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Senatas Pradeda Tyrinėti Šen. 
NcCarthy-Armijos Skandalą

Kas Sako Tiesą—Armijos Vadai ar Senatorius McCarthy 
ir Jo Bendradarbiai? Ginčai Tarp Armijos ir Sena

toriaus McCarthy Nukreipia Krašto Dėmesį nuo
Svarbių Vidaus ir Užsienių Politikos Klau

simų; Ergelis Trukdo Republikonų 
Vienybę

Pereitą ketvirtadienį Ame- sakomingus bolševikų me
nkos armijos vadovybė pa- džiotojus, kurie savo triukš- 
skelbė ilgą dokumentą apie mingais tyrinėjimais nu- 
tai, kaip senatorius McCar- kreipė dėmesį nuo prezi- 
thy ir jo artimiausieji ben- dento Eisenhowerio pro- 
dradarbiai Roy Cohn ir ki- gramos, kuri dabar svarsto 
ti bandė priversti armijos ma kongrese, bet kuri var- 
vadovybę suteikti eiliniam gu bus apsvarstyta ir priim- 
kareiviui G. David Schine ta, ypač jei Įstatymų leidė- 
ivąirių privilegijų armijos jų dėmesis bus kreipiamas 
tarnyboje. G. D. Schine i vidujinius republikonų 
buvo šen. McCarthy tyrinę- partijos nesutikimus, kūne 
jimo komisijos dalyvis ir taip aiškiai iškilo šen. Mc- 
yra tos komisijos vyriausio C art hy ir armijos ginčuose.
tyrinėtojo Roy Cohn arti- --------------------------
mas draugas. Pagal Amerikos Valstybės

‘mS- Bolševizmų
bendradarbis Cohn pakar
totinai grasino armijos va

GEN. DEAN LIUDIJA SCHNVABLE

Generolas \Vm. F. Dean. išbuvęs bolševikų nelaisvėj apie 
tris metus, liudija už marinų lakūnų pulkininką Frank H. 
Schwable (kairėj). Pulkininkas kaltinamas neteisingai 
davęs parodymus bolševikams, kad Amerika veda bak
teriologinį karą prieš šiaurės Korėją. Pulkininkas aiški
nasi, kad jis kankinimais buvęs priverstas duoti neteisin
gus parodymus prieš savo kraštą.

Iždo Sekretorius Cechai Apšaudė
Turės Aiškintis Amerikos Lėktuvą
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dams daryti tyrinėjimus ir 
iškelti viešumon nemalo
nius dalykus, jei tie vadai 
neišpildys jų reikalavimo.

Šen. McCarthy i paskelb
tą dokumentą atsiliepė, kad 
tai yra prasimanymas ir iš 
savo pusės iškėlė kaltini
mus, kad armijos vadovybė 
siūlė senatoriui duoti eili
niam kareiviui Dovidui 
Schine Įvairių privilegijų, 
jei senatoriaus pakomisija 
nustos daiyti tyrinėjimus 
armijos Įstaigose. Be to, 
senatorius McCarthy dar 
skelbia, kad armijos vadai 
siūlė senatoriui patyrinėti 
karo aviacijos ir karo laivy
no Įstaigas ir net žadėję 
duoti nurodymų, kur tokie 
tyrinėjimai surastų užten
kamai “purvo.”

Ir armijos vadai ir sena
torius McCarthy su savo 
bendradarbiais savo kalti
nimus vieni kitiems pakar
tojo ir reikalas suįdomino 
visą senatą. Iš paskelbtų 
kaltinimų aišku yra, kad ar
ba senatorius McCarthy su 
savo bendradarbiais, arba 
armijos sekretorius ir jo ar
timieji bendradarbiai nu- 

. krypsta nuo tiesos ir ginčas 
turi būti išaiškintas.

Kai kurie šen. McCarthy 
komisijos nariai mano. kad 
tą reikalą turi aiškinti 
McCarthy vedama pakomi
sija, bet kuri nors kita se
nato tyrinėjimo komisija. 
Daugiausiai minima senato 
ginkluotų pajėgu komisija, 
kuri turinti arba viena ar
ba bendrai su McCarthy 
vedama komisija reikalą iš
aiškinti.

Aiškinimas gali kiek už- 
s.'esti, bet nėra abejonės, 
kart po aiškinimų arba 
šen. touCarthy bus parody
tas visai i. kokioje šviesoje, 
arba armijos 'kretorius R. 
Stevens turės ti. ’'ris iš sa
vo vietos.

Viceprezidentas R. .\ixv 
šeštadienio vakare repubii 
l.or.ų vardu pasmerkė neat

Amerikos valstybių kon
ferencija Caracas mieste, 
Venezueloje, 17 balsų prieš 
1 (Argentinai ir Meksikai 
susilaikius) nutarė pa
smerkti “tarptautini komu
nizmą” ir sako, kad Įsiga
lėjimas komunistinės tvar
kos bet kurioje' Amerikos 
valstybėje sudalytų pavojų

Kovo 12 d. cechų kariš
kas lėktuvas apšaudė vieną 
Amerikos lėktuvą, kuris 
skrido iš Austrijos i Vokie- 

mokesčius nuodiją. Amerikos lėktuvas ne-
pats turėdamas, buvo numuštas ir niekas

Demokratai kongresme
nai reikalauja iždo sekreto
rių George M. Humphrey 
pasiaiškinti, kodėl jis siūlo 
sumažinti
dividendų

Taksų Mažinimas
Butų Vetuotas
—

Šią savaitę atstovų rūmai 
i alsuos Įstatymą apie mo- 

!kesčių pakeitimus. Repub 
' k nu dauguma numato su- 
načir.ti šiek tiek akcyzus 
ant kai kurių prekių, taip 
pat numato palikti padidin
tus akcyzus ant tabako, 
degtinės ir kitų prekių, ku
rių akcyzai turėjo būti su- 

* mažinti balandžio 1 d., ir 
numato sumažinti mokes
čius nuo dividendų gauna
mų už šėlus. _

Demokratai siūlo suma
žinti mokesčius visiems 
žmonėms padidinant nemo
kamą pajamų dali nuo 600 
iki 700 dolerių kiekvienam 
mokesčiu mokėtojui ir šei
mos nariui.

Republikonai aiškina, kad 
jei demokratų pasiūlymas 
praeis, tai prezidentas Įsta
tymą vetuos ir tada niekas 
negaus mokesčių sumažini
mo.

Bedarbių Skaičius 
Žymiai Padidėjo

daug šėrų Įvairiose kompa
nijose. Pagal valdžios siū
lymą šėrų savininkai atei
tyje mokėtų daug mažiau

! mokesčių už gaunamus di-į jos

lėktuve nebuvo sužeistas. 
Cechų kariškas lėktuvai

užpuolė amerikiečių lėktu
vą virš Vokietijos teritori- 

prie pat cechų sienos
visu Amerikos valstybių laįjvidendus, negu jie moxėjo Cechų lėktuvas buvo rusų 

‘iki šioliai. Demokratai ma- darbo kariškas kovos lėktu- 
no, kad toks serų savinin- vas MIG-15.

re imtis reikalingų priemo-! ^ų mokesčių sumažinimas \ okiečių pasienio polici
niu kiekviena savo krašto • a neteisingas. Kadangi ja praneša, kad cechų lėk- 

Jiždo sekretorius pats turi

svei.
Amerikos valstybės nuta-

viduje, kad pašalinus tą pa
vojų, o, be to, sutarta ben
dradarbiauti visoms valsty
bėms, kad kova prieš bolše
vizmą butų sėkmingesnė. 
Prieš imantis kokių nors 
priemonių prieš bet kurią 
“tarptautinio komunizmo” 
apsėstą valstybę Amerikos 
kontinentuose butų daro
mas pasitarimas tarpe 
Amerikos valstybių.

Musų valstybės sekreto
rius. John Foster Dulles, 
jau grižo namo iš Ameri
kos valstybių konferencijos.

daug šėrų Įvairiose kompa
nijose, tai demokratai ma
no, jog jam nepritinka siū
lyti taksus sumažinti, kai 
jis pats iš to turės naudos. 
Įstatymas, tiesa, nedrau
džia to daryti, bet esą mo
raliniais sumetimais toks 
siūlymas negalima pateisin
ti.

KAS PRIEINA PRIE 
F. B. I. ŠALTINIŲ?

ir kitątuvas apšaudė dar 
kokį tai lėktuvą.

Vėliau pranešta, kad ce
chai apšaudė ir kitą musų 
lėktuvą ir ji sugadino, bet 
lakūnų nesužeidė.

XRUVINI MŪŠIAI
INDOKINIJOS FRONTE

TORNADO GEORGIA 
VALSTIJOJ UŽMUŠĖ

Senatorius J. W. Ful- 
bright, demokratas iš Ar- 
kansas, sako, kad senato 

7 rius McCarthy

Pereitos savaitės gale il
sios savaitės pradžioje bol
ševikų partizanai Indokini
joj stipriomis jėgomis puo
lė prancūzų pozicijas prie 
Dienbienphu miesto šiauri
niame Laose. Bolševikai tu
pi sutraukę nemažas jėgas

Smarkus viesulas (torna

Prezidentas Kreipiasi į Kraštą
Dėl Mokesčių Mažinimo

Prašo Remti Vyriausybės Siūlomą Programą Taksams 
Mažinti; Atmeta Demokratų ir net Republikonų 

Siūlymus Kongrese; Demokratai Sako, kad Vy
riausybė Nori Remti Pasiturinčius ir Biz

nierius, bet Neatsižvelgia į Mažųjų 
Mokesčių Mokėtojų Reikalus

Malenkovas Piešia 
Civilizacijos Galų

Prekybos departamento 
cenzo biuras skelbia, kad 
bedarbių skaičius krašte 
vasario mėnesi padidėjo 
584,000 ir pasiekė 3,671,- 
000. Toks skaičius gavosi 
vartojant naują apskaičia
vimo būdą. o jeigu bedar
biai butų skaitomi seniau 
vartojamu budu, tai jų bu
tų priskaityta virš 4 milio 
nų.

CIO unijų viršininkai dėl 
bedarbių skaičiaus didėji
mo sako, jog tai yra gėda. 
Jie reikalauja, kad vyriau
sybė imtųsi rimtų priemo
nių kovai prieš didėjanti 
nedarbą ir nustotų raminti 
kraštą gražiais žodžiais.

POLITIKIERIAI IR
ARKLIŲ LENKTYNĖS

G. Malenkov, Rusijos mi- 
nisterių pirmininkas, prieš 
rinkimų dieną kalbėjo Mas-|mokrat 
kvoje rinkikų mitinge ir 
ten sakė, kad karas su ato
miniais ginklais reikštų 
“pasaulio civilizacijos ga
lą.”

Ne pirmą kartą Rusijos 
vadai kalba apie galimą ka
rą, bet seniau jie vis karto
davo, kad “imperialistai” 
susilauks Hitlerio galo, o 
dabar Malenkovas prabilo 
apie “civilizacijos galą.”
Kai kurie diplomatai iš to 
daro išvadą, kad Malenko
vas esąs “taikingesnis,” nes 
jis pripažįstąs, jog ir Rusi
ja iš atominio karo išeitų

šipulius sudaužyta.

COHN & SCHINE

medžiaga ..... r. ... euzai ten tun porą aerodro-savo tvnnenmams gauna iš . Ta- v- r, a * - j i- - v •• tapie Dienbienphu. o pran- slaptu federahnes policijos: 1 . • i •f * 1J ‘mu ir stjpną kariuomenę.
do) kovo 14 d siutė Geor !(FBI) šaltiniu, nors tie šal- 11 .. ‘ao) ko\o 14 o. siute ueoi- \ . / - Tie mūšiai gali būti spren-
—•_ —-- r, tiniai neturėtu būti niekam! - -- °gia valstijoj ir užmušė ( . .
žmones, o virš 70 žmoniųjRr’ejn^n}b nes Jie nėra 
buvo sužeista. Nuostoliųjt’knnti ir persijoti. 

ne pridaryta už 23 milionusl Generalinis prokuroras 
doleriu. Viesulas ypači^u°j pat atsiliepė,
smarkiai siautė Macon ir;saltiniai 

kur- McCarthyColumbus apylinkėse,
pernai panašus viesulas už-!slJai___
mušė 18 žmonių ir pridarė GEORGE 
virš $30,000.000 nuostolių.

Lėktuvo Nelaimėj Žuvo 32

Kovo 13 d. anglų keleivi
nis lėktuvas, skrisdamas iš 
Australijos i Londoną, lei
dosi Singapore aerodrome 
ir dėl kokios tai priežasties 
užsidegė. Nelaimėje žuvo 
32 žmonės, tame skaičiuje 
3 amerikiečiai, vienas kana
dietis ir kiti anglai. Astuo
ni žmonės is 9 žmonių igu- 
)«>. buvo išvtnHpri

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower ši pirmadienį vakare 
kreipėsi i visą kraštą gin
damas vyriausybės siūlomą 
mokesčių mažinimą ir keta 

j nurodyti, kad kongreso de- 
ir net republikonų

siūlomas mokesčių mažini
mas atims iš iždo labai 
daug pajamų ir pasunkins 
ateityje biudžeto subalan
savimą.

Prezidentas ir visa vy
riausybė griežtai atmeta de
mokratų siulvmą paleng
vinti mokesčių naštą vi
siems mokesčių mokėto
jams. pakeliant nemokamų
jų pajamų .dalį nuo 600 iki 
700 doleriu kiekvienam mo
kesčiu mokėtojui ir šeimos 
nariui.

Republikonai kongrese, 
neatsižvelgdami Į vyriausy
bės norą, siūlo sumažinti 
akcyzus, kas atimtų vyriau
sybei per metus apie bilio-

_ , , „ . . . na dolerių. Prezidentas ra-Dabar dažnai minimos^, paIjkti akcyzus>
pavardės Roy G°hn ir G.įkaj jje buv0 įvesti Korėjos 
David Schine. Minim, zmo-,|ui ki]us nors paga| da_ 
nes yla dar visai jauni. R-:bar veikianti Įstatymą visa 

eilė padidintų akcyzų turė-nūs, 27 metų amžiaus, ad
vokatas, tarnavęs prokuro
ro padėjėju. Jis dabar dir
ba senatoriaus McCarthy

Nevv Yorko valstijos tyri
nėjimo komisija skelbia, 
kad toje valstijoje arklių 
lenktynių kompanijų serai 
yra republikonų ir demo
kratų politikierių rankose 
veik po lygiai. Politikieriai 
turi 35'' šėrų, o likusieji 
yra kitų žmonių rankose.

tų atpulti balandžio 1 d. 
Kova dėl mokesčių naštos

paskirstymo kongrese turi
. .. , ...... išsispręsti dar šį mėnesį.

tyrinėjimų komisijoj, kaipo Demokratai kongrese tvirti- 
vyriausias teisių patarėjas? kad dabartiniu Iaiku 
,.JT Persėjęs draugas svar[)u padidinti žmo. 
David Schine y,a -6 metų perkamąją galią, o, gir-
amziaus. Tai stambaus ka-[dj vyriausybė siūlo mokės- 
pitalisto sūnūs, kurio tėvas -
turi visą eilę viešbučių vi-Į
same krašte. Jis ilgi Ma:^,.^ pajamos viršija 10,- 
teisininkas n kuri laiką dii-.ppp doleriu per metus, ir 
bo be atlyginimo McCarthy biznio įstai -
tyrinėjimų komisijoj, o per
eitą rudeni buvo pašauktas 
Į armiją.

David Schine prieteliai 
McCarthy komisijoj bandė 
išgauti jaunam kareiviui 
karininko laipsni armijoj, 
arba nors rezervo karinin
ko laipsnį karo aviacijoj ar 
karo laivyne. Tas nepasi
sekė. Tada tie patys prie
teliai bandė paveikti armi
jos vyriausybę, kad David 
Schine butų paskirtas tar
nauti i Nevv Yorką, kur, pa
gal šen. McCarthy, jis galė
tų tikrinti karo akademijos 
vadovėlius, ar juose nėra 
bolševizmo itakos. . . .

naštą palengvinti tiktai 
Į pasiturintiems žmonėms,

Kiek Žydų Pasaulyje

American Jewish Year- 
book skelbia, kad dabarti
niu laiku pasaulyje yra 11 ,- 
627,000 žydų, iš kurių virš 
5 milionų gyvena Ameriko
je. Apie 2,000,000 gyvena 
Sovietų Sąjungoje ir 1,463,- 
000 Izraelyje. Kiti yra pa
siskirstę po Įvairias šalis.

RUOŠIASI ŽENEVOS 
“DIDŽIŲJŲ” DERYBOMS

. džiami šių metų karo ope
racijoms Indokinijoj prieš 
prasidedant ten lietaus se-

^roT zonui, kada karo veiksmai FBI1,sulėtėja.

pa-

kad
nėra prieinami šen. 

tyrinėjimo komi-

KENNAN 
BUS KANDIDATAS

$1,200 Šunų Budoms

Kongreso viena komisija
________ .išaiškino, kad generolas R.

Amerikos diplomatas R. Allen išleido $1,200 val- 
George Kennan. buvęs pa- džios pinigų savo šunų bu- 
siuntiniu Maskvoje ir vie- doms pastatyti ir tvoroms 
nas iš geriausių Rusijos ži- apie tas būdas užtverti, 
novų, nutarė statyti savo Paskui valdžiai dar kašta- 
kandidaturą i kongresą nuovo $157 tvoras nuardyti. 
Pennsylvanijos 9-jo distrik- Kongreso komisija reika- 
to. Demokratų partija no- lauja, kad generolas atly-
ri, kad jo kandidatūra butų gintų valdžiai sūnų 
išstatyta be varžytynių, ki-Jams išleistus pinigu
tiems galimiems kandida
tams atsisakius statyti savo 
kandidai 'iras

nerolas R. R. 
Fort Dix. N. 
viršininkas.

Ar Dingo Slapti
Atominiai Dokumentai?

