisi drau.'Uiin- 
ibado. maro, ugnies ir karo go ir tvarkingo žmogaus! 
gelbėk mus.” Iš tiesų, is- negu pamaldaus. Dievas 
tori jos faktai liudija, kad greičiau pasigaili žmonių 
praeityje užkrečiamos Ii- turto, kada ugniagedai,| 
gos. nederlius labai dažnai panaudodami visą patilti, 
lankydavo žmones. Ir šių naikina gaisro židinį, regu

1 nuodėmingumo. Lietuvių 
tautai tenka kone didžiau
sio kaltininko vaidmuo. 
Kas abejoja šio tvirtinimo 
teisingumu, teperskaito mu
sų vyskupų Skvirecko, Bliz
gio ir Podolskio ganytojiš
ką laišką tremtiniams, su
rašytą 1945 metais ir pa
skelbtą tremtinių spaudoje. 
Ten sakoma:

“Karas ir kitokios nelaimės 
vyksta ne be Dievo valios ir 
leidimo. Visagalio planuose 
ir karai: turi savo prasmę ir 
reikšmę. Karai Dievo baus
mė pasauliui, kuris užmiršta 
Dievą ir įstatymus. Palygi
nus musų tautos dorovinį gy
venimą caro režimo laikais ir 
nepriklausomybės metais, tu
rime apgailestaudami pripa
žinti. kad tauta nuolat žengė 
atgal doroje ir ištikimylieje 
Dievui.

ipia siuvimo pramonėje. Be 
to, karo vyresnybės veda
ma užpirkimų politika, ati
duodant užsakymus varžy
tynių keliu, atima pragyve
nimą daugeliui darbininkų 
siuvimo pramonės centruo- 

o užsakymus gauna vi-dalyvauti tautos vadovybė-,^: ° t^^kymus gauna
" Šis dvasiškos vyresny-,^1 nauJ°s.sluv;m? imonues: 

autoritetingas pamokv- kunos staiga, kaip giybai 
* ■— lietaus, išdygo pietinėse

je.
bės
mas turėtų būti skaitomas 
ne vien pamaldžių parapi
jiečių, bet visų lietuvių, ku- 
i iems- rupi saugesnė ir švie
sesnė musų krašto ateitis. 
Ganytojiškas laiškas išryš
kina vaizdą tų kliūčių, ku- 
. ios stovi kelyje musų kovų 
dėl . nepriklausomybės at 
statymo ir dėl vidaus san 
tvarkos sukūrimo.

(Bus daugiau)

PO
valstijose. Ten jos gauna 
visokių palengvinimų mo
kesčių mokėjimo atžvilgiu 
ir todėl gali konkuruoti su 
senais siuvimo pramonės 
centrais.

Iš konvencijoj patiektų 
rezoliucijų aišku yra. kad 
konvencija pasisakys ir po
litiniais klausimais, nepra
eidama nė pro užsienių po
litiką.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuvi&kai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviikas
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.
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Auklėtoja Montessori
• r».*

Gegužės
joje,

ropoję ir Amerikoje, bet 
taip pat ir daug karštų prie
šininkų prieš jos naują auk
lėjimo ir mokymo sistemą.

atrinėje klinikoje (klinika; 
silpnapročiams) ji susido
mėjo proto ligomis ir pe
dagogika. Pradėjo studi-

6 dieną Olandi-imetais gavo daktaro laips- 
tfisi 81 metų ani-.nį. Ji buvo pirmoji Itali- 

ziaus, mirė Marija Montes- jos moteris, gavusi toki 
šori, visame pasaulyje žino-laipsni. (Tuo metu mote-, 
ma pedagogė ir auklėjimo ris daktarė buvo didelė re-j 
reformatorė. Marija Mon- tenybė, ir net ne visi uni- 
tessori savo • laiku padarė versitetai priimdavo mote-, 
perversmą auklėjime. Ji su-ris studijoms.) Dirbdama, 
silaukė daug pasekėjų Eu- Romos Universiteto psichi-į

Kuo jos sistema skyrėsi? įjuoti tuos dalykus ir po ke- 
Montesscri pirmoje eilėje turiu metų atidarė pirmą 
paneigė prievartą ir discip- mokyklą silpnapročiams n 
liną. Ji tvirtino, kad vai- dvasiniai sutrikusiems vai
kai yra smalsus plėsti savo kams. Toje mokykloje dirb- 
žinias ir patys lavintis, to- dama ji išvystė metodus, 
dėl mokytojas turi būti ne kuriuos vėliau pritaikė ii 
prievaizda, bet išmintingas normaliems vaikams. 1907 
vadovas ir nurodytojas. metais ji atidarė pirmą mo- 
Vaikui žaidimas yra ne tuš- kyklą, kurioje mokymas vy- 
čias laiko praleidimas, bet ko pagal “Montessori me- 
rimčiausias užsiėmimas, įitodą,” tai yra, mokymą pa
kuli jis Įdeda savo fantazi- darant žaidimu. Laikui bė- 
ją ir visą širdį, todėl moky- gant, Italijoj o taip pat ii 
mas turi būti padarytas užsieny atsirado daug jo: 
kaip žaidimas, kuriame vai-.metodo pasekėjų. Kai Ita-

B<»tono ir kitų Naujosios Angli jos miest u policija padarė visą eilę areštu Įtariamu 
haaditizme vyru ir paveikslėlyje matosi būrys Įtariamu vyru. jų tarpe ir labai stam
biu žuvų. kaip Harvey Bistany (dešinėj su akintas): kairėjo matosi irgi surakintas 
Dennis l.ytwyn. o viduryje Manuel Orfao. Suimtieji įtariami padarę visą eilę plė
šiniu.

Vi DOROŠEVIČ:

Apie Karalienę Tiesą
(Rytų Padavimas)

(Tęsinys)
Ir kareivių viršininkas snių garsą, Chaziras net už- 

nusitvėiė už kardo. Bet Įsimerkė, kad neapaktų, kai 
Chaziras paspaudė penti-, išvys nuostabią gražuolę 
r.ais žirgo šonus ir, išsitrau- Tiesą. Jis stovėjo ir laukė 
kęs iš makštų riestą kalavi-: smarkiai plakančia širdimi, 
ią, sušuko: fir kai pasiėmęs drąsos at-

—Traukitės iš kelio, kam merkė akis—prieš jį stovė- 
’ brangi gyvybė! jo plika sulinkusi senė mo-
' Pasigirdo riksmas ir stau- ter*5- ruda ir raukšlėta 
[girnas, bet Chaziras su savo ^da karojo nudribusi >lyks- 
; žirgu jau buvo toli, miško čiais krepšiais ant jos kau- 
itankmėj Žili plaukai buvo issi-
1 O medžių viršūnės vis ^aikę’ Kuprota, ji vos lai- 

uikiau ir tankiau glaudėsi kės! ^ojų, l)a'n emu>i
J viršum galvos. Greit pasi-Įkrena ^azda-
darė taip tamsu, jog nebe- Chaziras su pasibiaurėji- 
buvo galima žinoti, diena mu žiurėjo į ją 
ar naktis. Kelionė darėsi

kas galėtų pareikšti savo 
iniciatyvą, o tuo pačiu žai
dimus reikia parinkti to
kius, kurie vaiką mokytų. 
Montessori metodas reika
lauja iš mokytojo didelio 
atsakomybės jausmo, įsi
jautimo į vaiko pasaulį ir 
prisitaikymo prie jo. Su
prantama. kad jos metodas 
reikalauja daugiau laiko, 
širdies, ir pasišventimo.

