
keleivis
PRENUMERATA METAMS: 

Amerikoje, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje. .$4*00 

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boatoo 27,

SOUTH BOSTON, MASS., KOVO (MARCH) 10, 1931
Entered as Second Class Matter February 23, 1005, at the Post Office at Boston. Mass., undcr the Act of March 3, 1879

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

E* prescnts ovrr 75,000 Lithuaniona ia 
New Engianti and about 1,000,000 

io the United States 

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.

NO. 10 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

THE TRAVELER LITHUANIAN VVEEKLV
. V K Atskiro Numerio 

Kaina 10 Centų
49 METAI

Amerikos Valstybes Svarsto 
'Komunistų Intervenciją’

Caracas Konferencijoj J. F. Dulles Siūlo Pasmerkti Ko
munistų Kišimąsi j Amerikos Valstybių Vidaus Gy

venimą; Daugelis Valstybių Nenori Pritarti
Siūlymui; Guatemala Kaltina Amerikos 

“Monopolistus” ir “Pelnagaudžius”

Jau antra savaitė eina de- Bomba Sužeidė
šimtoji Amerikos valstybių 
konferencija Caracas mies
te, Venesueloje. Jungtinių 
Amerikos Valstybių atsto
vas, valstybės sekretorius 
John Foster Dulles, konfe
rencijai siūlo priimti rezo
liuciją prieš komunistų ki
šimąsi i Amerikos valstybių 
vidaus gyvenimą. Rezoliu 
cija .sako, kad tarptautinio 
komunizmo vyravimas ar 
kontrolė bet kurioj Ameri
kos valstybėj sudarytų pa
vojų Amerikos valstybių 
nepriklausomybei ir suvere
numui ir dėlto visos Ameri
kos valstybės “turėtų imtis 
atitinkamų žygių?’

Šiuo metu “tarptautinis 
komunizmas” pradeda Įsi
galėti Guatemalos respubli
koj. Tos respublikos užsie
nių reikalų ministeris To- 
riello griežtai ušsipuolė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių politiką ir sakė, kad 
Amerikos monopolistai ir 
pelnagaudžiai nori už
smaugti Amerikos valsty
bių vykdomas reformas ir 
visokias reformas perstato, 
kaipo “komunizmą.”

Savo rezoliucijoj John 
Foster Dulles visai nemini 
Guatemalos, bet nėra abe
jonės, jog bolševikų Įsiga
lėjimas toje respublikoje 
kelia nemažai susirūpinimo.

Kokia nors rezoliucija 
prieš bolševizmo “kišimą
si” Į Amerikos valstybių vi
daus gyvenimą konferenci
joj neabejojamai bus pri

Moroko Sultoną
Pereitą penktadienį Mo

roko sultonas su savo paly
dovais meldėsi vienoje Ma- 
rakeš mečetėje (bažnyčio
je). Staiga sprogo bomba 
ir sužeidė sultoną ir kelis 
jo palydovus. Svarbiausias 
sultono rėmėjas, kurio pa 
stangomis Moroko sultonas 
buvo Įkeltas pernai i sos
tą, Marakešo Paša Thami 
ei Glaui, liko nesužeistas.

Pasikėsinimas prieš Mo
roko sultoną yra neabejoja
mai politinio pobūdžio. Po
licija ieško kaltininkų tarpe 
pašalintojo iš sosto sultono, 
kurio šalininkai yra nepa
tenkinti naujuoju, prancū
zams prielankiu valdovu.

C. E. Wilson Atmeta 
McCarthy Kaltinimą

imta, bet kiek ji turės prak- pasmerkė 
tiškos naudos kovoje prieš 
bolševikų Įtaką Įvairiose 
Amerikos šalyse, lieka ne
aišku.

Svarbiausias klausimas 
Amerikos valstybių konfe
rencijoj yra ūkiško bendra
darbiavimo klausimai. Pie
tinės ir Centralinės Ameri- 
ku valstvbės norėtu, kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės skirtų dideles lėšas at
silikusių Amerikos kraštų 
ukiui kelti ir net norėtų, 
kad JAV priimtų koki noi 
“Marshallo planą” Ameri
kos valstybėms remti. Pie
tų AmeriKos valstybės taip 
pat kelia klausimą dėl už
tikrinimo jų žaliavoms
aukštesniu kainu. Dėl visu *■ £ * 
tų klausimų Jungtinės Ame
rikos Valstybės galutinai
dar nepasisakė, bet iš John
Foster Dulles pirmos kal
bos j’a aišku, jog JAV tik 
dalinai patenkins Pietų 
Amerikos valstybių pagei
davimą.

Šią savaitę pa. i. »dys, ko
kia rezoliucija prus bolše
vizmą bus priimta ii Katp 
seksis spręsti ūkio klausi
mus.

GREIČIAUSIAS K TVOS LĖKTUVAS

Amerikos oro pajėgu greičiausias kovos lė luvas g 
700 myliu ar daugiau per valandą). L ktuvas

u z
pradedama-

;rec»nu 
masiniai

garsą (apie 
gaminti.

Kongresas Pradeda Balsuoti 
Mokesčių Mažinimą

Kongresas ir Vyriausybė Nesutaria dėl Mokesčių Maži
nimo; Kongreso Republikonai Siūlo Mažinti Akcizų 

mokesčius; Demokratai Siūlo Sumažinti Mokes
čius Visiems Mokesčių Mokėtojams; Dar

bininkų Organizacijos Remia Demo
kratus

Molotovas Įspėja, 
Kad Karas Gresia

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris V. Molotov per
eitos savaitės gale vėl Įspė
jo, kad' sudarymas “Euro
pos armijos” neišvengiamai

Teroristams Gresia
Didelės Bausmės

Kovo Ii Dieną 
Kusi i o i Rin k i mai

Puertorikiečiams teroris- Kovo 14 d. visoj Rusijoj 
tams, kurie kovo 1 d. apie vyks linkimai Į aukščiausią 
3 valandą atstovų rūmuose sovietą. Rinkimuose, pa- 
M'ashingtone pradėjo šau- gal Stalino užvestą tvarką, 
dyti i kongresmonus, gresia išstatomi kiekvienai vietai 

•Jie1 soviete vienas kandidatas.I-stumtų valstybes Į naują'ilgos kalėjimo bausme 
pasaulini karą. {gali būti nuteisti kalėti po Taip

Toki pat Įspėjimą Molo--75 metus. vietą
tovas darė prieš kelis me- Suimti keturi teroristai, datų. 
tus, kada buvo sudaroma trys atstovų rūmuose, o vie- rinkta. Rinkikai neturi jo- 
Šiaurės Atlanto Gynimosi nas autobusų stotyje Wash- •kios progos pasirinkti kan- 
Sąjunga (NATO). Tada ingtone, kai jis bandė iš-'didatus. nes kandidatai yra 
jis irgi sakė, kad tokios ka-!vykti iš sostinės. Suimtieji parenkami komunistų parti-

pat ir i tautybių so- 
išstatoma tiek kandi- 
kiek jų turi būti iš

Krašto gynimo sekreto
rius, Charles E. Wilson, 
pereitą savaitę sakė, kad 
senatoriaus McCarthy kal
tinimas buk tai armija 
“pestija komunistus” yra 
“just damn tomyrot.” Jei 
armijoj pasitaiko komunis
tų. tai tik todėl, kad Įstaty
mas nenumato išimties ko
munistams ir jie yra draf- 
tuojami tarnauti i armiją, 
kaip ir kiti žmonės.

Dėl šen. McCarthy kalti 
nimų pasisakė ir preziden 
tas Eisenhouer; jis švelniai 

šen. McCarthy
tyrinėjimo būdą, o armijos 
sekretoriaus vienas padėjė
jas. John F. Kane, pasitrau
kė iš tarnybos protestuoda
mas prieš tai, kad armijos 
sekretorius nebuvo įimtai 
savo viršininkų paremtas 
ginče su senatorių.

Didieji Maskvos 
Pastumdėliai Lietuvoje

Vasario 16-18 d. Įvykęs 
Lietuvos komunistų partijos 
suvažiavimas išrinko 85 as
menų centro komitetą, o šis 
išrinko centro biurą: pir
masis sekretorius A. Snieč
kus, antrasis sekr. M. Šu- 
mauskas, sekretorius V. 
Niunka, nariai—M. Gedvi
las, J. Paleckis, K. Liaudis, 
J. Augustinaitis, E. Ozars- 
kis. F. Bieliauskas, M. Afo- 
nin ir M. Kenevičius.

Kandidatai: G. Zimanas, 
Lucenko, J. Petkevičius.

Pasak “Pravdą.” suvažia
vimas pripažino, kad Įvai
riose srityse esama didelių 
trukumų, ypač bloga gyvu
lininkystes padėtis. Per 
1953 metus g ■ ''ulių skaičius 
net sumažėjęs

nškos sąjungos sudarymas 
ves prie karo.—Bet-jau 
metai NATO veikia ir jokio 
karo niekas nepradėjo. 
Kaip NATO, taip ir “Euro
pos armija” butų kuriama 
gynimosi tikslais. Jei ru
sai nemano pulti, karas ne
gali kilti.

McCarthy Atšaukė 
SžflOOfiOO Bylų

Senatorius McCarthy at
šaukė jo iškeltą bylą prieš 
buvusi senatorių William 
B. Benton iš Connecticut. 
William B. Benton sakė, 
kad senatorius McCarthy 
netinka būti senate, o už 
tai McCarthy prieš ji buvo 
iškėlęs bylą ir reikalavo 
dviejų milionų dolerių nuo
stolių atlyginimo.

Buvęs senatorius Benton 
sako, kad McCarthy išsi
gando jo tinkamumo aiški
nimo teisme ir nuo bylos 
atsisakė, o šen. McCarthy 
sako, jog jo advokatai ne
galėję surasti nė vieno 
žmogaus Amerikoj, kuris 
tikėtu Bentono kaltini-i
mams, o todėl jis negali Įro
dyti nė jam padarytų nuo
stolių dėl Bentono kaltini
mu. . . .

KORP. C. BATCHELOR 
PADĖTAS KALĖJIMAN

Armijos vadovybė padė
jo Į kalėjimą korporalą 
Claude Batchelor, kuris bu
vo vienas iš 23 amerikiečiu£
atsisakiusių grįžti iš bolše
vikų nelaisvės namo. Bat
chelor ir korp. Dickenson 
paskui apsisprendė grįžti ir 
abu jie tyrinėjami. Korp. 
Batchelor kaltinamas, kad

teroristai yra:
Ūebr i >w.—fyrrog

Mrs. Loli'.a ;<>?_  c'
Ro

ir kitų komunistinių or-

driguez, Andrės F. Cordero lieka tik balsą paduoti ir 
Visi tylėti.ir Rafael C. Miranda. 

jie iš New Yorko.
Iš sužeistųjų penkių kon- 

gresmonų keturi jau sveik
sta, o vienas, Albin M.r-*

Rinkimine propaganda 
Rusijoj vedama didelė, bet 

susiveda prie to, kad
r. , . .... .. žmonės eitų ir paduotų savoBentley (republikonų is b.,, sa už sVat tus
Michigan;, dar sunkia, ser-kanjidate
ga. kongresmonai G. H. _____
Fallon (demokratas iš Ma--
ryland), Ben F. Jensen (re-j4r^//„ Lenktynių
publikonas iš Iovva), Cliff 
ford Davis (dem. iš Ten- 
nessee) ir Kennetb A. Rob- 
erts (dem. iš Alabama) jau 
yra išėję ar greit išeis iš li-na 
goninės Bethseda, Md.

ATRADO NARKOTIKU 
UŽ 2 MILIONŲ DOLERIU

Egipto Valdovai
Rinks Parlamentą

Egipto kariški diktato
riai, susibarę savo tarpe, 
nutarė grąžinti krašto val
dymą Į civiles rankas ir po 
trijų mėnesių žada pravesti 
parlamento rinkimus.

Laike karininkų peštynių 
prieš porą savaičių paaiškė
jo, kad gen. Naguib nėra 
tikras diktatorius, bet turi 
klausyti jaunų karininkų 
“tarybos.” Tie jauni ka
imukai, po pašalinimo ge
nerolo Naguib, per dvi die
nas aiškino jo visokius tru
kumus ir iš jo visaip tyčio
josi. Po susitaikymo visi 
karininkai pajuto, kad jie 
vargu tinka būti šalies val
dovais, juo labiau, kad jie 
net savo tarpę nemoka su
sigiedoti ir gatavi yra vie
nas kitą stverti už gerklės.

Mokyklos Nelankęs 
Buvo Profesorium

New Hampshire Univer
sitetas, Durham, N. H., per
nai pasamdė vieną profeso
rių dėstyti fiziką. Profeso
rius Dr. Kenneth P. Yates

Šią savaitę atstovų rūmai 
balsuoja mokesčių Įstaty
mą. Vyriausybė siūlė, kad 
kongresas pratęstų dabar 
veikiančius akcyzus ant 
prekių po balandžio 1 d., 
kada padidinti akcyzai turi 
nustoti veikę. Bet republi
konų partijos vadai atstovų 
rūmuose, prieš vyriausybės 
norą, nori dali akcyzų su
mažinti ir apie vieną bilio- 
ną dolerių pirkėjams sutau
pyti. Šią savaitę pasirodys, 
ar vyriausybės nusistatymas 
paveiks republikonus kon
grese.

Tuo tarpu demokratų 
partijos vadai kongrese siū
lo mažinti pajamų mokes
čius, padidinant visiems 
mokesčių mokėtojams “ex- 
emption,” vietoj dabar vei
kiančių $600 iki $700 ar

I ■■ — ____________ _ ___

Abiejų unijų sąjungų pir
mininkai, Amerikos Darbo 
Federacijos George Mea- 
ny ir CIO unijų Walter 
Reuther, pasisakė už mo
kesčių mažinimą visiems 
mokėtojams padidinant ne
mokamą pajamų dali, kaip 
tai siūlo demokratai.

Unijų kalbėtojai sako, 
jog šiuo metu svarbiausias 
reikalas yra padidinti žmo
nių perkamąją galią, o ne 
remti biznierius, kaip tai 
daro vyriausybė.

Ginčas dėl mokesčių 
kongrese liečia visos šalies 
gyventojų kišenės reikalus.

Skandalas N. L.-"erai mokėvienas studentas gavo is jo 
pažymėjimus ir pradėjo 
knaisiotis po profesoriaus 
praeiti. Greit pasirodė, 
kad profesorius Yates dir
ba kur tai Chicagoje, o 
Neu Hampshire I)r. Yates 
yra visai kitas žmogus, ku
ris nėra baigęs kolegijos ir 
visai negali būti profeso
rius.

Tyrinėjimas parodė, kad 
“profesoriaus” Yates tikro
ji pavardė yra Heu'itt. Jis 
vos baigė high schoolę ir 
tėvai jo nebeleido toliau 
mokytis. Bet jis pats per 
save tiek išsimokė, kad 
daugelyje mokyklų jis bu
vo skaitomas labai gabiu 
mokytoju ir fiziku.

Nevv Yorko seimelio vie- 
komisija vedą tyrinėji

mą apie arklių lenktynių 
kompanijas Įvairiose vieto
vėse. Tyrinėjimas parodė, 
kad republikonų vadai, kai 
kurie net žymus New Yorko 

seimelio nariai, la-

SUOMIJOS RINKIMAI

---------- jvalstijos
New Stoiko policija sura-ibai pigiu budu Įsigijo arklių 

do pas narkotikų šmugel-; lenktynių kompanijos šėrą 
ninką Samuel Gelb narkoti- ir juos parduodami “uždir- 
kų už $2,117,000. Rasta bo” šimtus tūkstančių dole- 
opiumo ir heroino nuodų.
kurių šmugelninkai nespė
jo išdalyti savo agentams 

Kartu supardavinėjimui.
S. -Gelb suimta viena mote
ris, Mrs. J. Kaufman.

Roger M. Kyes Pasitraukia

Krašto gynimo sekreto
riaus pavaduotojas, Roger 
M. Kyes, pereitą šeštadienį 
pasitraukė iš . savo vietos. 
Jis pareiškė, kad jo pasi
traukimas neturi nieko ben
dra su kilusiu ginču tarp 
armijos sekretoriaus Ste- 
vens ir šen. McCarthv.

nu.

Tyrinėjimas parodė, kad 
ne tiktai Neu' Yorko repub
likonų organizacijos vadai, 
bet ir artimi gubernatoriaus 
T. E. Deuey bendradarbiai, 
yra suleidę pirštus i Yon
kers arklių lenktynių lauko 

i skandalą. Tarp kitu lie- 
Iriai uždirbo New Yorko 
valstybės sekretorius T. J. 
Curran, D. Mallory Ste- 
phens, J. Russel Sprague, 
John R. Creus ir kt. Skan
dalas dar tyrinėjamas.

Suomija kovo 7 ir 8 die
nomis renka naują parla
mentą. Senajame parla
mente partijų atstovybės 
buvo taip pasiskirsčiusios: 
socialdemokratų—53, žem
dirbių—51. komunistų—43, 
konservatyvių—28, švedų 
liaudies partija—15 ir suo
mių liaudies partija—10.

iStevensonas Smerkia
Demagogų Rėkavimus

NEGRAS PASKIRTAS 
DARBO SEKRETORIŲ

300,000,000 Atsišaukimų
Chicagos advokatas, žy- 

Kinų nacionalistai skel- mus negili veikėjas J. Ki
bia, kad jų lėktuvai pernai nešt W ilkins. pereitą savai- 

jis belaisvių stovykloj Ida-'išmetė bolševikinėj Kinijoj tę buvo paskirtas darbu 
vinėjo priešui savo drau-'virš 300 milionų atsišauki-
gus. Jei tyrinėjimas paro- mų prieš bolševikų režimą.

sekretoriaus padėjėju. Pir

dys, kad jis kaltas, jam
gresia karo teismas.

Atsišaukimai buvo mėtomi 
virš miestų ir kaimų.

mą kartą negras 
i tokias aukštas

{vyriausybėje.

paskirta?
pareigas

Teroristų Vadas
Puertorikoj Suimtas

Puertoriko policija perei
tos savaitės gale suėmė sa
los nacionalistų vadą Fedro 
Albizu Campos kartu su 32 
jo pasekėjais. Suimant va
dą Campos teroristai dvi 
valandas šaudėsi su polici
ja iki buvo nuginkluoti.

Teroristų medžioklė eina 
ir Amerikos miestuose, kur 
Puertoriko nacionalistai tu
ri savo šalininkų grupes.

Adlai Stevenson, buvęs 
demokratų kandidatas pre
zidento vietai, kalbėdamas 
Miami Beach, Fla., demo
kratų suvažiavime, griežtai 
smerkė demagogus repub
likonų partijoj, kurie plepa 
apie “dvidešimt metų išda
vystes” (demokratų valdy
mo) ir mėtosi purvais Į vi
sas puses. Adlai Stevenson 
'sakė, kad republikonų ad
ministracija ir pats prezi
dentas neišdrįsta griežtai 
pasmerkti demagogų, o to

šių metų kalendorių bai-'dėl neša atsakomybę už dc- 
s giamc parduoti. Paskubę-j magogų keliamą nerimą

kitę nusipirkti. Kaina tik 50 krašte ir už krašto vieny- 
centų. Įbes ardymą.
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į egzaminai čia visai nerei
kalingi.

luo tarpu tų dviejų bol-
----------------- senku deportacijos reikalas

Suėjo metai ir prasidėjo antrieji po Džugašvilio- alrort; ne tiek tragiškas, 
Stalino mirties. Rusijos bolševikiška diktatūra pradeda kįek komiškas. Ir štai ko- 
pyventi antruosius rneius be absoliutaus ir žiauriojo dėl:
Stalino diktatoriaus soste. Į Ir Andrulis ir Pruseika

Prieš metus laiko, kada Stalinas staiga nudžiugino jau per eilę metų giria iš 
visą pasaulį savo senai laukia miltinu’, daugelis žmonių visų pajėgų bolševikišką 
tikėjosi didelių permainų Sovietų Rusijoj. Po tokio kru- tvarką Rusijoj. Gilia Rusi- 
vino diktatoriaus mirties permainos atrodė neišvengia- J4 ir peikia Ameriką. Da
mos. Tų permainų laukė net ir Stalino ’oendradarbiai, ^ai jiems giežia pavojus, 
jo buvę ištikimi pakalikai ir jo Įsakymų vykdytojai. Pir- juos’. ^strt» deportuos 
mas Stalino palikuoniu p isisakvmas. po diktatoriaus - ginamą oosevi'isKą
mirties, šaukė rusus ir rusų pavergtų tautų žmones vengti veda L
panikos ir maišaties. Paskui diktatoriaus vietininkai o^jaj ske 

pradėjo siūlyti Rusijos žmonėms dalinę amnestiją, dau- Amerikos konstitucijos? sau
giau laisvių, švelnesnes darbo sąlygas, ir ypač buvo pa- kiasi civiliu teisių, šaukiasi 
brėžiama, kad gyvenimas pridarys visiems geresnis : Amerikos demokratijos tra- 
“bėgyje dviejų trijų metų.” Įdicijų ir panašių

Praėjo metai lai jau galima pasakyti, kokios niškos tvarkos dalykų, ku- 
permainos Įvyko Rusijoj. Pirmiausia permai-’rių seniau nematė ir neno-
na, kuri metasi i akis. yru ta. kad Stalino Įpėdiniai sar-J’ėjo matyti. Į Rusiją jie 
matijasi savo neseno u lankavimo prieš Kaukazo bat- nenori važiuoti, nors jiems
siuvio vaika ir jarr. “ark ršiio” tuo. kad jo valda nustu-jr kelionė, rodos, nieko ne- 

u 'kainuotu.