Kongresmonas T. M. Pel- 
ley iš \Vashingtono 
jos kreipėsi i kongreso 
jungtinę atominės energijos 
komisiją prašydamas išaiš
kinti. kur dingo visa eilė 
slaptų dokumentų Hanford, 
Wash.. atominėse dirbtuvė
se. Valdžios atominės ener
gijos komisija pasižadėjo 
reikalą išaiškinti.

Atominės Energijos Ko
misijos žinioje esą tarp 50 
ir 80 milionų Įvairių slaptų 

eika- dokumentų, todėl ne dyvas,

BELGIJA PATVIRTINO 
EUROPOS ARMIJĄ

Ge- 
Allen buvo 

J., kareivinių

jei kartais kai kurie doku
mentai nėra lengvai suran
dami. bet iŠ to neseka, kad 
jie yra “dingę.”

Belgijos parlamentas pa
tvirtino sutarti apie suda
rymą Europos armijos. Bel
gija yra trečioji iš eilės val
stybė, kuri tą padarė, po 
Vokietijos ir Olandijos. 
Dar sutartį nepatvirtino 
Italija, Prancūzija ir Liuk
semburgas.

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles, grįžęs iš Ca
racas konferencijos, reiškė 
pasitenkinimo dėl konfe
rencijos tarimų ir sakė, 
kad dabar eis pasiruošimai 
prie Ženevos didžiųjų kon
ferencijos, kurioje dalyvaus 
ir bolševikų valdoma Kini
ja. Ženevoje dalyvaus ir 
eilė kitų valstybių, kurios 
kariavo Korėjoj. Konfe
rencija svarstys Korėjos ir 
Indokinijos taikos klausi
mus.

t
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Kas Vadovauja? reiškimas, kad Amerika tik
tai kongresui paskelbus Įsi
trauktų i kautynes, paverčia 
niekais valstybės sekreto
riaus žadėtą “masyvinį at
sikirtimą” ir “tuoj pat” 
Amerikos pasirinktais gink
lais ir jos pasirinktose vie
tose. Jei kongresas turi ap-

Visas kraštas stebi dabar einančią kovą republikonų 
partijos eilėse dėl vadovavimo. Republikonų partija yra 
valdančioji partija, kuri, prezidento D. D. Eisenhowerio 
populiarumo dėka, laimėjo tegu ir labai nežymią dau
gumą kongrese. _ ----- __..o--------------

Prieš prezidento linkimus republikonų partijos or-svarstyti ir paskelbti karą,' 
izaeija, ar partinis aparatas, buvo senatoriaus R.'o kongresui neposėdžiau-' 

**o šalininkų rankose. Bet partijos konvencijoj lai- jąnt, jis turėtų pirma susi- 
rytinių valstijų liberališkieji republikonai ir išstatė rinkti, tai atsikirtimas tuoj 

ndidatu generolą Eisenhoweri, kuris rinkimus laimėjo Pat. kirsta atsikirtimu po 
'idele balsų dauguma. ' ar •'eliol.kos dienų,

Prezidentas yra ne tik šalies aukščiausias pareigu- 
as, bet ir savo partijos vadas. Bet republikonų partijos 

organizacija ir toliau pasiliko neprielanki naujam parti
jos vadui. Kol gyvas buvo senatorius Taftas, jis bandė 
padėti į šąli skirtumus ir bendradarbiauti su naujuoju 
šalies prezidentu ir partijos vadu. Bet po šen. Tafto 
mirties republikonų partijoj prasidėjo atvira kova tarp 
buvusių šen. Tafto šalininkų ir liberališkųjų “rytinių” 
republikonų dėl vadovavimo partijai. Į tą kovą norom 
nenorom yra traukiamas ir prezidentas Eisenhower, nors 
jis pakartotinai yra reiškęs noro stovėti aukščiau partinių 
barnių ir aukščiau vidujinių kovų jo paties partijoj.
Ypatingai prezidentas vengė asmeniškumų, arba minėti 
atskirus asmenis savo pasisakymuose.

Į patuštintą šen. Tafto vietą bandė atsisėsti Wiscon- 
sino senatorius Joseph McCarthy, kurio vardas dabar yra 
labai plačiai žinomas. Senatorius išgarsėjo savo bolševi
kų medžiojimais armijoj, valstybės departamente, Ame
rikos informacijos tarnyboje ir kitur. Kartu senatorius 
pagarsėjo ir tuo, kad jis pakartotinai puolė Eisenhowerio 
administraciją dėl jos neveiklumo kovoje prieš bolševiz
mo pavojų viduje. Kritika iš republikonų eilių nemažai 
erzino administraciją, kuri. kaip nauja šluota, tariasi 
švariai šluojanti, bet užuot pagyrimų, susilaukia iš sena
toriaus McCarthy vis naujų užsipuldinėjimų.

Vadinami liberališkieji republikonai bandė paveržti 
iš šen. McCarthy laikraštinius antgalvius tuo, kad patys 
pradėjo metylis prieš buvusią demokratu administraciją 
visokiais vardais ir net prieš buvusi prezidentą kėlė loja
lumo Įtarimą. Tame bandyme ypač pasirodė generalinis 
nrokuroras H. Brovvnell ir Xew Yorko gubernatorius 
'n'<'""as E. Devvey. Bet tas nesulaikė kovos republikonų 
eilėse.

Pereita savaite kovos republikonų eilėse priėjo per
silaužimo ir, atrodo, jog senatorius McCarthy bus suklu
pę? savo pastangose išsimušti i vadovaujama vieta: re- 

’-nblit-onu nartiioi. Ta savaitė bus atmintina senatoriaus 
McCarthy karjeroj.

Senatoriaus McCarthy bėdos pereitą savaitę prasi
dėjo nuo to. kad partijos nacionalinis komitetas jam ne
leido atsakyti partijos vaidu i buvusio demokratų kan- 
4idato Stevensono kaitinimus. Tą darba partija pavedė 
viceprezidentui Xixonui. Vėliau tą pačią savaitę sena- 
-’-'n? Flanders senate iškėlė klausimą, kokiai partijai 

'•’?u?o šen. McCarthy ir Įtarė, kad jis siekia suardyti 
eoublikor.u partija. Prezidentas Eisenhovver senato-

0
gal ir visai jokio atsikirti
mo nebūtų, nes kongreso 
nutarimas niekam iš anksto 
negali buti žinomas.

Prezidento pareiškimas 
sukėlė susidomėjimo ir 

Atlano Sąjungos 
nanų tai pe. Šiaurės Atlanto' 
Gynimosi Sąjungos sutartis* 
numato, kad, jeigu viena! 
arba kelios tos sąjungos 
valstybės butų užpultos, tai* 
visos kitos valstybės skai
tytų, kad tai yra užpuoli
mas prieš jas ir skubėtų i

už
pultosioms valstybėms. To
kia yra sutarti? ir sutarties 
vykdymas yra prezidento 
rankose. Sutartis yra kon
greso patvirtinta.

Dabar prezidentas išaiš
kino, kad Įsitraukimas Į ka
rą be kongreso nutarimo

pagalbą užpultajai ar

Gl ATEMALOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIS

fe'
ar J

Guatemalos užsieniu reikalu ministeris Guillermo Tunelio 
(dešinėj) dalyvauja Amerikos valstybių konferencijoj 
Caracas mieste ir yra nemažu ginču centras. Jis užsi
puolė Jungtines Amerikos V aklybes dė! ju tariamo noro 
“kištis" i Guatemalos vidaus reikalus ir nuversti hoiše va
kuojančią tos mažos respublikom valdžią.

miršo sumokėti mokesčius
Ame ‘^I)I)er Brookville kaimeliui 

ir pereitą savaitę kaimelis 
“išlicitavo” palocių. Jis bu- 

ivo parduotas iš varžytinių 
, • , -iuž 544 dolerius ir 88 centus.

... -ri K- pa • v Tiesa, Malenkovas gali aukštus uždarbius, irgi veik ’. , , ,j- , _ -- 'nesitverti uz galvos, kadvisiems dirbantiems, įsskv-, , . .. * __ » .., . , - _ palocius dingo. Kapitalis-rus tik kai kurias neorgam-'į. . . , . 1 . .- - - i tu, tiniai mokesčių ieškotojaizuotos pramones sakas, likt , . , , .... .J n1 . - -•__j davė proletarų valdžiai 21949 metais čia turėjome i _ * .. , . • «r.i, metus laiko mokesčius su-pertrauką gerbūvyje. 1 ada ................ , .; .. - __ _ / įmokėti ir, jei Malenkovo įz-lengvoji pramone buvo su-i ’ J, . _ .. ,C J -1 . . .-’dininkas sukrapstys o44 do-slubavusi ir ame pusmeti . . . oo * J .
bedarbių skaičius buvo pa-|lenus 88 centus tas i«Io- 
siekes bene penkių milionų.'”118 Iiasl lk?. ,r tobau Pr°-

Dabar turime “recesija.-’!1“311) valdzlos 13nkfe-. . 
Darbai Įvairiose pramonės ra"įe P'^ta.-u paloeiuję 
šakose mažėja, bedarbių1-?’1-3 J58, ta***™™ Rengt, 
skaičius auga ir jau, rodos,'kar”bal 131 ’l aIM® ’’ akenl)

i vra pasiekęs 1949 metu Iv- !>ulkau8 s°do: Jame,»’
na keli Maskvos valdinin- 

JT organi

Nedarbas
Pokariniais metais 

rikoje turėjome visa laiką
“gerbūvį,” arba užtenkamai 
darbų veik visiems norin
tiems dirbti ir.

nio, o kai kur jau ir pralen
kė tu metu bedarbiu skal

Amerikos Valstybės
Caracas mieste, Venezue- komunizmo

kai, kurie dirba 
nacijoj.

Jei Malenkovas negalėtų 
į Į kapitalistinių mokesčių naš- 
įtos pakelti, tai patartina 
Bimbai ir Pruseikai pa
skelbti aukų rinkliavą tarpe 
lietuviškųjų Maskvos da
vatkėlių ir palocių išpirkti. 
Rinkliava galima butų da
ryti obalsiu: “Gelbėkime 
Sovietų bakūžę nuo kapi
talistinių ryklių!”

Lietuvos Valdovai

ciu.
Tikrų skaičių apie bedar

bius sunku gauti. Tik iš 
atskilų vietovių, miestų ir 
didmiesčiu, gaunamos tik- 
ros žinios apie imančius be
darbių ..pašalpas. Turimi 

! skaičiai rodo, kad dabar 
.nedarbas palietė ne tik

intervenciją 
iš to neseka,

džiauti Amerikos valstybių kad Amerikos marinai ga- 
konferencija, kurioje daly- lės važiuoti ir sudrausti 

‘A “negaHma™o 'todčFir ?*“>. 20 y3'^ atstovai. Guatemalos bolševikuojan-1^^1’1'
Atlanta g,ntr/vc noriu Tlktai viena Centralines cią vynausyoę. Jei prieš?“;?“; z

Amerikos respublika. Kos-G uatemalą bus imamasi ko-' v>‘Įaus>be žadėjo 
tariko, atsisakė dalyvauti kių nors priemonių, tai tos 
konferencijoj, protestuoda- priemonės bus sutartos visų 
ma prieš Yenezuelos kariš- Amerikos respublikų

ios sostinėj, baigia posė-praėjo, bet
lengvąją pramonę, bet 

i skverbiasi i visas pramonės

Atlanto Sąjungos narių a 
žvilgiu kongresas turėtų 
spręsti, ar pasirašytoji su
tartis veikia ar gal ir ne. 
Xew Yorko “Times” bend-
radarbis
rašo:

J. Reston dėl to

“šiaurės Atlanto Sąjungos 
pareigūnai mano, jog sutar
tis (Atlanto Gynimosi Sutar
tis) gali buti išaiškinta toje 
prasmėje, kad jeigu Sovietų 
armija imtų briautis į Dani
ją. tai prezidentas gali jaus 
tis turis pareigą prašyti kon
gresą (kuris tuo metu gali 
ir neposėdžiauti) paskelbti 
karą. pirm negu jis duotų 
Įsakymą strateginei karo avi
acijai pradėti veikti prieš ag
resorių.“

ir

kovo
mėnesi imtis priemonių 
prieš didėjanti nedarbą, jei 

neatslugtų. Jau kovo
Lietuvos komunistų par

tija aštuntame suvažiavime,
ką diktatūrą. Bet ir Kosto-greičiau bus ekonomiško įr''durys, bet apie konkrečias ^vykusiame vasario mėnesi,• — • — _ • w * — — — - - - — - 1 I *1' 1 r . č. VA ZZ- U* / . ’ * * 1 1 Vi t • t VA i i_ • • * « « * «rikos vyriausybė pasižadėjo diplomatiško pobūdžio, o priemones Kovai prieš n^-,išsirinko centro komitetą, Į 
iš anksto sutikti su konfe- ne kariško. |‘ . < aIL . ?1 te91“;kuri Įeina šitokie lietuviai:
rencijos tarimais. Į Musų vyriausybei labiau-!"11 (1’

Caracas konferencijoje šiai rūpėjo, kad visos Ame-j 
daug ginčų ir aiškinimosi rikos respublikos pasisakyt Kokios Jis Partijos?

Gal dar išginime.

-"“s Flarders žodžiams pritarė. Pagaliau, pereitos sa- 
;a"s pale. iškilo viešumon armijos pranešimas apie

"atoriaus McCarthy ir jo bendradarbiu Cofcn ir Carr pa- 
išrauti privilegim aimijos tarnyboje buvusiam

M^Cartliv bendradarbiui eiliniam kareiviui Shine.
Iš armijos pranešimo aiškėja, kad senatoriaus Mc

Carthy vvriausias tyrinėtojas Cchn pakartotinai grasino 
armijos vadovybei daryti visokius tyrinėjimus, jei ji ne
sutiks suteikti eiliniam Shine Įvairiu privilegijų. Taip 
pat aiškėja, kad tyrinėjimas Dr. Peress atleidimo iš 
armijos aplinkybių buvo daromas ne ieškant bolševikų, 
bet atsikeršijant armijos vadovams už jų nesutikimą nu
silenkti senatoriaus McCarthy ir jo bendradarbio Cohn 
norams dėl eilinio Shine likimo pagerinimo.

Išeina, kad šen. McCarthy armijos tyrinėjimas yra 
ne bolševikų gaudymas, bet paprastas raketas, daromas 
visai ne tokiais jau aukštais sumetimais.

Armijos pranešimas nuvainikuoja šen. McCarthy 
t2ip. kaip joks kitas jo priešas iki šioliai negalėjo to pa
daryti. Atrodo, kad tai yra pradžia galo šen. McCarthy 
lakioje karjeroje. Kartu su tuo ir senatoriaus viltys 
išsimušti Į vadovavimą partijoj bus nuėjusios niekais.

A p z v a 1 a;
PĖL NAUJOS 
GYNIMOSI POLITIKOS

M. Afonin, G. Bacharov, 
A. Bielousov, E. Bilievič- 
Sarin, A. Bobanov, N. Cy- 
ganov, A. Gistiakov, A. Fe- 
dorovič. G. Fedotov, I. Iva-

_ inov. A. Jefremov. A. Kožu-
___________ ________ ___________ '

munizmo intervencijos" i Tuo tarpu kitoms Amerikos n. te kalbėjo sTpie savo^ par- kovskL S. Lazutka, B. Lo- 
Amerikos respublikų gyve- valstybėms labiau rupė- ti]o5 kolegl Joseph McCar- 

nimą. Dabartiniu metu to- jo ekonominiai klausimai. Wisconsin R F
kią “intervenciją” tarptau-Daugelis Pietų ir Centrali-,piįndįis klausė 
tinis komunizmas daro Gu-nės Araeiikn valstybių “Kokios partijos 
atemaloj, mažoj Centrali- parduoda savo žaliavas , la McCarthv? Ar jis yra 
nės Amerikos respublikoj, (kavą, vari, ciną, aliejų, pasislėpęs demokratų parti- želiezniak.

cuki-ų ir tt.) Jtmg-Jjog satelitas, kuris duoda 
Amerikos \ alsty-Ljį partijai tiek daug 

Kai žaliavų kainos(jagOS ramiam juokui?” ,
„ , .. , , visos tos valstybės y> £ Flanders labai abe-
sevikiska, bet ji vykdo bol- atsiduria dideliame varge. Įjoja dėl McCarthy re- 
seviKų siūlomas reformas ir,Todė! jų didžiausia? rūpės- Dublįkonįškumo
aiškiai veda “bendrakelei-!nis yra užtikrinti savo ža ‘ 
viską ' politiką. Guatema- iiavoms ir produktams

Tas pats žurnalistas nu-kul . i43*3. -"’a

- stipriai jaučiama vynausy-pnėms 
bėję. Pati Guatemalos vv- bėms. 
riausybė, sako. nesanti bol- krinta.

rodo, kad Amerika savo is
torijoj kariavo penkius kon
greso paskelbtus karus ir 
penkius karus kariavo be 
kongreso paskelbimo. Pre
zidentas Trumanas laikėsi 
nuomonės, kad jo duotas 
Įsakymas karo pajėgoms 
priešintis bolševikų verži- 
muisi i Korėją buvo visai 
teisėtas, nes jo įsakymas 
buvo duotas pasiremiant 
sutartimi (Korėjos atsitiki
me Jungtinių Tautų organi
zacijos čarteriu ir tos orga
nizacijos tarimu).

la dar nėra “liaudies demo- stovią
kainas.

rinka
Bekratija,” kokias rusai Įkūrė 

Europos Rytuose, bet ji ri
tasi i tokią “liaudišką de
mokratiją.” j didžiausias

Jungtinių Amerikos Vals-jEuropos ir 
tybių valstybė^ sekretorius 
konferencijoj siūlė pa
smerkti tarptautinio bolše-

klaustas, ką Amerika dary
tų. jei dabar Į Indokiniją 
pasiusti kariški technikaiSausio 12 d. valstybės , . . .. . . . ,sekretorius sakė, kad Ame- but« Palmtl 1 nela,sv? arba 

rika pasirinkusi naują gy
nimosi politiką ir, jeigu bol
ševikai kur nors bandytų 
pulti, tai Amerika atsakytų 
“tuoj pat” ir atsakytų to
kiais ginklais ir tokiose 
vietose, kokias pati Ameri
ka pasirinktų.