Prieš Montessori metodą 
piestu stojosi fanatiški 
“tvarkingo auklėjimo” šali
ninkai, kurie manė, kad 
mokytojų ir tėvų autoritetą 
lengviausia yra palaikyti 
rykšte. Vokietijos ir Aus
trijos mokyklose vaikų mu
šimas buvo oficiali bausmė. 
Net po paskutinio karo Ba
varijoje (pietų Vokietijoje) 
švietimo ministeris išleido 
patvarkymą, kad mokyto
jas turi teisę nusikaltusius 
vaikus mušti. Daugelis tė-

lijoje valdžią paėmė Musso- 
lini, jis iš pradžių su atlai
džia šypsena žiurėjo į Mon
tessori auklėjimo metodus 
bet 1934 metais įsakė už 
daryti visas jos mokyklas, 
nes jos auklėjimo dvasia 
savo esme buvo priešinga 
fašizmui. Be to, pati Mon
tessori neslėpė savo pacifis 
tinių idėjų. Po mokyklų 
uždarymo Montessori išvy 
ko į Ispaniją, ir ten pradė
jo steigti savo mokyklas, 
bet kilus pilietiniam karui, 
atvyko į Olandiją ir Įsteigė 
ten “Montessori lavinimo 
centrą.” Taip pat ji lankė 
si Anglijoje, o 1939 metais 
iškeliavo į Indiją ir įsteigė 
vieną mokyklą Madias 
mieste. Kai Italija įsivėlė 
į karą, Montessori. kaipo 
italė, buvo internuota. In
ternavimas nekliudė tęsti 
jai savo darbo ir jos mo
kyklą baigė apie 1,000 vai
kų. Po karo ji grįžo Olan-

MARGI SAKALAI

Lydėdami gęstančią žarą. vėlai 
Pakilo į dangų margi sakalai:
Paniekinę žemės vylingus sapnus 
Padangėje ištiesė savo sparnus.

Ir tarė margieji: ‘Negrįšim į žemę, 
Kol josios pakalnės ir kalnai sutemę. 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums 

iųjų į saulę kelių nesudrums.

TURĖJOM GRAŽU 
MARGUČIŲ KONTESTĄ

Balandžio 14 d. Lietuviu smišku.

vis sunkesnė ir sunkesnė, 
išeikvojęs jėgas, žirgas vil
kosi jau tik rykšte ragina
mas, pagaliau ir jis neištvė
rė ir krito ant žemės negy
vas.

Chaziras pėsčias leidosi

Švie

Auditorijos salėje, Chica- 
goje, turėjome margučių 
'kontestą. Ji surengė Rau
donojo Kryžiaus vienetas, 

i vadovaujant Sophijai Bar
čus. Salė spindėjo akį 
traukiančiais
kurie buvo tikrai meniškai 
išmarginti ir išskutinėti.

Dagus krūmai draskė jo 
rubus.

Daug kliūčių pasitaikė jo 
kely. Jam teko perlipti per 
akmenines uolas, kurių aš
trios atplaišos raižė jo ran- 

margučiais, kas ir kojas, teko perplauk
ti daug plačių ir sraunių 
upių, krioklių, kurie grasi-

vu taip pat nesutiko su ,
Montessori metodu, ir aiš- ;dlJon» ^UI dabai mirė.
ku, kodėl. Daug lengviau 
yra mažiuką vaiką, kurs Į 
gintis negali, mušti, negu 
knaisiotis po jo mažylę sie-j 
lą ir stengtis ją suprasti, I 
Daug lengviau neklaužadą ^rs- E. 
vaiką uždaryti į tamsų

—Lg.

Motinų Diena ir Biznis

Buvusi šalies pirmoji lei-

“Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję. 
Iš jos vainiko nuskinsim leliją—
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus 
Paversim į žėrinčius saulės gėlynus.”

Ir, tarę, suplojo iš naujo sparnais,
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais 
Pavytusios saulės ieškota liepsna . . .
Ir, tarę, iš naujo suplojo sparnais . . .

Bet štai rytuose jau nuraudo dangus, 
Jau apšvietė saulė uolas ir laukus. 
Tačiau iš dangaus nei anksti nei vėlai 
Negrįžo į žemę margi sakalai . . .

PUTINAS.

Velykiniai stalai, labai gra- no jį paskandinti savo šal
ziai
kėlė

papuošti, 
apetitą.

nenoromis 
Po valgių

tuose vandenyse, ir daug 
nebepavilkdamas kojų, ji

.prasidėjo kontestas išrinkti kitokių vargų nugalėti. Kai, 
gražiausiem mar- —visas kruvinas ir sudau- 

i. Pirmą premiją lai- žytas — atsiguldavo a n t 
Mrs. Ona Milashius, drėgnos žemės pasilsėti, ap- 
Mrs. Nėra Gugienėjlinkui girdėdavo šakalų 

teisėjų vardu įteikė dovaną.'staugimą ir šiurpulingą tig-
Mrs. Ona Milashius chica-Įru niurzgimą.
giečiams yra gerai žinoma- Taip visą savaitę jis ėjo
ir jau daug metu vadinama mišku ir staiga susverdėjo:

1 * * Kuriai

—Aš esu Tiesa!—tarė ji.
Ir kadangi kaip stabo iš

tiktas Chaziras negalėjo žo
džio ištarti, ji liūdnai nusi
šypsojo ir tęsė toliau:

—Tu tikėjaisi pamaty- 
siąs gražuolę? Taip. aš bu
vau graži. Pačią pirmąją 
pasauly atsiradimo dieną. 
Pats pasaulio tvėrėjas tik 
vieną kartą regėjo mano 
grožį! Bet juk nuo to lai
ko daug amžių praslinko. 
Aš sena, kaip pasaulis, aš 
daug kentėjau, o dėlto ne
galėjau išlaikyti savo gro
žio, mano jaunas karžygi! 
Negalėjau!

Chaziras jautė, kad jis 
nustos proto.

—O tos dainos apie auk
saplaukę, juodaplaukę gra
žuolę !—dejuodamas sušu
ko jis.—Ką gi aš pasakysiu 
grįžęs? Visi žino mane iš-
Keliavus rujmotlTt 1 Į7CIIIICVVJ vx 0-1^7110-

KAIP IŠVIRTI
MUILĄ

Reikia paimti:

kambarį arba pastatyti į 
kampą, negu nagrinėti ko
dėl jis yra neklaužada. 
Tarp kitko, Montessori sa
kė, kad normalus vaikai 
yra geri, klusnus ir tvar
kingi. Jeigu vaikas užsi
spyręs, neklaužada ir ben
drai yra “r.aughty,” tai tas 
rodo, kad jis dvasiniai yra 
sutrikęs. Jis reikalingas 
ypatingos priežiūros ir švel
numo, bet ne rykštės. Su 
tuo daugelis tėvų taip pat 
negalėjo sutikti.

“Vaikai miega perdaug,” 
sakė Montessori, ir tas dau
geliui tėvų taip pat nepati
ko. Tėvai juos verčia mie
goti, nes nori turėti daugiau 
laiko au. Neišeikvota vai
ko energija prasiveržia per
dėtu išdykavimu.

Montessori auklėjimo idė
jos laikui bėgant prigijo 
daugelyje kraštų ir jos mo
kyklos’yra beveik kiekvie
name krašte.

Marija -Montessori gimė 
1870 metais Italijoje. Ji 
studijavo mediciną ir 1894

gailestavo, kad Motinos 
Dienos tradicijos yra drum
sčiamos biznierių, kurie ta 
proga turi tikšlą kelti savo 
biznį ir skatina “dovanų 
pirkimą.”

GAVO DOVANĄ

Devynių vaikų motina, Mrs. 
Maceo A. Thomas iš New 
Yorko, garo National Catho- 
lic Conference dovanų už pa
vyzdingą šeimos gyvenimą. 
Ji yra negrė ir pirmą kartą 
ta dovana tenka negrų Sei
mai. _____

5 svarus švarių raukų 
5 puodelius šalto vandens 
1 kenuką “lye” i muilo akmens)
1 šaukštą boraxo

Pirmiausia moliniame in
de išmaišyti “lve" ir bora- 
xą. Nuo muilo akmens ir 
boraxo vanduo par 
kaiitas, todėl reikia maišy
ti atsargiai, dabojant, kad 
garai nepakliūtų i akis. 
Maišymui naudoti medini 
šaukštą ar šakaliuką. Mai
šyti, kol visas muilo akmuo 
ištirps.

Po to ištirpyti taukus 
(geriau turėti juos jau pa
ruostus) ir kai vanduo su 
boraxu ir muilo akmeniu 
(lye) bus atšalęs, pamažu 
pilti į jį taukus, visą laiką 
maišant. Kai taukus su
pilsite, maišyti dar apie 10 
minučių, kad taukai neiš
kiltų į viršų.