Metai Po Stalino
MINIOS SVEIKINK GENEROLĄ N AGI IB

Kairo mieste. Egipto sostinėj, didelės žmonių minios 
triukšmingai sveikina generolą Naguib. kuris buvo nuvir
tęs nuo diktatoriaus sosto, bet vėliau ir vėl i tą sostą 
Įkopė dėka kai kurių karininkų paramai.

Desperatų Žygis podo gelbstis komunistų
, ...... partijai, jis bus išaiškina-Ke'uri puertorikieciai per- 1 J J 

eitos savaitės pradžioje nu-

mė i šąli. Garbintas "vadas.” neišmatuojamas ‘‘genijus 
ir “žmonijos keliarodys” -taiga buvo užmirštas, o Rusi
jos žmonėms buvo paskelbia. tad vienas asmuo nieko’siška tvarka yra tokia gera 
nereiškia istorijoj u užuot vieno ‘'vado” Stalino Įpėdiniai kaip Andrulis su Pruseika 
pradėjo save aukštintis. kaipo "kolektyvinė vadovybė.” yra tiek kartų pasakoję, tai 
Oficiališkai Stalinas dar nėra išmestas i istorijos šiukšly- kodėl ten nevažiuoti? Ko 
na. bet praktiškai jo vardas ir atminti? jau atsidūrė arti'dėl norėti pasilikti amen 
šiukšlyno jkoniškoje tvarkoje, kurią

T> i • . T. i-i- * t i/} vuitvc An/lniKc cnls kitų permainų R ūsuos diktatūroje galima pazy
mėti. kad jau ištisi metai bolševikiški diktatoriai “geri-. . .. , ... . peikę? Situos klausimus~a Eusnos žmonių gyvenimą n ji begenndami surado. „ . . _ D „ ;1 ■„ .. . -,r - . . .... z, įmes statome ne Pruseikaio-Rusijos žemes ūku yi-a nesvieusKa. atsilikęs. Gyvu-|su Andruiiu> visiems
’-u ūkis ten yra atsilikęs nuo 1916 metų laiko, o javų
-'kis ir<ri nepajėgia patenkinti Rusijos gyventojų parei
kalavimų.

Žmonių gyvenimo "gerinimas” susiveda prie to, kad 
'’iHptoriai griebiasi Įvairių priemonių, kad pakėlus gy- 
-’^ink’-ste ir javu ūki, bet kol iš tų pastangų bus su- 

kokiu nors vaisiu, Rusijos žmonių gyvenimas lie- 
‘ - skurdus, alkanas ir prislėgtas. Valdančioji biuro-

Kur čia logika? Jei ru-

bolševikams, nors atsaky
mo vargu sulauksime. 

“Vilnis” sako, jog—
“ ‘Keleivis’ labai gerai ži

no, kad Andrulis ir Pruseika 
persekiojami už jų politinius 
isitikinimus.”

U k raina

vyko Washingtone i kon
greso rumus ir atstovų rū
mų posėdyje pradėjo šau
dyti iš galerijos i posė- 

idžiaujančius kongresme
nus. Penki kongresmenai 
buvo sužeisti. Teroristai 
buvo suimti ir bus teisiami.

Ne pirmą kartą Puertori- 
kos kraštutinieji nacionalis
tai bando teroru priminti 
pasauliui ir savo tautie
čiams Puertoriko salos ne
priklausomybės reikalą. 
Prieš kelis metus jie bandė 

į nušauti prezidentą Truma- 
iną.
; Tuo tarpu Puertorikos sa
los gyventojai patys dabar 
gali pasirinkti, ar jie nori 
nepriklausomybės, ar nori 
pasiiikti susirišę su Jungti
nėmis Amerikos Valstybė
mis. Jie pasirinko autono
miją JAV ribose. Už au
tonomišką tvarkymąsi pasi
sakė didžiulė dauguma pu-

Po visą plačią Rusiją šie-gė i Ukrainą. Bolševikų’ ertorikiečių. Prezidentas I). 
met eina iškilmės ir minėji- valdomai Ukrainai teko iš D. Eisenhovver dar visai ne- 
mai. Rusijos bolševikai mi- Maskvos malonės nemažai senai priminė, kad Puerto 
ni 300 metų nuo to laiko, nauju žemiu, bet vieno da- rikos gyventojai, jeigu jie 
kada Ukraina buvo Įjungta Tyko‘Ukraina nei prie carų n<>n, SaH Sauti visišką ne- 

Rusijos carų imperiją.’nei prie bolševikų negauna priklausomybę, bet puerto- 
tai tautinės savi- rikiečiai skaito naudingiauCarų laimėjimas dabar 

“sovietiškas” laimėjimas,
todėl po visą Sovietiją rer.-; Ukrainoj gyvena vu 
giamos iškilmės, paskaitos 40,000,000 ukrainiečių, ku-

yra j ir negaus, 
o valdos. ilikti JAV autonomine

mi.
i Kraštutinieji

dali

Puertorikos
ir kitokie džiūgavimai dėl rie kalba lenku ir cechu nacionalistai, neturėdami
Ukrainos Įjungimo. įkalbom.? artima

Kam vynioti reikalą i vii
... ..... . , . nas ir nepasakyti aiškiai,’-emmo, pagennimo dėl padidėjusio vartojamų prekių kad p^eika ir Andrulis

! norima deportuoti už jų__ orus. 
daug

karirinkiia ir inteligentija susilaukė šiokio tokio!

porto. bet eiliniam Rusijos žmogui gyvenimas nepa-
■e^ėio. laisvės daumau jis negavo, darbo Įstatymai ližiLr.J IV «vw ooisė vokiškus įsitikinimus?
nesušvelninti, policijos sauvalė nėra sumažėjusi, kon-įTajp ^u-ų aiškiau 
“mtracijos stovyklos, kaip buvo, taip ir lieka pilnos poli- teisingiau.
‘-i- “prasikaltėliu.” kuriu visas prasikaltimas yra tame, Į 0 ką reiškia bolševikiški 
kaH iie policijos buvo nužiūrėti, kaipo galimi režimo'}sjtikinimai? Tai yra “isi- 
priesininkai. įtikinimai.” kurie nepripa-

N’esulaukta permainų nė Rusijos diktatūros politi- žĮsta jokiu civilių teisiu Ri
koje santykiuose su rusų pavergtomis tautybėmis. Rusi- taip manantiems žmonėm 
ios “satelitai" laikomi tokioje pat griežtoje priežiūroje. Tai yra "Įsitikinimai.” ku
ka ip ir Stalino laikais, o nesenai Įvykusi Berlyne keturių rie pripažista koncentraci- 
didžiuju konferencija parodė, kad Rusija nemano iš-'j^8. stovyklas ir kalėjimus 
traukti savo armijų iš Europos kraštų ir. žinoma, visiškai visiems ^ems’ kurie subol- 
nemano gražinti laisvę pavergtoms tautoms. Isevikais nesutinka. Tai yra

x- N , . ? , .. . . . i “įsitikinimai,” kurie patei-Nesuiaukta permainų ne bolševizmo sąjungoje su 
rusišku imperializmu. Rusifikacija lieka ir toliau bolše- įįudvmą Tai yra 
yizmo dvynė sesutė, o bolševizmas ir rusiškas imperia-^j ” kurie leidžia’ naudo- 
’-'rmss lieka ir toliau susiporavę Į vieną pavojų laisvajam tis demokratinės tvarkos 
pasauliui. Nugalabytojo Berijos pažadas duoti daugiau į laisvėmis, bet griežčiausiai 
laisvės plačiosios Rusijos tautybėms pasibaigė su Berijo? paneigia tas laisves ten, kur

ir

sina politinių priešininkų 
‘isit

mirtimi.
Stalino diktatorė 

liaus stiprią sunkiąią 
didelę karišką jėgą. Be’ jie apsižiūrėjo, kad ju didelė 
galia neturi atramos Rusijos išbadėjusiose ir užguitose 
masėse. Todėl jie užsienių politikoje šiuo tarpu siekia 
išlaikyti tą, ką jie jau turi užgrobę. Dėlto kai kam už
sieniuose naujoji Rusijos "kolektyvinės vadovybės” dik
tatūra atrodo lyg ir taikingesnė. Bent laikinai ji tokia 
turi dėtis, kol jos didelė kariška galia atsirems Į Rusijos 
žmonių sotesni gyvenimą. Esmėje betgi bolševizmas po 
Stalino nepasikeitė. Nepasikeitė nė jo tikslai.

pavelr 
ir vpac

ėjo u 
ginklavimosi

A p ž v a !
AR ANDRULIS IR 
PRUSEIKA KANKINIAI?

mas.
Senatorius čia aiškiai tai

kė i generolą ZwickerĮ, ku
ri prezidentas išgyrė. Se
natorius atsikirto griežtai ir 
pasirūpino, kad radio, tele
vizija ir spauda jo pareiški
mą išgarsintų kaip galima 
plačiau.

Kiek prezidentas buvo 
švelnus ir diplomatiškas sa
vo pareiškime, tiek senato
rius buvo griežtas ir šiurkš
tus.

Santykiai tarp adminis
tracijos ir senatoriaus Mc- 
Carthy dabar ir randasi 
pereitos savaitės pareiški
mų dvasioje.

“Ieško Teisybė*”
Lietuvių (bolševikų) Li

teratūros Draugija kreipiasi 
Į savo narius prašydama pi
nigų "gynimuisi” nuo Įrašy
mo tos draugijos Į suover- 
syvių organizaciių skaičių. 
Ta bylą L. L. Draugija 
vadina “teisybės ieškoji
mu.” lygiai kaip bolševikų 
Kultūros Centras, kada jis 
prašė per teismą laisnio 
šnapsui pardavinėti tą žygĮ 
irgi buvo pavadinęs “teisy
bės ieškojimu.”

Bolševikiška Literatūros 
Draugija turi akis. kurios 
durnų nebijo. Štai ji sako: 

kaip jau žinoma, yra
lavų kai- atramos savo tautiečių tar-'l)as’mo^ nriusų Draugiją

TaiU kraina yra labai riebus ba. 300 metų rusų valdy- Pe» griebiasi teroro.
• ąsnis Rusijos imperijos mo ukrainiečius nesuitisino desperatų žygis. Teroin 

Dabartiniu laiku.ir neužmušė juose noro gy-demokratinėj santvarkoj ga- 
turi virš 200,01)0 venti savarankiškai, be atsidėti tik tie žmonės, 

maskolių” globos, Nępri-lkurie neturi vilties savo tik- 
’slus Įpiršti žmonėms Įtiki-

augime.
Ukraina

»» i .11 -. 1 i; tam: ;i
mi -I in 
. i i. 11 u

nl/AtZA jyi vz tv

padaryti tokia, kokia ji nie
kada nėra buvusi ir niekuo
met nesiruošia būti.”

Literatūros Draugija vi
sada buvo bolševikiška ir

anie

'bolševikai pasigrobia val-
kruvinojo diktato- Įdžią! Su tokiais “Įsitikini- 

amone ir!™3^” Piuseika ir Andrulispn

' Jei mums nevalia tu bol- *
.ševikų paklausti, ar jie tik-

...............  • • , T?-i nebijo deportacijos Į,\esenai šioje vietoje klau-Rwsjj taj Rokia tefee
s*™'. Y’ L“’ ševikiška “Vilnis" norėtų
sema ir Andrulis neoijo de- ekzaminuoti ..Keleivį”? Ar-
poruojas j Rusiją, no^. gj tuodu bolievttrf, Andru- 
kaip Vilius sako, jiems ten ]is jr Pruseil( au aučjasj 
visa negresia mirtis? ,efa eekistais ir norėt Ur.

.,D.e' s,£7’d?";sTu dyti sau nepatinkamą laik-
vikiska “Vilnis” labai uz-r<tj9 
sirtistino ir išdrožė visą eilę
klausimų “Keleiviui,” nors Be to, “Keleivio” pažiu- 
pati “Vilnis” Į “Keleivio” ras Į Įvairius civilių teisių 
I laušimą visai ir nebandė klausimus, Į mccarthy’adą, 
atsakyti. Girdi, ne “Kelei- Į McCarran bilių ir pana- 
vio” reikalas jiems klausi- šius dalykus, musų skaity
mus statyti. '.tojai gerai žino ir bolševikų

milionus gyventojų.'klausomybės noras ypač gy-(• ■« Z k iPagal plotą Ukraina prilvg- vai reiškėsi Ukrainoj 1017-(nirno priemonėmis 
erti vi<ui Vuiiifiiai Ano-liiiii :9ft .!?< yi'U gVV’aS irsta visai Naujajai Anglijai,'20 metais. 
Nevv Yorko, Pennsylvani- dabar, 
jos, Virginijos ir Marylan-' Ukraina 
do valstijom.- kartu paim-rangiausia 
toms. Tai vra didžiulis že- bet ii vra

. nors ir 
Rusijos

mažiau;

pra m o 
dalis,

x
Prieš McCarthy

Prezidentas D. D.

loma ii 1 » aUt įltVJSI IU,
kokią ją dabar justicijos 
departamentas nori padary
ti?

Literatūros Draugija pra- 
Eisen- šo nariu pinigų bylai užves-

. . id)()j’ihovver j>ereitą savaitę, pasi-ti prieš justicijos departa-
, - ... v"11.1 , įkalbėjime su spaudos atsto- mento nutarimą ja irašvtimes plotas, o gyventoju sevikmta t krainoj, palv- . J ... . . 1 . J .. ..... . r> •• j ‘vais, aiškiai pasisakė priešų bolševikišku organizacijųskaičiumi U :ama pralen-emu? su Rusija, vra daug,. ,. . , . 1 . . 1 .r, ... •. 55 ,, . Tl . . , . a.. .liudininku žeminimą ar uz-skaičių. Nariams sakoma,kia .Prancūzu?, ir daugvbe mažiau komunistu paltuos . /. u .‘. ... . • ! gauliojimą kongreso tyri-kad tai vra ju prievoleir susilygina nariu, t 'mamoj ir kovos, -... i i •- • , • ••! Įnejimo komisijose ar kur!atidalyti kišenę ir leisti

! kitur.” Kartu prezidentasjBimbai po ją pažvejoti,
j pasmerkė bolševikų me-j Taigi, Bimba stengsis

................. . 4 'džiojima tokiais budais, ku-irodvti. kad Literatūrosyra tirščiausiai apgyventas tų milzimskas bada* ’'vi- ‘ ‘
ir turtingiausias kraštas.'vertė Ukrainos
Ukraina vra turtinga savo iuroų'? i kolchozus ir juose

kitu valstvbiu ir susilvgina'nariu, 
su vakarinės Vokietijos gy--prieš Stalino 
ventoių skaičiumi. ia buvo vedamos

nori dėtis kankiniais, nors 
jie visiškai pateisina socia
listų, demokratų ir visokių 
kitokių Įsitikinimų žmonių 
persekiojimus, ir tai žiau
riausius persekiojimus, Ru
sijoj ir kitose bolševikų vai 
domose šalyse.

Kai tokie nevalyvi “kan
kiniai” dedasi kenčią per
sekiojimus Amerikoje, tai 
nenoromis ima juokas, ir tų 
Iviejų bolševikų niekam 
negaila. Ir kaip gailėtis 
žmonių, kurie verkia dėl 
demokratinių laisvių sau, 
liet kitiems jokių laisvių ne
nori pripažinti ir, kur gali, 
visai nepripažįsta? Tai yra 
veidmainiai, o ne kankiniai

kovosi; 
viza 

ilgiau
Rusijos ribose tiicraina(griežčiau ir tik 193.2-33 me-- 

pri-.. TT,...... 'ne yra priešingi amerikie-\ i i {.*• •. 1C C1U S . .. - icių teisingumo ar sportisku-
žemė? ūkio 
savo žemės gelmių 
Anglis, geležis ir

derlingumu ir 
turtais, 
kitokie

I

dirbti Maskvos naudai.
Vokiečiams užėmus Uk-j Prezidentas neminėjo se

mo (fair play) pajautimui.

rainą Vinicos mieste buvo natoriaus McCarthy vardo, 
mineralai ir etalai pada- atra-ri milžiniški slapti ka-.bet jis aiškiai taikė Į Wis- 
rė iš Ukraina pažangiausiajai, kur rusu Čeką. vėliaujonsino senatorių ir Į būdą. 
Rusijos dali. Nuo senų lai- vadinama NKVD. išskerdė kaip senatorius apklausinė-

ir palaidojo tūkstančius uk- jo gen. Zvvickeri.ku Ukraina skaitoma Rusi
jos “duonos aruodu" ir Ru- rainiečių valstiečių už jų at
sijos pramonės žymiausiuo- kaklų priešinimąsi kolekti-

Skrybėlių Darbininkai
ShiIo Treciųjų Ietsmą
Jau 8 mėnesius streikuo

jantieji Norwalk, Conn., 
skrybėlių darbininkai pa
siūlė ginčą išspręsti trečių
jų teismui, kurį sudarytų 
unijos ir bendrovės atstovai 
ir jų pasirinktas pirminin
kas.

ju centru.
Minėdami trijų šimtų me

tų sukaktį nuo Ukrainos 
Įjungimo i Ru.djos imperiją 
bolševikai padarė Ukrainai 
dovaną. Jie Įjungė i sovie
tiškos Ukrainos sienas Kli
mo pusiasali, kuriame bol
ševikai 1945 motais išnaiki
no visus totorius gyvento
jus ir Į jų vietą atgabeno 
rusus ir ukrainiečius gy
ventojus. Turėdami saujoj 
Ukrainą ir Klimą Maskvos 
valdovai gali sau pavelyti 
Ukrainą didinti, nes tokia 
“dovana” visvien palieka jų 
rankose. Prasidėjus antra
jam pasauliniam karui ru
sai iš Lenkijos atplėšė lyti
nę Galiciją (Lvovą, Tarno- 
polį) ir Volinę ir tas sritis 
irgi Įjungė i Ukrainą. Nuo 
Rumunijos bolševikai at
plėšė Bukoviną ir ją irgi 
padovanojo Ukrainai. Po 
karo bolševikai nuo Čecho- 
slovakijos atplėšė Prikar- 
pačio kraštą ir ji irgi ijun-

vizacijai ir bolševizacijai. 
Stalino laikais Ukrainoj

bolševikai dažnai darydavo 
“valymus” ieškodami “bur
žuazinių nacionalistų,” o 
Bei i ja. prieš savo galą. ati
dengė vieną Įdomią paslap
tį, kaip ukrainiečiai vra 
tvarkomi Rusijoj. Jis atlei
do iš pareigų tūla Melniko- 
vą, kuris tvarkė iš Lenkijos 
atimtas ukrainiečių sritis— 
Volinę ir rytinę Galiciją. 
To Melnikovo Įsakymu vi
sose mokyklose Volinėje 
ir rytinėj Galicijoj buvo 
įvesta rusų mokomoji kal
ba. o ukrainiečiu kalba bu
vo nustumta i užpakali. Po 
Berijos galo Melnikovai iri 
vėl teikia ukrainiečiams ru
sišką kultūrą ir rusišką kal
bą ir, žinoma, ukrainiečiai, 
kaip ir kitos pavergtos rusų 
tautos, laukia savo išsiva
davimo dienos ne tik iš bol
ševizmo satrapijos, bet ir iš 
rusiškos vergijos.

—ab.

Prezidento pasisakymas 
priminė, kad tarp adminis
tracijos ir senatoriaus Mc
Carthy yra prabėgęs juodas 
šuniukas. Tą patvirtina ir 
valstybės sekretoriaus nuo
sprendi? apkarpyti Scott 
McUcod darbo sritį valsty
bės departamente. Ateity
je S. McLeod tikrins tik 
'valstybės tarnautojų ištiki
mybę ar saugumą, bet tar
nautojų samdymas ar atlei
dimas atimtas iš jo rankų 
S. McLeod yra šen. McCar
thy artimas bičiulis ir jo 
darbo srities susiaurinimas, 
tegu ir netiesioginiai, irgi 
taiko i šen. McCartny Įtaką. 

x
Žirklės Atsiliepė

Valandą laiko po prezi
dento pasikalbėjimo su 
spaudos atstovais žirklės 
atsiliepė. Senatorius Mc
Carthy pareiškė, kad “jei 
gu kvailas, arogantiškas ar 
besmegenis žmogus Įtakin 
goj pozicijoj atvyksta liu
dyti musų komisijoj ir pasi

Draugija rrėra bolševikiška 
organizacija. Gal ta pačia 
proga Bimba bandys Įrody
ti. kad ir jis pats yra geras 
parapijonaš ir su popais 
draugauja, o todėl negali
būti Maskvos agentas?

x '
Beždžionių Netrūksta

Danijoj pereitą savaitę 
buvo savivaldybių rinki
mai. Daugiausiai rinkimuo
se laimėjo socialdemokratų 
partija, kuri perima tvar
kyti visą eilę naujų miestų 
ir mažesnių savivaldybių.