Praeitą savaitę preziden
tas Eisenhower buvo pa-

(butų 
i tai

užmušti.
atsakė:

Prezidentas

.-\merika nejsitrauks j ka 
ra. jeigu tas nebus nutarta 
daryti pagal konstitucijoj nu
matytą principą, kongresui 
paskelbus. Tegu tas būna 
visiems aišku. Toks yra ma
no atsakymas.

Griežtas

pato, V. Lucenko, V. Mu- 
raško, M. Parain, A. Petrov, 
S. Poliščiuk, A. Romanov, 
A. Smirnov. A, Spasionov, 
A. Stučenko, J. Sviščiov, T.

me- a
Tie žmonės, be abejonės, 

atsiųsti iš Maskolijos
lietuvius “šviesti” ir vesti i

įr mano, 
kad McCarthy siekia suar- 

Pa",dyti republikonų partiją ir 
pastovias atstovauja “vieno vyro par- 

vra mc-

ir
to, AmenKosįtiją, kurios vardas 

respublikos nusikundžiaJ^j^vizmas ” 
kad JA\ po karo sudėjo į Senatorius Flanders

I <
Amerikos;.

tei-

T- ....................x . vizmo intervenciją i Ame-Is paviršiaus ziunnt atro- \, / , . . .-i. - rikos valstybių tvarkymąsido, kad ginčas vra tiktai . . p. į 'J n 170 v/I t i n t l.notomo-
konstitucijos ir prezidento 
galios aiškinime, o ne es
mėj. Bet tikrenybėje skir
tumas vra didelis ir tai ne ,
tik keliu ar keliolikos die-įre?PU f u-
nų, kunos gali nulemti dau-'r, * ,• - .ų. , • ... . . i.Centralines Amerikos silp-geho valstybių likimą, bet' , „ , . , . . 1\r ; . • , nos valstybes, dar atsimenair esmes. Mat, jei reikalas , , , ’ , . , .J . 4. laikus, Kada tose valstybėsepalieka kongresui spręsti, . , .. . , m; j . . . 1 Y .’ intervencija mesrdavo darv-tada visi vyriausybės pasi-,. T f- j--. . ; , 1 . ti Jungtinių Amerikos vals-zadejimai, tegu kongreso ir , , . “ - „ , 4. C. & , . tvbių marinai. Pakartoti-patvirtinti, vra priklausomi * . “ - • „ ,x i i nai įvairiose tose respubli-nuo kongreso daugumos, ‘ r.Tr ,,. n & koše JA v įskeldavo savonuotaikos ar supratimo, o . , A .. .. marinus, kurie ten buvotos nuotaikos ar supratimo . -. . .... • -. . 4. ,.r.. , siunčiami ginti įvairiųjokia sutartis negali iš ank- T,,- - .J ® JAv interesu, o kartais

neivardijant Guatema- 
los, siūlė imtis priemonių 
prieš bolševizmo Įsigalėji
mą bet kurioje Amerikos

komunistini rojų.
Šalia tų grynai nelietu

viškų pavardžių yra ir tokių 
tipų, kurie vadinasi pakeis
tais vardais, kaip K. Liau
dis, B. Pušinis ir kt.

Lietuvoje rtisų nuošimtis 
senais laikais buvo nedide
lis. Jeigu ir visi vietiniai 
rusai butų susirašę i kom
partiją. tai visvien jie ne
galėtų užpildyti apie pusę 
centro komiteto vietų. Aiš
ku yra, kad Maskva Į Lietu
vą atsiuntė savo valdinin
kus, kurie ir sudaro valdan
čios partijos smetonėlę. Su 
rusų valdininkais atėjo ir 
rusų kalba ir bolševikiškai 
“nepriklausoma” Lietuva 
vra rusiška kolonija, kurio
je lietuviai tinka tik atėjū
nams batus valyti.

. D.

singai nurodo, kad Ameri
kai didžiausias pavojus gre
sia iš tarptautinio bolševiz
mo, o ne iš bolševikų krašto 
viduje, tuo tarpu šen. Mc
Carthy specializuojasi bol
ševikų gaudymu krašto vi
duje ir, sugavęs “raudoną 
dentistą” armijoj, tariasi 
kraštą išgelbėjęs.

Įdomu, kad prezidentas 
Eisenhower šen. Flanders 
nuomonei visiškai pritarė ir 
sakė, kad senatorius atliko 
gerą darbą bandydamas nu-

pinigų sumas ii 
kitų kontinentų 

ūkio atstatymą ir pagerini
mą, bet visai mažai dėme
sio skyrė Pietų ir Centrali
nės Amerikos valstybių 
ūkio kė'imui.

Tuo klausimu Amerikos 
valstybių konferencija aiš
kinosi plačiai ir galų gale 
John Foster Dulles musų 
šalies vardu pasiūlė, kad 
ekonominiams klausimams 
svarstyti butų sušaukta spe- 
cialinė konferencija Wash- 
ingtonm kuri kainų ir žalia
vų užpirkimo klausimais 
priims galutinus tarimus. 
Musų valstybės sekretorius 
pasižadėjo, jog ateityje 
"VVashingtonas daugiau dė 
mesio kreips Į Pietų ir Cen
tralinės Amerikos valstybių 
ūkiškus reikalus.

Caracas konferencija pa
brėžė iš naujo abiejų Ame- 
rikų kontinentų solidarumą 
ir ūkiško bendradarbiavimo 
reikalingumą. Kiek tas tu
rės praktiškos reikšmės par
eis nuo to, kaip bus sutarta 
kovoti prieš “tarptautinio 
komunizmo” bandymą

(Nukelta Į 7 pusi.)

vainikuoti senatorių Mc
Carthy.

Sovietų Palocius
Rusijos valdžia turi nu

pirkusi, .Jokūbo Maliko var
du. labai gražų palocių Up- 
per Brookville. L. I., prie 
Ne\v Yorko. Palocius yra 
Įvertintas 116,000 dolerių. 
Tą palocių proletarų val
džia nupirko savo tarnauto
jams, kad jie kapitalistinėj 
Amerikoj galėtų gyventi, 
kaip pridera tikriems prole
tarams, tokiems kaip Rock- 
efelleriai, Morganai, Du 
Pont’ai, Vanderbiltai ir kt.

Bet proletarų valdžia už-

PAIEŠKOMI GIMINĖS
AR PAŽĮSTAMI

Krank (Prano) Latiraicio, mi
rusio 1953 metais sausio mė
nesi Brooklvn, N. Y., kilusio iš 
Raseinių apylinkės. Turėjo se
serų, kurių viena buvo Monika 
Lauraitytė, gyvenusi Raseinių 
mieste, Geičių gatvėj. (Bylos 
Nr. 10-3402.)

Juliaus Urbono iš Luokės 
miestelio. Telšių apskr., kuris 
Amerikoje paskelbtas dingusiu 
be žinios. (Bylos Nr. 3418.)

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
C on sula t e General of Lithnania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

interesų, o Kartais ir 
privačių kapitalistų intere

npaižkn- TaS int*nencijas VISOS
, , . .. .. Centralinės Amerikos vals-nesulaukia įsais-. , . . .tybes atsimena ir nenori, 

kad po priedanga kovos 
prieš bolševizmą Amerikos 
marinai vėl pradėtų daryti 

vienoje ar kitoje

sto numatyti, nes kongreso 
sudėtis ir nuotaikos keičia
si. Iš to ir kyla 
mai, kurie
kinimo.

Ar turi šių metų “Kelei
vio” kalendorių? Jame yra tvarka
daug gražių, įdomių skaity
mu. Nusipirk, nes nedaug 

prezidento pa-'beliko. Kaina 50 centų.

Amerikos respublikoje. 
Po ilgo ai?1

Hucija prieš
aiškinime® rezo- 

“tarptautinio
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NTPKIK1A Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Brocktono Naujienos 1

TAS DUONOS NKTKAIU

Kun. Straxauoko 
“Patriotizmas”

Kun. Strakauskas visuo
met dedasi dideliu lietuviu 
patriotu. Jam lygaus nesą.
Kartą jis aiškino, kad lietu-' ...
vybe nezusianti kol jis bu--.. t

•nėjimas, kaip tarybos, buvo 
Į menkas. Vaikai atliko vi
kį programą, išskyrus kal-

ir pažįstamų Įvairiose Ame-’, 
rikos vietose. Laidotuvėse.
17 d. vasario dalyvavo 
daug giminiu iš Clevelando,, 
dėdė Bartkus su žmona iri 
sunais iš Gary, Ind., teta'
Balsienė su dukterėčia iš J 
Ckicagos, Bačkauskienė iš!
Bostono. Buvo atvykusių‘gyvenimo 36 metų sukaktį . .
ir iš kitų vietų. Kadangi’!,- mes iškilmingai minėjo-'_ .kma(hen} 

gerai sugyveno iie;me vasario 13 d. i

Naujienos is KanadosHARRY S. TRUMAN LANKĖSI BOSTONE

Buvęs prezidentas Harry S. Truraan buvo atvykęs j Bos
toną jo \ardo kuriamos bibliotekos reikalais. Buvęs pre
zidentas atsisakė atsakinėti i daugumą žurnalistu klausi
mu. nes sakėsi neturįs užtenkamai informacijų, kad galė
tų pasisakyti. Viešbutyje buvęs prezidentas rodo Kūli
mą*: vagono ženklą, kuris prašo keleivių “nedrumsti pa
sitraukusių poilsiui žmonių ramumo.”

CALGARY, ALTA. laiko ir gazo jiems pinigus
-------- 'rinkdami, tai jau jie tuo

Ir Mes Šventėme • labiau galėjo nesigailėti
Lietuvos nepriklausomo ’aiko atv>'kti l)ini-^ atsiim- 

tl.
kas norėjo,

Nebuvo įtrauktas i 
parapijos choras. Ko-' 

7 d. jis ruošė savo kon- 
ir minė

jimo programoje dalyvauti. J 
'Aiškiai minėjimas ruoštas’ 
kitam minėjimui sutrukdy-* 
ti, tik pasirodyti. Buvb

'belojus.
net

siąs čia klebonu.
Vasario 16 d. minėjimas

dar kartą parodė kun. Stra- 
kausko “patriotizmą.” Jis 
nesutiko ruošti bendro mi
nėjimo ir suskaldė lietu
vius, nedavė tarybos minė
jimui parapijos salės, pa
skelbė tą pačią dieną ir va
landą kitą minėjimą, aiški- 

l.ad io minėiime nebu?

skelbta, 
bus, bet 
vo renkamos. Surinkta ir

kad rinkliavos ne 
kažkodėl aukos buj

J
federacijos centrui pasiųsta 
$113.70.

Kun. Strakausko ‘patno-;

velionė gerai sugyveno ne ;me vasario 13 d. i minėji-e.JO j bažnyčią, o po P^mal- 
tik su savaisiais, bet ir kitu ma atsilankė latviu atstovas Sperauskų žentas Ander- 

Iir \lu ukrainiečių'atstovai, 801128 8U zmona su,en^ *.autų pažįstamais, tai ir lai
dotuvėse dalyvavo įvairių j. Kupchyk ir J. Svvitik. Bė,toįau kvykusiems pietus, 
tautų žmonių. Gėlių kalnas j t0 atvykę ir Canadian Citi-1 Musų draugija auga. 1 ei 
I.HVA «ula.,c ..n» Ifurdnb.^ u- . __ ... •__minėjimą onsirase 36 nau-buvo sudėtas ant jos karstos 
šv. Kryžiaus bažnyčios ka
pinėse.

Velionę akroniečiai vadi- 
|no Antosiuke, tai ir aš sa-

zenship County pirminin
Estai šiemet "anV;j Minėjimo pajamos pa

skirtos pusiau: Tautos Fon- 
Atvykusieji svečiai paša- dui ir Raudonajam Kry- 

kalbas, kuriose žiui.
nenurimti, ko

kas T. Banffy 
kažkodėl nedalyvavo

kau: Ilsėkis, Antosiuke, ši- kė gražias 
tos šalies šaltoje žemelėj, o!raš’jn° mus 
mes ilgai tavęs ilgėsimės ir/'01* (^- savo 
prisiminsime tave.

W. Wast

snis, kai jį 
kitais. Pav.J

ne tik pa-J 
skelbė Vasario 16 d. šventę 
mokykloje, bet ir atlaikė tą 
dieną mišias už Lietuvą,' 
kuriose dalyvavo visi mo
kiniai. J is vasario 14 d J 

Yra dar daugiau dalykų, laikė misiąs už Lietuvą,' 
kurių kauke neuždengsi, kvietė gerus pamokslinin-(
Kun
kad
užtenka katalikų maldų, me, kurį ruošė kataliKai su ruošė minėjimą tą pačią bosas, buvęs Lietuvos ka-^ daugelio dar gyvų Lietuvos'didelės drąsos ir kupini 

kitais. Jis su-dieną ir valandą, kaip kun. riuomenės vyresnysis, kurs'nepriklausomybės' akto pa- meilės savo kraštui, sumušė 
ioje Lietuvos Strakauskas. Kitas prie- neišdrįso net šūvio paleisti įsirašiusių, žymiam socialde-'visus priešus ir išvijo juos 

Jis

tizmas darr.o, lai jo minėjime nebus . . . .... J , J , * palvgim su kitarinkliavų, kad tik sulaikytų!•’ , . x - kun. virmauskasžmones nuo bendro lietuvių 
minėjimo. Kad ir kaip to
kius dalykus slėptum ar vy
niotum, vistiek jie kyšo, 
kaip yla iš maišo. 1

PATERSON, N. J. 

Pagertsim Prof. Kaminską

te isių.
Lietuviškai kalbėjo kun. 

P. Kairiunas ir J. Dubaus
kas. Šiemet kun. Kairiunas 

[pasakė gana gerą kalbą. Jis 
Ijau nebesakė, kaip pernai 
'kad Lietuvai

A. Kučinskas.

MONTREAL, QUE.

Nedarbas Nemažėja
Jau pavasaris, bet bedar

bių skaičius nemažėja. Ne
nę priKlauso- j viena įmonė vis paleidžia 

mybę iškovojo tik katalikai, darbininkus. Canada Na-
- ~ , , .... , , • t • . ..... iii t- i xr i .................. Kovo 20 d., 7 vai. vaka- šiemet jis priminė, kad sa-(tjonai Railvvay dirbtuvės,
. Strakauskas aiškina, kus kalbėti apie Lietuvą, reikšmingą dalyką. lary-ną kun. Valantiejų issmn- r0, 62 Lafayette St. rengia-vanoriai, nuplyšę ir pusba-be seniau atleistųjų vėl 

Lietuvos išlaisvinimui dalyvavo bendrame minėji-ba dargi barama, kam ji ko garbės nariu, valdybos ma vakarienė vienam ne-’?!, menkai ginkluoti, betjinM)aasį artimiausiu ’ metu
atleisti visą eilę darbinin
kų. Skerdyklos taip pat. 
Visa eilė siuvyklų dirba su 

ragino j sumažintu skaičiumi darbi
ninkų ir tai nepilnas va
landas.

Sausio 21 d. visoje Kana
doje imančių bedarbio pa
šalpas buvo virš 521,000. 
Unija tvirtina, kad bedar
bių yra virš 600,000.

CCF buvo įnešusi parla- 
mentan projektą, kad esan
tieji bedarbių fonde $1,- 
000,000,000 butų panaudo
ta viešiems darbams. Juos 
parėmė ir konservatoriai, 
bet valdančiųjų liberalų 
balsais šis pojektas atmes
tas.

Jei jis tikrai taip galvotų ir socialistais ir 1 
norėtų Lietuvos išvada , i-i inko bažnyč
mo, tai melstųsi d augiau,'laisvinimo reikalams $150 kaistas jai, kad nerandanti prieš kruvinuosius bolševi-'niokratų v; 
negu kiti. Tikrovė rodo ką ir savo dar pridėjo $50. ‘kelių į parapijos salę ir be-kus, kai jie užėmė Lietuvą,ĮJUOzui Kair 
kita. Šiemet jis neskyrė ~ , . siglaudžianti prie svetimų, čia paliko tol
savo bažnyčioje ne vienų .. i lseina< kaiI> toje pasakė- minint 16 v
neapmokamu mišių už Lie- \a^;10 .. ( \ p . Fa čioje apie vilką ir ėriuką: per Dr. Colni

toks drąsus, kad Įmetu 
zasario sukakti

neapmok
tuvą. Vasario 21 d. atlai
kytos už Lietuvą mišios bu
vo tarybos užpirktos. Kun. 
Strakauskas nemokamai 
kalbėjo tik litanijas ir ro
žančius už Lietuva. Reiš
kia, taryba, su kuria jis at- • , - ‘ 7. , i • - tuvo. -zxr> zl >• c*1r

uždirbo iš suaukotų Lie
tuvos laisvinimui 
ĮPer užpirktas už

Coiney vedamą ra
ikai p bedarysi, vistiek erių- d i jo pusvalandį paėmė

pinigų. Kas kaltas. Vilkas yra tei- Kauno vežėjo pavyzdį ir iš- 
Jie uxa sus, nes jis yra vilkas. Kun. plūdo skautus ir lituanisti-

nušias jis pamo.-.slą sa^ė gtrakauskas atsisakė ruošti nę mokyklą, kam jie neat- 
iapie sv. Vincentą de Paulo

*i>aivc i uit:
jimą, skyrė Lietuve 
didesnes maldas, 
Strakauskas. Už tas 
taryba turėjo kun.

adovui, proi. iš tėvų žemės.
Kaminskui jo 75 visus vieningai dirbti, kad 

amžiaus sukakties tėvynė vėl butų laisva ir ga- 
pagerbti. Kalbės lėtų laisvu balsavimu išsi

rinkti demokratinę valdžią.
J. Dubauskas priminė ne

pamiršti vargą tebevargs- 
Lietuvos nepriklausomy- tautiečiu Vokietijo-

bės šventę vasario 20 d. tu- je o lietuviškiems ruske- 
rėjome pradėti 7 vai., bet ii2ms patarė važiuoti į Rusi

proga
Kipras

Ka
Bielinis.
Reiškia Vėlintis

minėjimą, tarybos ėjo i tos organizacijos už-
ragino įmones aukoh^^^ ga^s^ pa. pirkt?siasJ mįšias už pirmus “ponai” pasivėlino bent ja nes čia geriausia vieta

... . ' .. ' . Ilapijos minėjimą tyčia pa-žuvusius savanorius Lukšį pusę valandos, todėl dalis 'ič".igV(įvlį
leiRaam? ju- au skelbė tuo pačiu laiku, kaip ir karininką Juozapavičių, programos paliko neišpildy- jehi? P»rron ^n^liškai

labui ' '■‘V?.1 maziau- ne^l, .^a?_? taryba, bet dėl to kalti kiti. Kodėl tas “šventuolis” už- ta. Mat, patalpas naudotis įiaukė
negu kun.į^' T^nuomonZ !^rgi “Draugas” .mano; kad miršo išbarti savo draugi-'laikas buvo apribotas. I Meninėj daly buvo 

mišias . . [ ; kas nora tokiomis jo korės-jos narius, kuriu irgi “labai
...(Lietuvos *ai>vmimui neiei-Įp0n(1encijomjs j,. tikrovės daug” atsilankė į pamal-

ir
draugijai,

1 • av.ku..
Viso

!Kia jokių aukų. 
j atriotizmas.’

buvo
mi-

ijo

ne-

Toks *iaiiškraipymu
Senis.