Paimti blėką, kurioje ke
pate pyragą ar duoną, iš
kloti vaškiniu popierių ir 
patepti taukais. Supilti į 
blėką išvirtą muilą, o kai 
jis pradės stingti, supjaus
tyti kokiais norite gabalais. 
Kai muilas visai atšals, ga
baliukus ištimti iš blėkos ir 
padėti sausoje vietoje, kad 
išdžiūtų. Galima tokį mui
lą sutarkuoti, ir tuomet tu
rėsite “soap flakes.”

Taukus muilui virti gali
te naudoti bet kokius, svar

GERĄ Tuomet nešvarumai 
grims į dugną ii 
nupilti švarius taukus.

B. Kruszinis
Kenosha. Wis.

margučių Karalienė.”

Kontestas praėjo labai 
Į jaukioje nuotaikoje ir už- 

— [baigėme jį su daina “II- 
nu_:giausių metų,"

jam pasirodė, kad žaibas 
apakinęs jį. Iš tamsios miš
ko tankmės jis įžengė į sau
lės skaisčiai apšviestą aikš-

palinkėda-l^- yidu!7 aikštės Movėjo 
p-alėrite mos Raudonojo Kryžiaus į *urnaC tar?* is dangaus mė- 

1 vedėjai Sophijai Barčus irpY11®5 pastatyti. Laiptai, 
toliau sėkmingai darbuotis. nUlie kilo į rūmų angą,

Viešnia.

MOTERŲ VALDŽIA
IŠLAIKĖ KVOTIMUS

MALONIOS VAIŠĖS

—■;----- | Velykų metu. kai viešė-
Anglijos iename kaime-Į Indianoj pas savo žento

itchington. jauhėvus Straukus, ta pačia 
aido moterys. ,prOga aplankiau ir savo pa- 

To kaimo taryboje buvo še-įžįstamą Teofilę Lašas, kur: 
šios moterys ir vienas vy-'už Michigan City turi dide-

’s Iv, Bishop s 
trys metai 

k
motei

ras, kalvis Fred Marlovv. jj ukL Namai labai

lę! Visi pažįsta Chazirą— 
Chaziras negrįš neištesėjęs 
savo žodžio. Manęs pa
klaus: “Kokie jos plaukai 
—auksiniai, kaip nunokę 
kviečiai, ar tamsus, kaip 
naktis? Kaip žibuoklės ar 
kaip žaibas spindi jos 
akys?” O aš atsakysiu: 
“Jos žili plaukai išsidraikę, 
kaip suveltų linų gniūžtės, 
o raudonos akys ašaroja."

—Taip, taip!—nutraukė 
jo dejones Tiesa.—Tą vis
ką tu pasakysi! Tu pasa
kysi, kad parudusi oda 
raukšlėmis kabo ant sulin
kusių kaulų, o žandai įkri
tę į bedantę bumą! Ir visi 
su pasibiaurėjimu nusigręš 
nuo tokios šlykštybės ir 
niekas Tiesos jau nebemy
lės! Niekeno gyslose ne
ims smarkiau tekėti krau
jas, išgirdus mano vardą! 
Visas pasaulis nusigręš

spindėjo, kaip kalnų viršų 
nėse spindi sniegas.

Rūbai skarmalais karojo 
ant Chaziro kūno. Bet pus
plikis jis atrodė dar gražes
nis, nekaip buvo. Sverdė- 
jančiais žingsniais jis prisi
artino prie laiptų ir, kaip 
buvo pasakojama dainose, 
bejėgiškai pargriuvo ant 
žemės.

Bet rasa, kuri dengė aik
štėje augančias gėles, atgai- 

Jis pakilo nuo že

gražus
gražiaiPereitą savaitę Anglijoj fr tvarkingi,

vvko savivaldybių rinkimai '.tvarkoma’ vra daug galvi- vino ’J-1- Jls pakilo nuo ze- 
ir Bishop’s Itchington kai- jy. Seimininkai labai ma- vžl tvil'?s’ kuPi1as

ūkis

melis vėl išrinko šešias mo
teris ir vieną vyrą, f armė
nių kontraktorių Frank 
Moore, daryti tvarką ir šei
mininkauti.

Rinkimų kampanija bu
vo labai kaista. Vyrai no
rėjo nuversti “sijonų val
džią," bet d jonai nesidavė 
ir sumobilizavo užtenkamai 
balsų, kad <avo valdžią iš
laikius. .Moterys agitavo 
už grynai moterų valdžią, 
bet vyrai visgi vieną saviš
kį šiaip taiu pravedė.

daugiau motinų
GIMDO LIGONINĖSE

Amerikos ligoninėse da
bar daug daugiau vaikų 
gimsta, negu seniau, kada 
daugiau motinų kūdikius 
gimdydavo namuose. 1951

lonųs ir vaišingi, taip pat 
meili jų dukrelė ir žentas 
[Jonas Dilius. Pavaišino 
mane lietuviškais užkan
džiais, kurie tikrai buvo 
gardus. Mrs. Lašas yra di
delė mėgėja stiklo gaminių. 
Jos kambarvje pridėta viso
kių stiklinių daiktelių, se
noviškų ir naujoviškų, ku
rie blizga Įvairiausiomis 
spalvomis. Atrodo, lyg tai 
butų koks stiklo muzėjus ir 
jame labai smagu pasižval
gyti. Apsilankymas buvo 
labai malonus ir ilgai liks 
mano atminty. - Linkiu tad 
savo draugei Mrs. Lašas ge
riausios kloties.

Barbora Kruszinis.

Kadangi

bu tik, kad butų švarus. Jei- metais šio krašto ligoninėse būti visur, 
gu taukai nešvarus, juos iš-gimė 2,999;'.71 kūdikis, ar- m0(inag< 
tirpyti ir imesti i puodą ke- ba 183,565 kūdikiai dau
lias riekutes žalios bulvės.'giau, negu 1950 metais.1

Dievas 
tai jis

—Žydų priežodis.

vybinių Jėgų, nejaučiąs 
nuovargio ir kelionėj įgytų 
žaizdų skausmo.

Chaziras uždainavo:
—Aš atėjau pas tave 

tankiais miškais, per aukš
tus kalnus, j>er plačias 
upes. Ir miško tankmės 
šviesoj man buvo šviesu 
kaip dieną. Susipynusios 
medžių viršūnės man atro
dė maloniu dangumi, o jų 
šakose man švietė žvaigž
dės. Krentančio krioklių 
vandens triukšmas man at
rodė tyliu upelio čiurleni
mu, o šakalų staugimas’ ma
no ausyse skambėjo malo
nia daina. Priešų man 
siunčiamuose prakeikimuo
se aš girdėjau bičiuliškus 
mano draugų balsus—ir 
dagus krūmai man buvo 

negali’m’nk^tu’ švelniu paklotu.
j Nes aš galvojau apie tave. 

sukufė Aš pas tave ėjau! Išeik, 
pasirodyk, mano sielos sap
nų karaliene!

nuo manęs!
Chaziras stovėjo prieš ją 

pastyręs beprotišku žvilgs
niu, nusitvėręs -rankomis 
už galvos.

—Ką gi aš pasakysiu? 
Ką aš pasakysiu!

Tiesa, prikišusi veidą 
prie jo ausies, maldaujan
čiai pratarė:

—Pameluok jiems! 
(Pabaiga)

Kainos Prieš 53 Metus

Miss Trudy Brennan .iŠ 
Philadęlphijos • turėjo gar
daus juoko, kai už komo
dos rado užkištą seną laik
raštį iš 1899 metų, kovo 9 
dienos. Jame buvo maisto 
ir k. prekių skelbimai, ku
riuose kainos atrodė taip:*
Svaras sviesto .............. 22c
Mėlynas vyriškas kosti u

mas .............................. $5.00
Pianinas (piano) 
Akiniai su aukso 

Ir, išgirdęs tylų lėtų žing- Tona anglių ...

.......... 15.00
rėmais 2.00 
..........  2.75
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Iš Plataus Pasaulio
Italija Trieste

Amerika ir Anglija suta
rė atiduoti Italijai Triesto 
teritorijos vietos savivaldos 
priežiūrą, paliekant * savo 

tiktai saugumo 
Italija tuo budu 

gauna daugiau teisių “lais
vajame mieste,” kuris anks
čiau ar vėliau bus įjungtas 
į Italiją.

rankose 
priežiūrą.