Rinkimuose savo sąrašus 
statė ir nauja “mccarthyiz- 
mo” partija, pasivadinusi 
jaunimo grupe, šita parti
ja siūlė ir Danijoj pradėti 
vesti tokius neištikimųjų 
tyrinėjimus, kokius senato
rius McCarthy veda Ame
rikoje.

Su mccarthyniais obal- 
siais jauni Danijos politi
niai beždžionės po visą 
kraštą surankiojo 115 bal
sų. Balsų ne taip jau daug, 
bet kai pagalvoji, kad visas 
tų jaunų politikieidų reika
lavimas yra pamėgdžioti 
vieną Amerikos senatorių, 
tai visgi atrodo, kad bež
džionių Danijoj perdaug 
esama. Ypač kad ten, ro
dos, klimatas nėra palankus 
beždžionėms veistis.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAM)

TAS IKONOS NEPRAŠO

Iš Saulėtos Floridos I

Paminėjo Washir.gtono 
Gimtadienį

WILKES-BARRE, PA. Į
—

Radijo Valandos KoncertasI

Vasario 28 d. Įvyko vie-’ 
tos lietuvių radijo valandos| 
rengtas koncertas. Prade-: 
damas koncertą radijo ve-J 
dejas adv. Verbalis pažy
mėjo, kad koncertas ren
giamas radijo valandos 6 
metų ir Lietuvos nepriklau
somybės 36 metų sukakčiai 
atži mėli.

Meninę dali pradėjo V. 
Kamarauskas padeklamuo
damas Vaičaičio "Kęstučio 
mūšį ties Maskva.” Solo 
dainavo J. Januška. Jo 
balsas švelnus ir publikos 
mėgiamas. Ponia A. Ko 

(>sar pirmą kartą pasirodė 
{lietuviams. Pusę dainų ji 
įdainavo lietuviškai ir pusę

Michigano PadangėjeTARIASI DĖL McCARTHY tyrinėjimų

Repuhlikonu \adai (iš kaires i dešinę j Juseph Martin 
(atstovę rūmų pirmininkas), kongresmenas l.eo E. Allen 
ir senatorius V»'m. E. Knowland. po apsilankymo Balta
jame Name. tariasi kokiu priemonių imtis, kad senato
riaus McCarthy pagarsėję tyrinėjimai nebeardytų re- 
publikonų partijos vienybės.

pą. Šis choras jau dainavo 
Į Wa?hingtono gimtadieni mi- 

o vasario 25 d. pilie- 
burelis surengė i 

dai-1
The Guardians of Liberty I‘in*”ld ,

centro skyrius vasario 19 d. 5*^. u , ,... ,,, , įvairu vakarą—buvominėjo \\ash-- J , . , , . • ,» iJ nuota, sakyta kupletų ir tt.
i Chorui vadovauja A. Na- programa. Minėjime daly- J

vavo daug aukštų pareigū
nų. Buvo 
nouitz.

Meninę dali _____
riu tautu menininkai. Ju

lenku klube 
ingtono gimtadieni

ir majoras Aro- 

išpildė ivai-

vickaitė.
Lietuvė Miamietė.

BROOKLYN, N. Y.

, ...... Minės Pror. J. Kaminsko 75.tarpe buvo ir lietuviai. Ge-, , .. c > i./ , ! metu Amžiaus Sukaktirokas vyrų ir moterų būrys, j
tautiniais drabužiais pasi-} Balandžio 10 d. Lietuvių 
puošę, užtraukė Anitos Na- Piliečių Klubo patalpose, 
vickaitės vadovaujami tris 280 Union Avė., Brooklyne, 
dainas. Jie gražiai daina- bus iškilmingai minima! 
vo, o jų drabužiai žavėjo prof. Juozo Kaminsko 75
visu akis. sukantis šia progra-

Miamietė.
metų
ma:

5 va!—akademija.
ir prancūziškai.

Galėjo Kitaip Būti
Žinoma, minėjo vasario

16 d. ir čia. Tai Įvyko Lie
tuvių Klube, 
vo apie 400.

Kal-
Įbės V. Sidzikauskas, K..
■Bielinis, inžinierių atstovas,’
(sveikins sukaktuvininko bi- Per 5 numerius ėjęs Oliver dalyviai buvo pakviesti va-

, angliškai
Ji padarė klausytojams gi
lų Įspūdį.

Pianu skambino Vaclo
vas Ramanauskas ir akom- 

.Jos metu daina-h)anavo solistei Harrieta

Įėjimą buvo imama po 
tai ir lėšų ALT surinkta 
įoka suma.

r , ... , Tiuliai, bendradarbiai ir or- Stair Jl‘- straipsnis, kuria- karienės
Publikos bu- ganizaciju atstovai. įėjimas me išsamiai aprašytas Lie-vo J. Jonuška ------
Kadangi uz nemoj..,mas .tuvos gyvenimas rusams ja tius, deklamavo V. Kama-"’* ,ra^a> .-.ciai slavinta?

ir S. šako-^t’tėnas - Ramanauskienei.

•51,; 7:3<) vai.—vakarienė, ku- užėmus. Straipsnis
j nos dalyviai moka po sytas Įdomiai, duoda
IS2 50 laiškių faktų, rodančių, kaip

Kaulakių pastangomis bu-j “įinėjimo komiteta suda- komunistai žiauriai perse-5
vo parūpintas tilmas, pa- .. . .. - . . :. *, .* , . Iro siu organizaciiu atsto-vaizduojanti 
žiaurumu? 
lakier.ė 
ba rezoliucij 
no. Bainav 
Dambra
kis buvo paKvietes Kalbėti- -- , ™ i_ 7 9 fidelėmk

ge-1
Į Kt. 1 H" 1 ėt U?
dau^

kas.
J. V. Stanislovaitis.

EAST ST. LOUIS, ILL.

šiltai pa- 

padai-!ir ji publikos buvo 
lvdėta.t *

Ponia A. Jarienė 
navo solo ir kartu su J. Ja
nuška. Jiems akompanavo 

O. Dapkiutė-Mras

gilumoj. Jis yra švarus. Į 
šį klodą yra sukalti stori 
geležiniai vamzdžiai. Į \ie-

. ... nūs ju pila vandeni, kurisMusų miestas didelis, ne- , , • ,7. .... . . druska tupdo, o antrais tn-a-za p,-j H- lietuvių, seniau . 1 ’. ...pumpuojama į viršų, 
vanduo išgarinamas, 

išvaloma ir paruo-• • • W •rusiu.

DETRO1T, MICH.

Gana Snausti

maža čia 
n vėliau

lietuvių, seniauT pinvaziavusių. Jų * *
tarpe vra ir Lietuvių Sočiai-, , a , j i * o • i 'druskademokratų Sąjungos kuo- ,. . ...m f . .. siama įvairiupa. Turėtu ir galėtu čia, m 4 . ,/ ,

ir t Ta Patl Morton bendroveveikti ir Lietuvių Darbinin 
kų Draugijos kuopa. Daug 
kas tokios pažangios orga
nizacijos čia pageidautų, 
bet niekas nepradeda orga
nizacinio darbo; vis mano, 
kad kažkas kitas ji pradės. 
Taip vienas i kitą žiūrėda
mi ir stovi vietoje.

turi vamzdžius nuvedusi i 
Marijos ligoninę, kurioj 
duodamos druskos vonios. 
Jose maudytis suvažiuoja 
daug sergančių reumatizmu 
ir kitomis ligomis.

Mieste ir apylinkėse dau- 
’giausia gyvena lenkų ir
skandinavų. Mieste yra ke- 

Draugijos Centras, kaip jį jau čia gimę lietuviai, če
žinome, šiuo metu veda na- dę .lenkes. Ju tarpe ir gra
vių ir jo leidžiamo “Darbo” borius. Gamta čia graži, 
žurnalo prenumeratorių rin- daug ežerų ir upelių, apau- 
kimo vajų. Taigi kaip tik-‘gUSįų ki-umais. Lietuviai, 
tai butų proga ir detroitie-*gyvenantieji apie Custeri, 

pajudėti: ne tiktai Fountainą, Scottvillę, atva-ciams
rinkti prenumeratas, bet ir žiuoja į 
Įsteigti tos draugijos skyrių, — **

me
Vyrai, moters, sukluski

J. F. Bacevičius.

kiojo ir naikino visą tautą.! Socialdemokratai Ruošiasi

Fondas. Programa
įdomi paskaitau Amerikos

pasųnrk-

Mr. Shabo, The Guardians 
of Liberty centro pirminin
ką, bet dėl keliamo salės 
gale triukšmo negalėjo kal
bėti.

Pirmininkas nepasirūpino 
netvarkingus asmenis sir- 
d ra ust i ir svečiui duoti pro
gos tarti žodi. Pasakysiu, 
kad tai ne tik negražu, bet 
ir žalinga bendram musu 
darbui. Alės turime kiek
viena proga traukti sveti
muosius ir džiaugtis, jei iie 
ateina mums svarbiomis 
valandomis. O čia 
priešingai.

Ta proga dar viena pa
staba. Klubas už salę pa
ėmė $75, bet 830 ‘‘paauko
jo.” Vadinasi, vis viena 
dar liko gera suma. Lietu-

Socialdemokratų 
c *_ ! 1 •

vaizdas, Kauno universite
to fizikos fakulteto rūmai, vę,

paveikslai, pavaizda-Į 
lietuviai

daroma

Kovo 12 d. šaukiamas At-Į tikrai
lėtų Klubo patalpose, 168 j Adom 
Marey Avė., Brooklyne, *kur 
LSS 19 kuopos narių
-ink imas.

Norintieji Įsitraukti Į so
cialdemokratų veiklą taip 
pat kviečiami atvykti.

Susirinkimą pradėsime ly
giai 7:30 vai. vakaro ir 
baigsime ne vėliau kaip 10

’val. Todėl prašome Į susi- —*-----
rinkimą nevėluoti. SLA 7 Apskrities

Kuopos Valdyba

ip linksmai 
seniau įr kaip 

komunistu

GARY, IND.

Manistee
Tai vis ūkininkai, kurie 

savo padėtimi patenkinti. 
Pernai jų gaminiai buvo at
pigę, ypač gyvuliai, bet nuo 
šių metų gyvulių kainos vėl 
pakilo.

Prastesni ūkiai yra tušti, 
jų savininkai mirė arba nu
sivijo doleri Į miestą.

Senesnioji karta pamažu 
išmiršta. Vasario 1 d. mi
rė M. Maulienė, o vasario 
2 d.—Jurgis Kazlauske.-, 
kuris priklausė Lietuv-ų 
Ūkininkų Žemdirbių Drau
gijai-

opiai 
arui. 

3
National

renue
buvo baigta G>utteri;ut kampas, vienas 
Lietuvos him- ’clokas J šiaurę nuo Michi

gan ir vienas blokas į rytus 
nuo 23rd St.U

Prašome iš anksto pra
nešti komisijos nariams, 
kas ir kiek asmenų daly
vaus: J. Pilka, WE 4-5352, 
V. Sii utavičius, TA 5-OS55, 

Keblaitis, WE 4-4866. 
mausite visas iri forma

j nais. Koresp.
fĮ Kauno apskrities 

’namai ir tt.
pagirti

'.itienę ir J. Tautvilą.
sus.-'; -, ' .a7crikie;i liauskas. Be to girdėjome!
'UI laikraštininką painformuoti i   J

įe

valdybos .i J— ,7
ę Įvargsta

{spaudoje. Paveikslus 
ruošė Gintautas ir A

ir ačiū Oliver Starr Jr., kad
jis taip smulkiai 
jam duotą 

’naudojo.

ir gražiai 
pa-medžiaga

P1TTSTON, PA.

Suvažiavimas

nei
pne-:

pa-į 
Saba-:

HARTFORD, CONN
Daugumas čionykščiu 

rveieivi
ki-

Sektinas Pavyzdysviškai organizacijai nerei
kėtu imti jokio atlyginimo Amerikiečių visuomene, 
duodant sale Vasario ^palyginti, dar mažai težino 
minėjimui. j^pie Lietuvos pavergimą ir

i dabartinę jos būklę. Todėl 
Naujos Jėgos j kiekvienas mėginimas duoti

Malonu, kad čia atsiran-j amerikiečiams daugiau ži- 
da naujų jėgų. štai kad nių apie komunistų siautėji- 
ir Valukas iš Chicagos. Jis'mą Lietuvoj yra sveikinti- 
čia žiemojo ir būdamas ju- nas.
drus visuomenininkas nešė-’ Musu bičiulis Alik Armin 
dėjo be darbo. Jo sumany- iš Gaiv atsiuntė mums 
mu Įsteigta meno mėgėjų “The Garv Post-Tribune” 
būrelis, kuris jau turi cho- laikraščio iškarpą. Tai net

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvijka Vaistinę

IDEAL ĖHARMACY
29 Kelly Square, V/orcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registri»otą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. .lis išpildo medikališkus 
dektarų receptus ir palarr.unja visokiais sveikatos reikalais.

Taipjri, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir Į kitus miestus. Ik? to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knyjrų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošes, riešutu, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamns given to Customers.

dainų, kurias dainavo
du chorai.
parapijos

tviai i

Belieka Laukti Pietų
Atrodo, kad musu žiemos

neĮ, parengimai. ,.:r-----e---- baigėsi, kurių
Pirma PasD°aejtur^jorne pakankamai, 

.-boras. Jo daly-j^ paminėsiu porą.
Vasario 1 d. VVaterburio 

!vaidintojai suvaidino “Te-
A. Fauliukaičio vado- įa Ame.ikos” komediją, 

kuri visiems labai patiko.

d.

paaiškėjo.

cho
visi čia gimę, o taip. 

ražiai lietuviškai dainuoja.Į 
' /Antras choras, “Daina I vos,
ivaujamas, yra įx> paskuti
niojo karo čia atsiradusių 

■ ateiviu.
j Po iškilmingosios dalies 
fbuvo šokiai, žaidimai,
Jonus pasižmonėjimas. 
kų surinkta apie $200.

Dievo Paukštelis.

išR P 
cijas.

Iki pasimatymo kovo 21 
diena.

Komisija.

ninku skaito --neieivi ir 
“Naujienas,” liet vienas ki
tas, pasislėpęs, pavarto ir 
lietuvišku ruskeliu šiam ta 
“Vilnį.” ‘

Ūkininkas.

Jis Įvyko vasario 21 
Dalyvavo 52 delegatai 
stovaujantieji 16 kuopų.

Iš pranešimo 
kad kasoj yra apie SI,100,
todėl bu?- iš ko ateinančią 
vasarą surengti SLA seimą. 
Valdyba savo pranešime 
pažymėjo, kad ateinančią 
vasaią rengs dvi gegužines 
—birželio 27 d. ir rugsėjo 
7 d. Mirus organizatoriui 
ir pirmajam apskrities pir
mininkui M. Padolskiui, 
valdyba nupirko 810 vertės 
gėlių ir davė karsto nešėjus.

Įstatų komisijos narys 
adv. Verbalis siūlė, kad sei
me apskritvs turėtų spren
džiamąjį balsą. S. Gegu
žis, kitas Įstatų komisijos 
narys, prikišo centro valdy
bai dėl jos nebendradar
biavimo su komisija ir dė
kojo atidavusiem balsus už 
jį, kaip kandidatę i SLA 
iždininkus.

Iš Brooklyno atvykęs adv. 
S. Briedis, kandidatas į 
SLA iždo globėjus, savo 
kalboje pasidžiaugė, kad ši 
apskritis turi daugiau lėšų, 
negu 5-ji.

Sekretorius Maceina per
skaitė rezoliuciją Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu 
anglų kalba.

J. Andriušis prašė para
mos ir gavo $15 auką.

Suvažiavimui pasibaigus,

CHICAGO, ILL.

ADV. STEPONAS BRIEDIS

iu.

• f 
s sz

•' n
Of

Vasario 14 d. Įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės 36 
metu sukakties minėjimas. 

ma' Jo meninę dali išpildė vie
tos jaunimas: pašoko tauti
nių šokių, mergaičių choras 
padainavo. Kalbėjo iš'JŲ U 20 mylių 
Brocklyr.o atvykęs prof.
Sužiedėlis ir keli vietiniai.
Aukų surinkta per $500.

Au-

Pradėtas
vykdomas 

“Naujienų” vajus, bet ge
rai vyksta ir “Darbui.” Chi- 
cagiečiai, išgirdę, kad Nevv 
Yorkas nori mus supliekti 
rinkdamas “Darbo” žurna
lui prenumeratas, nutarė- 
nepasiduoti. Ir 
abejoti, kad jie tiKrai ne

“Darbo” Vajus
Čia sėkmingai Visa tas jau buvo. Da

bar belieka laukti SLA 124 
kuopos rengiamų pusiauga- 
vio pietų. Jie bus kovo 28 
d., 1 vai. po pietų. Lietuvių 
Piliečių Klube. Jais rupi- 

’nasi komisija, kuriai vado-

MANISTEE, MICH.

Kasame Druską, Dirbame 
Žemę

Manistee nedidelis mies
tas (apie 10,000 gyvento- 

i šiaurę nuo
Scottvillę, prie 31 kelio ir 
Michigano ežero. Jo apy
linkėj yra keli popelio ir 
diuskos fabrikai. Morton 
ir Hardy bendrovės čia per
dirba įvairios rūšies druską.
Morton druskos fabrikas 
yra didžiausias pasaulyje.
Vienas druskos klodas vra Ar turi šių metų “Kelei- * 1negiliai, 1,000 pėdų, bet jis vio” kalendorių? Jame yra

kas gali vauJa Vedeikis. Neabejo- 
tikrai ne- t‘na’ ka<l PittLJs bus geri. 

pasiduos. Jau dabar gir- ?es Vedeikis pasiima, tą«
dėti, kad J. Talalas (7135 J,s S®™ Į)adal;0-. Tai«'- 
So. Ashland Avė., tel, ST aP>'Iinkės lietuv.ai, nepra

maišytas su žeme, todėl ne- daug gražių, įdemių skaity- 
apsimoka ji naudoti. Ant- mų. Nusipirk, nes nedaug 
rasis klodas vra 3,000 pėdų teliko. Kair-a E0 centų.

leiskite progos, ateikite pu-
siaugavio
Klubą.

pietų į Piliečiu

Sc.
PR
tik
bet

Luckienč.

3-2926) turi visą būrį nau
jų prenumeratorių ir dar 
daugiau tikisi surasti.

J. Adomaitis (6430 
Campbell Avė., tel. 
6-8819) pasiryžęs ne 
prenumeratorių rinkti,
ir LDD kuopą Marųuette 
Park rajone suorganizuoti. 
Manau, kad ir jaunas, 
energingas J. Janulaitis, ir 
senis Kondroška, ir kiti ne
atsilieka.

Taigi, jie gali New Yor 
ką tikrai “subylyti.”

Darbieti*.

LOVVELL, MASS

Rinksime Klubo
Nari

Valdybos

Amerikoj daugiausia vyšnių 
augina Wisconsin valstijos 

jDoor apskrity.

Vienas Vytauto Klubo 
valdybos narių atsisakė iš 
pareigų, todėl reikalinga 
išrinkti kitas Į jo vietą. Tuo 
reikalu kovo 14 d., 1 vai. 
popiet kviečiamas klubo 
narių susirinkimas. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

Vyt. Ramanauskas.

LENGVAS RUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių •Įniktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant dari*), važiuojant gelž.keliu. prie 
dari*,, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Žmogus Užkariauja Šiaurę
nulio. Prieš pusantrų me-’ 
tų Skandinavijos oro susi
siekimo bendrovė pradėjo 
nuolatinį skridimą iš Dani
jos i Los Angeles pro 
Grenlandiją, sustojant ir 
Thule aerodrome.