‘Draugas” Iškraipo Tikrovę

tiki? Tuščios das? 
pastangos. Iš juodo nepa
daryti balto. Žmonės turi 
akis ir mato.

“Draugas’ turi žinoti, kad

D. P.

LOWELL, MASS.

pasivėlino
ligą 

___ su-
visas kalbas.

Meninėj daly buvo paro 
ir pasibarti.vaizdelis “Sibiro Ka

lėjime” ir Vargšo dviejų 
•veiksmų komedija “Tadas.” 
[Ypač gerai vaidino A. Ba-
: įminti i icVac ii* '-1 Ar

Dėl to teko 
Aukų nurinkta per $600

J. J. Dulkis

ST. LOUIS, MO.

kauskui sumokėti iš 
Lietuvos laisvinimui, 
se kitose parapijose 
laikomos nemokamos 
šios už Lietuvą.

Parapijos mokykloje 
būna pamokų, kai kun. “Draugas” dažnai 
Strakauskas mini savo var-[ kaip bolševikinė

nurodo, 
spauda

do ar gimimo dieną. Tuo-j dažnai iškraipo tikrovę ir 
met mokykloje esti didelė'stengiasi gražiomis spalvo

ki a r i j o n u leidžiamasi kun. Strakauskas neduoda'
Va-

šventė, 
kykloje
kaip paprastą

Vasario 16 d. mo- 
pamokos, 

diena. Ne
vyko

mis
bus.
tuo

bolševikų dar- 
Bet ne retai jis pats 

nusideda, pagražinda-

nupiešti

buvo jokio šventės minėji- mas kunigų darbus, 
mo visai mokyklai, kaip pa^j Jau kelis kartus buvo mi- 
kun. Virmauską ir kitus r,eta, kad tas laikraštis gar- 
kunigus patriotus. Atseit,ibina kun. Strakauską, kuris 
tai dienai neteikta net to- savo darbais visiems žino- 
kios reikšmės, kaip kuni- mas. Vasario 26 d. kores- 

vardo ar pondencija “Drauge” apie 
.Mokykloje, V asario 16 d. minėjimą vėl

go Strakausko 
gimimo dienai, 
kuri vadinama 
nereikėjo nei

parapijos salės ne tik 
sario 16 d. minėjimui. Jis 
nesutiko leisti parapijos sa- ' J 
Įėję ruošti BALF’o koncer
tą. Jis išmetė iš parapijos 
mokyklos patalpų šeštadie
ninę mokyklą.

Ar ne teisingiau butų, jei 
“Draugas” patartų kun. 
Strakauskui, kad jis leistų 
lietuviams naudotis jų pini
gais pastatytomis ir išlaiko
momis patalpomis, negu ki
tus kaltinti, kad jie nežiną 
kelių į tas patalpas? Tik-

Klubo Rutvlininkai Visu* 
Sumuša Minėjome Bendromis 

Jėgomis
Musų bolininkai buvo nu- 
;kę į Haverhill, žaidė su

lenkais ir laimėjo daugiau. . „ T .J 6 ‘na nuo St. Louis, Mo. St.
Louis yra daug didesnis ne

gali nugalėti. Primintina,'&Y St. Louis, bet lietu- 
kad mes turime ir 20 mote-;^ pirmajame tėra daug 

mažiau. Ir vienur n

nei 300 pinų. Taigi musų 
vvru rutulininku niekas ne

kaip žinoma, Mississippi 
upė East St. Louis, Ilk, ski-

n., kurios taip pat gerai ri- mažiau, n vienur ir kiturpainti
......................................yra lietuvių parapijos ir

•vieni ir kiti minėjo Vasariotina. Ir vieni ir kiti kvie
čia apylinkės bolininkus at- . . ...
vykti pas juos žaisti, arba ‘ rn.in^-i<>
pasikviesti pas save. Kreip . ..
tis į V. Ramanauską, 447 ir ls $t

lietuviška, giria kun. Strakauską. At- 
pritaikyto rodo. kad visas minėjimas 

vaikams parengimo, nei yra to žmogaus nuopelnas, 
mišių už Lietuvą. *Apie pagrindinį minėjimą,

Parapijos sujuostas tą kuri ruošė taryba, užsimin- 
pačią dieną ir valandą mi- ta tik kaip apie labai ne-

rovės iškraipymu ir kalti
ninko dengimu auginami 
jam dar didesni ragai.

Brocktoniškis.

WATERBURY, CONN.

WORCF.STERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

iDEAL PHAKMACY
29 Kelly Square, V/orcester, Mas*.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. J’,e to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėr’mų.

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
Tdeal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Rūpinamės Lietuvybė* 
Išlaikymu

Jei kas tvirtintų, kad Wa- 
terburio ir plačios apylin
kės lietuviai nesirūpina lie
tuvybės išlaikymu, butų ly
gus tam išminčiui, kuris 
tvirtintų, kad asilas tik to
dėl kvailas, kad turi dideles 
ausis.

Taigi va, vienas tautiečių, 
kuris “Draugo” laikraštyje 
parodė didelį susirūpinimą 
lietuvybės išlaikymu, atėmė 
savo vaikus iš lituanistinės 
šeštadienio mokyklos. Ar
gi ne gražus pavyzdys, kaip 
reikia rūpintis lietuvybės iš
laikymu?

Kitas “šventos” organi
zacijos, kuri vietos klebo

Central St., Lovvell, Mass.
Bus Kame Automobiliu* 

Pastatyti
Prie Vytauto Klubo bai

giama įrengti vieta auto
mobiliams pastatyti. Tai 
kviečiame apylinkės lietu
vius atsilankyti klube, ka
me kiekvieną šeštadienį 
groja lietuvių orkestras. 
Praleisite laiką lietuvių ap
linkoje.

Vyt. Ramanauskas. 

AKRON, OHIO

•vasario 14 d. } ji atsilankė 
Louis, o čia tos iš

kilmės buvo ruošiamos va
sario 21 d., tai ten vyko ir 
iš East St. Louis ne tik pa
sižiūrėti, bet ir padėti. 

Gražias kalbas pasakė
kun. Vitkus ir Dr. Jusionis. 
Meninę dalį išpildė East 
St. Louis “Nemuno” cho
ras, A. Pauliukaičio vado
vaujamas.

Dievo Paukštelis.

Verduniečiams Svarbu
Kovo 22 d. eidami prie 

rinkimų urnų nepamirškite 
balsuoti už CCF kandidatą 
William Dodse.

Lėktuvu Dirbtuvės Gavo 
Užsakymų

Kanados lėktuvų dirbtu
vės gavtf 189 milionų dole
rių sumai užsakymų. Pilnu 
tempu pradės darbą maž
daug po dviejų mėnesių. 
Šio užsakvmo dabartiniam 
dirbtuvių pajėgumui užteks 
šešiems metams.

Darbininkai Klabina 
Parlamentą

Ottawon atvyksta darbi
ninkų delegacijos ir reika
lauja susirūpinti augančiu 
krašte nedarbu. Vasario 
23 d. lankėsi 110 vyrų de
legacija iš CIO unijų auto-

ranausKas ir ?4. Ammon.
Be to buvo sakyta eilė

raščių, monologas, skam
binta pianu, dainuota solo 
ir duetu.

Malonu, kad programoj 
dalyvavo ir jaunuolių. Štai 
Sapkuvienė išmokė savo sū
nelį padainuoti solo, o Ba
ranauskienė išmokė savo 
Jukrą ir Žukauskaitę porą 

kartu sudainuoti.
J. Barron daug laiko su

gaišo berežisuodamas vai
dinimą, o K. Dubauskas be- 
piešdamas dekoracijas.

Į minėjimą buvo atvykę 
ii iš Įvairių aplinkinių vie
tovių. tik nesuprantame, 
kodėl niekas neatvyko iš 
Edmontono. Mes jų stato
miems namams turime ir 
pinigų surinkę ir žadėjome 
per ši minėjimą juos įteikti.'mobilių darbininku.
Jei jau mes negailėjome J. Valeika.

IŠ CENTŲ SUDAROMI 
TŪKSTANČIAI DOLERIŲ

BALF’o centras per šių 
metų sausio ir vasario mė
nesius gavo pinigais $9, 
463.44 (iš tos sumos Vasa
rio 16 Gimnazijai $3,463.- 
44) ir įvairios avalynės ir 
drabužiu 41,811 svarų. Be 
to iš federalinės valdžios 
gauta sūrio 21,000 sv., pie 
no miltelių 22,000 sv. ir 100 
CARE paketų.

Bet kai tuos tūkstančius 
vėl išdaliname į daug da
lių, tai taip pat mažytes su-

Miršta Lietuviai
Blogos musų naujienos— 

vienas po kito miršta seno
ji karta. Per paskutinius 2 
mėnesius mirė Jono Navic
ko žmona Anelė, Juozo Sa- 
bastijono žmona Marijona.
Vasario 13 d. mirė Antani
na Kubilienė, palikdama 
dideliame nubudime vyrą 
Vincą su sunumi Stasiu, 
brolį Bartkų, gyvenantį Ka
lifornijoj, ir daug giminių’mas begauname.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paperintsa anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Paroilyta 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:

Keleivi*, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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'asikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Depresija —’Dievo Valia?’
Skaičiau “Keleivyje” S?veikimo. Savo atsakomybę 

M. nuomonę apie dabar di- vyriausybė dabar pripažįsta

žiai primena 17 amžiaus 
Šveicariją, kur ta sekta bu
vo įkuria. Jie gyvena atsi
skyrę, nepripažįsta naujo
viškų susisiekimo būdų, va
žinėja ir žemę dirba ark
liais, namuose nelaiko už
uolaidų, kilimų ar paveiks
lų, neturi telefonų, radijų, 
elektros ir kitų prašmatnes
nių namų apyvokos daiktų. 
Jų drabužiai paprasčiausi. 
Apsivedę ar pakrikštyti 
(krikštija suaugusius) vy
rai augina barzdas, bet sku
ta usus.

Jie nestato bažnyčių, nes 
jiems visos vietos yra šven
tos. Jie susirenka paeiliui

REPI M.IKONV 1‘AKTUAl 100 METŲ

ir prezidentas Eisenhovver 
visai nesenai sakė, kad, jei
gu nedarbas eis didyn, tai 

kurį jokių vaistų nėra. Gir-kovo mėnesį vyriausybė im- 
di, “laisvo krašto laisvam‘sis priemonių prieš jį kovo- 
uky toks reiškinys yra nor-'ti. Vyriausybė nemano, kad 
malus,” arba, kaip sakyda-'nedarbas yra “Dievo va- 
vo mano parapijos prabos-Į lia’' ar “normalus” dalykas, 
čius, tokia jau Dievo valia J Jei ji taip manytų, tai ji ne- 

Prieš Dievo valią negi žadėtų “imtis priemonių.” 
burčysi, kaip ir prieš “nor-, Vyriausybė gali imtis dau- 
malų reiškinį.” Jei kas yra gelio priemonių. Tam yra 
normalu, tai su tuo reikia ir įstatymai išleisti. Ji jau

dėjantį krašte nedarbą. 
Pagal S. M., nedarbas yra 
normalus reiškinys, prieš

sutikti, dargi jei neturi ko ir imasi kai kurių pnemo-;pas <avo bendratikius meLs- 
valgyti, dargi jei esi išėmęs n ių ir jau daugybe stambių įig renka daugumos halsais 
savo bedarbio pašalpą ir Kompanijų gavo atleidimą• (lvasiškius> net ir vys.
gyveni iš išmaldos. Tie nuo mokesčių, kad tos kom-,kupą.
žmonės, kurie turi “ ’ ‘“susi- pamjos 
kaupusį inventorių,” jiems didintų, 
nedarbas gal nėra baisus monė. 
dalykas, bet eiliniam žmo- pinigai 
gui, kurio sutaupos yra naujos

savo in,e.lmentus| Jų tikėjimas skatina 1>u.
Tai yra uena Pne-ltį žemdirbiais. Jie neigia' 
Jau ir paskoloms, mi)ksl() leikalingumlJ dau.
atĮa??’ pnmų jau negu būtina paprastam
valdžios bandymų gvvenimui. TodėI valdžiai

l’iieš iOO metu Įsikūrė Amerikos republikonu partija, 
kuri. s pirmas užrek'orduotas posėdis įvykęs šitame štai 
name. Ripon miestelyje. tViscon-in valstijoj.

Padekite Jiems
- - .... , ... .&<7 . Artimoje ateity turi prasi- išsius pageidaujamos organi-

menkos«, toks dalykas gali nuošimčius pa ei. 'tenka bausti tėvus UŽ vaiku dėti tremtiniu vvkinias iš Eu- žarijos blankas ir jraaiškins,
atrodyti kiek kitaip. Netik, Daug kas mano, kad tų n(;leidirną j pradžios mo- ropos i Ameriką pagal naująjį kaip reikia sudaryti reikalingus

negana,
Reikia

reikia
palikti

gali, bet ir turi atrodyti ki- priemonių 
taip ’ (daugiau

Kodėl “laisvo krašto lais- daugiau pinigų 
vam ūky” žmogus turėtų'kišenėse, sumažinant mo- alj;eka 

pareigabe darbo, ar net ba-jkesčius mažam žmogui, o

kyklas.
ginklo

Jie
karo

nepripažįsta imigracijos 
metu atriša- Re,ief Act

įstatymą (Relugee dokumentus, 
of 1953). Noriu-j šia proga dar primenant, kad

vartotojų gjnklą į rankas bet l*erns atvykti j šią šalį .iau pra- kvietėjas (sponsoris), kaip nu-
. * . sunkias ^e(^ama sudarinėti reikalingi mato imigracijos Įstatymasvisas

—Maike, ko taip žiuri į —Ar tai viskas?
n. c. r. e? —Nu, ar to dar neužten

— -Žiūriu, kad tėvas šian ka?
dien nesiprausęs. —Ne. tėve.

-O ką tu žinai? Tai kokio bieso tu no
—Nosis purvina. rėtum daugiau?
—Tai ne purvą?. Maike. —Aš. tėve. norėčiau aiš- . . .

.___ ___ Jie turi visuoti- , . ,,korpo- 1 J , - Per spaudą paskelbęs
Atcolrvmac L-nd nio racijoms Reikia natralvo-^pdiaudą, kūną užtiki i- kumentai reikalinga
Atsakymas, kad me-racijoms, keikia pagalvę- na ju bendruomenė. Visus tiems kurie

prekių neišperka, neiš-ti apie miestų laužymų nai J ’

dauti todėl, kad darbo nė-'ne tiktai stambioms 
ra' 
ka;

kinima ir statymą žmoniš-

dokumentai. BALF’as jau yra būtinai turi būti Amerikos pi-

—O kas?
—Pelenai.
—Ar pelenuose miego

jai?
—Ne, gaspadinė parnešė 

iš bažnyčios ir užpflė. Ar 
nežinai, kad buvo Pelenu
r :____ oi iena.

—Ar tai reiškia, kad rei
kia vaikščiot pelenuota no
simi?

—Ga! ir nereikia, ale taip 
pasitaikė. Matai, kai ku
nigas pelenus beria, tai be
ria ant galvos, o gaspadinė 
drėbė bile kaip. Vistiek. 
Maike. pelenai turi didelę 
reikšmę.

—Aš tą suprantu, tėve. 
Jeigu žmogus tingi išsimau
dyt. tai pelenais apibertas 
turi išsiprausti kad ir neno
rėdamas.

—Ju rong. Maike. Pele
nai ne dėl to ant pakaušio 
beriami, kad žmogus turė
tu praustis. Jie beriami flėl 
to. kad sumenę nuspakajy- 
tu. žinai, anais metais za
kristijonas davė man tokia 
gazietą. ką vadinasi “Pran
ciškonų Pasaulis”: tai tenai 
juodu ant balto yra išviro- 
zyta pelenu galybė. Aš ta 
peiperi įsidėjau i savo kra- 
java čemodaną ir dabar iš 
naujo jį perskaičiau. Tu. 
Maike. nežinai, kokia 
slepiasi saujoj pelenų.

— Niekus kalbi, tėve
/iausias vėjo pūstelėjimą 
i nešios tavo pelenus tai; 
kad ir visi pranciškonai ji. 
nesurankios.