Pietų Afrikos Krizė

Pietų Afrikos parlamen
tas 79 balsais prieš 65 hal
sus nutarė priimti Įstatymą, 
kuris iš parlamento padaro 
šalies aukščiausiąjį teismą. 
Toks “teismas” pats spręs
tų {>arlamento išleistų Įsta
tymų teisėtumą.

Indonezija Derisi
Indonezijos vyriausybė 

nutarė atnaujinti derybas 
su Amerika dėl gavimo 
ukiskos pagalbos ir dėl dė- 
jimosi prie savitarpinės lai
svųjų šalių pagalbos. Se

Lankei Sostinėj

WASHINGTON, D. C.— 
Balandžio 28-30 d. BALF’o 
pirmininko pareigas einan
ti Alena Devenienė, BALF 
iždininkas A. S. Trečiokas,

U Pietų Amerikos.
Pirmoji Gegužės

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais metais ta diena 
Urugvajaus žmonių vieno
kiu ar kitokiu budu buvo 
prisiminta ir atšvęsta.

Kad ir neskaitlingas, bet 
kaip visuomet mitingas gy
vas buvo Urugvajaus So-Į 
cialistų Partijos, kuriame • 
gražias kalbas pasakė Mon-j 
tevideo miesto valdybos na-Į 
rys Prato, parlamento at
stovas Dr. Cardoso, argėn- 
tinietis A. Chioldi, parla
mento atstovas Dr. Dubra 
ir mitingą užbaigė trumpa, 
energinga kalba Urugva
jaus Socialistų Partijos įkū
rėjas, 72 metų senelis Dr. 
Emilio Frugoni.

Utėlių Politika

PREZIDENTAS RODO BALTĄJĮ NAMVUMMMma

BALF direktorius prel. J.
niau dėl tokios jau sutartos,Valkūnas ir adv. K. Paulus Urugvajuj išeinantis bol- 
sutarties nugriuvo Indone- aplankė Washingtone 23 ševikų laikraštėlis “Dar-, 
zijos kabinetas. J kongresmonus, kongreso

juridinės komisijos (Com-

Prezidentas Trumanas vedžiojo po naujai atremontuotą 
Baltąjį Namą spaudos ir televizijos atstovus. Priėjęs 
prie piano prezidentas spaudos atstovams paskambino 
trumpą dalykėli.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO N'EW YORKE PAIEŠKOJIMAI

Ieškau Andriaus I.aurušonio, kilu- 
1*AIEŠKOMI ASMENl A šio iš Miežonių kaimo ir prieš 30 

metų gyvenusio Chicagoje. Aš esu 
jo pusseserė, M. Laurušonytė, dabar 
Kaubrienė. Kas apie jj žino, malo
nės man pranešti.

Mrs. M. Kaubrienė,
205 Hilyoke Avė.,

Rumford, Me.

Eduardas A ugu it is iš Kelmi- 
r.ių-Padgelumbiškio km., Ma- 

; riampolėsapskr.
Jurgis Bakšys.
Antanas čepkauskas ir Ste- ' ~

lanija čepkauskaitė-Lukowska,' aš, Marė Praleiskiutė, po vyru
iš Aikščių ar Mileikiu km., Ce- Kazelevičienė paieškau savo drau- 

Į. ... . '. . Iges, Onos Kubdiutės, po vyru Gu-Į kiskes vals., Kauno apskr. jzavičieaės, kilusios iš Zovados kai-
čepulis, buvo vedęs Ona Bu- nw’ 1‘unsko parapijos. Girdėjau ją

, . ’ ‘ Įgyvenus Bostone. Ji pati, ar kasj itelvtę (Bukelts). J kitas, malonės atsiliepti šiuo adre-
Mikalina Gegužiutė-Mockevi- su: .. .....Mary Kazelevieier.e,

čienė iš Braėiulių km.. Seiriju 
parapijos.

Benediktas IzdoneviČČUS iš Ieškau savo pusbrolio Juozo Gu- 
. , . . . . žausko, kilusio iš Leihunų kaimo,i llksalo Km., Laukuvos vals., Tryškių valsčiaus, Šiaulių apskričio. 

Tauragės apskr. (Girdėjau, kad gyveno Chicagoje.
Antanina Juškevičiutė-Kačka

43 School St., Union City, Conp.

Japonų Studentai mittee on the Judiciary)
Japonijos sostinėj Tokio i"3"“8’•W V3“°S pra9ė. re”tl 

mieste gegužės 9 <1. studen- mUSU kltų
tai susimušė su policija. 
Priežastis riaušių buvo ta, 
kad policija bandė surašyti 
adresus Waseda Universi
teto studentų, kurie daly
vavo gegužės pinuos dienos 
riaušėse.

Pagalba Izraeliui
Amerika ir Izraelio res

publika pasirašė sutartį dėl 
davimo Izraeliui $14,300,- 
000 ūkiškos pagalbos. Iz
raelis pasižada derinti ir 
savo užsienių politiką su 
Amerikos vedama laisvojo 
pasaulio apsaugos politika.

“Ekspertai” Čechijoj

Du Sovietų Sąjungos mi- 
litarinių reikalų ekspertai, 
maršalas Ivan S. Koniev ir 
užsienių reikalų vice-minis- 
teris Valerian A. Zorin, 
pereitą savaitę atvyko į 
Prahą, Čechoslovakijos sos
tinę, dalyvauti minėjime 
septintų metinių sukaktu
vių nuo Prahos išlaisvini
mo.

pastangas dar šioje kongre
so sesijoje pravesti įstaty
mą, kuris leistų 3 metų lai
kotarpyje 300,000 žmonių 
iš Europos atvykti išimties 
keliu į Ameriką. Taip pat 
delegacija supažindino juos 
su lietuvių pageidavimais 
įnešti į įstatymo projektą 
kai kuriuos pakeitimus, pa
vyzdžiui, dėl datos. Pro
jekte numatyta, kad tiktai 
pabėgę po 1945 metų ge
gužės 8 dienos iš komunis
tų užimtų kraštų galės tuo 
įstatymu naudotis. Lietu
viai suinteresuoti, kad šita 
data butų pakeista 1939 
metų rugsėjo mėnesiu, nes 
tada prasidėjo Sovietų Ru
sijos agresija ir jau tada 
žmonės pradėjo bėgti, nuo 
jų persekiojimų. Šis datos

Protestai Prancūzijoj

Prancūzijos komunistų 
partija įsakė visiems savo 
nariams dalyvauti masinė
se protesto demonstracijose 
gegužės 25 d., kada į Pran
cūziją atvyksta gen. Mat- 
thew B. Ridgvvay perimti 
vadovavimą Atlanto Pakto 
šalių ginkluotoms jėgoms.

Epidemija Anglijoj

Dėl Anglijoj siaučiančios 
gyvulių žiaunų ir nagų li
gos ten jau teko sunaikinti 
29,000 galvų galvijų, kad 
ligą išnaikinus. Dėl tiek 
gyvulių išnaikinimo Angli
jos mėsos atsargos dar la

i iš Krekenavos par., Panevėžio 
i apskr.

Jonas Kukta iš Gudonių km., 
Kurklių vals., Ukmergės apskr.

Vincas Kvasauskas iš Tum- 
pių km., Naumiesčio par.

Barbora štrubelvtė (štrube-

I’rašau atsiliepti šiuo adresu: 
Stanley Casper,

21 E. Montcalm St., 
Pontiac, M ich.

,22,

APSIVEDIMAI

bas’” nr. 6 įsidėjo Maskvos j 
paleistą žinią, kur sakoma, 
buk tai Amerikos lėktuvai 
užkrėtę komunistinės Kini
jos žmones uodais, bluso
mis, utėlėmis ir kitais pa-TO L 1M I E J I KVADRATAI, augalų šaknys lengviau

nis.! Juozo Grišmanausko, 1952 raUsiasi į dirva ir gali daug k‘

Paieškau gyvenimo draugo kokių 
'45 ar daugiau metų amžiaus. Gali 
būt našlys ar viengungis; aš esu 

lis)-Lapinskf‘enė ir jos seserys našlė. Kas nori rimto gyvenimo, 
Elzbieta. Magdalena, Marytė ir,pr>sau VaRkS^

82 Second St., Elizabeth, N. J.

razitais, o taipgi ligomi 
Čia Maskvos davatkos pra 
šovė pro šalį. Kodėl vežti, 
utėles pas Ix>lševikus, kad’ 
jie patys jų turi daugiau į 
negu reikia?