Be Thule dar yra 5 nuo
latinės orui sekti stotys, ku
rios tvarkomos Amerikos ir 

Viena jų

Pagal Šv. Raštą pirmieji užima tris su puse procentų 
žmonės Adomas su Ieva gy-Įviso žemės paviršiaus. Tos 
venę rojuje, bet kame tas srities vandens plotas yra 
rojus buvo nepasakoma. I lygus Atlanto šeštajai da- 
Bet ir mokslininkai ir iki liai. Ir pats šiaurės ašiga- 
šiol tebesiginčija, kurioj lis yra vandeny.
žemės vietoj pirmieji žmo-‘ Mes klystume manyda-Į Kanados kariu 
nes gyveno, tačiau neabejo- mi, kad šiaurės ašigalis yra Nia mylių atstu nuo aši- 
jama. kad tai buvo vieta,'pati šalčiausia vieta. North galio. Stotyse gyvena apie 
kurioj klimatas ir kitos Dakotos, Montanos ir Wy- 20 vyrų. Jos labai svarbios 
gyvenimo sąlygos buvo pa- omingo valstijose dažnai karo ir civilinei aviacijai, 
lankiausios. būna šaltesnis oras, negu V-gas.

Tik \ ėliau besidauginda- siaurės ašigaly. Čia sal-* y Hff, a ffVI 
mi žmonės pradėjo apsigy-čiausia temperatūra yra už- IbbAKaEl I
venti ir mažiau tinkamose rekorduota 55 laipsniai že-Į žinojo ką nors apie
gyventi vietose. Šiandien miau nulio, o, pavyzdžiui, <enato,.į,, j McCarthy iki 
jie jau išbraidė visą žemę, Montanoj termometras nu-‘j«,-n rnetu vasario 9 die- 
pasiekė jos tolimiausią šiau- krenta ir iki 66 laipsnių že- nos? Beveik niekas ir be- 
įę i; pietus (siautės ii pie- miau nulio. Bet pati šal- veįK njeko apie ji nežinojo, 
tų ašigalius) ir svajoja pa-čiausia pasaulyje v,eta yra Jis buvo i«M6 metais išrink- 
siekti kitas planetas—me- Sibire, Oimyakon apvilti- la< j scnata> palyginus, dar 
nulį’ *Jal.>a P ^*. . jkėj, net apie 150 myliu i jaunas žmogus, buvęs teisė-

Pastdairę kad ir po Ame-pietus nuo arktis. Čia jas buvęs marinas, šiaip 
nką. pamatysime, jog ir būna net iki 100 laipsnių į toj njekuo nenasižvmėies 
čia dar yra pakankamai že- žemiau nulio. žinomas už
mes žmogui gyventi, tai, | Nemanykime, kad pačioj ?avo rinkimų apygardos ri- 
rodos, ko čia jam veržtis į šiaurėj yra daugiausia snie- i)U Wisconsine.

«i»» f zi 11 mi i ct niotiic f _ i i ’T’ .....r? x

( LAI DE BATCHEl.OR GRĮŽO AMERIKON

\ senas iš 23 amerikiečiu, kuris kinu nutaręs pasilikti su 
bolševikais šiaurinėj korėjoj, bet paskui apsigalvojo ir 
grįžo iš nelaisvės, korporalas ( bude liatchelor, grįžo iš 
Japonijos namo ir kalbasi su spaudos atstovais Iravis 
oro bazėje Kalifornijoj. C. Itatehelor mano. kad negrj- 
žusieji iš nelaisvės amerikiečiai bus bolševiku naudojami 
propagandai prieš Ameri k:}.

—?*.lou, Maik!
Heilo, tėve! Kas

dėt?
- Jei tu nori žinot, 

girdėt, tai aš galiu tau 
sak’t, ka aš girdėjau.

• Na, o ką?
Žmonės kalba, Maike, 

kad Amerika neims komu
nistų i vaiską. Gal tave 
paims, gal kitus pašauks, 
ale Bimbos kamarotų neru- 
šos. Ar tu girdėjai apie

pusės komunistus galabija, 
gir- o iš kitos pusės jiems patai-jrnė 

’kauja, žada net i vaiską ne
imti?kas

pa- -Taip yra dėlto, tėve, 
kad VVashingtono vyriausy
bė turi laikytis
jos, kuri buvo priimta 165

—Girdėjau. teve.
—Nu, tai pasakyk, kur 

čia galėtų būt teisybe.
-O kokios teisybės tė

vas nori?
—Aš noriu žinot, Maike. 

kas čia darosi. Trumanas 
pradėjo kūrėjoj vainą prieš 
komunistus, o namie daug 
jų Įsileido i savo valdžią. 
Eizenauris dabar siunčia 
Amerikos raplenus prancū
zams i talką, kad geriau 
muštų komunistus Indo-Čai- 
r.ijoj, o namie jo paštas 
siuntinėja komunistų ga- 
zietas ir padeda platinti jų 
mokslą tarp Amerikos žmo
nių. Senatorius Makartis 
yra didžiausis komunistų 
medžiotojas; bet ir jis da
ro komunistams didžiausią 
malonę. Sako. jų nereikia 
imt i vaiską. Tai ve, Mai
ke. ko aš nesuprantu: ar 
Amerika nori komunistus 
iškasavot, ar nori jų veislę 
apsaugot nuo išnykimo. Jei
gu tu žinai, tai išvirozyk, 
ka< čia darosi.

— Kad suprastum, kodėl 
taip yra. tėvas turėtum ži
noti istoriją.

— Maike, aš žinau daug 
irioriju. žinau istoriją apie 
Kantrią Eleną, apie Gražią 
Magelioną, apie poną Tvar
dauską, ir daug kitokių.

Tai pasakos, tėve, ne 
istorijos.

() kas via istorija, vai
ke?

Istorija, tėve, yra są
rašas Įvykių bei faktų, ku
rie liečia kurią nors tautą 
ar tautas. Jeigu nori ži
noti, kaip Įsikūrė ir kaip 
tvarkosi Jungtinės Valsti 
jos, tai turi žinoti Amerikoj 
istoriją, o ne “istoriją’’ apie 
kokią ten “Magelioną” ar 
“Tvardauską.-

Nu. jeigu tu toks pro- 
v urnas, Maike, tai tu man 
i - sakyk, kokia yra Ameri
i os istorija'

šiaurę ar tolimus pietus,Įgo į,- Įe<i0. To gero čia, tei- 1950 metais vasario 9 d. 
kur taip pat salta. Bet ,ne-.sybė, pakanka, bet Virgini- senatorius McCarthy kalbė- 

nijos valstijoj iškrenta per jo Wheeling, W. Va., ir ten’ 
metus sniego daugiau, šiau- minėdamas Linkolno Amerikoje 

pa-i-ėj vasarą tik aukštieji kai- dieną, publikai (ir per ra-kalbama ir 
depresiją.

visur len-’
Geriausias Vaistas fuo Depresijos''

nuorama žmogus 
da ir tiria.

Žemė yra kamuolio
vidalo ir sukasi apie savo naj padengti sniegu, o kitur dįo I pasakė štai ką: 
aši. Ašigaliai—tai tie že- jo nėra. Net prie paties . . . šičia as turiu savo 

- 1 rankoje sąrašą 205 žmonių,
ine žemei sukantis pasilieka ga. Grenlandijoje via net sąrašą vardu, kurie buvo ži- 
\ietoje. (Pamėginkite ka-Įopažių pievų. Medžių ten, nomi valstybės sekretoriui, 
muoli sukti ir stebėkite. ku-nerasi, bet krūmai ir gėlės kai|w> komunistu partijos na- 
rie taškai pasilieka vieto-)Vasaia žaliuoja. Teisybė, j* riai, bet kurie, nežiūrint to. 

konstituci-jjg ) Ta šaiurės ašigali įa? į,ievas gražiau žiūrėti, dar dabar dirba ir nustato

paviršiaus taškai, ku- ašigalio vasarą

metai atgal. Ta konstitu
cija garantuoja visiems šios 
šalies gyventojams žodžio, 
ų atidos ir susirinkimų lais
vę. Todėl, laikydamosi ši- 
tos koi stitucijos, VVashing- 
. \’T:: lišvi»e TiedraUdZi«i

Kodėl Va-
šir.ktono načalstva iš vienos

1 pirmas pasiekė amerikietis necu iomi< vaikščioti ne? niusM politiką valstybės de-Peary 1909 metais. Vėliau“era išljjs « pat Partamenu.- 
tas pasisekė ir kitiems tyri-.Yjj-šutin.io sluogsnio, todėl Sekamą dieną
netojams.

Į tą šiaurę žmogų 
na veržtis ne tik jo

?kati-
vanduo neturi kur nubėgti <*rthy 
ir tas visas paviršius yra lyg žmogus

šen.

šiandien daug buvo pradėjus šlubuoti, bet 
rašomaa pie ją atgaivino “Marsh alio

Ypač garsiai planas.” o vėliau ir Korėjos 
apie tai bubnija Amerikos karas.
Darbo Federacijos radijo Žiūrint i dalykus šviesio- 
stotis VVashingtone. Jos ko- mis akimis, o ne per partijų 
mentatorius Edwards * kas-akinius, reikia pripažinti, 
dien akcentuoja, kad be- kad kiekviena valdžia—ar 
darbių skaičius nuolat didė- ji bus republikonų, ar de
ja, kad pramonės įmonės mokratų—nori kraštui ger- 
pradeda dirbti jau tik po buvo ir daro kas tik galima, 
tris-keturias dienas i savai-,kad apsaugotų šąli nuo de-
tę ir milionai žmonių jau’presijų ir nedarbo. Bėda

jau bu\o gai-sus netuij iš ko gyventi. Cia'tačiau, kad 
Jo kalba ir . . . *.................t

kapitalistinėj
. nepa- esa kalti republikonai, ku-[ santvarkoj tokie sunkme-

kaltimmas nuskam- rįerns darbininku reikalaiįčiai neišvengiami.proto primirkusi kempynė. Bet Plasta ......... ....... ..................................... .....................
malsumas, bet ir praktiški(taj geriausia vieta uodams. bėjo P° vi5Ui laikraščius ir nerUpj. Suprastam, vadi-j Labai teisingai apie 

sumetimai. Pažiūrėkite pa-kurių čia vasarą tiek, kieki- visą kraštą. Susirupmo nasi visa to nc|)Ullt jej!fcj„s kretinus pasakė
Komunistams laisvai skelbti 
-avo žodį ir siuntinėti laik
raščius per paštą. Bet kur 

onurbstai vartoja savo 
tikslams siekti ginklą, kaip 
Korėjoj ar Indokinijoj, te
nai Amerika jiems prieši
nasi ginklu, šito Amerikos 
Konstitucija nedraudžia.

Ale pasakyk, kodėlitančius mylių, tai šitas ke- 
nori atleisti ko-Įbas tampa

šaulio žemėlapi, dar geriau 
gaublį, ir pamatysite, kad 
per šiaurę daug arčiau iš 
Amerikos Į Rusiją, negu ki
tu keliu. Kol susisiekimas 
oru buvo netobulas, tol ir 
tas kelias nebuvo Įdomus, 
bet šiandien lėktuvas gali

to-
IV171 .

Amerika 
muni.-tus 
i vaiską 
■o noru 

Lietuvoj,

nuo vaisku? Juk 
mažai kas nori su
stoti. Atsimenu, 

jauni vy-bud.avo.
•ai n u-įkerta sau pirštus, 
aki< i.-'iduria, kad tik ne
paimtų i vaiską. O čia ko

ne istų medžiotojas Ma
kartis siūlo, kad jų visai 
neimtų, nežiūrint, ar jie 
sveiki, ar ne. Nu, tai kaip 
tu rokuoji, Maike, ar tai nė
ra komunistams malonė?

— Ne, tėve. Senatorius 
McCarthy, kuri.- senato pa
skirtas medžioja komunis
tus. sako. kad jie yra Ame- 
iko- prio-ai. Jeigu paimsi 

juos armijom jie galėtų su
žinoti daug paslapčių apie 
Amerikos ginklus. Todėl 
armijon nereikėtų juos im- 
ti, o reikėtų Įsteigti jiems 
darbo stovyklą kur nors dy
kumoj ir uždaryti juos te
nai kaip belaisvius.

,— Bet ar Bimba nepro- 
estuotu prieš tai ?

—Gal ir protestuotų, tė- 
,e. bet ką uodo zvimbimai 
eiškia prieš traukinį?

-Olrait, Maike. jeigu 
ai p bus. tai aš busiu satis- 

fait. Ir man bus daug juo
ko. jeigu mūsiškiai mandra- 
pypkiai iŠ Birntos štabo tū
lė.- skusti nigeriams bulves 
koncentracijos kempėj. Juk 
jie baisiai nigerius mylėjo. 
Ne viena musų bolševike 
Čikagoj su nigeriu ir apsi
geni jo. Jeigu dabar visus 
uždarys i vieną gardą, tai 
bus regli internacionalas. 
Ai-ai-ai, kiek bus fonių!

niekur kitur. 11 senatas. Jis pavedė už- kraria valdytų demokratai, i Edui n G. Nourse, buvęs
Nemanykite, kad ten vieš-^er.ių reikalų komisijai rei- ‘ '

patauja amžina tyla. Oi k»lą ištirti. Tyrinėjimas da- 71 onu>’
ne. Ten juros vandenyse vė senatoriui dar daugiau .. al,.e, zin^
nuolat plaukioja milionai reklamos. Jis vėliau sakė, 1 ak inU.’ a<, ' .a >al
ledo lyčių, kurių kai kurios kad j° sąraše yra ne 205, a nela

net kelių šimtų ketvir-Ket tiktai 57 komunistai, oa'e,p,1.eHja’ į-kf. 7ram'b<>:?,Pei'
Jos dar vėliau jis sakėsi susekęs tekhs._ Kitais zouziais,

!nesustodamas skristi tuks-nuolat juda,*viena kitą dau-81 komunistą valstybės (ie-zn;ones _nesl)eJa. ,sl,1^kt1’
- • « • * ‘ imt k-u i pfamone pagamina, todėl nzo ir tas iu traskejimas gir- paitamente. net Kai pne- 1 -. - ,
dėti net už daug mylių. 'jo P‘ie pavardžių nurody- P\a‘K‘(,a -bėk daug ne-.eęa- 

Čia ir gyvybės netrūksta. mo “komunistų skaičius irun k ’ 1 sumaze.- >usi 
Kai kuriais * požiūriais čia valstybės departamente nia- ^auĮ)?' inv entoi uis Lals'° 

vie- vandeny via daugiau gvviu žė.jo ir pagaliau senatorius Kr.^to ,alsxair‘ uk> 
pietų ar kituose van- jog jis visą savo kar-

denyse. Juros gilumoje (o jęfą stato ant vieno komu-

labai svarbus. 
O ypač jis svarbus karo at
veju. Štai dėl to ir Ameri
ka šiandien turi ne
lą lėktuvų stovyklą tolimoj 
šiaurėj, iš kurios lengviau
sia pasiekti svarbiausias 
Tarybų Sąjungos vietas, 
nes ir vaikas šiandien žino, 
kad. jei karas kils, tai jis 
bus vedamas ne su kuo ki- 
‘.u, bet su Rusija.

Tačiau ir paprastam oru 
susisiekimui šiaurė turi di
lelę ateiti. O kaip atrodo

yra 
tainiu

žinoma, 
Jie sten-

esą normalus. To
kie atoslūgiai kartojasi kas 
f enkeri-septyneri metai,vandenys čia gilus, ’ prie ni?to» Owen Lattimore, ku- Į enkei į-septynei i metai, n

ašigalio siekia net daugiau , is visai »’ nebuvo valstybės! J^gU jų nega ima. Jų
kaip dvi mylias) yra galybė departamento tarnautojas , ,, p.u ’ lkoaa7‘>
, ir kuris, nors ir kaltinamas. K,asla vah.ant, n pa>ltaiKo

prezidento Trumano Coun- 
cil of Economic Advisers 
pirmininkas, kuris anądien 
buvo pakviestas Į House- 
Senate Economic Commit- 
tee. kad pasakytų, kaip jo 
manymu reikėtų kovoti su 
dabar numatoma depresija. 
“Geriausis vaistas nuo dep
resijos,” ji- pasakė, “tai 
tos piliulės ir kompresai, 
kurie dar nėra išrasti.”

Trumpas, aiškus ir teisin
gas atsakymas.

—S. M.

Daktarei Siūlo Dr. Zalatorį 
’ St A Da .tarus Kvotėjusir kuris, nors ir kaltinamas, 

ir dabar nėra nu-
visokių
—planktonu, dumblių, jais 
maitinasi visokie vėžiai,
žuvys, o paviršiuje—juros Senato tyrinėjimo komi-!
“arkliai,” banginiai, ruoniai. sbia nesusekė komunistų 
Tai vandenų sutvėrimai, valstybės depintamente. Ko-,( ' 

a tolimoji šiaurė, arba kaip žemėj gyvena baltieji lo- misija galutiname raporte 
ją mokslininkai vadina.<kįaj? vilkai, šeimuonėliai ir smerkė “neatsakomingus”
arktis, tai yra ta žemės sri- kt., dar labiau i pietus_ ei- ir “neteisingus” senatoriau

ė-AUol * .kaltinimus. , . lnaron«.m«
I Bet šen. McCarthy jau ^,s 1?vo1 ‘I)i(joka<

Jis S* sekančiais 19:18 me-j u,d0Ka"

paprasčiausių gyvių
bet dar 
teistas. 

Senato

tis, kurioje šilčiausia me- niak
nėšio vidutinė temperatūra j Taigi, kad ten augmenija 
vra žemesnė negu 50 laips- įr gyvuli ja nėra tokia ivai- 1,uvo 
:iiu

demokratams šeimininkau
jant. Pavyzdžiui, paskuti
nė didžioji depresija, kuri 
prasidėjo 1930 metais, tę- 

ir Roosevcltui prezi
dentaujant iki 1910 metų. 
Tame dešimtmety pramonė 

. buvo kiek pagyvėjus tiktai 
1957 metais, bet ir tais mc

Amerikos 1 ietuvių Dak
taru Draugija savo susirin
kime. Įvykusiame vasario 
23 d., vienbalsiai nutarė 
remti ir prašyti SLA narius 

T balsuoti už Dr. Petrą Zala- 
didžiojo musu Susi

vienijimo daktaro kvotėjo
le•u tonų

pagarsėjęs. jau
(Farenheit)? Ij j, kajt, kitur, bet jos vis 'daugeliui žmonių buvo ži-

I ta sritį Įeina šiaurinė dėlto vra. »nomas, kaipo neatlaidus
.dalis Kanados, Alaskos, Si-Į Gyvento ių skaičius ark- kovotojas prieš bolševikus 
biro. Švedijos, Norvegijos. tyje’ vis didėja. Spėjama, ir tik bereikėjo tęsti
Grenlandijos ir tų platumų kad nuo Alaskos iki Gren- toliau rėksningai pradėtą 
lediniuotieji vandenys. Ji landi jos už šiaurės juostos darbą. Jis ir tęsė. Jau ket-
---------------------- Įgyvena apie 20,000, o Tary- v*ri metai, kaip senatorius
—Aš nemanau, tėve, kad bu Sąjungai priklausančioj ?Jc( arthy iš nežinomo Wis- 

čia galima džiaugtis, jeigu Į šiaurėj tas skaičius siekia consin politikieriaus pasi- 
Lietuvos vaikai žūsta savo šimtų tūkstančių. ,dare kone pasaulinė figūra,
tautai. Amerikiečiai jau paskuti- kurio vardas skamba ne tik

—Nu, ką čia padalysi, niojo karo metu Grenlandi- Amerikoje, bet ir užsieniuo- 
Maike, jeigu savo tarpe at-'još arktyje turėjo svarbią ?e- vaidas dabar Įėjo
siranda zdraicų? Juk ir lėktuvų bazę BW8, kuri ne- i kasdienine kalbą ir jau 
tarp Kristaus apaštalų atsi-Įtrukus taps svarbiu oru su- kalbama apie “mccarthyiz- 
rado Judošius. Geriau te- sisiekimo mazgu.
gul toks pasikaria, ar tegul į 1951 metais amerikiečiai žpereita savaitę sena- 
velnias ji paima, negu kad,toj pačioj Grenlandijoj (orius McCarthy tardė ge- 
jis butų musų tarpe. Ar ne Įrengė didžiulę karo lėktų- nerolą Ralph Zvicker’Į, 
teisybę sakau? vų bazę prie eskimų vieto-Įanb°i° karo didvyri, apdo-

vės Thule. Čia kartais va- vanotą medaliais ir sužeistą 
sąrą gali saulėj net mareki-ikare. Štai kaip senatorius 
nius nusivilkti ir pasišildy-#ener°l? tardė;

tais bedarbių skaičius pa-, 
siekė jau 12,000,000. Dar-, k' 
bai pagerėjo tik 
nasaulio karui isisiubavuf

daktarų skaičius 
nariai. Daktaraiyra SLA 

nas k i
žino. Jv rekomendacija yra

:vienas kita gerai pažįsta ir
antrajam a•apsvarstyta ir verta dėme

sio.kuomet Amerikai teko ga
minti tam Karui ginklus. Remkit biznierius, kur,e 
Prie Trumano pramonė' vėl nkelbiasi “Keleivyje.”

—Gerai, tėve, pasimaty
sim kitą syki.