Veidiminut, Maike! Tu 
dar negirdėjai, ką rašo 
“Pranciškonu Pasaulis.”

O ką?
- Olrait, aš tau atpasa

kosiu tą maldelę savais žo- 
d'iais, ba atkartoti ją lygiai 
taip, kaip rašo dideli moks
lo vyrai, gal nepataikyčiau. 
Jie sako maždaug taip: Jei
gu difleli šio svieto galiū
nai. ką nešiojasi ant savo 
' rūtiniu visokius medaliu 
pakabintų šalia tų medalių 
nors žiupsni pelenų, tai pa-

: aigtu visos šio svieto bė
dos; nutilti) baisiųjų armo- 
Di baubimas, o jų vieton 
skambėtų malonus pelenų 
l.imr.as.

svla

Ma

kokie do- lietis.
parūpinti šioje migracijoje taip už jo

nuli. kad atvyks- ros kelionę, taip nuo uosto iki 
Jie stengiasi isspręs- tančio tremtinio byla butų vyk- gyvenamos vietos, turės apsi

uvo tarpe nesikreipdami doma betarpiai per valstybės mokėti patys at vykstantieji ar- 
teismą. Tai keis- departamentą. ba jų kvietėjai. Tais atvejais.

tremtinių kai už kelionę nei atvykstantis, 
op ir dabar nei kvietėjas nėra pajėgus už- 

valstybės departamentas leido mokėti, bus galima gauti ter- 
kai kurioms Amerikos šaipo; minuotą paskolą. Paskolų rei- 
organizacijoms. galinčiom^ pa kalu reikės kreiptis Į organiza- 
ke’ti turtinę atsakomybę, da-jci'a r«r kuria yra vykdoma 

in- lyvauti migracijos vykdyme ir migracijos byla arba i Inter- 
užsisa- teikti savo patarnavimus. Tom governmental Committee on 

u .^. prisiuntė organizacijom suteikta teisėj European Migration. sutrum-
Maikiui su Tėvu dovanų. migracijos dokumentų sudarv-įpintai—ICEM. šio komiteto

savo formos blan-lbuveinė yra Ženevos mieste.

gincus
tigu kada pritruktų, jei tik kų butų (ddoti darbo staty- • viesa, __ .....„

pas tuos pirkėjus butų už-bininkams, geležies cemen-tuo,iai ^7a^ "^77a-p";;rmosK s
.tenkamai pinigų. Kas ne-to ir ivanių metalo žemdirbiai. kaimv nu jGjer- migracijos metu, tai j

norėtų dar vieną eilutę dra-binių pramonei). Reikia bįami žmonės '_q q
arba savo au- daugiau ligoninių. Reikia 

ainvti i nania.'daugiau ir kelių. Gal rei- Maikio ir Tėvo Kraitisbir.ti ant krūtinių Įtelenai arba panašių išlaidų pada- kia daugiau ir tankų su lėk-,
gali darvti tokius stebuklus. ryti. jei tik kišenė leistų?,tuva.s. nors generolai tą p1““*"
"tai kodėl kunigai baisto Jei pas pirkėjus butų dau-genau galėtų žinotu Svar-pirkėjus butų
juos ant gaivu? Kodėl jie ^au pinigų, tai pas biznie-' blausiai, reikia noro ir 
r.epakabina ju po žiupsneli lius but“ mažiau “invento-'pratimo, kad 
ant krutinės? Tuomet ir J'iaus” ir fabrikai galėtų nedarbas yra __

'dirbti. Rodos, aišku? |vo amžių. Jei šiandien tur-
Aiškinti, kad kapitalisti-^ingame krašte yra bedar * I eonavičius. Brooklyn. N. Y.; ganizacijos prisiima 

nėj tvarkoj kitaip negali bių ir is nedarbo kylančio j. Grėbliunas. Cleveland. Ohio; komybės. kuri migracijos 
būti, jog kas “penkeri-sep-

kydami kalendorių.

m 1 x butų švarios, ir ka=
nutiltų.

normalus’ 
a- A.

Mass.
Po

vartotiBaginsklas, Bridgevvater. mui 
prisiuntė $1.50. kas.
$1 prisiuntė: Mrs. A. šiuo patarnavimu

'Šveicarijoje. Bet jos įgalioti-
veiks prie Amerikos kon- 

at -a-’sulatų. išduodančių vizas trem- 
įsta-Stiniams. ir vietoje tvarkys pa-

skurdo. tai atsakomybė Y. Gelgota. Detroit. Mich.: J. tymo yra uždėta Irt mtinioĮskolų reikalus. Gautas fiasko- 
aiškiai krenta ant tų. kurie Wasylius. Miami, Fla.; Mrs. s. kvietėjui tsponsoriui). Tuo bu-jG- reikės grąžinti sutartais 
krašto reikalus tvarko, vis-Tekutis. Brighton. Mass.; Mrs. <’u kvietėjas gauna kai kuriu terminai

pasahvt. I perdaug prekių prigaminol'ien ar jie butu republiko-A- Lėkis, Paterson, N. J.: W. palengvinimu. Kvietėjas, pa-
- A- noriu pasakyt, tėve,'ir todėl H dantis pakabjnJnai ar demokratai. Kores- Cliffside. N. J.; J. Wer- vedęs atvykstančio migracijos

kad barstymas pelenu ant ; -. ....,-tvdoti nevJlae vrJ M Jk-e kad “kiekvio betkl- Akron’ Oh,o; A- Lauru- bylą vykdyt; kuriai nors -aip.
,ah....... , ' grvna< burtas I11 1 \aiLksS10tl ne'alp.’ yra S- M;/?ak°’ kad. kiekvie- tanas. Chicago. Ilk. ir J. Mu- organizacijai, teturi par kui
r.„;•? f 'dpšUame nmziii’ Sen3’ labai S€na’ kadaiSe 1F na va*dZia—ar JI bus re- rauskas. Chicago. Ilk tiktai darbo įstaigos <1 S. Em-
KU11S . C.1 ..a < U dėvėta ir pubhkonų ar demokratų—' Po 50 centų prisiuntė: S. Or- ployment Service) pažymėjimą.

nori kraštui gerbūvio. Gal man. VVarrendale. Pa.; B. Bal- jog atvykusiam nebus klinčių
ir nori, bet norą reikia iro- witch. I>awrence. Mass.; M., numatytam darbui gauti. Visu
dyti darbais, O ne kuo kitu. Cilcius. Lawrence. Mass.; .1. kitų dokumentu patiekimas
Norai be geru darbų nėra Strumskis. Sparr. Ha.; E. Le- kvietėjui atkrinta.
nieko verti. —ab. ,vanJ*s- ( amden, N. .J

_____ ______________ gaila. Philadelphia.

nuolių 
Ar tas ne tiesa, tėve 

Nežinau, Maike.

baubimas

Aš tvneri metai žmonės turi

r bbt ,)ana‘k’nta°'inudėvėta pasaka. Šiandien
laka notas žiupsnelis Pele':žmonės bando galvoti kiek 

ir^ but^Įkitaip.
Žmonės patys yra atsa-

nų ant krutinės 
burtas—toks pat burtas,,
kaip ir zuikio koja. ku-. ....... . .f • ... -’komingi uz ukiskos tvarkos uodveidziaij .6. T . . .negalavimus. Jei prekių 

iperdaug (ar pas 
pinigų permažai

na prietaringi 
žegnojasi.

Tai kaip tu rokuoji
Maike. ar bažnyčia be rei-jtas pats), tai kur čia “nor 

iciemis žmonėms antjmalonumas,” ar to klebono 
“Dievo valia”? Tai 

reikalas

is imones\į{eį^Įuoįįaįf ReĮ
, kas yra

Vv'alikonis. Cliffside

ka'o
gaivu barsto?

šalpo
dali

or-;niai

l’»Al.I"o CENTRAS.

(Darbo" Vajus

; M. Sun- BAI,E‘as savo vardu guranti
Pa.; A. ju blanku neturi. !xd jis arti 
Park. N. ma; bendradarbiauja su viso

J.; M. čeplinskas. Chicago. III.; mis didžiosiomis Amerikos ša! 
Janulaitis. Chicago. Ilk: Joe pos organizacijomis ir tarpiniu

Žinoma, kad be reika- 
o. Tik pagalvok, tėve. 
kiek dva.riškija yra prasi
maniusi visokių burtų žmo
nėms nuo pikto apsaugoti! 
Kryžiai, škaplieriai, viso
kios .juostelės, žvakės, ag- 
nosėliai, šventintas vanduo, 
šventinta ugnis, šventos 
Agotos duona, visokios re
likvijos. visokie atlaidai, 
beldimas varpais, gaudimas 
vargonais, barškinimas bar
škuliais. durnų plitimas, at
istosimas. pritupimas, susi- 

lenkimas ir kitokie dalykai. 
Ir visa tai daroma neva 
'.moniu pataisymui, velnio 

nubaidymui. širdžių su
minkštinimui. Tas daroma 
beveik jau per 2,000 metų. 

) ar žmonės pagerėjo? Pa
žiūrėk į kalėjimus. Jie pil
ni visokių piktadarių. Ar
ba pasižvalgyk po plačią 
Ameriką. Kunigai lenda 
visur. Viešos mokyklos už-

Balchunas. Maple Shade. N. J. 
J. Skamaročius. Middlebury 

P. Stasevičius. Kenosha 
\Y'is.; V. Klibas, E. Arlington

Amerika įvairus visais 
pačių požiūriais kraštas. Visokiu'1'*

žmonių reiKaias padaryti!žrnonių ,?ia tebegyvena V4 . r v v..
Kitaip. Žmonės tiesiai kad j,, menonitų sek- ” ’ w u ’ ev> 'ra
negali nieko padalyti, jie įos Ammon pasekėjai. Tai
Ull 

1 ios 
kad

išsirinkę valdžią, 
vra

ku-
Micb.; K. 
Ohio; Mrs. 
Park. Mass 
E. Haven.

Thomas Euclid.

kaus t ioms, kurie nori. kad 
kvieč-iamojo tremtinio reikalin
gi dokumentai butu sudaromi 
per liet kuria nors šaipos orga
nizacija. Pavyzdžiui : \Var Re- 
lief Service—National Catholic

J. Orbon. Hyde Welfare Conference (NC\\'C): 
; Mrs. Steponkus. Church \Vorkl Service (C\VS) : 
Conn.; B. Sadaus- National I utheran Council

. . tikri keiriuoliai.
pareiga yia rūpintis,Į Septynioliktame šimtme .............
klastė nebūtų badau-įy Jacob Ammon Šveicari-kas, Scranton, Pa.; Mrs. A. <NLC); International 

įančių, kad dnbtuvės nešto- joje atsiskyrė nuo menoni-Rusteika. I)u<iuesne. Pa.; E. Committee (lite)
.etų, kada yra ir vartotojų,)j,. jkuig atskirą sektą. Pobrovolskas. Cambridge.
ir medžiagų iš ko gamintispa-a] įkli,ėjo pavardę nė Mass.; A. Kratkevičius, Mil-
ir darbininkų. Jiekurie
laminti. Vyriausybės 
ų nori)” ir puikių, bet tus
ių žodžiu irgi neužtenka, ja pjrmųjų krikščionių gy- netroįt Mich ;

Springfield. Ilk; 
persekiojami, kas. Coalton, W. 

įamokslu tema. Bet Die-'septynioliktame amžiuje jie rauskas. Garv.

non j,, vadinasi amišiais. Tai 
protestonai, kurie siekdami

uaukee. Wis.; P. Petrėnas,'
Central Kalis. R.

ir kt.

bet reikia aiškaus plano ir

I Lietuvių Darbininkų 
Draugijos paskelbtą narių 
ir jos leidžiamo “Darbo” 
preniimeratoriiĮ rinkimo va
jų įsijungė ir LSS Centro 
Komitetas. Jis išsiuntinėjo 
kuopoms paraginimą ir nu
rodymus kaip vajų vykdyti. 
Kai kurios kuopos jau 
smarkiai dirba. Pavyzdžiui, 
19-toj ir 4-toj kuojMjse yra 
narių, kurie jau yra surinkę 
net po lū-20 naujų skaity
toju. Jei visi LSS nariai 
taip veiktu, vajaus vaisiai

T(xlėl norintieji tremtinio 
migracijos reikalams pasinau-

Ibutu didesni 
įspėjo.

negu kas nors

Lietuvi! Neleisk ma-

žiems kasdieniniams rupes-

nustelbti didžiosios 

prievoles — prievolės

I • V Mickus ‘kdi šalpos organizacijos pagal-jčiams 
ba yra prašomi kreiptis įin net tus- •- - j-• Montreal. (/anada; K. Shimkus.r ■ •neužtenka lssra".™°., P?.™*'1*'®'Rhinelander. Wi».; J. Rusi,? "*!.!•> - Cnite.1 I i.huanian

J" knksciomų gy- nctroit. Micb J. K„lak.,ReIief Kund of America. In-..!
venimą.

Europoj

K ola k.
J. Sakalaus
Va • A Ba-P'—nurodant kurios urganiz.i- /Įukok 

Ind •’ A La-r''os tarpininkavimu jis norėtų

105 Grand St.. Brooklyn 
-nurodant kurios

11. N. pavergtam

vas ir Kristus nepadeda pasitraukė i Ameriką ir ap- zauekas. Montreal. Canada; G. 
tiems, kurie juos myli ir sigyveno Pennsylvanijos Kupris, Akron. Ohio; S. Kors. 
garbina. Komunizmai, ku- valstijoj, šiuo metu jų yra Detroit.
ris nepripažįsta nei Dievo, apie 40,000. Jų didžiausi Maspeth 
nei Kristaus, užėmė jau naujokynai yra Ohio, Indi- a 
apie pusę pasaulio ir vis anos, Pennsylvanijos ir
plinta toliau. Ar tėvas ka-Oregono valstijose ir Kana- shanta. Westvil1e. Ilk: M. Bat- 
la nors pagalvojai, ką visa doj Ontario provincijoje. vinis st james. n. Y.; J. Ma

tai reiškia? j Nuo praeito šimtmečio cys. Philadelphia. Pa.; S. Tau-
—Nu, O ką? 'vidurio amišiai suskilo į dvi rinskas. Ontąrio. Canada: S.
—Tai reiškia, tėve, kad dali: bažnyčios ir namų Jenčius. Jersey City, N. -J.; 

darinėjamos, o vaikai šuva- tuos pelenus ir kitokius bur- amišiai. P>ažnyčios amišiai ^rs- A- klonis. Walesbury.

Mich.: J. Penikas.
N. Y.: A. Benzunas. 

Calif.; Mrs. V. .Java- 
Elizabeth. N. J.; P. Jaruse 

virius. Brockton. Mass.; K.

tus, kuriais laikosi religija,Į priklauso Amerikos meno-^T°nn ’ 
žmonija jau baigia išgy-nitų bažnyčiai ir yra naujo-1 

(viškesni, negu naminiai 
tavo amišiai.

Naminiai amišiai atrodojrašiui 
lyg iš kapų prisikėlę žmo- ačiū. 
nės. Iu išvaizda ir d ra bu-1

romi i parapines mokyklas, 
kur moko davatkos. Jeigu 
sekmadienį atsisuksi radiją 

asiklausyti žinių ar muzi
kos. išvirsi kunigą tiiubi- mandrikulų negaliu supras-
jant pamokslą: Melskitės, ti. Verčiau eisiu pas Zacir- 
aii':;okite bažnyčiai. Tokia tų ką išmesti kokią bumą.

žmonija 
venti. 

—Vaike,

jau baigia 

šitųas

naudotis. Prašančiam BALF’as

tėvų kraštui, 

jo laisvinimo dar

iams paremti.

Zamon. Bridgevvater.
Bulaw, Ft. Lauder- 
ir P. Lingis. Rock 

Creek. Ohio.
Visiems, atsiuntusiems laik- 

auku. tariame nuoširdų

dale. Fla.

Admiuisl racija.

VADOVAS I SVEIKATĄ
i

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kuria parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. ŠIA Daktaras 
Kvotėjas. šioje knygoje aprašoma suprantama lietuviu 
kalki svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip Imti svei
ku ir ilgai gyventi.
ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tiiojąu užsisakykite. 

Užsakymus siųskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
3211 W. fiOlh Place ' Chicago 29, III.

Telefonas RFpuhlic 7-7SC.S
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Ratai Nejuda iš Vietos
Lietuvos komunistų 

tijos aštuntasis suvaziavi-

labai žemas derlius 
nių kultūrų, ypač 

*‘ai~ svarbios kultūros kaip

.griežtą ir nenukiypstamą gumas kolūkių dar nėra iš-jbė, kad jis gyvybės savai*
[žemės ūkio artelių įstatų'kūlę javų. “Nevalyvi šių me atsiradimo klausimą pa

tinkama kryptimi.
( Kiek vėliau (1765 me-

,dalies vienu ar kitu budu oų darbą, vis labiau palik- tais) italų mokslininkas 
techni-'Pas*sav*Rirnas asmeniniams darni derlių kulti pelėms,” Spalanzani pakartojo Need- 
“tokios're^a^ams’ asmeniniam nau-'skundžiasi “Tiesa.” hamo bandymus. Jis tokius

.vykdymą.” (Svarbiausi tų kolūkių šeimininkai savaitę kreipė 
/‘įstatų laužymai”: derliaus po savaitės vilkina šį svar-' Kiek

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS

• J,-nai.
mas, įvykęs vasario 1^-48 j Blogi ir mašinų-traktorių

dojimui duoto sklypo dy
džio peržengimas oi-k-J

‘krapštymasis” tame skly-
arba Šitaip Dirba Lažininkai

kiai vra žinoma, kad ir 
vietinius laikraščius tie po
nai tik prekes vynioja. Tai 
taip faktinai atrodo musų 
“aristokratai.” O tuo tar
pu nemažai yra darbo žmo
nių, kurie prenumeruoja 
net po keletą laikraščių ir 

Gėda musų “aris- 
ar ne?