Komunistinis Banditizmas

Savo laiku jau buvau ra
šęs, kaip Urugvajaus auto
busų darbininkai iššlavė iš 
savo sindikatų ilgus metus 
juos vadovavusius komu
nistinius vadus, kurie viso
kiems “taikos kongresams” 
eikvodavo tų sindikatų 
(unijų) pinigus. Išvyti lauk, 
komunistai netvėrė pikčių. 
Ir štai Gegužės Pirmosios 
išvakarėse ir sąryšy su bal
savimais į algų tarybą, be- 
lipinant propagandos pla-

m. Nevv Yorke. išleido J. Ka
počius, 680 Bushwick Avė.,
Brooklyn, N. Y. 
kaina $2.

192 pusi.,

geriau maitintis, negu kie
toj dirvoj.

Onutė, iš Aukštos,jos km., Sas
navos vals., Mariampolės apskr.

Katrė Macijauskaitė ir vyras 
Juozas, kurio pavardė nežino
ma, kilę iš Trakėnų dvaro, Kal
varijos vals., Mariampolės ap. 

Rozalija Venckutė-Paulaus 
gali daug’ kienė čš Viekšnių parapijos.

Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

Dievo žodis, kuris pranašauja apie 
pasaulio pabaigos suspaudimus, pa
tiekia taip pat. paguodos ir vilties, 

i Apaštalas Petras sako: “Bet mes
, • •__ir.j -i___ 'laukiame sulig jo pažadėjimu naujoJonas ir Vadas Vadeika iš (janjzat;s jr naujos žemės, kuriose

Meškučių km., Nedzingės par. Įgyvena teisybe. 2 Petro 3:16.) 
. . m j •- „ Kitoj vietoj tas pats Apaštalas rašo:Antanas, Bladas ir Jonas ir virkitės.Krilium maišnmnc i dir 1 “ ««•■<*.■> “Todėl darykite atgailą ir grįžkitės,ivrilium maišomas Į (111 VajtJęUS jg Birietiškiu km., kad jusu nuodėmės butų išdildytos,

_ . . . va Žemę ruošiant sėjai ar ei}1|llxnll vfl,o/.;ant. ‘ įk?d ateitų Viešpaties veido atgaivi-
Tai nesenai iš Lietuvos dJ^nvin sodinimui Ti<? , ų ,— T - nUBv° I-r ka^OaiZOVių sodinimui. JIS, Jonas Valavičius IS Loipalm- apskelbtąjį Jėzų Kristų. Dabar j|pabėgusio žvejo parašyta 

knyga, kaip ir kodėl jis li
jo du draugai pabėgo iš

maišomas į dirvą nuo 3 iki gi0. Seinų apskr., sūnūs Juozo
6 colių gilumoj, sumaišo- ir Viktorijos Gegužiutės Vala-; Dievas nuo amžių savo šventųjų 

- » 1 j b pranašų burna.“—Apį Darb. 3: 19-
21. apie

mas su dirvožemiu ir pas- vicių.
Lietuvos žvejų laivuku.lkjli dirva išlyginama. Jei Jurgis Vinkauskas iš A. Pa-
Knygos \aida> Tolimieji Krilium iberti 6 colių gilu- nemunės vals.. Kauno apskr. Įsakė: “Jis turi karaliauti, iki nepa- 

kiek me? tai su penkiais svarais1 ’^komieji arba apie mos ji- dės> visus ^^S'VprieuVė 
kinta mirtis.” (1 Kor.

ar . » • • • - : 1 «=> « iionti i- 'ia:s>. zo. i To karaliavimo tikslasVasaros metu žvejai įsi ■ ‘ ‘ >

Kvadratai” skamba
keistokai, bet jis tiktos |iT produkto ”gi^^
Vasaros metu Žvejai iŠ pinti 40 ketvirtainių pėdų r ....... =ir pasekmės yra puikiai aprašytos
Klaipėdos, paskui žuvis, dirvos plotą, jei trijų colių c suIate General of Lithuama Sv. Jono Apreikštojo plunksna:
plaukia į tolimesnę jurą gilumoje, tai galima ir 80 
žvejoti ir kiekvienam lai
vui yra duodami “kvadra
tai,” tam tikri juros plotai 
žuvims eaudvti. Pasiekus

41 West 82nd Street 
Nevv York 24. N. Y.

pakeitimas suteiktų galimv- katus laisvųjų demokrati- 
bę atvykti į Ameriką taip nių sindikatų veikėjams,
pat tiems lietuviams, kurie 
nespėjo pasinaudoti DP bi- 
liumi, o kurie patsitraukė 
iš Lietuvos prieš 1945 me
tus.

Buvo kontaktuotas pats 
komisijos pirmininkas ir 
HR 7376 biliaus įnešėjas 
kongresmonas E. Celler ir 
tos komisijos sub-komiteto 
pirmininkas kongresmonas: 
Francis E. Walter. Lietu
vių delegacija buvo kon- 
gresmonų labai šiltai priim
ta ir jie užtikrino, kad svar
stant bilių bus atsižvelgta 
į lietuvių pageidavimus. 
Taip aplankytiems kon- 
gresmonams, taip kitiems 
komisijos nariams, kurių 
tuo metu Washingtone ne
buvo, delegacija paliko lie
tuvių pageidavimus raštu.

Gegužės 14 d. kongreso 
juridinė komisija numato 
pradėti dėl šio įstatymo 
projekto HR 7376 apklau-

staiga atsirado būrys komu
nistų. išprovokavo mušty
nes ir vienas komunistas 
keliais revolverio šūviais 
nušovė vieną laisvųjų uni
jų veikėją, o kitą sunkiai 
sužeidė. Kol kas bolševi
kiškas žmogžudys dar ne
areštuotas.

M. Krasinskas.

ketvirtainių pėdų pagerinti.
Kadangi naujas produktas *DYKAI! DYKAI! 
yra brangus (o svarai kai- Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
nuoia $6,95), tai su vienu

tų tolimųjų kvadratų lie- pirkiniu nedaug žemės te- mo ik tirpimo, neuralgiją.
pagennSl. Bet naujas pro- sta įvertini savo sveikatą ir ją bran-
dnkta<5 dar tik daro nirmus Kini> tai. tuojaus parašyk savo var- OUKiaS aai 11K aaro pirmus dą pavardę ir antrašą ir siųsk šį 
Žingsnius ir, jei jis tikrai rarsinimą dėl naujai paderintos
pasirodys toks geras, kaip ^ysį lie jokio mokesčio, pavartojęs
apie ji skelbiama, tai vė- . laiko’ ?esijaastum/ stipresnis i»- sveikesnis, ir nefifelbe-liau jo bus prigaminta UZ- tų jums, tada grąžink mums likusią

tenkami kiekiai, O ii kaina, \fes žinom, kad tūkstančiams pa- 
tur būt, eis Žemvn. gelbėjo, pagelbės ir tamstai. Užtik-

Naujo produkto gauti ga- Yra senas ir teisingas priežodis:
t x -__ i ._______ ikas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeiguĮima pei tiąsų pni duotumės, |n0I; važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk

Dievas nušluostys nuo jų akių 
kiekvieną ašarą: mirties daugiau ne
bebus, nei dejavimo, nei skausmo, 
nei šauksmo daugiau nebebus; nes 
kas buvo pirma, išnyko. Tuomet sė
dintis soste tarė: štai aš darau visa 
nauja. Jis man tarė: Rašyk, nes 
tie žodžiai yra ištikimiausi ir tikri.“ 
—Apreiškimo 21:4, 5.

Šio • turinio spausdinių gaiimB 
gauti veltui: V. Klovas, 3444 South 
Lituanica Tve., Chicago 8, III.

biau sumažėjo ir vyriausy- sinėjimas ir BALF’o atsto- 
bė mano mažinti mėsos da- vai paprašyti duoti savo pa- 
vinį. rodymus.

Čia Parašyta Apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—visa: nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta ; kaina 4 doleriai.

SLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargusi kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)•

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo 
lėšas apmokame. Rašykite;
Dr. Aig. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Atsiųsta Paminėti
LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bol

ševizmo Metai. Dr. J. Pruns- 
kio paruoštas iš 1942 metais 
Studijų Biuro išleisto leidi
nio. 1952 m., Brooklyn, N. Y. 
436 pusi., kaina $3, gauna
ma 680 Bushwick Ąvertue, 
Brooklyn, N. Y.
Perspausdintame “Archy-

Jau Galima
Pirkti ^krilium

Chemijos produktų ir 
plastikos išdirbystės kom
panija Monsanto jau pra
deda pardavinėti naują dir
vos gerinimo produktą, va
dinamą “Krilium." apie ku
rį šių metų pradžioje visa 
spauda rašė labai daug, 
kaip apie “stebuklingą” 
dirvos taisytoją, arba “dirb
tiną pūdymą.”

Apie naują produktą bu
vo pranešta 1951 m. gruo
džio 29 d. American Asso- 
ciation for the Advance- 
ment of Science suvažiavi
me.

bet reikia iš anksto užsisa- su I>kpEKE(vsn Products <26> 
kyti. i p. o. b»x «66

Newark 1. N. J.

PARDUODU LIQUOR 
PACKAGE STORE

Nuosavas namas, garažas, didelis 
šaldytuvas, didelis lotas, galima pa
statyti namą, 39 mylios į vakarus 
nuo Bostono, prie pat Fort Devens, 
kur daug kareivių kostumerių. Kas 
nori lengvo ir pelningo verslo, paai- 
skubinkit. Pardavimo priežastį su
žinosit vietoje. Prašoma kaina 
$22,000. Biznio vardas Shirtev 
Package Store. Savininkas A. J. 
Garšva. >(21)

9 Harvard Rd.,
Shirley, Mass.

Nailono Šarvai
Apsaugo Gųvųbc

. .... TC Naujai pagamintos pirmą kartą.Amerikos kareiviai Korė- išleistos lietuvių kalba juoku piokš- 
jos fronte dabar nešioja
modemiškus šarvus, kaip

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

vo” leidinyje, išleidus “vie-l 
na kitą sakinį, kuris pateko 
dėl nenormalių ano meto 
knygos leidimo aplinky
bių,” yra įdėta;

Dr. A. Garmaus “Lietu
vos Įjungimas į SSRS— 
Maskvos Diktatas”; A. 
Merkelio “Masinis Lietuvių 
Išvežimas į SSRS”; vysk. 
V. Blizgio “Mano Santy
kiai su NKVD”; J. Petrėno 
“Kaip Reiškėsi Bolševikų 
Propaganda”; A. Zabičio- 
Nezabitausko “Kultūros ir 
Meno Turtų Naikinimas”; 
B. Vosyliaus “Pradžios Mo
kyklos prie Bolševikų”; A. 
Taiulio “Ūkio Katastrofa”; 
P. Budrio “Prekybos Na
cionalizacija”; gen. S. Raš
tikio “Lietuvos Kariuome
nės Tragedija” ir eilė kitų 
[straipsnių, kaip tai lt. Tre
čioko, P. Šeštakausko, P. 
Andriušio, S. Leono, z K. 
Morkelio, Z. Bačelio, Lau
cevičiaus ir A. Žemaičio.

riai). 'Jie nuo š. m. vasario 
mėnesio eidami į žvalgybą, 

Ten buvo aiškinama, užsideda iš dvylikos nailo- 
kad naujas produktas atstu- no sluoksnių padirbtus 
to dirvos našumą labai1 švarkus, kurie apsaugo ku- 
greitu laiku ir esą visokie ną nuo lengvųjų kulipkų ir

teles—rekordai. čia rasit juokų
juokelių—net linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausvda- 

• , .. . ... imas, reiktų eiti pasitarti pas savoViduramžių vyčiai (rite- daktarą. Kaina tik $1.00. (26)

bandymai parodę, kad turi-granatų skeveldrų, 
me reikalą su nauju revo- Pulk. A. x\ines praneša, 
liuciniu išradimu žemės I kad apie 40 vyrų, kurie tu- 
ukio gamybai kelti. rėjo tuos šarvus, butų buvę

Dabar farmeriai gali jau sužeisti ar užmušti, jei tie 
patys nusipirkti naujo pro-j šarvai nebūtų apsaugoje jų 
dūkto ir jį išbandyti savo nuo granatų skeveldrų, 
daižuose. Kol kas Mon-i Nailoninius šarvus jau ne- 
santo kompanija pardavi-Įšiojo apie 3,000 vyru eida- 
nės tiktai po 5 svarus vienai mi į pavojingas žvalgybas, 

patruliuodami tarpfrontėje 
ir atlikdami kitas pavojin-

pirkėjų šeimai. Taip bu?, 
kol kompanija suspės paga
minti daugiau to naujo pro-|gas misijas fronte, 
dūkto. Vienas kareivis žuvo ir

Ką duoda “Krilium” dir- nešiodamas šarvus. JĮ pa- 
vai? Pirmiausia pasakysi-‘taikė 30 mlm. kulipka ir jis 
me, kad “Krilium" nėra buvo užmuštas, bet tokio 
trąša, jis žemės derlingumą dydžio kulipkų tie šarvai ir 
pakelia tuo, kad padaro že- negali sulaikyti, 
mę puresnę, lengvai išdir- Armija galvoja ir plieni- 
bamą, dirva nebesukrenta nius šalmus galvos apsau- 
ir molėtoje žemėje išnyksta gai pakeisti nailoniniais, 
grumstai ir sukietėjusios bet tuo tikslu dar daromi 
žemės gabalai. Kadangi bandymai, 
dirvožemis dėl ‘ Krilium” Nailoniniai šarvai apsau- 
veikimo pasidaro purus, tai go tas kūno dalis, kurios, 
jis lengvai išlaiko drėgmę pagal patyrimą, dažniausiai 
ir oras lengvai į dirvą įeina,;yra sužeidžiamos.

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

“Keleivio” kalendorių dar 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siusti:

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

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nau 
Maistinga G y d u o 14 
yra mišinys riešutu, 
uogų, šaknų ir lafą; 
ji yra vartojama 1W» 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei- 
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneyg)

ir dėl visokių vidurių nesveikumu— 
ištvermingas maistas ir stimuliUU- 
jantis tonikas. Nežiūrint kokia Hgu 
sirgtumėt, šitame mišiny yra Jjb- 
stiprinimų. Vartojama arbatos ry
moje. Svaras $8.000, pusė 
$4.00, kvotė ris svaro $2.00. Pris? 
čiam į namus. . ______

ALEXANDER’S CO
414 w«rt 

South 27.
aa

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 

Fraternalė Organizacija 
Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420^59.00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 

Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 
Nariais priimami abiejų lyč^ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų 
Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 

V’isi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
CAMBRIDGE MINĖS

MOTINOS DIENĄ
j pildomą koncertą.

Vakaro kalbų programa
buvo trumpa. Įvadus žodį ---------
pasakė vienas LDD kūrėjų Amerikos Lietuvių Tary- 
A. Jenkins-Jankauskas ir bos Cambridge skyrius šį
trumpai kalbėjo S. Janeliu- sekmadienį, gegužės 18 d., 

‘ nas. Publikai buvo persta-'2 vai. po pietų, rengia Mo-

South Bostone Kalbės žvejai iš Lietuvos
Bus Bendruomenės Įkurtuvės South Bostono High 

School Auditorijoj

1951 m. liepos 18 d. pa- GERAS KONCERTAS
saulinėj spaudoj pasirodė 
žinutė, kad trys Lietuvos 
jurininkai žvejų laivu at
plaukė i Švediją ir prašė 
duoti jiems prieglaudos tei
sę, nes jie nebenori grįžti į 
rusų okupuotą Lietuvą 
trys žvejai—Lionginas Ku
blickas, Juozas Grišmanau- 
skas ir Edmundas Paulaus
kas—dabar atvyksta i Bos
toną ir ši sekmadienį, gegu
žės 18 d., South Bostono 
High School auditorijoj pa
pasakos mums apie gyveni
mą Lietuvoje po rusais oku
pantais.

Prakalbos prasidės 2-rą
vai. 
bus.