—Šiur, Maike, kad pasi
matysim, jeigu Gabrielius 

■neužtriubys.
ti. Žiemą temperatūros vi
durkis 24 laipsniai žemiau

“Generole, pabandykim kal- 
(Nukelta i 5 pusi.)

VADOVAS 1 SVEIKATĄ
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

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

Cžsakvmus siuskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
3211 W. GKth Plat-e

Telefonas KEpnblir 7-7SGS
Chicago 29. III.
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Jei Čia Taip Butų . . .
Norėdamas gauti darbo 

ar stodamas i aukštesnę ar 
specialinę mokyklą, dabar 
Lietuvoj turi patiekti tris 
svarbius dokumentus: gy
venimo aprašymą, charak
teristiką ir kilmės liudiji
mą.

Gyvenimo aprašymą pa
rašo pats prašytojas. Cha
rakteristiką rašo partijos 
komitetas. Ji reikia prista
tyti užantspauduotame vo
ke ir prašytojas nežino, 
kas jame parašyta.

Kilmės liudijimas — tai 
keturių klausimų lapas, i 
kuriuos reik atsakyti: Kiek 
turėjo turto ir banke pini
gų tėvai? Kiek samdinių 
laikė tėvai? Kokio laips
nio giminių turi užsieny?
Kokio laipsnio giminių turi 
deportuotų ar nuteistų gi
minių?

Jei bent i vieną iš tų 
klausimų atsakysi teigia
mai, tai darbo negausi ir i , ,
mokyklą nepateksi. Gausi r *

kams paruošti. Sako, tose 
mokyklose esą apie 12,000 

. mokinių. Tą reikalą tvar
kąs rusas Kristijanovas, že
mės ūkio ministerijos tar
nautojų paruošimo viršinin
kas.

Vilniau* Majoras
Nuo praeito rudens Vil-

niaus;
praeito
miesto vykdomojo

•’komiteto pirmininku (tai 
yra majom) yra Juozas 
Vildžiūnas. Jis yra buvęs 
tokiose pat pareigose Kau
ne, o vėliau vidaus reikalų 
m'misteriu.

LATVIAI PASISAKO 
VILNIAUS KLAUSIMU

Kanados latvių “Daugu
vos Vanagų” organizacijos 
leidžiama “Latvija” iš
spausdino straipsnį, kuria
me lašo, kad tiek latviai, 
tiek estai turi aiškiai pasi
sakyti Vilniaus klausimu. 
Tai, sako ji, yra viso‘Pa

klausimas. Padėtis,
kada lietuviams kyla bai
mės, ar mes stosim už juos, 

paliksim juos vienus ko
vos lauke, yra neleistina.

Jei galvojame apie 
balti jo uniją, tai “neutralu
mas” Vilniaus klausimu nė-

“pasiprašyti’
Rusiją.

vvkti i tolini;

Ir Rinkimais Spaudžia 
Prakaita

'ai

AREŠTUOTAS METŲ

Joseph Gnoffo iš Indi, N. .1. (kairėj), rodo pirštu į savo 
švogeri Jo.--.eph Shiro (dešinėj), kuris yra įtariamas nužu
dęs sa‘.» žmoną j:r:eš 1! melų. Policija įtariamu žudyto
ju neg;oė.’n sugauti. iąl nužudytosios moters brolis J. 
(ln>>fio žinojo savo švogerio paprotį lankyti meno muzė 
jus ir todėl pats juos kinkė, ieškodamas savo švogerio. 
Anądien Metropolitan Museum of Arts New Yorke jis 
savo sesers žudytoją pastebėjo ir įdavė policijai.

Du Pasauliai

los), kurios sužadina įvai
rias ligas.

A. Leeuuenhoeko išradi
mas sudarė vėliau medici
noje didžiausią perversmą. 
Žymiai patobulintais mik- 
roskopais mokslininkai su- 
rado įvairių ligų priežastis 
— bakterijas — ir išmoko, 

j kaip nuo jų apsisaugoti ir 
Įsu jomis kovoti. Be to 
į mokslininkai surado tarp tų 
(nematomų gyvūnėlių ir 
'daug naudingų, be kurių 
'negalima butų gyventi. Pa
vyzdžiui, dirvoje surado ta
ikias bakterijas, kurios dir
vožemyje paruošia maistą 
musų sėjamiems augalams. 

{Prie tokių naudingų bakte
rijų priklauso ir mielės, be 
kurių negalima butų iškep
ti duonos, padaryti svaigi

namuosius gėralus — alų, 
į vyną, degtinę ir kitus. Iš 
žemės istorijos mokslinin
kai patyrė, kad daug bido
nų metų ten, kur dabar kal- 
kių-klvnčių kalnai, buvo ju
ros. Tose jurose buvo dau
gybė prisiveisusių mažųjų

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS

Vasario 16 Minėjimas 
Montevideo

Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugijos metiniam 
susirinkime balsų dauguma 
buvo nutaria, kaip visuo
met, Vasario 16 paminėji
mą ruošti Kultūros Draugi
jos vardu, jos patalpose, ir 
kviesti dalyvauti visas kitas 

patrio-į

------------------  gyvūnėlių ir iš jų mažyčių
Vienas pasaulis— tai visi rimus. Jis, paėmęs lietaus kūnelių susidarė didžiuliai

gyvi sutvėrimai, kaip žino- lašą, tame vandenyje 1675 kalnai. Kad tai taip yra
gus, gyvuliai, augalai, ma- melais pirmą sykį pamatė galima pažinti

Ki- judančius apskritus kamuo- kreidostomas paprasta akimi
tas pasaulis, matomas tik lėlius. Ųeeuvvenhoekas pra- su padidinamais stiklais, 
per padidinamus stiklus džioje manė, kad tai ma-. (Bus daugiau)
(mikroskopą)—mažųjų gy- žiausios gyvybės dalelės, t.; A. Dargis
vunėlių, įvairių mikrobų v. atomai. Greitai jis be-Į -------------------------

Pa- (bakterijų) ir pirmagyvių tyrinėdamas tuos atomusGELBĖKIME MUSŲ

Ateinanti sekmadieni Lie- 
tuvoj vyksta rinkimai. Iš a su ja suderinamas. Da- 
komunistų spaudos ir radi-! bar nežinome, kokių nesu- 
jo sužinome, kad įvairių įtarimų ateityje kils su kai- 
įmnnių darbininkai rinkimų mynais dėl rubežių. Jei 
garbei “savanoriškai” pasi- kiekviena valstybė tuos gin- 
žada pakelti ir pagerinti į čus bus priversta spręsti

ir
pasaulis.

Kuris pasauli
jų ar mažųjų—galingesnis, juda, kruta ir turi visus gy- 
sunku butų pasakyti. Am- vvbės požymius. Jis 
žiną kova tarp vieno ir kito pavadino lotynų vardu K 
vyksta nuolatos. Vienas ki- animalcula, kas reiškia gy-

(įsitikino, kad tai nauji 
-stambių- vi mažvčiai sutvėrimai.

gv-
Jie

gamybą.

Kas Dabar Rodoma 
Muzėjuje

Kaune Vytauto Didžiojo! 
Muzė jaus rūmuose svar
biausią vietą užima Karolio 
Požėlos ir kitų komunistų 
palaikų urnos, vaizdai ir 
dokumentai iš Kapsuko 
valdžios kūrimo Vilniuje 
1919 metais, bolševikų 
veiklos 1919 metais ir ne
priklausomoj Lietuvoj, bai
giant 1940 metais įvykdy
tais “rinkimais” ir “saulės” 
iš Maskvos atvežimu. Ne
trūksta “dokumentų” ang
lų ir amerikiečių “šeiminin
kavimui” Lietuvoj 
duoti.

j viena, tai, sako laikraštis, 
[visi nukentėsime. Pabalti

68 Haslett St., Auckland 
C. 3, N. 2.

Lietuvos archyvui atsto
vauti ir rinkti medžiagą pa
vesta Č. Liutikui. “Naujo
sios Zelandijos Lietuvį” re
daguoti valdyba pavedė V. 
Procutai.

antikomunistines ir 
tinęs organizacijas. Bet 
draugijos valdyba, kurioj 
paskutiniu metu klerikalai 
ir pora smetonininkų vyrau 
ja, paruošė programą

NORVVOOD, MASS.

“Vilniaus Kalneliai, Sveiki
name Jus”

Lietuvos nepriklausomy
bės šventė Norvvoode buvo 
gražiai paminėta vasario 21 

natral (**en^ lietuvių klubo salėje.
I Minėjimą ruošė vietinis 

kad paminėjimas .engia-i^LT skyrius. Jo pirminin- 
mas kažkokios komisijos!1“?3. L Pe«"!ls’ aUdalfs m‘- 
Kulturos Draugijos patal-ineJlmi*’ tohmesnl progra- 

dalyvauti

savo skonį ir pažymėjo

pose. Ji kvietė 
kitas organizacijas, bet ne
pakvietė nei Dr. K. Gri
niaus Draugijos, nei socia
listų, lyg jie nebūtų lietu
viai ir patriotai. Gal kas 
pasakys, kad pastarosios 
yra neveiklios ir negausios,

paėmus'Bet ir kitos, išskyrus Kultu
;abalėlį ir ji tiriant ros Draugiją, ar veiklesnes 

ir gausesnės? Imkime tą 
pačią Bendruomenę, kuri 
susideda iš poros kunigų, 
Gumbinės “didvyrio” S. M., 
gražiosios Katriutės ir dar

JAUNĄJĄ KARTĄ

Tokiu Šukiu Vliko vykdo- 
juos mosios tarybos piiTnininka? 

Žalkauskas
sus lietuvius.

Za-mos vedimą pavedė J. 
rankai.

Į minėjimą iš Bostono 
atsilankė rašytojas ir lais
vės kovų dalyvis Stasys 
Santvaras ir susirinkusiems 
pasakė tos dienos proga 
gražią kalbą. Jis pradėjo 
ir užbaigė baladėmis, kaip 

įtėvas su savo sūnumis, pali
kęs namuose šeimą, su gin
klu kovojo nepriklausomy
bės kovose. Daugelio aky
se sublizgėjo ašaros.

Paruoštą rezoliuciją
“patriotų, kuri po! Amerikos vyriausybės at

metu savo ”egzisten-|skiriems nariams anglų 
cijos,” nei jai nustatytos į kalba perskaitė ir lietuviš- 
kvotos negali išpildyti ir į kai išvertė Z. Zaranskaitė.

poros
'keliu

kreipėsi į vi-Įprašo Kultūros Draugijos,] Gražiai programą pratur- 
, — . Kreipdama-j kad pastaroji atiduotų Va--tino iš Lawrence atvykęs

tą stengiasi sunaikinti. Ma- vunėliai. sis į tėvus jis ragina juos salio 16 pelną, kurį kuni-Įbe jokio atlyginimo M. P.
žieji, kaipo įvairių ligų ža-. Taip buvo Leeu\venhoe- auklėti vaikus lietuviškoje (bai Bendruomenės vardu Pauliukaičio vadovaujamas 
dintojai, puola stambiuo- ko surastas naujas galingas,!dvasioje, rūpintis, kad jie pasiųs ten, kur reikia, ir tuojmeno sambūris. Tarp ki
bius. Stambieji ginasi nuo nematomas paprasta akimi nepamirštų lietuvių kalbos,.pasirodys, kad ir jie veikia.{tų išpildytų giažių Lietuvos 

Ar ne geriau butų Kultu- liaudies dainelių, visus jau-jo sąjunga bus pajėgi tik'mažųjų puolimo. Žmogus, mažųjų pasaulis. Jis labai ragina leisti vaikus į lietu- 
kaipo žemės planetos vai- atidžiai pradėjo tyrinėti pu- vių mokyklas ir jas visoke- 
dovas, per ilgus amžius iš- vančius vandenis, žmogaus riopai remti. Mokytojus 

mokvk- 
Dvasiš-

voti su jais, panaudojant kraują. Jis pirmutinis pa-Įkius kviečia raginti visur 
net tuos pačius mikrobus tvirtino, kad Harvey’jauskurti savas mokyklas. Spau- 
skiepijimams. 1628 metais surastas krau-jdos darbininkus — pakelti

Milžiniška Akis

1Jliana, jei vieningu frontu 
įgalėsime ginti kiekvieno 
sąjungininko interesus. Ši
ta jau dabar turi būti
visiems.

SKAITYK GYVĄ 
ANGLIAKASIŲ

pavaiz- .so

Ruošia Žemes Ūkio 
Specialistus

Chruščiovui isakius

ISTORIJĄ

moko pirmiausiai pažinti ir gyvulių atmatas, puvan-'ragina organizuoti 
mažuosius ir sėkmingai ko- čia mėsą ir net žmogaus las ir jose dirbti, 

jais, panaudojant kraują. Jis pirmutinis pa-Įkius

.Ją parašė krank Lavinskas 
ir A. J. Banišauskas, abu seni 
angliakasiai. Tai 500 puslapiu 
knyga, kurioj vaizdžiai aprašy
tas angliakasių gyvenimas ir 
daug kitų dalykų. Kas skaitė 
tą knygą, visi ja patenkinti. P. 
Adomaitis iš Barre. Mass.. sa
ko: “Puiki knyga.’’ Tą patį ra- 

T. Tamašauskas iš Detroit, 
T. J. Kučinskas iš Chicagos ir 
11. Įdėk i laišką $2, parašyk 
aiškiai savo adresą ir pasiųsk:
Krank lavinskas. 1141—40th 

a- St.. Long Island City L N. Y., 
ir gausi tą knygą. (13)

jo tekėjimas gyslose suside- savo galingą ginklą kovai 
{da iš bilionų mažųjų krau- su jaunosios kartos nutau- 

Tai prietaisas, kuriuo ga- jo raudonųjų ir baltųjų ru-’tinimu.
Įima matyti paprasta akimi tulėlių. Jo mikroskopai pa-j Tai reikalas, kuris turi 
nematomus gyvus mažuo-'didindavo tik 100-150 sy-rūpėti kiekvienam susipra

tusiam lietuviui.
K a Leeuwenhoek Pamatė

sius—mikrobus. .Tai m kiu. 
roskopas. Šitas žodis suda
rytas iš graikų kalbos mik- 
ros, reišia mažas, ir skopas Leeuvvenhoekas užsispy- 
žiuronas. Lietuviškai ta- ręs ieškojo gyvybės pra- 
riant “mikroskopas” išeitų džios. Jis darė bandymus, 
mažažiuronas. -Jis paimdavo tyrą vandenį

Kaip atsirado mi kiosko- ir su savo paprastu primity- 
pas? Viduramžio laikais^išku mikroskopu tildavo. 
Vakari} Europoje labai pla-jTokiam vandeny paprastai 
čiai buvo išsivystęs laikro- jokios gyvybės požymių ne-

Lietuviai Socialistų 
Internacionale

minti daugiau žemės ūkio 
gaminių, susirūpinta ir Lie
tuvoj specialistais. Tuo tik-Į Ar turi šių metų “Kelei- 
slu įkuria 15 žemės ūkio vio’’ kalendorių? Jame yra 
technikumų, 10 vienmečių daug gražių, įdomių skaity- 
žemės ūkio mokyklų ir 9 mu. Nusipirk, nes nedaug 
mokyklos kolūkiu pirminin- beliko. ’ Kaina 50 centų.

surasdavo. Jei toks van
duo pastovėdavo kambary-,..vi.o< t
je 3-4 dienas ir jei į toki. ___

kad vandenį užmerkti šiaudų* 
t uos’arba šieno, tai čia atsiras- 

labai daug naujų, 
judančių gyvunė-

dininkų amatas. Vieno
Olandijos laikrodininko
vaikai, žaisdami išgaubtais
stiklais, pastebėjo,
daiktai, žiūrint per• A «
stiklus, atrodo 2-3 sykiusĮdavo 
.didesni, nei žiūrint papras- smarkiai 
’ta akimi. Tų vaikų tėvas,Įlių, Įvairiausių rūšių.

ros Draugija padariusi, jei-Įdino maršas 
gu ji pati tos dienos pelną j neliai, Sveikiname 
,butų pasiuntusi Amerikos'lias daineles gražiai 
Lietuvių Tarybai?

Minėjime buvo kalbų ir 
meninė programa, o vėliau, 
kaip visuomet, šokiai.

Be kitų, kalbėjo ir Griška 
ir iš Jungtinių Amerikos

Vilniaus Kai-
JUS. rvv-

padai
navo to paties sambūrio na
rys K. Volungas.

Reikia paminėti, kad šis 
meno sambūris susideda 
vien iš čia gimusių. Visi

Valstybių atvykęs adv. S.{?ra^’a’ . kalba lietuviškai. 
Gabaliauskas. Su malonu-'Sambūrio-vadovas M. Pau- 
mu tenka pastebėti, kad ge-j įkaitis, jau vyresnio am- 
riausiai kalbėjo S. Gaba-į^jaus’_ džiaugėsi gražiau 
liauskas. Svečias savo kal-

Vasario 28 d. 
įvykusioj Socialistų Inter
nacionalo konferencijoj da
lyvavo Anglijos lietuvių so
cialdemokratų organizaci
jos pirmininkas inž. J. Vil
činskas ir iš Vokietijos at- 

Glemža.

boję pasmerkė visas dikta
tūras ir diktatorius, kokios 
spalvos jie bebūtų, neap-Į 

Belgijoj lenkdamas nei savųjų, nors 
kai kam iš smetonininkų ir

lietuviškai pramokęs kalbė
ti, kada Įsijungęs į meno 
sambūrio veiklą. Vėlesnia
me pobūvyje buvo girdėti, 
kaip to sambūrio nariai vie
nas kitą skatino tik lietuviš
kai kalbėti.smetoninių katalikų tas ne

labai patiko., Gerai, kadį Minėjimas pradėtas Amc- 
tarpe yra|rjbos ir baigtas Lietuvosdar ir kataliku

KAIP IŠGARSĖTI

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

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

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragi, 
gražuolę jo dūkią Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvaini .................................................. 2.50

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

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 
veikalas .................................................... 3.00

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie- 

. tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ..........................  $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

laikrodininkas, panaudojo 
tuos stiklus savo amatui— 
geriau pažinti smulkias 
laikrodžio dalis. Laikrodi
ninkai ir dabar panašius 
stiklus vartoja.

Ka
dangi šie gyvūnėliai daž
niausiai atsirasdavo iš šie
no užuomarkų, lotiniškaij 
vadinamu infuzijumis, tai j 
ir atsirandančius gyvūne-' 
liūs jis pavadino jnfuzorijo-'

~ . ... .. . mis. Jis buvo tikras, kadį
’ eptv nioliktame amžiuje atsirasti pati į

Antana’Lecu?4ohoek. ‘R'liava'imc iš užnuomarkų. Zo-: 
veno I6-j_ 1 ._■> metai*), ^žiu, įi negvvos medžiagos'OlH’Ocf 1 . . - - _ G ..

galiolandas, užsimanė surasti 
gyvybės pradžią. Jis išmo
ko nuo laikrodininkų padi
dinamus stiklus pritaikinti

gimti gyviai. Bet tai 
buvo klaidinga nuomonė. 

Tik 1852 metais kitas

(Atkelta iš 4 pusi.) 
lieti teisybę. . . . Aš negaliu 
kitaip, kaip tik al>ejoti arba 
dėl jusu teisingumo, arba dėl 
jusu inteligentiškumo. . . . 
Tamsta mane nevaišink šita 
dviguba kalba (don’t you 
give me that double-talk).
. . . Kiekvienas su j>enkių 
metu vaiko smegenimis gali 
suprasti šitą klausimą. . . . 
Kiekvienas (generolas), ku
ris sako ‘Aš ginsiu kitą ge
nerolą. kuris gina komunis
tus.’ yra netinkamas nešioti 
šita uniforma. . . .”

nematomam pasauliui tyri-Įmokslininkas, Perty, 
įnėti ir norėjo būtinai suras-|Leeuvvenhoeko .gyvius

Šitokiu tonu senatorius 
visus tyrinėjo generolą ir dėl to 
išru- buvo kilęs nemažas triukš-

demokratiniai nusiteikusių 
žmonių.

(Jai kiek ir dėl blogo oro, 
bet greičiausia dėl dabar
tinės naujos nuotaikos 
draugijoje, lietuviškos pub
likos buvo mažai ir dėlto, 
kad ją papildžius, rengėjai 
įsileido vietinės gatvines 
publikos, kuri svarbiuose ir 
metiniuose parengimuose 
lietuvių nėra pageidauja
ma.

Gaila, kad taip yra, ir 
baisu, kad dabartinė kleri
kalinė draugijos valdyba 
nenuvestų draugiją i tokią 
“ateitį,” į kokią ji anuomet 
nuvedė ne vieną ir savo 
klerikalinių ir patriotinių 
organizacijų.

M. Krasinskas.

NAUJOJI ZELANDIJA

himnu. Lietuvos laisvini
mo reikalams surinkta au
kų per $100.