Bereikalingai Žūsta 
Lietuviai

Vasario mėnesio pradžio
je Montevideo, Cerio prie
miestyje, kuriame lietuvių 
daugiausia gyvena, peilio

mišinius vinno ne trum
piau, kaip 45 minutes. Iš-

komunistu virinęs tuos mišinius bon- 
‘ koše, jis jas gerai užkimš

davo stipriausiais kamščiais. 
Jis atidžiai tyrė tuos miši- 

bet jokios gyvybės 
juose negalėjo surasti. Čia 
jau Spalanzani atsistojo 
ant tikro moksliško ir, kaip 
vėliau pasirodė, labai nau

i Vėl tas pats 
la’(laikraštis rašo: 

“Prasideda
d. daugiausia sielojosi Ma-,stočių reikalaL ______
lenkovo ir Chruščiovo lsa_j remontas <jaUgelyje stočių za- * .
kymų vykdymu žemes ūkio ir šįemet vyksta visiškai ne-' Pagaliau, štai dar nutari- ir tuo pat 
sntyje. Suvažiavimas atvi-tpakankamai. Žemės ūkio mai, kurie kartojami kiek-!bėgiojimas 
lai pnejo išvadą, kad Mas- sp€Cialistų iš savų miestų ir viename suvažiavime ir bas, jcviečL..v 
k\os įsakymai vykdomi ne- jg Leningrado į kaimus jau kiekviename partijos centro limo aikštelės, 
patenkinamai. Labai .ne- privaryta daug, bet “visu- komiteto posėdyje, matyt,dandas renkasi 

eSiL m"VUi.’.nin moJe šis uždavinys vykdo- irgi su tokiu pačiu “pasise- kolūkiečiai
kimu”: kova už tolesnį auk-'sios, o kol

Traktorių vengiant eiti atlikti

.ne
gerai
srityje. Iš Maskvos buvo 
įsakyta susirūpinti karvių 
skaičiaus padidinimu, o tuo 
tarpu “kai kuriuose respub
likos rajonuose,” nors kar
vių ir maža, melžiamos kar
vės esančios be atodairos 
pjaunamos mėsai. Jezno, 
Biržų, Panevėžio, Joniškio 
“ir kitiems" ’
tu nurodyta, kad toks dar-

dar'bo diena 
metu prasideda 
po kolūkio 

ir bas, .kviečiant juos prie ku- 
Ištisas va- 
po vieną

. mus,tro- .

kuliamo- .. , ..
-priartė- d,ng0, keho’

Mokslininkų

gmugiu urugvajiečio buvo*zu*na^" „ 
nudurtas lietuvis, kilęs iš tokraums’

J

ir nežino nuo ko pradėti, 
nes vietiniai pareigūnai, at
rodo, laikosi taktikos “na,

. pažiūrėsim, kokius gi stela onams pns- Į , , . ’ „,i ... buklus jus čia parodysite.
. .. , , - .. • « Iš antros pusės, tie patysbas vra labai arti prie vre- ‘ <
juJ ♦ ” oi - • i , . specialistai, dirbę tik ras- ditelstvos. Blogiausia, kad\. L -i ,• -__ - ,, • . . • 'tmese ar fabrikuose, nela-n žemes ūkio pareigūnai ir . . .. . . , ....... ... ., .. . bai žino ir patys, ką jie at-vietiniai partijos veikėjai , • jJ ... ,vykę į kolūki turi daryti. O

kiti tik dėl akių “persikėlė” 
į kaimus. Pav., į Garlia- 

. j vos rajono kolūkius persi- 
r.\ į kėlusių specialistų visa 

a.’ieilė tebegyvena Kaune ir 
i? važinėja į darbo vietą sunk- 

jvežimiu ar autobusu. Vos 
spėja nuvažiuoti, apsidairy
ki, jau reikia skubėti namo,

pne
mas dar labai blogai.” kimu”: kova už tolesnį auk-'sios, o kol sueina

Priežastys: atvykę spe-‘ėjimą tarybinio patriotiz-'.ja trumpos dienos vakaras. .
cialistai negauna kur apsi-*mo dvasioje, kova prieš:Kitą dieną vėl tas pat. Laį-didelis gmcas. 
gyventi, neturi kur maitin-iburžuazinio nacionalizmo,kas bėga, derlių pelės ku-S1 tos nuomones,
tis, iš viso, neturi kur dėtis 'liekanas, kova už tolesnį įlia, o kolūkio valdybos na-

stiprinimą draugystės su riai skėsčioja rankomis, lyg
“didžiąja rusų tauta ir 
kitomis šalies tautomis.”

su kažkokie bejėgiai.’

tarpe kilo 
Vieni laikė- 

tos nuomonės, kad gy
vybė gali atsirasti, iš negy
vos medžiagos, kiti gi pri
sidėjo prie Spalanzani nuo

Kam Tas Burnų Aušinimas

Kovo 14 d. įvairiuose rin
kimuose vien Kaune buvo 
4,500 agitatorių. Kam jie Į

mones. Spalanzani’ui pri 
Ar gali būti kitaip dirba- kišo, kad taip darant ban- 

ma sovietinės baudžiavos dymus, kaip jis darė, gyvy
bė negali atsirasti, nes, gir
di, bonkos buvo užkimštos

dvaruose—kolūkiuose?

Varo Dirvonų Plėšti

visiškai abejingai žiūrei 
kaip “nusikalstamai naiki
namos karvės” ir kaltinin-y 
kų nepatraukę
bėn. Ne geriau esą elgia
masi ir kiaulininkystės sri
tyje. nors kiaulėms auginti 
sąlygos Lietuvoje esančios 
puikiausios. Gyvulininkys
tės plėtimas nesisekąs dau
giausia todėl, kad nesirūpi
nama paruošti žiemai paša
ro. Chruščiovo instrukcijoj 
buvo daug įsakymu, kaip ir* 
kiek reikia paruošti pašaro . 
žiemai, bet “eilėje kolūkių*~ĮiapkėU 
ir netgi ištisuose rajonuose"Į 
tos instrukcijos “blogai' a

Visame
.. . . . . . .. .nuoliaitėra tik tiek, kiek reiK rjskai” 

atstovų išrinkti ?

buvo reikalingi, jei kandi
datų

Peles Javus Kulia
Vilniuje einanti “Tiesa” 

sausio 13 d. rašė, kad dau-

stipriai, kietais kamščiais; 
Pabaltijyje jau- i bonkas negalėjo prieiti 

raginami “savano-oras- Šią nuomonę sugrio- 
važiuoti į Rusijos yė mokslininkai Schroedei 

pietryčius” ir kitas vietas i* Duch. Jie užkimšo bon- 
vata ir virino.

vvkdomos.” 
nutarė bent

Tad

reikia skubėti 
nes sunkvežimis nuvažiuos 
ir vėliau neparveš.

Žemės ūkio ministerija su 
ministeriu Augustinaičiu 

‘priešaky ir prekybos minis- 
min. Mikučiu “su 

ilaukė griežtos kritikos,’ 
nesirūpina mechaniza- 

i toriu butais ir “buitimi”

Išvirin-
tariant, kelmų rauti, tose oonkose su vata oras 

dirvonu plėšti, balų sausin- galėjo prieiti, bet gyvūnėlių 
ti ' jose neatsirado.

Louis Paseur’as 

Paryžiaus mokslo akade-

“naujų žemių įsisavinti.” ,Ka 
kitaip tuviant lcolmn rauti tose bonkose su vata

Du Pasauliai
(Pradžia Nr. 10)

Ar Gali Gyvybė Atsirasti 
Negyvos Medžiagos?

Musų liaudis net dabai 
tiki, kad, sakysime, blu

PartlJaĮ(t v., kuru 
jau ši pavasariĮSuvažiavimas 

pradėti rūpintis, kad nors
kitiems metams būrų paša
ro.

Blogai esą su bulvėmis ir 
daržovėmis. Bulvių sodini
mo planai esą neįvykdomi 
metai iš metu. o vėlgi “eilė
je kolūkiu ir rajonu bulvių 
derlingumas neleistinai že
mas." Daug kalbama apie 
inspektus ir šiltnamius. Ga
minami rėmai, stiklai, šį 
pavasari buvo ruošiamasi 
priauginti nepaprastai daug 
ankstyvų daržovių. Bet, 
jau vasario mėnuo ir parti
ja konstatuoja, kad šiltna
mių bei inspektų paruoši 
mo planas žlugdomas. Tai 
ši pavasari dar nebus tiek 
šiltnamių, kiek planuota, 
nebus ir daržovių tiek, kiekį 
žadėta.

maitinimu) 
griežtai pa

reikalavo aprūpinti juos 
bendrabučiais, sutvarkyti 
visuomeninį maitinimą (val
gyklas), pagerinti jų kultu-

Stakliškių miestelio, Aly 
taus apskr., 54 metų am
žiaus Juozas Datkevičius. 
Velionis Juozas tapo jo pa
ties 16 metų amžiaus ištvir
kusiu ir girtuoklio sunaus 
sukurstytų peštynių auka.

Vietos laikraščių tas įvy
kis buvo taip aprašytas: 
Vieną naktį Datkevičiaus 
sūnūs, būdamas girtas, su
kurstė muštynes, kuriose 
dalyvavo ir vienas velionies 
Datkevičiaus įnamis uru
gvajietis. Kuomet minėtas 
nuomininkas naktį parėjęs 
į savo butą, Datkevičius no
rėjęs jį sumušti. Urugajie- 
tis, gindamasis, peilio smū
giu nudūręs Juozą Datkevi- 
čių.

Musų “Aristokraitai
Kaip kitose lietuvių kolo

nijose, taip ir Urugvajuje 
yra ir pusėtinai prasigyve
nusių. Tie lietuviški “aris
tokratai” dažnai ruošia

M. Krasinskas.

LDD V a jaus Kam. 
Pranešimas

mija 1858 metais paskelbė krikštynas, vardines ir kito* 
konkursą: gali gyvybė at*^-,kius šeimyninius pokylius 

medžiagų—mėsos, rastl Patl savaime, ar ne.,juoge pokyliuose dalyvauja 
iš šieno, duonos, žmogaus at-,^1 konkursinį darbą laimė jo, ^aUgjausĮa vadinamoji Uru- 

[matų, šlapimo ir kitų. Šį mokslininkas, buvęs chemi-ĮgVajaus lietuviška smetonė 
mišini iis užmerkė, sunilstė ^a>, Louis Pasteur. Aka- ia nažiuru skirtumo

liausiu

mišinį jis užmerkė, supilstė Kas, rouis rasteur. AKa-j^ ^e pažiūrų skirtumo.
, į įvairias bonkas ir virino <demija.i jis pristatė didelių £ja sutiksi ir tautininką, ir

. . , .. . 212 laipsnių (Farenheit) bandymų duomenis. karšta kataliką, ir neparti-atsiranda pačios savaime iš 1 n « i-------• - i_* • *

um aptarnavimą, 
nepasitaisys, vadovams 
sinama teismu.

Kolūkis — “demokrati
nė, kooperatinė" įmonė: 
jos vadovybę “renkasi” pa
tys nariai. . . Bet partijos 
suvažiavimas’ reikalauja 
ypatingą dėmesį skirti “le
miamai kolūkinės gamybos 
figūrai"—kolūkio pirminin- 
:kui. Esą, “negalima leisti 

f į tokios padėties, kad į kol- 
’jukio pirmininkų vietas, 

kaip dar vis atsitinka, pra
lįstų nevykę, nerūpestingi 
žmonės, nemokšos, kurie 
įblogai supranta žemės ūkį, 

kartais dargi

lapšlapintų pelavinų. Taip 
pat baltos kirmėlaitės atsi
randa neuždengtoje mėso
je. Varlės atsiranda iš 
dumblo. Lisninkai atsiran
da žmogaus arba gyvulio 
žarnose, žodžiu, apie tokį

duomenis.
karštyje. Paprastai, kaip pakartojo Spalanzani ir ki- nį, ir, pagaliau, net
žinoma, tokiame karšty visi tlŲ bandymus ir nustatė,-pratusį” komunistą.
___ :__ 4—=_:___; z.____kain reikia virinti, k’’gyvi
išvirinęs sias bonKas, jis “y “ °k"“",visi gražiai sugyvena

■inojpos tyti, prasigyvenimas ir tur- 
maziejLįas juos suvienijo ir arti- 

kiti), majs draugais padarė. Gi

bandymus ir 
kaip reikia virinti,

bonkas, jis
užantspaudavo ir išvažiavo Girnas. Jam buvo 
iš Anglijos į Šveicariją. rug*m3 . s3*yg°sj 
Anais laikais kelionė sausu- SY'unėliai (mielės

‘susi-J 
Jie. 
bet

Straipsnių Konkursas Baig
tas; Premijas Laimėjo J. 
Liudžius ir S. Janeliunas
Lietuvių Darbininkų

Draugijos paskelbtasis “Ke
leivy,” “Naujienose,” Ka
nados “Nepriklausomoj Lie
tuvoj” ir “Darbe” straips
nių konkursas tema “Kodėl 
aš priklausau LDD,” baig
tas.

Vajaus komisija gavo 
straipsnių daugiau negu ti
kėjosi. Juos peržiūrėjusi 
pripažino penkis atitinkan
čius konkurso taisyklėms. 
Straipsniųa utoriai yra: J. 
Adomaitis iš Chicagos, J. 
Taurinskas iš Bostono, V. 
Ambrose iš Chicagos, J. 
Liudžius iš Clevelando ir S. 
Janeliunas iš Bostono.

Iš penkių komisija nuta
rė premijuoti tik du: J. 
Liudžiaus ir S. Janeliuno. 
Pirmasis teoriniai ryškiai 
apibudina LDD tikslus ir 
reikalą jąi priklausyti, o 
antrasis gyvenimo pavyz
džiais nurodo, kodėl kiek
vienas demokratiškai gai

turi priklau- 
Kadangi tie

li
Toimi L~~ • j- ’ 1 bia reikėjo atlikti arkliais.’pntekę Į atitinkamą dirvą, pOikika ir rietenas tie ponai
Je^u gnybęs atsiradę !s negy-Daiis t ^k susidaužė. Sali sukeki nigimą, ar- paliko ‘ “kvailiams,
» gia- vos medžiagos įlerai tikę- A -.iha rurU f-__  ~ y.vos medžiagos ilgai tikė-

kėjo ii "vėlyvesniųjų amžių nuVyko prie ledynų (gleče- ga' £ak gerai veistis ir labai j0 į,, pelningą gyvenimą pa
nų) ir atliko savo istorinį greitai daugintis. \ irimint §idarė. Į tuos pokylius jie

Atvažiavęs Šveicarijon jis *3a !ac*£ atitinkamas sąly-tiems, iš kurių jie praturtė-
mokslininkai. Tas pats
Leeuvvenhoekas ir mirė 
tikinęs, kad iš 
tikrinėje šieno 

Įvairus mažieji gyvi

bandymą. Čia jis atidarė medžiagas, Kad ir tas pa- suvažiuoja nuosavais auto- 
uzmerkto vįsoms ‘ užantspauduotoms'čias užuomarkas, užmuša-' mobiliais su gražiai pasi- 
a.siraR _a honkoms kamščius. Vienąmos Y^°.s bakterijos, visi’puošusiomis žmonomis bei 

1T.\e." dalį tų bonkų pastatė le- gyvūnėliai. Be to, kad žu- dukterimis. Jie valgo, gė
rimai, matomi per Paąidi-duoge, kitą—daržinėje. Po’tll bakterijų užuomazgos!ria whisky ir kitus užsienio
nančius stiklus. Italų 
tas Bononi tvirtino,

J(sporai), 
i,

virinant reikia'JeRU j 3 dienų mokslininkas pra- 
. . . . ,. . dėjo tyrimus su padidinan- padidinti
kirminai gali patys savai- Jcfina;c_mįkroskopu.'sPaudimą- Nereikm

atitinkamai ir
gėrimus, kurie darbo žmo
gui neprieinami.

ciais

lo kartais dargi nesąžiningi 
Mažeikių, Trakų, Vievio, ir politinio pasitikėjimo ne- 

Švenčionėliu, Dusetų, Anvk- verti asmenvs."
ščių “ kituose" rajonuose Ir vėl, kaip nuo pat kol- 
esąs visiškai žemas grudų ūkių pradžios, partija tebe- 
derlius, o “eilėje" rajonų ragina “stiprinti kovą už

me gimti, nes jie nebuvę p'”Yr(xį kaf|
Nojaus arkoje Jiems ir žvtQse tonkose 'knibždėte^'"'51' tik paprasta vata 
nereikėję ten būti jau vien knibžda mažujų mikrosko. arba panašia medžiaga-!aukštOi 
dėlto, kad vieni jų patys pjniu gj.vunėiių_mikrobu. bakterijos arba jų užuo- 
savaime gema, kiti galėjo PaIiktos "bonkos daržinėj'e mazgos nepraeis iš oro 

• tani enyje gyven i. jbuvo taip pat pilnos mikro-
Kitas italų mokslininkas, bu. Bonkose, kurios buvo 

Redi, ėmėsi tyrimų, kaip‘paliktos leduose (glečeruo- 
atsiranda baltos kirmėlai- se), jokių gyvūnėlių neras- 
tės. Jis nustatė, kad tos ta. Jos buvo tyros, be jo 
kirmėlaitės atsiranda is mu-lkios gvvvbės žymių, 

įsių padėtų mėson kiaušinė- Mokslininkas Tyndall pa- 
liu. T*r---- x-------- —:_

visose qUdau-ikietu kamščių, užtenka
• i * tik

Visi jie
net iš darbo žmonių praturtėję, 

ujcu šiandien kai kurie jų 
jau į darbo žmogų žiuri iš 

nors prieš 20 metų 
darbo žmo-

už-!bet

vojąs lietuvis 
syti LDD. 
straipsniai vienas 
pildo, tai komisija nutarė 
premijų sumą—$25—pada
linti pusiau ir abiem auto
riam paskirti po $12.50.