IR ŠAUNUS BANKETAS

ne,
Šveikauskas, Dr. D. Pilka pas Broadvvay ir Windsor 
su žmona. Dr. Repšys, A. gatvių, Cambridge. 
Namaksy su žmona, K. Ne- Minėjime dalyvaus žve- 
viackas iš Norvvoodo. P. jai iš Lietuvos, šoks ponios 
Ketvirtis, F. Ramanauskas Ivaškienės vedama tautinių

SEAL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgiėių.

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

VYRŲ CHORO POBŪVIS PARSIDUODA DODGE

iš Nonvoodo. J. Yinciunas, šokių grupė, dalyvaus skau- 
-J. Arlauskas. S. Paplaus- tai ir šeštadieninės mokyk-

Geram stovyje. priežastis 
i - d i t - x • pardavimo — savininko liga.

kienė iš Haverhill. A. Alek-Įlos mokiniai. Visi prašomi Vvni Choras tui-ėio oirma Kaina Kreiptis h Bro-vyrų vnoias tuiejo pirmą nis Kontnm, 598 Broaduav, 
savo šeimyninį pobūvį. Bu-So. Boston, Mass.

Gegužės 3 d. Strand Hali

Pereitą sekmadienį LDD na p Trečiokas, pp. Pie-; atsilankyti. 
21 kuopa buvo suruošusi, voįai Antanas šateika su 
pirmos rūšies koncertą Mu- žmona įš Brooklyno ir k.

Tįe nicipalinėj svetainėj, kuris Banketas baigėsi links
ilgai lifcs klausytojų atmin- mąja daiimį? kUri užsitęsė 
tyje. Apie koncertą para- iki” pirmųjų gaidžiu.

ALT Skyrius.

PADĖKA

vo keletas kviestų svečių. 
Tarp jų buvo keli ir ne
kviesti, bet visvien ir jie 
jautėsi “patogiai.” Dalyviu

GRAŽUS ŪKELIS/

šysime plačiau kitą savaitę, 
šį kartą pasitenkinsime pa
sakę. kad publika, deja ne- 
perdaug skaitlinga, nebuvo 
apvilta. Ir dainininkai so
listai (p-lė Rožė Mainelytė 
ir Francis Sullivan) ir abu 
chorai. Gabijos ir Bostono 
Lietuviu Vyru Choras, ir

Rep.

Skubiai, dėl ligos parduoda- 
- mas 61 akro dirbamos, pievų ir 

miško ūkis. Dvi trobos, viena

fleitistė M. Plevokiutė su 
po pietų. Įžangos ne- su akompaniste Patricia 

Po prakalbų bus me- Sheeran ir akordionistė D. 
ninė programa ir norintieji Skindelvtė savo numerius 
galės įstoti į naujai besior- atHk0 meistriškai, 
ganizuojančią Lietuvių
Bendruomenę. Plačiau apie 
tą nepaprastą lietuvių ma
sinį susirinkimą prašome 
žiūrėti skelbime.

LDD 21 kuopa koncertą 
įengė savo organizacijos 20

RADO UŽMUŠTA 
SO. BOSTONO MOTERĮ

Civilis Apsaugos Prat*rr.ai demonstracijos, kaip Atlan 
Ketvirtadienį is ryto, tie and Pacific Tea Co.,

10:20 vai.. Bostone ir apie- Prince Macaroni Co.. Philip 
linkėse bus daromi civilės Morris Co., Diamond Brand 
apsaugos pratimai. Bus tik- Dairy Products Co.. H. P. 
rinamos sirenos, pasiruoši- Hood, Salada Tea Co., Za 
mas ir apsaugos prietaisai. Rex Syrup. Sunny Koše 
Po “raudono” signalo auto- Foods, 413 Broadtvay, So. 
mobiliai ir pėstieji žmonės Boston, Supreme Market, 
turi būti slėptuvėse. -470 Broadvvay, So. Boston,

Tariame ačiū visiems, ku- buvo virš 60 asmenų.
lie prisidėjo prie L. P. D , • -- . , . * ,.. . .r. .. J .* . . Pobūvis praėjo labai pa- tlk 3 metų senumo. \ įac iren-

augljos ruoštos \Ulinio fc£jįoje nuotaikoje Svečiai gimai ir patogumai. Tvartas.
ir choro nariai ypatingai v!š!idės’ daržinė’ darbo įrandarbo

traktorius, sunkvežimis ir 
Dvi karvės, viš

tos, elektra, geras vanduo, arti 
gero kelio ir geras pirkinys. 

, _. . -------------$9,900.
klenė- , Bruno Kalvaitis,

Dalyviai nepaiuto kaiu;54° E- Broadway, So. Boston.
Mass.. Tel. SO 8-0605.

kiai, 
kiti įrengimai.įvertino vaišių stalus, ku

riems daug darbo ir gero 
noro paaukojo pobūvio šei
mininkė ponia M. Žibins- kaina tik

Gubernatorius Dever
Perims Autobusų Liniją tuviams.

Gubernatorius P. A.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesVVHIL, 

1430 klc.
Bdznio reikalais kreipkitės: 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

nepajuto kaip 
atėjo vidunaktis. Teko šo
kius, dainas ir pakilią nuo-

• Stop and Shop. Broadway, taiką nenoromis nutraukti _ PARDAVIMUI 
So. Boston, So. Bostono lie- ir skirstytis. T* Mod*rnbskas’
tuviams. Caspers Beauty .Su -kantntmu .aukštu

De- 8alon, I. Kubiliunui. Cam- Pllin° \yrų choro koncerto kambarių, ąžuolinės, • • i -i s*. * • • ---------- 't' grindys.metų sukaktuvėms atžymė- ver prašo seimelio įgalioji- bridge Bottling Co.. Myo- ir J° knkstynų ateinanti ru- garo šildymas, vertas S18.000, 
ti. Jubilė.ių užbaigė šaunus mo perimti streikuojančią pia Club Beverage Co., denį, kaip yra pareiškęs parsiduoda už $14,500, ir 

Mass. autobusų li- Petchell’s Shoe Store,
zengard. pp. Minkams, pp.

--------------------- * Vakauzams, ponioms kliu-
BANDITAI bietėms M. Charas. M. Ku- 

PRADEDA KALBĖTI savičienei, O. Usiavičienei.

banketas L. 
auditorijoj, 
gausus būrys 
kete svečiai

Southbostoniškė Mary R. susipažinti su koncerto me

P. Draugijos rytinės 
kur susirinko niją.
svečių. Ban------------
turėjo progos SUIMTIEJI

Ro- choro pirmininką:
S. V. Dalyvis.

BALF’o Susirinkimas

Citv 
šeimų, 
šildomi 
dažyti, 
vienas.

Petley kur tai dingo balan- nininkais: p-le R. Mainely- Suimtieji įtariamieji ban- J. Jansonienei, D. Buikie- Gegužės 16 d., penkta- *545 
dieni, 8 vai. vakare Lietu- Telef.

Point—2 namai, trijų 
6-6-6 kambariai, garu 
naujai aptaisyti ir nu- 
Kaina po $14.000 kiek- 
Kreiptiis: (20)

Frank Ivas,
Broadway, So. Bostone. 
SO 8-0605 ir G E 6-6461.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass. ■

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

džio 27 d. Vėliau nežino- te, Lilija Šateikiene, Fran- ditizme vyrai, priešakyje su nei ačiū už rankdarbius
mos moters lavonas buvo eis Sullivan, Jonu Dirvelių, H. Bistanv, jau pradeda dovanas: I. Yurentienei už vių Piliečių Klube bus me-
atrastas Maine giriose ir šį Juliu Gaideliu, Dolly Skin- kalbėti ir laukiama, kad jų aukas ir gavimą dovanų. tjnis BALF’o susirinkimas,
antradienį Mrs. M. Petley delyte. Maiyte Plevokiute. parodymai išaiškins visą ei- “Keleiviui,” kad taip pla- Bus padalytos " praėjusių

susipažinti, bet ir k plėšimų Bostone ir apie- čiai pagarsino musų pirmą meį„ veiklos " apskaitos.vaikai atpažino savo moti- Ir ne tik
nos daiktus. Kokiu budu paklausyti dainų. Bankete linkėse.
nužudytoji moteris iš Bos- buvo numatyta tiktai brolių ------------------------------------
tono pateko i Maine girias Valkavičių dainavimas, bet KAMBARYS
ir kas ją nužudė, policija svečiai turėjo progos išgirs- išnuomojamas geras kamba- 
aiškina. Tyrinėjimas paro- ti ir solistę Mainelytę, ir rys vienam vyru-, garo ^šilima, 
dė, kad greičiausiai vienas p-lę Vinciunaitę, ir F. Sulli- Su valgiu, jei toks reikalingas, 
jos pavydus prietelius bus van. ir S. Valkavičiaus solo Kreiptis: 608 E. 7th St.. So. 
tą žmogžudystę papildęs. dainų. Turėjome visą pa- Boston, Mass.

tokį valgių gaminimo vaka- renkama 
rą. Taipgi ačiū visuomenei 
už
čiam
bei” ir “Tėvyne 
du L. P. Draugijos.