Po minėjimo įvyko pro
gramos dalyviams pagerbti 
bendra vakarienė, kurios 
metu bičiuliškai pasidalinta 
mintimis bendrais reikalais.

Nuoširdus ačiū visiems 
programos dalyviams, o 
taip pat visiems minėjimo 
dalyviams už aukas Lietu
vos laisvinimui. Aukojo:

I‘o $10—P. Blažys. J. Pečiu
lis, I. Vasiliauskienė.
A. Neviackas ?

Po $6—P. Veta. J. Zaranka.
Po $5—K. Šimėnas, J. Ve- 

siackas. A. Muralis.
M. Tamuliams $3.
Po $2—A. Tumas, A. Peške- 

vičius. P. Tyla. J. Mališka. K. 
Kvedaravičiai, J. Dixon.

Po $1—Balnienė. Aukštulie- 
nė. Milės. Zeringis, Zeringienė, 
Kriučiunienė, Uždavinys. Truš- 
kauskienė. Raskow. Dandora- 
vičius, Smolskienė. J. Visgirdą, 

iŠ. Mainonis. Grinkevičius. Sto
nis. Stonienė. Mickunas. M. Ja- 
onis. J. Survila. P. Kručas, J.

kiti mažesnėmis su-

šiavo. Visi tie gyviai, ma- mas. Triukšmas pasibaigė 
tomi per mikroskopą, pri- “taika,” bet tik laikina tai- 
klauso arba augalų pasau-,ka, nes senatorius, įsibėgė- 
liui (įvairios bakterijos),Įjęs, vargu besustos medžio 

gyvulių pasauliui ti bolševikus dargi republi- 
koniškuose paloviuose. Ir, 
iš tiesų, jei jis sustotų, tai 
jo vardas ir vėl pasidalytų 
mažai kam žinomas.

—ab.

ti gyvybės pradžią. Jis su
galvojo tuos padidinamus 
stiklus taip sudėti i rėmus,
Į prietaisą, kad butų gali
ma pamatyti tiriamą 
džiagą jau penkias dešim- (įvairus piiTnagyviai arba 

itis kartų padidintą. Taip t. v. protozoa). Daugumo- 
tokia je visi matomi per padidi- 
stiklų namus stiklus gyviai yra 

avo ty-'įvairios bakterijos (baci-*

I^eeuivenhoekas su
.nauja

me- jarba

Nauja Krašto Vadovybė
Nesenai išrinktoji krašto 

valdyba taip pasiskirstė sa
vo pareigomis: pirm. Č 
Liutikas, vicepirm. J. Pe- n 
čiulaitis. ižd. V. Grigaliu-Is 
nas, kulturos-meno vadovas Šidlauskas

padidinamų 
Ipnemone pradėjo s

V. Procuta, sekr. A. Mitke- momis.
vičius. Valdybos būstinė:’ ALT Sk>riaus Valdyba.



AUSTRALUOS VAIKAI SVEIKINA KARAUENĘ

Kas Kliudo Pasiekti Ko Norim?
Kiekvienas žmogus pil- abi vienodai piaiavintos. 

nas visokių norų. Vieni atvyko i Ameriką piie- 
žmonės sugeba daugybę sa-'pen-kis metus. Praūžia bu
vo noru įgyvendinti, o kiti vo sunki. Dirbo fabriku- 
ne. įprasta sakyti, kad vie-se ir manė, kad uždais nuo 
niem sekasi gyventi, o ki- dulkių, nematydamos sau-, 
tiem—ne. Tie, kurie nepa- iės. Viskas joms Amerikoj' 
siekia to, ko nori. paprastai nepatiko, viską peikė, ir sa-! 
sako, kad visokios kliūtys kė, kad čia joms gyvenimo;

abi! 
da-;

jiems sukliudė savo 
Įgyvendinti.

Aš nekalbėsiu apie to
kias kliūtis kaip sunki liga.

norus;nebus. Po kelių metų 
apsiprato, ištekėjo, ir 
bar. rodos, augina po 
Bet viena nuo kitos

sūnų.!
labai! 

iartimu žmonių mirtis ir-siririasi, nors abi gvvena (ir 
pan., kurios žmogaus gyve-Janksčiau gyveno > panašio- 
nimą gali iš pagrindų pa- se sąlygose. Viena ių apsi
keisti. Taip pat nekalbėsiu prato su mintimi, kad čia 
apie norus, kurie yra negy- reikės būti ilgą laiką ir pa-! 
venimiški ir todėl neigvven- sistengė prisiderinti i rie 
dinami. Aš turiu galvojenaujo gyvenimo. temoko 
visokius paprastus ir gyve-isiuti. dirba siuvykloje ir ne-J 
nimiškus norus, kuriuos i siskundžia. Uždirba gerai,?

Anglijos karalienė Elizabeth Antroji su vyru lankosi Tas- 
manijoj. saloje prie Australijos, kur vienoje vaiku sto- 
\\ kloję jauni australiukai juos sveikina su didžiausiu
triukšmą.

'skardines ir gabena kur tai 
kitur. Taip pat ir medžiok
lėje balti žmonės su savo 
greitai šaunančiais šautu
vais daugiau gyvių išnaiki
na, negu jų reikėtų naikin
ti. ir eskimai, kurie maiti
nasi iš to, ką pagauna upė
se, juroje ir giriose, turi ba
dauti.

Eskimai skundžiasi ir dėl 
to, kad i Alaską atvažiuoja 
‘‘turistai darbininkai,” ku
rie ten dirba kuri laiką ir 
paskui grįžta i “Steitus” na
mo, tuo tarpu vietiniams 
eskimams tokie atsibalado- 
ję darbininkai atima darbą 
ir jie negali užsidirbti sau 
papildomų pajamų maistui 
nusipirkti.

Šiomis dienomis vvriau-

L. BAILLEUL:

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) ,vo svarbiausias, tai prašau

—Taip, tiesa, oet tik dėl ji atšaukti. Didžiausias ūž
to, kad ųeturim Įpročio sa- gavimas buvo tas, kad pa
kyli tiesą, o todėl ir kilų sakiau tamstai, jog nesi nei 
kalboj ieškome tos pras- angelas. nei skaistybės 
mės, kuri nepasakyta. idealas.

—Taip, bet tas vistiek iš-—Suprantu dabar viską eina, kad tamsta pavadinaiir labai gailiuosi, kas Įvy
ko,—tarė senis Morris atsi
prašydamas.—Ir atsiprašau —Atsiprašau tamsta, bet
tavęs už viską. lai visai kas kita. Jei tam

sta nesi skaistybės idealas,

mane biauria ir šlykščia.

—Ne, dėde, verčiau pa
sakyk man, kad man dova- tai tas visai nereiškia, kad

.. ....... - tamsta esi šlykšti, kad . . .no ji, tik to vieno noriu. į
•—Kaip sau nori,—tarė —Nesiteisink tamsta,—

Į senis Morris.—Esu laimin- pertraukė ji Liudvika.—
svbe pasamdė kelis lėktų-Rad nesu beprotis, ir Matau, kad tamsta vėl nori 

fiuntė Į užmirškim tą viską. Nu manim susigerinti, betpaskubom!:vus ir
maistą i Bristol Įlankos pa-j Taip sakydamas, 
krastĮ badaujantiems ecki-Įprje brolvaikio ir iš širdies 
maras gelbėti nuo bado. Į jj pabučiavo.
tą mielaširdingą darbą bu-' ‘ _Kas link panelės Rob- 
vo įkinkytos ir šunų trau-Įinson>_tarė Jurgis,

..... 11 jp gręždamas Į senmergę,—-tai; ’

priėjo be reikalo na stangos:
mane Vieš- 

nuo tol—su- 
nusigandęs Jurgis.— 

vieną tik prašymą turiu:

—O, tegul 
pats apsaugo

atsi- SUKO
!kiamos rogės, kuriomiG -  ’ « k.VA1»A1\>A .
gabenamas maistas bado iš- j tamstos apkaltinimą turiu1 <»ei tasnsla savo gyvenime 
tiktiems žmonėms. Įįik viena atSakvmą: tamsta[tikrai nors P^ėsi, buk

Į tolimą Alaską ateina‘reikalavai. kad iš širdies»*am vynji nuoširdesnė, ne
buvai man.

atsigręždamas i_ auic v t/ric. nuiia L<Air!^v<Ai__ __
kurie

'r'';-1-.-.-; n" \ u-ė. i norui pasiekti. Vieną die-mui turime daug laiko. Ar. I tolimą Alaską ateina reikalavai, k<žmones kasdien paieisKia. . >a.i pasisiuva sau (tiaou-i i . i. . ,kn.inn- rė- n,v,• l|in< norime Vieno, kitą die-juo naudojamės? Gera kny-, civilizacija su visokiomis pasakyčiau mnet kui mos tir. i eta.' pavei-.zius. huiie Vi.-au ua- 1 x t v,- - v;o6»;a;i . , ,...r,. ’ ną norime kito, ir ne piršto ga arba laikraštis tikrai piasmatnybemis. o vietiniai apie skrybėlę,
,........................... .. . ! .... nenajudiname, kad nors mums duos daugiau nau-žmones, kūne nuo amžių(tu,ėjai ant gk mn (įaznal, .<»- «t > iv .‘."C, Kut ma- ‘ j . ~~ • , . .. .... . I_______ 2* x____ z____ z.. _____ I < °Kaip

su draugėm, girdime 
viena sako, jog nore 
mokti siūti, kita sake 
norėtų • keti bent dv 
tima- kalbas be savo gim
tos, trečia norėtu mokėti 
vairuoti automobili. Pasa-

susitikus i < is; tama siuv • se.
kadjva^-

i u 1- ir .-tu
ten ruoai.

Ie-i- 
.. i.

kur siu 
ĮSI', i;» skO- 

a s madas, 
prisitaiko iri 

' la švx-’«ė a,

iounuomonę
tamsta Į,, Pasku>

"rieteną tarė:
—O tau pasakysiu, bran

gi Helena, tau, kuri man 
.padavei ranką, kai visi at- 

—Šiaip ar taip tamsta įstūmė ir apleido? 
galėjai prikąst liežuvį,—at

mano 
kurią

nepajudiname, kad nors’mums duos daugiau nau-jžmones, kurie nuo amžių Uur(sjaį an^ galvos. Taigi, 
vieną iš jų Įgyvendinti. To-’dos, kaip “kaubojai’ arba gyvena iš žuvavimo ir papildžiau tamstos prašymą, 
dėl paskui teisinamos, kad kriminalinės programos per džioklės, pradeda jausti, \e mano tai kaltė, 
tai laiko nėra, tai pinigų'televiziją.

dailiai, ir kiekviena^
na vis daugiau 
naują gyvenimą.

ko savo norus ir užmiršta.i daugiau juo 
Tačiau yra žmonių, kurie 
to, ko nori. išmoksta: moka 
ir siūti, ir važiuoti automo
biliu, ir daug ko kito. ko 
tik panori. Paprastai ma
noma, kad vieniem s 
gyventi, o kitiem ne 
vieni gali gyvenime dau 
iriau ko pasiekti, o kiti ne.

drauge yra 
ir ji dirba siuv 
čiau niekad nes 
rai išmokti siu;;.

(10
ipranta !KO

i -J Ir vis;

atokia.
’ K i O J C, 
stengė
Kaip

Jos
Nors!

ut-
ge

ai vėl kas nors kliu-, 
padaryti nors dali toj —

norėtume.
M. Pakarkiienė.

p g iždai; g laiko?
-l

pir
mą dieną “bosas" pristatė

A. Liutkuvienė.

JI ATĖJO
Ji atėjo paskutinė 
Mano sodo aplankytų 
Taip tykiai, lėnai, iš lėto ... 
Medžiai ošė nusiminę.

Žmonės dažniausiai skun-^aPai patylomis krito.
, : kad jiems truksta‘Pasakiau Jai’ kad tylėtų,

. 1 . . li.aL-rt h/it ir tnVin ki,riA(Ivad tvlėtu taip. kaip aš,sekasi l>ne guzikų siu. ;m<>. taip u-la^o bet vxa n tokių. kune, -
todėlišiandien guzikus siuva. Jo- -kosi. kad nuobodžiauja, ldip: Hį1, . 1 P
dau-J^io kito amato, kuris jai ar-nes nežino, ką daryti laisvu^ 

rį ne jčiau širdies butu, nesimoki-Jaiku. j Patylėjo,
nu k u, a;,. . ..A Nesenai man teko būti' Pažiurėjo.
ciau 

• na.
širdies ouių 
Kai išteKėjf

nesimoKi-j,aM1«-
tci i 1\ i c r.' I

a. n-p’v kur
teko būti’ 

prie pie-Man atrodo, kad toks aiš-Įap?j]eido? nesusitvarko sulm°terų bureiy, 
kinimas nėra teisingas. Są-Jdarbais. vis ovksta ir niur-J1! ?talo užkliuvom už klau-

Patvl^in.. j-
Pažiurėjo, 
šyptelėjo. 
Ir išėjo . .

lygos, kuriose žmogus auga 
ir gvvena, reiškia daug, bet 
ne viską. Daugiausiai nu
sveria žmogaus charakteris 
ir jo valia. Žmogus su silp
nu charakteriu savo norų 
niekad neįgyvendina, ne
žiūrint. kokie jie paprasti 
bebūtų.

Vieni žmonės nesugeba 
prie sąlygų taikintis ir atsi
trenkia i jas. kaip su gaiva 
i sieną. Kiti žmonės moka 
taip prisiderinti prie sąly
gų. kad jiem užtenka ir lai
ko ir valios savo norus 
siekti.

Man teko 
moterų gyvenimą 
tada Įsitikinau, kad sąlygo 
reiškia neviską. Dvi mano Nemokame sukoncentruoti 
pažįstamos, abi iš kaimo, savo dėmesio ir laiko tam

•kad ta civilizacija jų gyve
nimą verčia aukštvn kojo 
mis.’ ' -P.

nu-

vejas

Tinkamiausia kandidatė 
sekretoriaus parei ..oms. 
sos ir visi balsuokime už ja.

— Dabar nieko,—atsakė
Helena, saldžiai nusišypso
jusi,—bet savo draugam 
gali pasakyti, kad kadangi 

pripažintas bepročiu 
dėl to, kad per vieną 

meną kalbėjai teisybę, tai 
jie geriausiai padarys ati
duodami tave mano globon. 

(Pabaiga)

kirto užpykusi senmergė.
—Dabar tamstos eilė,

ponas Blanc,—kalbėjo to- 
iliau Jurgis.—Jei nubai- 
jdžiau pirkėjus, sakydamas}^1 
•jiems, kad kainos yra aukš- \Įen 
J.esnės, negu turėtų būti, tai 
gali mane duoti teisman už 
padarytus nuostolius. Vie
nok nemanau, kad tamsta j 
norėtum stoti prieš visuo-i 
menę su byla, kuri, abejo-KARTIES BAUSMĖS 

j u, ar išeitų tamstai Rau-į jk ŽMOGŽUDYSTĖ 
don. I

—Nekalbėkim apie taip 
tarė ponas Blanc, imdamasi 

[skrybėlę.—N e t u r i u prie

t.3
“Mirties bausmė yra di- 

džiausis neteisingumas ir di
džiausia nelygybė. Nes vien 

eturčiai yra baudžiami 
mirtimi.“ pasakė Clarence Dar- 
row. garsus Amerikos teisinin-

nėra gyvenimo. -~imo. kaip sunaudoti laisv a- Tiktai medžiai, tiktai 
laiki. Viena sako. kad ge-iŲ^ė 

pra-b,“

kart čia 
Nesiseka gvventi,” ji daž

nai pasiskundžia, nor.- 
jokia pikta nelaimė iki 
neištiko. ‘
žai ka> b- mina.

Iš

pa-

r,s liausiąs būdas laikui 
'įolįleisti yra rankų

vier.i nusiminę

,Yvemm^ ja n a- Kiekviena moteris linkusi i 
!.-buvimą, ir toks laiko pra
leidimas vra ne tik malo- 

dvi; nūs.

ui pi a-pigią maldą vakarinę, 
darbas.’Ląpaj patyl:,.nis krįt

yra
bet ir naudingas. Ki- 

siuti nemėgsta, at
kari lai geriausia

Kai pamatau tas 
drauges, tai visai įsitikinu’.:a> kuri 
iš naujo, kad sąlygos ne vis-Liliepė. 
ką reiškia. \ iena- moka sėdėti prie televizijos. Tre- 
sąlyga> išnaudoti savo pasakė, kad ką bedary-

įto.
Ji išėjo paskutinė, 
.'betas vaitai uždaryti.

K. Binkis.

JLOKAŽ

ju pasimokinti.bu i, iš
to nesugeba 
naru “sekasi 
tam ne.

Man atrodo.

viskas su laiku nusibos- 
ir televizija, ir rankdar

biai. ir kitoks laiko pralei
dimas žmogaus neužima. 
Nuobodu ir g2na

manau, kad kiekvie- 
žmogus turi surasti, 

nežinome, ko tikrai norime.!kas jam yra miela, o tada 
u

Todėl
gvventi.'

‘•N.-i.
e"ita:

Kl-

kad svar-
stebėti dviejų biausia kliūtis pasiekti mu-j Aš 

įima iš arti ir su noram vra ta. kad mes nas ž

J AI NAS LIŪTAS IR SENAS MĖSININKAS

Albert Kuchla, 72 melu Chicagos mėsininkas, turi jauną 
liūtuką keliu mėnesiu amžiaus. Liūtukas s\eria 75 sva
rus ir gyveno j« krautuvėj. Kai A. Kuchla liūtuką par
sigabeno namo. jaunas žvėriukas pradėjo namuose viską 
naikinti, draskyti ir patį šeimininką bandė griebti už. 
kalnieriaus. Senis mėsininkas po to hanny mn nutarė jau
ną žvėriuku vėl laikyti savo mėsin>ėioj.

Badas Amerikoje -------
Viską Atlieka Traktorius

Bolševikai gali nesi-, 1941 metais, atėjus i Lie- 
džiaugti aukščiau parašytu’tuva rusams, iš žmonių bu-

• tamstos jokių pretenzijų, 
i —Bet tavęs, mano mie-1 

j las, nesuprantu,—tarė Jur- kas.
!gis, atsigręždamas Į elgetą.; Kovai su mirties bausme 

*' i—Nepasakiau • tau jokios Amerikoje yra net tam tikra or- 
[skaudžios tiesos, nieku ta->an»zacija: “American League 
ves neužgavau. tai kodėl Agamst (apital Pums’nment. 
turėjai laikyti mane bepro-1 Tos organizacijos surinku
siu? Aš to negaliu -supras-m,s ž,n,ornis’ nuo 1930 !kl 1953

antgalviu. Amerikoje ba
das nėra dar žmonių rykštė,! 
kaip kituose kraštuose ir 
ypač. kaip bolševikų valdo
moj turtingo;, bet badau- 
jančioj Rusijoj.

Bet ir Amerikoje 
riose vietose dėl

jmetų Jungtinėse Valstijose bu- 
t-, (vo Įvykdyta 3.219 mirties baus-
Bet pone, tamsta man N’užudvti 1.732 juodvei-

davei tiek pinigų! Visą‘džiai. L449 baltveidžiai ir 38 
svarą! Ar to nepakanka, kitokie.
kad palaikyčiau tamstą be-! 2.803 bausmės buvo už žmog- 
pročiu? Šiaip ar taip, žudystę. 366 už moterų išprie- 
džiaugiuosi, kad suklydau vartavimą. 50 už kitokius prr- 
ir kad tamsta žinojai, ką įžengimus.
darai, duodamas man pini-' Lz moterų išprievartavimą 
gu. ir tegu Dievas tamstai daufausiaT bu'° nute,sta jood- 
atlygina s mtenopai. ldvU : bal,vei,lžiu :)(i h. 2

—Adu tau, mano mielas. indiionai.
talė -Julgis ir, a.slgięz-j žmogžudy nei IĮ per 1952 me- 

dama> Į savo buvusią suža-tus buvo 8,000. Taigi kasdien 
dėtinę Liudviką Brovvn. pri- užmušta po 22 žmones. Tai 
dūrė:—Panele Brovvn, ka-parodo, kad mirties bausmė 
dangi tamstos skunda^ bu- žmogžudysčių nesulaiko.

ii

vo atimti namai ir butai: 
Dideli namai buvo visai nu
savinti, o kitiem žmonėm 
teko susispausti ir gyventi 
vienam kambaryje, kitus 
kambarius užleidžiant ru
sams.

Vienai jaunai porai, be
laukiančiai šeimos prieaug
lio, teko mažas kambarys. 
Už sienos gyveno rusas po
litiškas.

Vieną naktį žmona susir
go ir teko šaukti akušerę.

Politrukas, išgirdęs nak
tį bruzdėjimą ir žmonių 
žingsnius, užsimanė patik
rinti, kas ten darosi. Pra
vėrė duris ir sako: “Kas 
čia per triukšmas? Aš ne
galiu miegoti!”