Komisija dėkoja visiems 
dalyvavusiems konkurse. Jo 
gausus dalyvių skaičius ro
do. kad susidomėjimas Lie
tuvių Darbininkų Draugija 
ir jos “Darbo” žurnalu yra 
didelis. Konkurso dalyviai 
neabejotinai padėjo LDD 
tikslams išgarsinti.

Vajaus Komisija:
V. Sirutavičius,
J. Sonda,
J. V. Stilsonaa.

antra cuivk rf

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

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

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

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

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

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

lių. Jei musės neprieis pne;darė išvadą: Ten, kur ty 
mėsos ir nepadės kiaušinė-;ras, šaltas oras, kaip Švei
kų, tai baltų kirmėlaičių ne-’Carijos ledynuose, gyvybė 
atsiras. | atsirasti pati savaime ne-

Toliau mokslininkai nu-gali; ji gali atsirastiji gan atsirasti ten, 
kur oras šiltas, pilnas dul
kių. Bet, kaip vėliau pa- 

valgant apkrėstąfmatysime, jis klydo, 
arba geriant kąl Kitas anglų tyrinėtojas, 

įnors apkrėstą kirminų kiau-!kunigas Needham, taip pat

statė, 
kai ir 
sirasti 
maistą

kad kirminai-lisnin- 
kiti parazitai gali at-

įšinėliais. Iš parazitų kiau- 
įšinėlių žarnose arba žmo
gaus kūne išsivysto kirmi
nai. Tam tikslui
maisto sanitarinė priežiūra, 
[kad gyventojai neapsikrės- 
tų blogu, nešvariu maistu.

Bet atsirado moksHninkų, 
kurie pradėjo abejoti, kad

;uo-.jis pats toks pat 
» °,gus buvo.

visos bakterijos ir Turto 
žūsta. Taip Louis vydi,

Pasteuras galutinai įrodė, 
kad iš negyvos medžiagos 
negali atsirasti gyvybė, ko
kia ji bebūtų.

(Bus daugiau)
A. Dargis.

viduje
sporai

U žgrobimų T yrimai 
Plečiami

nieks jiems nepa 
bet budinga yra tas, 

kad tie praturtėję ponai, 
ypač bevaikiai, via tikri 
šykštuoliai. Gal tik pora 
jų skaito vieną kitą laikraš 
tį. Visi kiti visai neturi jo
kio supratimo apie lietuviš
ką knygą ar laikraštį. Pa
siūlęs jam užsiprenumeruo
ti laikraštį, išgirsi visokių 
išsisukinėjimų, net ir tokių: 
“Ką man duos tie jūsų laik
raščiai," arba “Aš skaitau

SKAITYK GYVĄ
ANGLIAKASIŲ ISTORIJĄ

Ją parašė Krank Lavinskas 
ir A. J. Kanišauskas, abu seni 
angliakasiai. Tai 500 puslapių 
knyga, kurioj vaizdžiai aprašy
tas angliakasių gyvenimas ir 
daug kitų dalykų. Kas skaitė 
tą knygą, visi ja patenkinti. P. 
Adomaitis iš Barre, Mass.. sa
ko: “Puiki knyga.” Tą patį ra
šo T. Tamašauskas iš Detroit, 
T. .J. Kučinskas iš Chicagos ir 
tt. Įdėk i laišką $2. parašyk 
aiškiai savo adresą ir pasiųsk:
Frank Lavinskas. 4141—46th 
St.. Long Island City 4, N.

(13)
Kersteno komisijai atsto-' 

vų rūmai pavedė ištirti Pa-jvietos laikraščius,” nors aiš- ir gausi tą knygą
Ivoltii/Y nanriviKinrio -Ti ion'

domėjosi gyvybės atsiradi- pirmąjį 
mo klausimais. Jis (1745 
metais) padarė tokį bandy- 

dabar yra'mą. Sudėjęs mėsos gaba
liukų, šieno ir kitų medžia
gų į bonką, bet neužkimšęs, 
jis virino jas labai trumpai.
Vėliau jas užkimšęs kamš- 

.. „ . , čiais, po 1-2-3 savaičių ty-
!bakterijos, pirmagyviai ir.rė mikroskopu ir visose už- 
kiti mažieji negali patys markose jis surado daugybę 
savaime atsirasti iš šieno smulkių, mikroskopu ma- 
arba kitų dalykų. tomų, gyvūnėlių. Jo ban-

Anglų fizikas Tyndall dymai buvo atlikti klaidin- 
padarė tokį bandymą. Jis gai, o kodėl pamatysime 
padarė mišinį iš 54 jvai-vėliau. Bet jam tenka gar-^išplečiamas.

balti jo pagrobimą. Ji jau 
daug darbo atliko. Pagal 

•pirmąjį atstovų nimų nuta
rimą komisija tegalėjo tyri-J 
mus daryti tik Amerikoj.

Atstovų rūmai, pamatę,1 
kokios brangios medžiagos' 
komisija gauna, nutarė jos' 
veiklą praplėsti ir leisti tir
ti ne tik Pabaltijo, bet ir ki
tų kraštų, kurie yra komu
nistų pavergti, užgrobimą. 
Vadinasi, komisija galės 
tirti ir Lenkijos, ir Vengri
jos ir kitų šalių pagrobimą.

Tokiu budu lietuvių pa
stangomis pradėtas darbas

<*ooooooeooooeoeeoeoeoeooseooooooo9006ooeoooeeeeeoooer

Pabandykite užsisakyti bendruomenini, laisvą nuo bet 
kurios partijos, savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
kuri duoda labai daug visokios informacijos iš visų 
gyvenimo sričių—technikos, mokslo, meno. politikos, 
tikybos, darbo, socialinės srities, visokių išradimų, at
radimų ir naujausių sumanymų bei pastangų, kokias 
tiktai Įstengia žmogaus protas ir valia. “Nepriklau
somoje Lietuvoje" jus rasite visa. kas tiktai jus gali 
dominti.
Kaina: Metams Kanadoje $5. Amerikoje $5.50. visur 
kitur—$6. Metinę prenumeratą galima mokėti ir da
limis. Adresas:
Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St„ Ville Lasalle, 

Montreal. P. <|„ Canada



KELEIVIS. 50. S0ST6K

GRAŽUS ROBERTAS VIRTO ROBERTĄ

venti.
Kas yra aukštas kraujo'spaudimas didesnis.

Aukštas Kraujo Spaudimas
Širdies liga šiandien yra mą turi vyresni žmonės, 

didžiausias piktadarys, nes persk ilę per 40 metų. \ y- 
ji per metus pakelta šimtus lai didesnį spaudimą gauna, 
tūkstančių žmonių, širdies arti 60. o moterys netoli 5(U 
ligų yra įvairių. Vienos metų amžiaus, bet kodėl j 
yra labai pavojingos ir taip yra. nežinoma. \ ieni 
gresia greita mirtim, kitos sako, kad spaudimas padi- 
yra mažiau pavojingos. deja dėl to. kad gyslos, ku-

Pagyvenę žmonės daž- riomis kraujas bėga. su lai- 
niausiai turi “aukštą kraujo ku pasidaro kietos, nepade- 
spaudirną.” Tai irgi yra da širdžiai kraujo transpor- 
liga, kuri kaliais greitai nu- tuoti, todėl širdis su dides- 
varo žmogų i kapus, bet ne jėga turi kraują varyti, 
protingai gyvenant, žmogus Kiti mano. kad į kraujo 
gali ilgai su tokia liga gy- spaudimą atsiliepia inkstai.

• •Jei jie blogai dirba.

spaudimas?
Širdis vra musu 

maitintoja. Ji pumpuoja 
kraują su deguonim (oxy- 
gen) į visą kūną ir tuo bu- 
du kūną maitina. Netekęs 
deguonio kraujas grįžta i 
širdį, iš kur jis vėl, gavęs 
deguonio. pumpuojamas į 
kūną. Kraujas eina iš šir
dies j kūną tam tikrom gys
lom. kurio? vadinasi arte
rijos. Grįžta į širdį kitom 
gyslom, kurios vadinasi ve
nos. Venos yra arti odos 
paviršiaus ir kai kuriose 
vietose (rankose, kojose* 
matosi plika akim.

Širdis išspaudžia kraują) 
i arterijas su tam tikra jė
ga. spaudimu. Toji jėga 
yra matuojama tam tikru 
aparatu. Jeigu kraujo spau-Į 
dimas yra 120, tai reiškia, 
kad jėga, su kuria širdis iš-

tai 
Pas

kutiniu laiku atsirado nuo-
kuno'monė. kad kūne atsiranda ■

tam tikros medžiagos, ku
rios susigeria į kraują ir pa
sunkina jo bėgimą, todėl 
širdis turi smarkiau dirbti.

Kuo aukštas kraujo spau
dimas kenkia?

Kraujas kūne išnešioja
mas arterijomis, kurios kuo 
tolyn nuo širdies, tuo smul
kiau šakojasi ir pasie
kia \isus kūno pašalius. Tie 
•naujo indeliai yra jautrus 
spaudimui.

Robcrt Cuweli (kairėj) nutrauktas su savo žmona, su ku
ria jis susilaukė dvieju vaiku. R. t owell buvo Anglijos 
karo lakūnas pasižymėjęs mūšiuose. Dabai* tas pats Rob- 
ert Cotvell virto moterimi ir vadinasi Robertą. Tas ne
paprastas lyties pakeitimas domina viso pasaulio gydyto
jus.

riuos dirbo visą amžių. Jei-J bendri 
gu žmogus nekreipia į tuos 
reiškinius dėmesio ir gyve
na. kaip gyvenęs, tai krau
jo spaudimas gali pasidary
ti pikta liga. Bet jei žmo
gus griebsis priemonių

Kuo didesne 
jėga kraujas pumpuojamas, 
tuo kraujo indelių sienos 
turi atlaikyti ii dėsnį spaudi- 

Jie pradeda kietėti, 
trauktis, o nuo to 

savo ruožtu kenčia širdis. 
Kai vra

praceda

jspauaimas
nuk<

brau i orv i <1 VA J CA « VA 1 V *- VA
kelti gyvsidabrio

u. II. Kovo I? 1954

Vaikų Tėvas
Pavirto Motina

Nors jau keliolika vyrų 
operacijų pagalba pasidarė 
moterimis, bet tokie ivvkiai

J. JASMINAS

Vienuolyno Mūras
“Tokiu atsitikimu gal 
nsta sutiksi pasinaudoti 
ino reikmenimis? Po ke

tam
pirma norėsi išsimaudyti

čia duodama apysakaitė yra pa-, 
i:nta iš J. Jasmino knygos “A Kiss .. . ,

i . , , .. .. jin the bark.” Toji knyga pirmu tamsta SUtlKSl pUSinaUUOtlvis dar yra didele sensacija, kartu buvo išleista Lietuvoje r*;;. ™.,,
bauar mulTiocu tu," nėl-i L-u«rIicničH lietais, bet ten konfiskuota.. e?*’. . .. - ? ", 1 ją- išverst* anjdų kalbom išleido Jįonės, manau, tamsta visų

įvykiai, ir 1S vvru atsiradu- -Naujienos.’ 1789 So. Halsted M.. . ’ _ . ....... 1

sias moteris galima suskai- Cnuagoj.
----------- vonioje.
draugu pobūvyje, Netrukustyli ant pirštų. Bet atrodo, 

kad jų skaičius vis didėja.
Nesenai Anglijoje dviejų apįe 

vaikų tėvas, geras sporti- buvo 
ninkas ir karo lakūnas Bob

,Cowell, po operacijos pasi-jg^novės laikų romantikos.

Geru 
kažkaip

po

darė moterį;

skanios va- 
lovoje,pradėta kalbėti karienės

vienuolynus. Jiems puikiais naktiniais marški-
prikišama, kad jiejniajs aprengęs.

drauge su reikšme neteko

įur būt tai kad muSų vienuolės—pap
lūs pats įdomiausias Įvykis :rastos neįdomios davatkos.1

gulėjau

Nuo berniukų pataisos 
namų iki mergaičių—vie
nuolyno—buvo keletas var
stų. Tą kelionę rengiaus 

pėsčias, bet lii)š-

: medicinos istorijoj, nes iki get 
šiol dar nebuvo pastebėta, 
kad kelių vaikų tėvas po 
daugiau kaip 10 metų vedy
binio gyvenimo pakeistų ~ ‘ ziuoti—jo
lyti. j —Tiesa, nieko ypatingai Netrukus kioksojau puikio-

I Bob Covvell buvo aukšto įdomaus tose vienuolėse nė-‘je karietoje, vežikas sėdėjo 
-tarė jaunas teisėjas N. prvšakyje ir pora puikių,

kiti kaltino pasaulie- 
tapę labai prafc-cius: jie

tiškais, ju nebeviliojąs už- r‘LzyfcluotI .. 
ginto įdomumas. . • arkliais, žinoma.

kariškio sūnūs, geras futbo-'ra, 
lininkas ir
ypač mėgėjas dalyvauti au-;nai vis dėlto šiek tiek turi.’go. \ os

sportiniakas.Į—Bet romantikos vienuoly-.nušertu arklių linksmai bė-
___  _____ ____ ___  ____ _  . sustojome prie

Ka-'.Jums, matau, nė vienam ne-jvienuolyno durų, išpuolė 
ro metu jis buvo kovos lėk-teko arčiau susidurti su sena vienuolė.
'tuvų pilotas. Praslinkus) vienuolėmis, o aš turėjau “Tegu bus pagarbintas 
| keturiem metam po karo,imažytĮ nuotykėlį, kuris, ma-Jėzus Kristus.
,1948 metais jis pastebėjo,)nau, prie gerų norų galėjo “Per amžių 

pasibaigti labai romantiš
kai. . . .

—Prieš trejetą metų.—jis

tomobilių lenktynėse.

uomenėse vaikų yra kad pasikeitė jo fizinė sa- 
daugiau negu senų žmonių,'vijauta, o taip pat reagavi- 
nežiurint, kad seniai ilgai mas į įvykius. Daktarai
gyvena. - I nustatė, kad jo kūne pasi-Įmusų prašomas 

Huteritai laiko gimdymų'reiškė aiškus moteriškumo i toliau,—pabaigęs
kontrolę nuodėmingu daly- ženklai.
ku, o vaisingumą—dorybe. Bob Covvell metė sportą,

nūs. pasirinkau rašyti 
lomini darbą tema:

pasakojo 
egzami-'

amžius.—at
sakiau.—Buk tamsta gera 
nurodyti, kur čia yra maža
mečių pataisos namų vedė- 
ja?

“Tai aš, tamsta. Labai

sveikatai palaikyti, tai jis Paprastai moterys gyvena metė senus draugus ir pasi-žamečių nusikaltimai
gali ilgai gyventi, ligos ne
jausdamas.

Pirmoje eilėje reikia ne
pervargti. Nėra reikalo sė
dėti rankas sudėjus, bet

dip-
Ma-
pas“ į —— - —K. | - - - — — —' — — - - | i

ilgiau už vyrus, bet . pas hu-davė daktarų globai, kurie mus. Pradėjau rinkti me 
teritus yra atvirkščiai: vy-pradėjo leisti jam hormo- džiagą ir pamačiau, kad, 

-, - - metų, pada-.deja, tuo klausimu labaimote-nūs. Po keliu 
ris, ir atrodo, kad dėl to l iūs kelias 
kaltas yra vaisingumas/Bob Covvell pa

prašau tamstą Įeiti . . .” 
Įėjęs i vidų ir nusisiau-

tęs. paaiškinau vienuolei at
vykimo tikslą ir padaviau 
raštą. Ji liepė pakviesti se
serį .Mariją. Netrukus kam-

operacijas, iš mažai atspausdinta. . . . Kąjbarin įėjo jauna, išbliškusi. 
jasidarė mote-*daryti? Profesorius patarė bet visai nebiauri mergaitė

vienuolės rūbuose.
“Tai sesuo Marija.” senė

tarė. “Ji tamsta’ pagelbės

dirbant darbą reikia žiūrė-1 Nors huteritų moterys yra ris. Jo žmona gavo “divor-: pačiam aplankyti mažame 
ti. kad žmogus nenuvargtųJ stiprios ir labai retai miršta są” 1952 metais ir ištekėjo,čių pataisos namus ir vie 

jo abi duk-jtoje su dalyku susipažinti 
metų, o kitą Tuo reikalu kreipiausi į tei-iir viską parodys.” 
>oti giminės, .singumo ministeriją leidi- Ėmiau klausinė

au.Atas kraujolDaug ilsėtis. Ypač yra'gimdymo metu, bet dažnas už kito vyro, o jo abi dūk-,toje su dalyku susipažinti, 
tai pirmoj eilėjĮsvarbus geras miegas, nes nėštumas jas išsekina ir su-reles, vieną 10

nčia kraujo indai, ku
rą inkstuose ir >mege- 

0 pati širdis, stum- 
stulpelildama kraują su didele jėga,

ne
,»•>_ nvse.j.c- -

120 milimetrų. Kai širdis 
išstumia kraują, spaudimas 
yra didžiausias, o kai širdis 
priima kraują, spaudimas 
yra mažiausias. Todėl pa
prastai du skaičiai rodo 
kraujo spaudimą: jei spau
dimas yra 120 80, tai reiš
kia, kad širdžiai kraują stu
miant, spaudimas yra 120, 
o širdžiai kraują priimant 
—spaudimas yra 80. Ame
rikoj normalus spaudimas 
skaitosi tarp 120 80 ii 
110/90.

Kodėl atsiranda didesnis 
kraujo spaudimas? Į ši 
klausimą daktarai nežino 
atsakymo. Pastebėta yra.
kad aukštą kraujo spaudi- ka

taip pat pradeda pailsti, nes 
negauna užtenkamai krau
jo. Tada žmogui po men
kiausio judesio trūksta 
kvapo, jo kojos pradeda 
tinti, jis dažnai kosti, nes 
plaučių srityje kraujas blo
gai vaikščioja.

Kuo pasireiškia aukšta 
kraujo spaudimas?