J. M. Tumavičienė.

nauja valdyba ir 
utiaromi planai kaip gel-

PARDUODU
Su aviliu, medaus 

medum. Kaina Digi. 
fonu: G R 2-7276’. "

BITES
rėmais ir su 
Klauskit tele-

(20)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metą.

iž atsilankymą ir laikras- ^ėti musų tautiečius sene
liams Sandarai, Vieny- jr ligonius, likusius di- 
jei” ir “Tėvynei.” ačiū var- zini;.jrY, varera f i iivinm’n

Mirė Felixa* Surevičius

Sekmadienį, Gegužės 18 d., 2 vai. po pietų

South Boston High School Auditorijoj (Thomas Park) įvyksta

MASINIS LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
’ą dieną bus Įsteigta vieninga visų Amerikos lietuvių organizacija — Amerikos 

Lietuvių Bendruomenė.

Susirinkime dalyvaus ir kalbės

TRYS LIETE VI Al ŽVEJAI

Gegužės 8 d. buvo rastas 
savo bute miręs Felixas Su
revičius, apie 65 metų am
žiaus lietuvis. Velionis bu
vo Stepono Dariaus legio
nierių posto natys ir gyve
no So. Bostone vienas. Jo 
buvu?i žmona gyvena, ro
dos, Wonsocket. R. I. Ve
lionis paliko nemaža pini
gų, kurie pavesti vienam 
teisėjui prižiūrėti. Du ve- 
iionies sūnus, rodos, yra 
Korėjoj.

deliam varge Europoje.
Visi geros širdies lietu

viai, BALF’o nariai ir ne- 
nariai, labai prašomi šiame 
susirinkime dalyvauti.

Valdyba.

Įvairenybių Krautuvė 
Pardavimui

Yra ir soties fontaną. Duoda $4<>0 
biznio j savaitę. Galima dar page
rint. Kaina labai prieinama. Ad
resas: 146 O St.. So. Boston. Tele
fonas: SO 8-9342.

rengia:
> -

PARDAVIMUI
So. Bostone garažas, gazolino 

pumpa, didelė pastogė, aptvertas 
kiemas, trokams ir automobiliams 
taisyti dirbtuvė. Galima nupirkti 
pigiai arba iškeisti ant namo, ūkio 
arba gero automobilio.

So. Bostone krautuvė su kampi
niu namu 2 šeimom, po 6-6 kamba
rius, vonios ir kiti parankumai. 
Kaina $6,800, rendų $112.

City Point, prie juros maudynių, 
du puikus, naujai aptaisyti namai 
po 3 šeimynas, 6-6-6 kambariai, šty- 
mu apšildomi, vcątndos, daržai ir 
vieta garažui. Abudu po $14.000.

Dorchestery, 3 šeimų namas. 4-5-5 
kambariai, vonios. Kaina $6,500. 
įmokėti $1,000.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valaados: f M 4

Ir n» T OI • 
546 BR0ADWAY
•O. BOSTON. MASS. 

TdofoBM: SOUth Boston IBM

nesenai pabėgę iš bolše- į; 
vikų valdomos Lietuvos, 
ir papasakos, kaip iš tik
rųjų žmonės dabar Lietu
voje gyvena.

Meninėje dalyje pasiro
dys visi trys Bostone vei
kią lietuvių chorai:

Parapijos—muz. J. Ka
činsko vadovybėj,

Gabijos—muz. J. Dir
velio vadovybėj,

Vyrų choras—muz. J.
Gaidelio vadovybėj.

Visų lietuvių pareiga
dalyvauti tokiose ypatin
gose iškilmėse. Susido
mėjimas šiuo Įvykiu yra 
nepaprastai didelis. Visi 
yra laukiami.

KEIKIA KAMBARIŲ
Rami dvieju suaugusių asmenų 

pora ieško t ar •» kambariu aosil- 
domo buto So. Bretone ar Dorches
tery. Kas toki butą turi. malonės 
paskambinti telefonu: SO 8-2532. 
Klausti Beneš.

REIKALINGA MOTERIS
Padėti motinai nežiūrėti vaikus. 

Duodamas 3 kambarių lutas ir 
maudynė. Telefonu*-į po 6 valan
dos vakare: SO 8- .12 ir Kinu-,.: 
Mrs. Katarausky. Kalba angliškai.
xoooo<)onrni -—~

PATALPOS BIZNIUI
So. Boston^ judrioj gatvėj, 

ant kampo, arti Broadvvay, di
delė. graži krautuvė, buvęs 
meat market, dabar tuščia su 
dviem dideliais langais, tinka 
bet kokiam bizniui. Lembertas. 
SO 8-0605.
-------------------------------- —

CITY POINT NAMAS
Yra du pečiai duonai kepti, krau

tuvė ir 4 šeimų mūrinis namas. Sa
vininkas mirė, giminės parduos už 
$11.000.

South Bostone, lietuvių apgyver.- 
toj vietoj, kampinis 2 šeimynų na
mas. 6-6 kambariai su voniomis ir 
krautuve. Rendų atneša $113. Kai
na $6.806. Kreiptis j: (21)

Frank Ivas,
5 45 Broadwav, So. Boston.

Tel. SO H-0605.

Dorchestery, arti šv. Morkaus 
bažnyčios ir netoli nuo Ashmont sto
ties, 3 šeimų namas, 5-6-6 kamba
riai. Kaina $11,800. Rendu $148. 
Savininkas paliuosuos vienų butų 
pirkėjui.

So. Bostone, arti Thomas Parko, 
2 šeimų namas. 3-4 kambariai, vo
nios, šilima. Kaina $5300. Rendų 
$80.

South Bostone. 3 šeimynų, su 
įtaisymais, kaina $3,000, rendų $50.; 
Taipgi mūrinis namas, 10 kamba
rių. su vonia ir šilima, su visais 
baldais (furnished). Kaina $8,000.

Be to, turim daugybę kitokių na
mų. ūkių, krautuvių ir biznių par
davimui visose Bostone anvlinkėse.

LITHUANIAN AGENCY 
A. Ivas (Ivaškevičius)

545 Broadway. So. Boston. Mass. 
Tel. SO 8-0605.

(21)

Iškilmes

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Bostono Apylinkės Organizacinis 
Komitstas ir

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS Bostono Skyrius.

Amerikos Legiono Stepono Dariaus
Postas No. 317 Rengia

LINKSV4 REPERIŲ VAKARĄ
Š. m. Gegužės 18, 6 vai. vakaro

LIETUVIŲ PILIEČIU KLUBO SALĖJ
l’>roadway ir E Gatvės Kertėj 

South Bostone

Y -i svečiai isigys legionieriškas kepures ir 
\is< kartu linksminsimės. Bus gera muzi
ka ir visokių laimėjimų turintiems laimė- 
imo bilietus.
Savo atsilankymu padėsite legionie

riams padengi.; išlaidas, surištas su Mem- 
orial Day apeigomis. Visus nuoširdžiai kviečia

Legionieriai.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per buvusią stotį 
IWBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo-' 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus • se
kanti :

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome' 

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

Steponas Minkus.

A. J. NAMAKSY
KKAL BSTATE B INSUBANCB |

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948

n ORIOLB 8TRBBT
West Rozbory.

Tel. PArkw*y 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadnay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenvs Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

vakaro

Tel. SO 8-27*2 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir ChirarfM

Vartoja vėliausios konstrnkicijoe 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

t