šeimininkas paaiškino, 
kas Įvyko ir pridūrė, kad 
atvažiavo akušerė. Rusas 
pakraipė galvą ir atrėžė:

“Pas mus taip nėra! Pas 
mus viską atlieka su trak
toriais!”

(Prisiuntė Žmojfus iš po Tilto)

Didžiausia mahometonų tiky
bos pasekėjų valstybė yra Indo
nezija. Ji turi 83 milionus gy
ventojų. iš kurių 90/> yra ma
hometonai. Antroji mahometo
nų valstybė yra Pakistanas, tu
rintis 78 milionus gyventojų, 
iš kuriu G4 milionai vra maho-

kai ku- 
ivairių 
kartais

malonumu skirs tam sa
vo laisvalaiki. Kiekvienas 
turi turėti koki nors “ho’o- 
by,” bet jei to “hobby” ne
surandi. tai aišku, kad 

(žinia, kas daryti su laisva-'na tokią vietą čia pat kraš- 
• iaikiu. te girdėjome spaudoje. Tai
■ Be to. norint nenuobo-’vra vienas Missouri valsti- 
!džiauti, reikia domėtis gy-‘jos apskritis, kur dėl ilgo 
!\<r imu. Kiekvienam žinsr-*nedarbo ir de. sausrų žmo-

priežasčių žmones
badauja ir ra reikalingi 

ne- skubios pagalbos. Apie vie-

sutiksi tiek idomiu da- nes badą kenčia-ny
: . ! u. kad neužteks laiko vi- 
-o: i Įdomybėm, bet tam rei
kia vieno: reikia ' mokėti 
ta< Įdomybes matyti. Vieni 
(žmonės jas mato visur—ir 
(..ogančioj gėlėj, ir mažam 
!akmenėly, o kili tik skųstis 
Įmnka. kad nuobodu gyven
ti.

j Pagaliau, jei jokio “hob- 
ibv" neturi, ir televizija at
sibosta, tai kodėl neskaity- 
iti? Man atrodo, kad musų 
[moterys skaito permažai. 
Buvo laikai, kada tikrai tu
rėjom mažai laiko skaity
mui. kai reikėjo ir dirbtuvė
se dirbti, ir namus apeiti, 
ji- prie to vaikus auginti. 
P.et dabar, kai daugumos

Dabar atėjo žinių, kad 
tolimoj Alaskoj keliolika 
eskimų kaimų badauja dėl 
blogo žuvų "derliaus.” Pa
grindinis eskimų maistas 
yra žuvys ir Įvairus me
džiojami gyvuliai ir paukš
čiai. Pernai upėse ir juro 
se buvo mažai žuvų, ypač 
mažai buvo lašišų (salmon) 
upėse ir eskimai negalėjo 
pasidaryti sau ir šeimai 
maisto atsargų. Ir medžiok
lė kažkodėl pernai buvo ne
sėkminga. Todėl eskimų 
kaimai paliai Bristol Įlanką 
pasiliko žiemai be maisto.

Eskimai sako, kad dėl žu
vų ir girios gyvių trukumo 
kalti yra baltieji žmonės.

musų vaikai užaugę, skaity- kurie žuvis gaudo, deda Į metonai

♦II»*
|
*i
*
«
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Keleivio"
GALIMA UŽSISAKYTI

Kalendorių 195! Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioriškaiš vardais ir su Įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado Įvairios šventės ir mi
nėjimai.

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

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

i
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l Iš Plataus Pasaulio
SAARO KLAUSIMAS

Vokiečiai ir prancūzai kovo 9 d. pradeda aiškintis 
“Saaro klausimą.” Kol Saaro krašto priklausomybė nėra j 
galutinai išspręsta, prancūzai neskaito galima patvirtinti i 
sutarti apie “Eutoįmjs armijos” kūrimą. Vokietijos kanc-; 
leris Dr. Adenauer atvyksta i Paryžių tartis dėl Saaro 
srities klausimo išsprendimo.

LAVONAI SUDANE

Egipto diktatorius gen. Nagui b kovo 1 d. buvo nu
vykęs i Sudano sostinę Kaltumą dalyvauti Sudano par
lamento atidaryme. Ta proga j vyko muštynės tarp Su
dano nepriklausomybės ir Egipto šalininkų ir riaušėse 
žuvo 34 žmonės. Gen. Naguib sako, kad riaušes sukurstė! 
anglai, o anglai kaltina Egipto agitatorius.

NAUJOJI GVINĖJA

Indonezijos respublika įkūrė Įstaigą, kuriai pavedė 
perimti Olandijos valdomą Naujosios Gvinėjos salos dali 
i Indonezijos rankas. Olandija, su Australijos pritari
mu. atsisako Naująją Gvinėją perleisti Indonezijai. Aus
tralija valdo vieną dali Naujosios Gvinėjos. Indonezija 
sako, kad ji privers Olandiją nusileisti.

ŠEN. McCARTHY JUOS TARDft
MK jm

sėti. McCarthy apklausinėjo šituos du kareivius, kurie 
esą bolševikai, ar bolševiku simpatikai. Kairėj yra Sid 
Rubenstein. o dešinėj David Linfield. S. Rubenstein pa
sipasakojo .McCarthy komisijai, kad jis būdamas paaugliu 
priklausė komunistų jaunimo organizacijai, bet vėliau at
ėjęs Į protą ir su bolševikais nebeturėjęs nieko bendra.

| viena svari liekana, tai arti tremtinio ir seniau emigravo ypač Lena ir jos sesutė 
■ dviejų dešimtų tūkstančių:vusio lietuvio pareigas tėvy-'Herta, visuomet buvo pa- 
doleriukų skola. Bet tai1 nei. Jis irgi kvietė išlaiky- slaugios ir nuoširdžios pa
isanti irgi menkniekis. Py- ti jaunimą lietuviškoje dva-‘dėjėjos visuose parengi- 

nebusią šioje, skaityti lietuvišką muose.iiavos pavidalu 
sunku supilti, 
žus klebono žodeliai, 
prasidėjo babeloniški

Kad ir gra-Jspaudą ir ją platinti, stoti- Linkime jauniesiems sau- 
bet į aktingą kovą už tėvynės lėto gyvenimo, 
pa-.išlaisvinimą. Jis sakė, kad? J. Valeika.

šnekesiai, lyg tai butų Ba-'ministerių Lietuvai nereikės*----------------------------- ------ -
helio bokštą pastatę. Nu-1 ieškoti, jų ras vietoje, bet jai
sikalbėję žodžiu, kalbamės'bus reikalingi prekybinin- 
: er laikraščius ir vis galo*kai ir visokie specialistai, 
nematyti. Puolusieji i nu-1 Priėjęs prie šio žemyno bu-

Greita Pagalba

IIIuI*l»11II

simmimą visokius niekus 
tauzija. Net pats klebonas 
pastebėjo, kad su tokiais ir 

{pekloje gėda bus būti. Pa
pu ai dus. tokiai būklei esant, 
į šaukiasi Dangaus “ratun- 
:ko

du ištautinti ateivius, kal
bėtojas pareiškė: ‘‘Būti ge
ru lietuviu ir pavyzdingu 
kanadiečiu yra galima, bet 
nėra lengva.”

Kalbėjo ir kun. Kubilius, 
savo

Ar jūsų kojos dega, niežti, skau
da? Vartok Z AI.B ir vėl šypsokis. 
Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (kornus) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistų dalys suteikia 
greitų pagalbų. įgrisios k $1 (C.O.D. 
nesiunčiam). Pasiuntimų apmokant, 

liridgefield Drug Co.. liepi. Ii. 461
Gregnry St„ Rridgeporl. Coan.

PRIIMSIU GYVENTI
Priimsiu gyventi gerą žmogų, ku

ris turi savo lėšų pragyvenimui ir 
nerūko. Aš gyvenu vienas, turiu,tikėdami, kad jis viską i.urj5 savo žoc}yje nepasi-_____  _ .......... ........ ......

iZlFiO, kas Ii kalt) čia z-—..,ia,z, cųi. nųpitim murim i narna ir sodų gražioj vietoj. 1 rag\-
-V.JKoi.Jgal ej° SaU Paclam Pas>n jvenimas čia pigus. Rašykit: 

Kl.-[-o..ijos au.ų skalbėja rnu. Nors ir aplinkiniu ke-i r. Maseiskisaplinkiniu ke-j 
iiu. bet surado progos kai’ 
kam, save aukštinant, tru- 
,puti igilti.

;sybė. Gi moterėlės tvirti-1 p0*'kaibų surjnkta $260 
na, kad galinti parapija su-.'auk^ Priimta 5 rezoliuci- 
Ibyrėti. O p. inž. Kšivickas jos ‘

išpildė

Matilda visus ramina—gir
di, ir klebonas žemės keliais 
vaikščioja. Gal ir jos tei

‘per vasario 16 d. minėjimą 
primygtinai pabrėžė, kad. 
kas prieš parapiją, tas ir

Meninę dalį 
gimęs jaunimas.

čia 
Griea-

1611 Rodeo Rd. 
Arcadia, Calif.

Reikalinga Moteris 
Partnerė

Reikalinga moteris partnerystei 
prie krautuvės. Turi turėti kiek pi
nigų įdėti į bizni. Prašome rašyti: 

Mr. S. j. Milin-ki 
P. O. Box 105 
Wells, Maine.

URANAS AUSTRALIJOJ

Australijos vyriausybė praneša, kad Ne\v South 
Wales provincijoj atrasta didelės urano rudos atsargos 
žemėje. Su seniau atrastomis atsargomis Australija ti
kisi pasidaryti žymiausias urano rudų statytojas pasau
lyje. Kol kas Belgijos Kongo ir Kanada toli pralenkia 
Australiją urano įudų kasime.

Naujienos is Kanados
HAMILTON, ONT.

Įvairus Musų Gyvenimas
Kad ir neturime po kojo

NATO POSĖDŽIAI

nns nuosavos žemes, 
verčiame plačią vagą kul

Šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių užsienių reikalų 
ministeriai nutarė susirinkti i posėdi dvi dienas prieš su- a-ami 
sirenkant Ženevoje politinei konferencijai Azijos klau 
simams spręsti. NATO ministeriai pradės posėdžiauti;
Paryžiuje balandžio 23 d. 
padėti.”

Jie svarstys “bendrą politinę

SIRIJOS POSŪKIS

Nuveltus Sirijos diktatorių generolą šišekli, naujoji 
Sirijos vyriausybė, vedama premjero Sabry el-Assaly, 
pasisakė uš rėmimą Turkijos ir Pakistano kariškos są
jungos. Sirija gal ir pati i tą sąjungą vėliau nutars dėtis. 
Sirija yra piimoji Arabų Lygos valstybė, kuri remia tą 
sąjungą.

KAS MUMS RAŠOMA
Atsiliepkite!

Musu pažanyioioįe spaudoje 
ir šiandien yra žinių iš Kana
dos. bet daugiausia rašo nau
jieji ateiviai. Jų raštai kartais 
mums yra nesuprantami, todėl 
aš ir kreipiuos i tuos, kurie 
seniau rašė apie Kanados gyve
nimą. Jų plunksna buvo leng
va. Kur dingo Rūta. Stela. Jo- 
kubynas. Dagilis. Frenzelis. No- 
vogrodskas ir kiti? Tai tik 
vieno miesto korespondentai.
Jų buvo ir kitur. Kur jie v*sMierĮo-v- " 
dingo? Ar turtuose paskendo? ‘ ‘
Ar gal Įtikėjo Į betkurią dikta
tūrą—juodą, raudoną ar nami
nę (sijoninę), ar šiaip užsnū
do? Kodėl nerašo?
džiagos yra daug.

Į našių, kurios padėjo daugeliui 
prablaivėti.

STASYS TAVRINSKAS.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

navičiutė puikiai pagrojo j 
nepriklausomybei atgauti jakordionu> Aldona Tomke-i
yra pnesas. lvičiutė,-6 metų, gražiai pa-

Gaila butų taip giažiaitgoko> 0 Alekas Picas pasi- 
sut\arkytos parapijos, kuri{ro(jg taip pat gabiu akor-
ir savo kariuomenę turi čia iflionisstv. 
pat klebonijoje. Nois> ii ; dalyviu

IEŠKAU DARBO
Našlė, CO metų. ieško darbo už 

šeimininke prie našlio. Sutinku va
žiuoti į farmas. Rašydami pridėkit 
pašto ženklų. <10)

V. G„
1149 I.emoyne St..

I»s Angeles 2C. Gal i f.
___ ___ ir nedaug,

nei šilumos, dėlto čia ir Tt’*!.-"Sii***1 nuotaika buv0 l)aki,i- B,BLŲ°?
kluno užkliuvę* už senu'i°ia* >U 'jmona’ jet. Į* tal aukota gausiai. Stambiau . U.P° ,.u' J u ,ę‘ uz -en^ labai gerai, ypač tokiais šu-Į-į auk kun Bohįno $20 Daznvcios rakandu musų , vrfI Įr,, urn . , Lia auKa Eun- t>ooino, wv,

ražą. O garaže nei šviesos,

pae 
laikais ir dar

^lyisų taip mylimas klebonasįtikint prieau(,li() klebonijo-L į? 
tu).iir iškrito is jo rankų tas je tilinil, kali TO.S vi-į Liki.

cntnri’nm nnrt Lro_i * . - - ! IKtziiMcturas dirvonuose šioje sve-'—f^ ^gyvenimo _ ..... ... ....... _ _
timoje padangėje, nepaisy-'muo ^S.'. et. neia t\' majorą svetimame krašte.
darni permainingo oro mu-kas Rel"e’^ ! Tal>’ ,1- ...... ~~
,u veikloje lcia- ka,p Patlrta- mus«. ų vemtoje. VUkzmoe . ; e.,1

TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS (15)

ATGAIVINIMO LAIKAI 
(Tęsinys)

“Matyti'' Dievų bus labai gaivi
nantis žmogaus prityrimas, tada kai 
per sugrįžusį Kristų. Dievo malo
ningumas bus sugrųžintas žmonijos 
padermei. Iš visų milionų žmonių, 
kurie gyveno ir mirė, bus randama 
nedaug tokių, kurie nebuvo “savo 
ausimis girdėję" apie Dievų. Jo 
vardas buvo minimas milionų lupo
mis. nors Jis buvo nedaugelio širdy
se. Jie negalės jo “pamatyti" kolei 
Jis neatgręš į juos savo veidų ir kol 

V asario 20 d. susituokė nepalygins jiems suteiktąjį Dievo 
gerumų su blogu, kurs slogino juos 
iki mirties. Net ir Jobas tuomet

lipinti* Tnn«rtlivė*p dfllv- Damat>s r)iev» d»ug aiškiau, neguĮ -tipus. .jungtuvėse tiaiy 5uVO ?aiįma matyti Jį mirties vieš-

o be to jis davė nemokamai

*a-isuomet gausime, bet gauk j

Nėra prasmės rašyti apie pasikvietęs i
tris advokatus stengiasiKą

Alksnis Parausvinis.

MONTREAL, QUE.
ta kulturinį veikimą, apie:“* 
kuri abu Kanadoje einan-kaR?uf?-1. ve: .
tieji lietuviški laikraščiaiRapleela1’ . ma,l>'t1’
kiekviena savaitę patiekia bu.s tara reika-
smulkias žinias. Čia noriu lul l,aaukos ekstla- 
priminti tik apie tai, kas
anuose laikraščiuose pratę i-tinkamai

nusigauti. Pa-

džiama, o žinios tikrai ver- malda. Pirma melsdavomės 
tos susidomėjimo, pavyz- tik už mirus;::.-, dafaar mel- 

“medžiotojų draugi- džiamės ir už - yvus. Mal- 
nesiderina prie “zuikių t<»s pači - rys “.-vei- 

.„.eytojų draugijos,” atseit ka Alai;ja ir tiek pat kal
viem daugiau prišaudo, tų “amžiną atds.. 
kiek kiti suvalgo.

Didelio musų visuomenės 
dėmesio vertas

ja

A KISS IN THE DARK,
by J. Jasmin. 
International

Vasario 16 Minėjome 
Atskirai

a pasveikinti rengė- 
kad ši kaitą jie paju-

Tikimės, kad ir ne
sustos.

Susituokė
i1 .-- - ...
iI.cna Šulmistraitė ir Kostas

JUS,
dėjo.

„ .. .. , . x Įėję ja minėjo Bendruome-Paaidmus bažnytėlė, ata- /-f • l^iC ir vasario 21 d.—Kana-tapo išpiešta

Vasario 14 d. Platau sa- va¥o gausiai jaunimas ir se-
rimas. Šulmistrų šeima,

■r ėos Lietuvių Tarytos Mont-j PAJESKOjlŠtAI
realio skvrius ir šv. Kaži-’ 
niiero parapija.

Pirmame minėjime 
vo naujieji ateiviai. 

Rer.drucmenė

Paioš’can Marės BiMaitės (Bil- 
.•ižiutfis) iš Sausininkų kaimo, Bar
tininkų valsčiaus. Vilkaviškio apskr. 
Atvyko i Ameriką prieš 40 metų. 

,Tain pat paieškai! Antano Kulvins- 
pirmimn- ko iš to paties kaimo. Jie patys ar 

............. * — (H,

vvra-

Kad
symo,

kas, pristatydamas publikai I-*110'’ ž" an''‘<'jiĄ>ftSBn,Va't: 
išvengus nesusiklau->Prezi(^umą. pareiškė: . .! «5 Pinėcrest Ra..

Hamiltono lietujir tik sitos organizacijos ne-;  ---------- ------- -----
visa visuomeninės veik-i, ,As- Puidas

I SS « *s /S
“raitelių viame

klubas,” išlaikomas bendro- -’ , . , įvestimis pastangomis su toron- '))a<a
tieciais. Reikia pažymėti, kjep.ono nonj ir jeri?ukurtų organizacijų ir se-

para piečiams bus'S^
automatiški pasai, 
bus įsiūta “krežė”

Į,los našt< 
sultyčiojimas

iš Pla-
, . T miestelio, paieškau Juozo Pui- Tai Įžūlūs pasi-jd°l<o iš Uogučių kaimo. PlateKn pa- 

r ari i jo v. Kadaise gyveno• * • x i i • r*-' •is senųjų ateivių p,hiK Pa Atsilienkit adresu: 
C. Puidoek,

43 Dean St., 
onn.

Philadel- 
(13)

patųvimo laikuose.
Kuomet jis buvo sunkių nelaimių 

prisiektas. Jobas prašė Dievo, kad 
leistų jam užmigti mirties miegu iki 
kol praeis Dievo nemaloningumo lai- kfi“. Jobą“ storėjo numirti dėlto, kad 
iis tikėjo, kad ateis laikas, kuomet 
Dievas atkreips savo veidų j žmones, 
ir kad tuomet mirusieji bus atsteirti 
gyveniman ir atgaivinti Jo veido 
maloningumu. “Tu šauksi mane ir 
aš atsakysiu tau,” pasakė pranašas, 
“savo rankų darbui paduosiu deši
nę.” (Jobo 14:15.) Taip žmogus 
yra Dievo sutvėrimas. Jo rankų dar- 
l»as. Žmogus buvo nupuolęs nuo 

• savo pradinės tobulybės, bet Dievo 
darbas sutveriant jį nebuvo veltas. 
Jis ir vėl turės progos gyventi! 
Žmoginis. nesibaigiantis ir tobulas 
gyvenimas yra jo amžinasis liki
mas.

(Bus daugiau)
Mylintieji tiesa, literatūros gau

site veltui, kreipkitės:
LITHUANIAN B1BI.K STUDENTS 

ASSOCIATJON 
2441 R. I.ituaniea Avemie 

Chicago S, III.

-i- - - - i • i •nat vslos, iki pastarasis įmes do-IEsant maunam orui ir dide-p?an 
h:

savininkas.
at'.esu:

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

Gyvatių Šaknelių. Šitos šaknelės 
kamparu kvepia ir yra galinga gy
duolė. Kainuoja SI 2.00 už svarą. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi
me jums kvoteri svaro tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
411 IIroadway 

Soulh Boston 27, Mass.

Išleido The
Press 195 4

nepa-m., 150 
žymėta.

Tai J. Jazmino iš lietuvių 
kalbos veisti 32 trumpi, 

kaitomi pikantųs
kūrinėliai. Pasak autorių..

nu.- i kaina Negalima patylomis pra- jeN
Hiaužti ir pio Pikių Da- Nepas’aptis, kad Kanadą i laikui, susirinko negausus
mos late io vei ’ą. x °is ra4ome nepakankamai ap-įburvs senųjų ateiviu ir keli jnova, tvirtjna, kad to var- tatyt? ba.‘ny.i<)mi3
(o t.,aųg su ų y iv jo, et mcs k, ,-ušiesi Minėjimų pradėjo KI.T

statybos, atseit durėm baž-ĮMontrealio skyriaus pirmi-esant gerai ašiai, ratas daž-
jie buvę išspausdinti Lietu- -v — ! Sililto i — cenzūros

nai išsirita net keturiasde-

'liam lietui bei nepatogiam'

10 Juozo B!a- 
gyveno Iz>w-

11 juo gyveno 
Blažonis. Jie

žinantieji pranešjate 
(10)

K. Blažonis.
Caile Huzaingo. ’ 1252

Montevideo, R. O. dėl Uruguav.

Aš. Foras Vaitkevičius, paieškau 
avo žmonos, kuri. girdėjau, atvyko 
ia su seserim. Girdėjau, kad yra

voje 193( 
Juk me- uždrausti.

m..

Pasigendu ir tokių seniau iš-1 Prieš 5 metus Pakistano sos 
leistų knygų, kaip “Inkvizija,” tinėj Karachi buvo 300,000 gy- 
“Kankiniai Už Mokslą” ir pa-|vcntojų. o dabar yra 1,200.(H)0.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
e- laiškų su antgalviais
♦ P,ET 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”
S36 Ea»t Broadway, South Boston 27, Mass.

valandas beastuonias 
sustojimo.

Visokias linksmybes vi-

nytėlei priedurką. Inžinie
rius suplanavo ir sumavo, o 
mes visokeriopai talkinin
kavome. Klebonui pavedė-

ninkas A. Navickas. Toliau 
susirinkimą vedė Sirvydas. 
Kun. Robinas savo kalboje 
be ko kita kvietė susirūpin
ti jaunimu, kad jis nenu
truktų nuo lietuvių visuo
menės.

Worc,c.iter. Mass.
J. Vaitkevičius, 
635 E. D St.. 

Erie, Pa.

(11)

suomenės veikėjai atkėlė iš _ n i.__v. v. t • • i * • mc pi n itin nnKims. () Khttisestodienio i penktadieni- £itam; Re tį buvomc 
pra.bintas l.nkąnyM >a-įirdčję iš miškuose flirbu-

a.-. e ,.i^ i snmany gj jr farmc,-ju lietuvių kad Vyriausias kalbėtojas iš 
mus, prastojusia, bedarbe, jjp -?1; y> • Yra.,;o į.až
raivainnti, linksmybių lai- X(.apsirikom. ir nuosekliu apihuriinoi
h? ‘ P?'?™ . įsaaitant R • žinovaj tvirtina su.
pirmadieni imtina,. rinktųju .luk.„ kreivž visa

Kaip spaudoje nuskam- |va kuvupj aukštesnė už 
nėjo, p. Zabubonis parda- aukkčialKia bažnvčios pri.

Paieškau brobo Kazimiero Bernoto 
iš Šilalės parapijos, Vaitimėnų kai- 
n,-i. Jis pats ar jį žinantieji atsi- 
rpkit (10)

Motiejus Bernotas,
4441 So. VVoo«l St..

< hieago O, III.

ve patnotinę Dainavos durko kr(? ,,aj
odę kažkokiam kitataučiu,, Įyl)a ,m.,.iSkiai net ; ,,.1
net su visu patriotizmu. ! kybę pasiMu. irĮ

Darnaus sugyvenimo ir pastatėm,- sakydavo iš ki-j 
vienybės kamuolį iki šiol tos parapijos atvykusiam; 
laimingai nešė musų para- tokiam pat skurdžiui para
pijos klebonas kun. Tada- piečiui, dar iii. besirengian- 
t-auskas. Jis tą kamuolį bu- čiam bažnyčią statyti. Bai- 
vo pasiryžęs galutinai jneš-'giant užmiršti garsią staty
ti i klebonijos rašomo stalo, bą. klebonėlis vieną sekma- 
gauto iš Įvairių jo garbin- dienį iš sakyt los paskelbė 
tojų, stalčių ir užrakinti.1 stebuklą—girdi, užbaigus 
Bet nelaimė. Mat, visi ke- bažnytėlės priedurką, liko 
liai Į kleboniją dabar eina šiokių tokių liekanų. Iš 
per naujai bažnyčios staty- vienų meisteriai pastatė ga
lios komiteto pastatytą ga- ražą. Tas gerai. Bet dar

dykai išbandymas
r.tm

Reumatiškų Skausmų 
Arlkritis

Jei dar niekad rnvartnjnt Fi'SSE 
TAUS nuo Haii.ninir i skausmų, 
tankiai Reumatizmu.
Arthritis ir Nruriti?. tai kod.-l 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu- 
ftU išlaidomis? artoia.-nes tūks

tančių virs 30 metų.

DYKAI SK UTYTOJAMS ŠIO 
l.\’XK\SCI(»

Mes kviečiame jus pah»r,dyti juos 
’.e mokesčio. Ik:!' i kitę atsiunti 
jums siutini 21 TAFI.ETS DY
KAI. Jei ne rilnni busite jia’en- 
kint.as gaut.em.i pagalba, grąžin
kite likusia dali ir už tai j'.is ne
busite nuims skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIVSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardų ir ad
resų greitai į:
Rosse Protinei* Co., Dcpl. X-9 
2708 Farwel! Are.. Chicago 45, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ I.IETl'VYllftS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvlų Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
I.1UTUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

AI’DRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jusu šeimai nelaimėje.

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

, rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.

I«
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KUR AŠ EISIU KOVO 21? ‘LAISVĖS VARPUI”
SUSKAMBĖJUS

Aišku, i LSS 60 kuopos 
rengiamą vakarienę, kuri 
prasidės 6 vai. Piliečių Klu
bo svetainėj, nes ten bus 
galima jaukiai ir Įdomiai 
praleisti laiką tarp gerų 
draugų ir pažįstamų, kurių 
kitas jau senai senai bus 
matytas.

Pagerbė Vizgirdą

Rašytojų Klubas (klai
dingas vardas, nes tam klu
bui gali priklausyti ne tik 
lasyto ja i, bet visi kultūros 
reikalais susidomėję asme
nys) kovo 6 d. susirinkime 
pagerbė savo narį dailinin
ką V. Vizgirdą, sulaukusį 
5<> motų amžiaus.

Klubo pirm. S. Santvaras 
apibudino sukaktuvininko 
kūrybą ir jo veiklą ir klubo 
vardu įteikė gražų prancu 
zu dailininko Renoir pa

LDD 21 KUOPOS
SVARBUS MITINGAS

KUN. STRAKAUSKO
PATRIOTIZMAS

“Balta Meška” Bostone 3 MĖNESIUS KALĖTI 
UŽ SUNAUS MUŠIMĄ

Lietuvių Darbininkų Drau- Kitame “Keleivio” nu
gi jos 21 kuopos svarbus su- meryje bus Įdomi korespon- 
sirinkimas Įvyks ši sekma- dencija, kuri šitą klausimą 
dieni, kovo 14 d., 3 vai. po išaiškina.
pietų, Lietuvių Piliečių

Praeitą sekmadieni 12: 30- 
1 vai. iš Bostono \YBMS 
radijo stoties pradėjo veikti 
naujas lietuvių pusvalandis 
—“Laisvės Varpas.” Jo ve
dėjas yra iš Vilniaus krašto 
kilęs adv. P. Viščinis. Jau 
pirmasis pusvalandis rodo, 
kad jo programa bus aukš
to lygio ir kad kitiems lie- Be 
tuvių radijo pusvalan- 
džiams teks gerai pasitemli
ti. Viščinis turi gražią ta
peną ir gerai moka lietuvių

Draugijos patalpose, 368 
W. Broadvvay. So. Bostone.

Darbotvarkėje: pereitam 
susirinkime išrinktųjų ko-' 
misijų pranešimai, LDD ir’1**1^
“Darbo” vajus ir ateities 
darbuotė.

Visi šie klausimai liečia numeiL

Jau ir Bostoną pasiekė 
“Baltos Meškos” bravaro 
alus. Daug kas čia jo se
nai laukė.

“Baltos Meškos” bravū
ras yra Thornton miestely,

40 Metu Be "Laisvės netoli Chicagos. Jis įkur
tas Ildefonso Sadausko su

metu, tai yra manymu. Lietuvoj Šadaus-

Piieš 5 metus atvykęs ir 
dabar gyvenąs Brocktone, 
Henrikas Bajalis sąlyginiai 
nubaustas 3 mėnesius ka
lėti už žiaurų 5 metų su
naus plakimą už tai, kad 
jis sumušė porą stiklinių ir 
išbarstė maišeli kruopų.

Teisėjas. paskelbdamas 
savo sprendimą, Bajaliui 
dar pasakė: “Sveikas bėgai 
nuo tironų, o pats elgies 
kaip tikras tironas su savo

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Popui iarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway. So. Boston.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Prieš 40
metais kovo 3 d., iš kas buvo vienas Mažeikių 

Bostono i Brooklyną išsi- alaus bravaro savininkų, 
kėlusi “Laisvė” išleido pir- Čia I. Sadauskas yra bra- 

Bostone jos varo bendrovės preziden-
kipkviona 21 "knnnn\ naiT paskutinis numeris išėjo va- tas. Jo brolis yra vyriau-kiekvieną 21 kuopos natyP sias inžinierius Aludaris tikru šuneliu.”
todėl visi nanai šiuo ragi-‘a iu nu. f. .• - , • ii • Tada ii buvo socialistu via buvęs žinomo Lietuvojnarni susirinkime dalyvauti. ldU‘l u 1 -"vun.iu. , , Jlaikraštis, o šiandien ji už- Guoernijos bravaro alu- 

simerkusi gieda Maskvos daris inž. \ ilutis, savo ama-dabar eina 
prenumera-

to, kadangi 
“Darbo” naujų 
torių ir LDD naujų narių 
verbavimo vajus, tai savai
me aišku, kad šiame susi
rinkime išgirsime, kas iki 

Muzikaliniai dalykai duoti Šiol jau padaryta. Iš laik-
kalbą. Jis geras pranešėjas.

į vairus n 
programo: 
laukė.

“Laisvės Varpas" 
kiekvieną sekmadienį 
čiau nurodytu laiku.

Apgynė Maudykles

1 DR. b. PILKA
*
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Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-152S

gadzinkas. to išmokęs Čechoslovakijoj.

gražųs. Tokios 
daug kas senai

veik> 
aukš- 

Vi- 
kreiptis

raščių girdėt, kad musų 
vienminčiai Brooklyne, Chi- 
cagoj ir kai kur kitur smar- nariai 
kiai darbuojasi. Iki šiol 
musų 21 kuopos dar niekas 
nebuvo pralenkęs. Ar da
bar mes kuriai kitai kolo

Varžytynės ir alaus srity 
Dorchesterio Lietuvių yra didelės, bet “Balta Meš- 

Klubo narių susirinkimas ka” savo kokybe, savo euro- 
ivyks kovo 12 d., 7:30 vai. pietišku skoniu neabejoja ir 
vakaro. klubo patalpose. Naujojoj Anglijoj rasti di- 
1810 Dorchester Avė. Visi deli skaičių lietuviško alaus 

kviečiami dalyvauti, mėgėjų. —S. B.

i\»<n i r v\m i \in-\ i u umomuiuu \i iiif

sais reikalai
Brocktone i P. Viščini (31jnijai nusileisime? Jei ne- 
Bunker St.) ir K. Jurgeliu- manome nusileisti, tai visi 

veikslu nuotraukų albumu Jn^ ^“4 Ames St.). o South'nariai privalo būti šiame 
o p. Vizgirdienei dr. inž.:Bostone į inž. Čapliką (788 susirinkime. Ir nereikia uz-
Gimbutas Įteikė raudonų, 
rožių puokštę. Į (395 Broadvvay

Studentė Dainava Naura-
gytė paskaitė savo grakš

BLUE SHIP TEA ROOM UIUKt IU I I BĮ AKI HOUF

čiu, kupinų gilaus jausmo 
eilėraščių. Visi jai plojo 
ir linkėjo aukštai pakilt i 
musų poezijos padangėje.

mz. į - ,E. Broadvvay) ir J. Tuinilą miršti, kad mes turime dar 
daug vietos savo eilėse, to
dėl, kas tik gali, privalo at
sivesti naujų narių i LDD 
irašvti.

TALENTU POPIETIS

Kovo 7 d. Minkai savo 
radijo pusvalandžio 20 me
tu sukakčiai atžymėti su- Dorchesterio

Kuopos Valdyba.
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Tel LA 3 8719 M< o«d Mrs R B Howe. ^<ops

Ne Dr. D. Pilka

Ne Dr. D. Pilka, kaip pra
eitame numeryje buvo pa
skelbta. bet Petras Pilka 
aukojo 810 Lietuvos laisvės 
kovai paremti.

rengė talentų popietį. Jo 
programoj buvo net 26 nu
meriai. Scenoj daugiausia 
matėme ir girdėjome vai
kus. Jie deklamavo, šoko.
skambino, grojo. Iš seni-
wiz\ rlvri 
IIIV U ' 1 •rl u inavnMCtlHU ▼ VZ,

Lietuvių 
Klubo Atidarymas

Serga L. Izbickas
Bostono Lietuviu Vyrų

Vuga
apie
tais.
rodė

Po gaisro klubas atnau
jintas ir jo atidarymas 
įvyks kovo 13 d., 7:30 vai. 
vakaro. Bus gardus užkan- 

Andrevyjdžiai ir gera muzika. Kvie- 
referatu čiame narius ir bičiulius at- 

ilankyti.
juokino

nosį” ir kitais anekdo- 
o Pranas Munstis pa

pais savo padirbtus ; Lietuviu Protestantu .imat
Choro pirmininkas L. Izbiz- pasius seniau Lietuvoj vai
kas susirgo. F'aulkner ligo
ninėj, 1153 Center St.. Ja- 
maica Plain, jam padalyta 
operacija.

M. Michelsonienė Grižo

M. Michelsonienė grįžo 
iš Floridos ten praleidusi 
l clias savaites ir gerai pa
silsėjusi.

totus medinius Įrankius n 
papasakojo kaip juos nau
dojo: akėčias, žagrę, kočė
lą. kultuvę, grėblį, kobinius 
virvėms sukti, mintuvus, 
bliudus. šaukštus, lingynę 
su lopšiu.

Munstis čia begyvenda
mas paseno, bet savo gim-j

Lietuvių Enciklopedijos
11 tomas jau išėjo ir siunčia
mas prenumeratoriams.

Sandaros Moterų Klubas
kovo 13 d., 7:30 vai. vaka
ro Sandaros svetainėj ren
gia vvhist party. Prašome 
v isus atsilankyti. Bus įdo
mu.

tojo krašto gili meilė tebe-oį 
dega jo širdyje. Tie jo pa
dirbtieji Įrankiai yra aiškus! 
tos meilės matomas išreiš
kimas.

Visus pasirodžiusius ta
lentus vertino 5 asmenų ko
misija: adv. A. Shallna. 
Mockus. A. Plevokaitė,

Sekmadienį, kovo 14 d., 
3 vai. popiet, 484 East 4th 
St.. Tautos namuose (tarp 
G ir Dorchester St.), bus 
Bostono ir jo apylinkėse 
gyvenantiems lietuviams 
protestantams arbatėlė.

Maloniai kviečiame tam- 
ta su artimaisiais dalvvau-

Bostono Liet. Protestantų į
Susivienijimo Valdyba.

Šių metų kalendorių bai
giame parduoti. Paskubė- 

K. j kitę nusipirkti. Kaina tik 50
£)r (centų.

L1NKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robin l’ond Kranto 

Main St.. East Bridgewater. Mass., on Koute 1O>
Skanus Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

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

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

So. Bostone L gatvės ga
le esančiose maudyklėse 
gali ir žiemą pasikaitinti 
saulės spinduliuose Adomo 
ar Ievos drabužiais apsivil
kęs. Miestas norėjo jų nu
sikratyti (sako, juos duoda 
apie $75,000 nuostolių) ir 
perduoti valstijai. Tuo la
bai susirūpino visi saulės 
mėgėjai, ypač plaukikų klu
bas. Mat pardavus valsti
jai tvoros butų buvusios 
nugriautos, pakelta kaina 
saulės tynėmis naudotis ir 
Įvesti kitokie suvaržymai. 
Daugiausia plaukikų klubo 
pastangomis tas sumany
mas padėtas i krepšį ir 
maudyklės paliks kaip bu- 

Jvusios. Iš lietuvių tuo rei
kalu labai sielojosi A. J. 
Jokūbaitis.
I---------------------------
LIETUVOS AIDU RADIO 

PROGRAMA
Sekmadieniai nuo 12:30 iki 

1:00 valandos popiet iš stotie? 
VVBET. 1460 klc. Vedėjas: Po- 
,vilas Lapenas.

Tel. A V 2-1026

Dr. John Kepalus
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandas: 2-4 ir 6-8 
Ncdčliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arli Lphaiu’s C'omer 

DORCHESTER, MASS.
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FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 Kast Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-1118
Bcnjamin Moorc Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

>so&twcccogosososcoososoeoso9eoso9oeosos<aoo<sos«>sos<ąĮ

D0 RC H ĖST E RY J E
Parsiduoda 3 šeimų 5-5-5 kambarių naujai nu-

maliavotas namas. Butai 
oru. Randasi netoli nuo 
$12,900.

atskirai šildomi karštu 
Fields Corner. Kaina

Pašaukite savininką -Jack Tuttle. Telefonas 
dienomis HA 6-1131. o vakarais šaukit DE 3-4713-It.

(13)

C* ioru/\ s L- <» In ia

A. J. NAMAKSY
KEAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOLTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Kės. .17 OKIOI.E STREET 

West Rosbury. Mass.
T*l. PA 7-0402-M

adresu:
PAUL LAPENAS 

119 Wrentham St., Dorcbestei 
Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 

Bostone. 
Ten gau

Tel. SO 8-2712 arba Bl 4-9015

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
5.14 BROADWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.

JOOCCOOOOOCOOOOOOOBOOOOOB®

r 9
So.

ATSTOVAUJA
AUTOMOBILIUS

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

Parduoda su didelėmis 
nuolaidomis.

Oakley Motor Co., 70Tal- 
bot Avė.. Dorchester, Mass., 
GE 6-4323, atidaryta iki 9 
vai. vakaro. Namų tel 
8-7021.

G. Stapulionienė ir S. San
tvaras.

Tris jauniesiems skiltas 
^premijas ji pripažino: (1 > 
tautinių šokių šokėjų gru
pei —A. Lapinskaitei,, D. 
Muėinskaitei, G. Karosaitei 
ir R. Blaudžiunaitei: (2)
smuiku grojusiam R. Bud- 
reikai ir (3) S. Makaitytei 
(gal 8 metų amžiaus), pa- 
sakiusei savo eilėraštį.

Vyresnio amžiaus daly
viams premijos paskirto>: 
Stroliai, grojusiam fagotu, 
ir P. Munsčiui, parodžiu
siam senovės įrankius.

Pakalbinkim draugus ir 
SO pažĮstamus užsisakyti “Ke 

leivj”. Kaina metams $4.

SOL TH UOSTOS CAFE
Savininkai VINCAS BALUKONIS ir Jo Sūnus

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

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

256-258 W. Broadvvay South Boston

Vaikai greit auga. Jų nesulaikysi!
Taupyk—ir nebus vargo juos aprengti.

nr SAVINGS BANKS
o f Massachusetts

Thtrt'i tnt utar ynu — 
Innk fnr the 

"Savinit Rauk" nr 
'lutimtitii fnr Suviufs. 1

Vienas būdas patenkinti augančių 
vaikų pareikalavimus yra leisti jūsų 
sutaupoma Taupymo Banke irgi 
augti. Maži savaitiniai indėliai 
greit auga! Dividendai padeda su
taupoma didėti. Taupymo Bankų 
indėliai yra pilnai apdrausti pagal 
Massachusetts Įstatymą.

-K

Broadvvay,
Tel. SO 8-0489 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

PRIIMSIU GYVENTI
Priimsiu pyventi pas save vyrą 

ar moterį. Aš syvrnu viena ant 
farmos. Puiki vieta pensininkams. 
Rašykite adresu:

Morton St.
A. B.

Stou^hton. Mass.

PIRKSIU NAMUS
Kas turi parduoti arba kas žin-i 

2 šeimų narna netoli nuo Cam- 
!>rid-_re‘;aus arba nuo So. Bostono ar
ba Pon-hesterio. praneškite man ad
resu:

Krank G. Bushman 
Pleasant St.

So. Ashburnham, Mass.

PARDUODAMA
A’ėsos. vaisių ir daržovių krautuvė 
fambridsre. Gera vieta, daue pre
kių. išdirbtas biznis. Darbo dėl dvie
ju žmonių. Kaina $2.500. Rendn< 
$20.00 n- r mi i.<-i. Kreiotis: (1P)

574 f'ambridjje Street, 
Cambridsre, Mass.

Tel. ELliot 4-3783.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per melus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Tel

Visais insurar.ee reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483

I

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto >k> ” vakaro 

Scrcdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SOI T H BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net ESuropon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandairus; 
kainos ncbranjjios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirstėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

b— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ma

insurar.ee