Pirmiausia žmogus ken
čia r.uo galvos skausmų. 
Vos atsikėlęs, iš ryto. žmo 
gus jaučia aštriu 
galvoje (kartais pakaušy
je). kurie dienai įpusėjus 
praeina. Žmogus pasidaro 
nervingas, jaučiasi visą lai
ką nuvargęs, sunkiai atlie- 

paprastus darbus, ku-

POPULIARIAUSIEJI AKTORIAI

Alau l.add ir Marilvn Monreo paskelbti populiariausieji 
1953 metu aktoriai už ju vykusius vaidinimas filmose 
"Shane.“ “Genllemen l’refer Blondes” ir *‘How to Marry a 
Milionaire.”

miegant visi organai ilsisi mažina atsparą mirčiai. Į12, paėmė globoti 
ir spaudimas taip pat būna Pasauly yra daug religi-'Jos nieko nežino.
daug žemesnis kaip dieną, nių 
Nereikia bėgioti, 
lošti golfą ir bendrai užsi
imti tokiu sportu, kurs rei
kalauja jėgų. Geriausias 
sportas yra pasivaikščioji
mas tvram ore. Storiem 
žmonėm tuomet patartina 
numesti svorį, bet tą daryti 
tik po daktaro priežiūra, 
nes nesveika yra suliesėti 
staiga. Numesti svorį rei
kia pamažu, kari dar dau- 
giau nepakenkti širdžiai. 
Kad palengvinti inkstų vei-

kausmubikimą. gerai yra susilaikyti 
nuo druskos. Kartais dak
tarai visai uždraudžia mais
tą. kurs savy turi nors ti*u- 
puti natri jaus (druska turi 
jo labai daug), bet jei dak
tarai ir nėra uždraudę, tai 
visvien geriau druskos ne
vartoti arba vartoti labai 
mažai. Gerai ilsėtis, vengti 
nuovargio, gyventi ramiai.

meti jaunąją 
Senoji kiek pa- 

bet netrukus nali- 
Tada ne
jaunąją : 

ii. pasirodė, buvus studen
tė. o dabar jau trečius me
tus gyvenanti vienuolyne. 

Keletą valandų dirbome

jųjmo ir netrukus gavau ji. J vienuolę 
Ten buvo parašyta: Ponui i kioksojo

leidžiama susipažinti,mo mus vienus.
kad vaisingumas yra reli- gimimo metrikus ir pasiva- su pataisos namų darbu žvmiai iškvočiau 
ginė dorvbė. Indijoje ir dino Miss Robertą Eliza-,mokslo reikalams. . . .
Kinijoje, nežiūrint nuolati-(beth Covvell. Kiek laiko Pirmiausia nuvykau į N 
nių epidemijų ir bado, ne-naujoji moteris gyveno su berniukų pataisos namus, 
žiūrint laba: didelio mirtin- tėvais ir seserim, o kur šiuo .Jų vedėjas, leidimą per-l 
gurno, gyventojų prieaug- metu yra, spauda neskelbia.
lis vra didelis ir spartus,'
bet vistiek mažesnis už hu-{ .įklausė, ar rengiuosi
teritu, kuriu miitin'juma?.Aprrokami ka,p MoRytoja'

kad
sektų ir ištisų tautų, tėvas pavirto į moterį.

plaukti, ypač Azijoje, kurios mano, Bob Covvell pakeitė savo.NN

skaitęs, priėmė mane labai jdrauge ir susibičiuliavome, 
lipšniai. Jis tarp kitko pa- butą no tik gražios, betAlaus Padavėjai Geriau .iklause, ar rengiuosi tuo 
(klausimu rašyti veikalą? 

Mokytojai Amerikoje į ra-lRamiai atsakiau, taip. Ma-gyvenant Amerikoje, yra
labai žemas. Huteritai sa-!dėdami tegauna per metusi čiau, mane 
vo vaisingumu ir nuolat di-'tik $2,300. Baili alaus pa-į 
dėjančiu skaičium parodo,(davėjų (fcartenderių) už fo
kas atsitiktų, jei visi žmo-Jtoki" atlyginimą negausi, 
nes nesilaikytų gimdymų Todėl ir trūksta mokytojų, 
kontrolės ir daugintųsi be
sai.Ko.

Nustatvs Sužadėtiniu Kaina
Afrikoj. Rytų Nigerijos 

(negrų valstybė) parlamen
tas išrinko komisiją, kuriai 
pavedė paruošti sužadėtinių 
kainų pasiūlymą. Mat, ten 
tebėra mada reikalauti iš

lesijaudyti, tai yra sąlygos, 
kuriu turi laikvtis žmonės

aukštu kraujo spaudimu, jaunikio už sužadėtinę atly-
_ Iginimo. Tėvai—taip skun-

_________________ Idžiamasi Nigerijos parla-
... . . _ jmentui — reikalauja tokių

t (lisingiausi Zmozics didelių sumų. kurių papras-
--------- {tas jaunikis nepajėgia su-

Amerikoje ir Kanadoje.‘krapštyti. Parlamentas ma- 
smulkiomis benriruomenė-Įno imtis priemonių, kad te
mis. gy vena religinė sekta,|vai nespekuliuotų savo duk- 
vadinama huteritais. Hute-Įterimis. 
ritai atkeliavo Amerikon iš j Pasaulyje visokių bėdų 
Rusijos 1874-77 metais iriesama.
apsigyveno bendruomenė-)-----------------------------
mis. Jie yna baptistų sek- Rusijos vyriausybė paža- 
ta, tai reiškia, tiki, kad 
krikštyti galima tik suau
gusius, nes vaikų krikštiji
mas neturi prasmės. Iš ki
tų baptistų ir nebaptistų 
huteritai išsiskiria savo ne
paprastu vaisingumu. Jie 
gyvena pagal biblijos žo
džius “veiskitės, dauginki
tės ir pripildykite žemę,” ii 
vaisingumą laiko religine 
dorybe. Kiekviena moteris 

'•tarp 45-50 metų turi po 10 
’ir daugiau vaikų. Huteritų

dėjo, kad greitu laiku bus 
pagaminta ii* išparduota 
žmonėms 1.000,000 televi
zijos aparatų. Kol kas vi
soj Rusijoj e.-ama tik apie 
250,000 televizijos aparatų, 
kurių .ekranas yra maždaug 
atvirutės dydžio. Dabar 
gaminami geresni ir dides
ni aparatai, bet kol bus pa
gamintas milionas gali pra 
eiti keli metai. Taip lėtai 
Malenkovo pažadas yra pil 
domas.

PROKURORAS
•x; -X.'

• .3
Šita jauna studentė iš Egip
to. Liela Taklay, 23 metu. 
dabar mokosi pietinės Kali
fornijos universitete. Bet ji 
jau yra paskirta distrikto 
prokuroru Egipto sostinėje 
vienoje dalyje. Ji bus pirmo
ji moteris prokuroro pareigo
se visuose Viduriniuose Ry- 
tuo.

skaito mokslo 
žmogumi, galinčiu padaryti 
įtakos Įstaigos likimui. Ne- 
siaiškindamas leidau skai
tyti kuo nori. . . . Lipšnusis 
vedėjas paprašė mane nie
kur kitur nesustoti, o būti
nai apsigyventi pas jį. su 
kuo mielai sutikau. Tada 
paklausė:

“O kur tamstos bagažas? 
Aš pasiųsiu žmogų atga
benti . .

Aš, aišku, neturėjau jo
kio bagažo, bet nesumišda- 
mas paaiškinau:

“Bagažo skubiai išvykda
mas nepasiėmiau.”

Tada jis pasiūlė:

ir simpatiškos mergaitės.
Prieš išvažiuodamas pa

prašiau parodyti vienuoly
ną. Tyliu vienuolyno sodu 
beeinant, staiga paklau
siau :

“O pasakyk, tamsta, ko
dėl štai tamsta įstojai į vie
nuolyną? Esi jauna, graži, 
mokyta. . . . Rodos, galėjai 
gyvenime laiminga būti.”

Ji tyliai atsiduso.
“Ak. tai vis ta nelaimin

ga meilė. . . Matai, tamsta, 
’simylėjau aš vieną vaiki
ną. studentą. Jis sakė taip 
pat mylis ir žadėjo vesti. 
Bet . . . gavo tarnybą pro
zinei ioje, išvažiavo ir. po 
poros mėnesių, nė žodžio 
netaręs, vedė kitą. Gali

(Nukelta į 7 pusi.)

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių Melams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
dideli 100 puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai las daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, 1 ngvų pa
siskaitymu ii ras platų kalenda)dūmą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su įvairiais pa- 
aiš'kinimais, kaip atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.

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

“KELEIVIS”
636 Rast Broadway South Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
LENKIJOS ŪKIŠKOS BĖDOS

Lenkijos “prezidentas” B. Bierut Lenkijos komu 
nistų partijos suvažiavime nusiskundė, kad Lenkijos že-Į 
mes ūkis nepajėgia pristatyti kraštui reikalingo maisto. 
Kaip Sovietų Rusijoj taip ir komunistinėj Lenkijoj iš
jungti valstiečiai negali ir, gal būt, nenori dirbti valsty
bei už dyką.

JAPONIJOS G1NKLAVIMASIS

Japonija ir Amerika pasirašė sutarti apie Amerikos 
pagalbą japonams apsiginkluoti. Japonijos prekybos ir. 
pramonės ministerija praneša, kad japonų pramonė gaus’ 
iš Amerikos užsakymų už 1OO,OOQ,(MM) dolerių gaminti' 
amuniciją ir kitokią karišką medžiagą japonų armijai.

PRANCŪZAI PLANUOJA

Prancūzijos ūkio planavimo komisija išdirbo ketu
rių metų ūkio planą, pagal kuri krašto gamyba bu
tų pakelta 25% ir ūkio kėlimui butų išleista apie 20 
bilionų dolerių. Naujas ūkio planas turi tikslo pagerinti 
gyvenimą Prancūzijoj darbininkams ir valstiečiams.

ŽIRAFA LAI KIA GARDŽIU UŽKANDŽIŲ

Londono zoologijos sodo tarnautojas valo svogūnus, o gar
dus svogūnu kvapas priviliojo ilgakaklę žirafą, kuri lau
kia, kad ir jai iš tų svogūnų teks kas nors. žirafos labai 
mėgsta valgyti svogūnus.

panaikino, bet sustiprino,susirinkusi kariškos dikta-^miesto gana toli. Ar turė- 
darfcininkų pasiryžimą vie-jturos valdomo krašto sosti-jčiau bėgioti toki galą i pa- 
ningai kovoti dėl savo tei-'nėje, tą reikalą nutylėjo ir’simatymus? Laipioti per 
siu. Ir tepamėgina šian-paliko mažutei Kostarikai mūrą? Taip, tai butų ro- 

atkreipti pasaulio dėmėsi į'mantiška, bet ar tiek patdien
ti!

tokį nutarimą padary-
Ž-is.

Ką BALF’as
Pasiuntė Europon

šiais metais sausio ir va
sario mėnesiais BALF’o 
centro vadovybė lietuvių 
tremtinių šalpos reikalams 
išsiuntė i Europą $10,402.- 
75 pinigais, 28,839 svarus 
drabužių ir avalynės, 21,- 
(M)0 svarų amerikoniško sū
rio, 22,000 svarus pieno 
miltelių ir 100 FOA-CARE 

Į pa kietų.
Iš pasiųstų pinigų 

786.75 yra skirti Vasario 
šešioliktosios Gimnazijos 
išlaikymui, gi likusieji $6,- 
616 kitiems tremtinių rei
kalams: ligoniams, sene
liams, vaikučiams, 
mokyklų rėmimui.

tą plėgą.
Kostarikos respublikai

| malonu—nežinau. Tiesa, iš- 
ir, važiavęs truputi gailėjaus,

jos prezidentui socialistui bet turėjau daug darbo ir 
Jose Fugueres Ferrer teko'netrukus užmiršau šitą ma- 
garbė pakelti kariškų dik- žą nuotykėli.
taturų ir fašizmo klausimą 
Amerikos respublikų gyve
nime, bet konferencijos 
dalyviai manė, kad bus ra
miau palikus tą klausimą 
nesvarstytą. . . .

J. Str.

VIENUOLYNO MŪRAS

Greita Pagalba
Ar jūsų kojos dešra, niežti, skau

da? Vartok ZAI.B ir vėl šypsokis. 
Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (kornus) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistu dalys suteikia 
greitų pagalbą. Prisiusk $1 (C.O.D. 
r.esiunčiam). Pasiuntimą apm<»kani.

Bridgefield Drug Co.. Dept. 6. 4G1 
Cregmry St.. Rridgepert. Conn.

Proga Vasarotojams!
(Atkelta iš 6 pusi.) Į ,,nuomuoju visai vasarai <5 mė- 

koks nesiams) 6 kambarių butą su vonia, 
q karštu vandeniu, elektra, už $450. 

man. SU- Taip pat išnuomuoju kambarius 
o-alo naci-' * vienai nakčiai $5. o savaitei—$20).

.*1 Kambariai su valgiu—$35. PuikitO neiŠdrį-,vieta vasarotojams.
Steve J. Milinski,

Box 105,
Wells, Maine.

(
gg Jtamsta įsivaizduoti,

vargo

ARGENTINOS OPOZICIJA

Argentinos demokratų partija pereitą savaitę turėjo 
pasitarimus dėl dalyvavimo dalinuose (viceprezidento ir 
pusės kongreso) rinkimuose. Partija negalėjo prieiti jo
kio nutarimo, nes dalis delegatų apleido pasitarimą. 
Maža dalis socialistų irgi atskilo nuo socialistų partijos 
ir persimetė Į Perono rėmėjų eiles.

KorespondencijoS
BROOKLYN, N. Y.

PRAŠO GRAŽINTI
KELIONPINIGIUS

ILGO VARDO ŽMOGUS

Pietų Afrikoje yra žmogus, gelžkelių tarnautojas 
kurio pavardė skamba šitaip: “Maximilian Raoul Ricb- 
ard Bentinck Bourbon Montpensier Chalous Frixon Col- 
zeau Kennedy Van Dam Van Issault de Frizon.” Te 
žmogaus tėvas turėjo tokią pat pavardę, bet prie jos dar 
buvo kergiamas žodis “Orange.”

Lietuvių Bendruomenės

Balandžio 10 d., 10 vai.

Po $1—S. Adomaitis, And- 
riušiai. Andriuškevičius, Auko- 
Baltuška, Bilkauskas, Cilince- 
tojas, Aušiura, M. Balčėtis, 
vičius, čėsna. Dailidė, Dragu-

Apreiškimo parapijos salėj, nas, Drobinis, Dulkis, Glemža, 
259 No. 5th St. (prie Met-Halop. Ivanauskienė, Janušai- 
ropoiitan Avė.) įvyksta Lie-tienė, Januška, Jakubaitienė, 
tuvių Bendruomenės Balti-jJusius. Kastas, Kinderas, Kun- 
morės, Bostono, Hartfordo,Įdrotas’ Lekavičienė, Lydeka,
New York o ir NewarkoNamavičienė’ Obeisvičius. Pa 

pečkienė, Petronienė, V. Povi- 
1 lionis, Riva, Rutkaitis, Sadaus-apygardų konferencija, į

ALIEJUS NIGERIJOJ

Afrikos anglų kolonijoj Nigerijoj atrasta aliejaus Ir 
dabar inžinieriai iš Amerikos ir Anglijos ieško naujų 
aliejaus šaltinių Nigerijos džunglėse ir tropikų balose. 
Iieškojimą apsunkina kasdien krintantis lietus ir neperei
namos girios. Bet prospektai esą geri ir aliejaus ieškoji
mas tęsiamas.

kurią kviečiami apygardų, 
apylinkių vadovybių nariai, 
seniūnai ir apylinkių ir se
niūnijų atstovai 
nuo 25 asmenų), 
ji gauti nakvvne

KĄ AŠ SIULAU
Prasidėjo SLA vyriausių daug jaunesnę ir energingą 

pareigūnų rinkimai. Spau- Eufroziną Mikužiutę ir 
doje jau buvo balsų, reiš-'duosime progos jai parody- 
kiančių nuomonę, ką tais ti savo gabumus, 
pareigūnais rinkti. Tuo rei-Į Prezidentu aš siulau rink- 
kalu noriu ir aš savo nuo- ti adv. W. Laukaiti, vice- 
monę pareikšti. prezidentu P. Dargi,

Man atrodo, kad kai ku
liuos reik pakeisti naujais, 
reik įleisti Susivienijimui 
naujo kraujo. Aš nieko ne
turiu prieš dabartinius va
dovus, bet, manau, kad jau 
nusibodo vis tie patys as
menys ; atrodo, pavargo 
jie su mumis
ypač sekretorius Vinikas.jtai

kienė.
nienė.
niais.

Urbai’ienė. Vičienė. Zdn-
Kiti aukojo smulkes- 
Viso surinkta auką 

(vienas j kurią sumą neįskai-
Norintie- tomą Lietuviu Tremtiniu Drau- 
prašome gijos betarpiškai ekstra dar

kreiptis iki balandžio 5 d. sumokėtos $75 išlaidos, 
į J. Šlepetį, 47-12—39th Pl.r 
Sunyside, L. I., N. Y., o 
konferencijos darbotvarkės, 
pranešimų, nutarimų, pro
jektų ir kitais reikalais į A.
Šaulaitį. P. O. Box 507,
VVaterbury, Conn.

Visiems aukotojams nuošir
džiausiai dėkojama.

Komitetas.

Ištrėmė Už Unijos 
Susirinkimą

PATERSON, N. J. l Visur, kame 
darbo žmogus turi

ninku K. Gugi, iždo globė
ju adv. S. Briedį iš Brook-
Ivno.

J. F. Bacevičius,
352 kuopos narys.

Massachusetts. Maine ir New 
valstijose pernai

poru batų.'Kaunas po 
yra trečdali visoj Amerikoj;kovai—$12.

ir Hampshire
kariaudami,'pasiuvo iG6.ooo.ooo

pajau praeitą vasarą jis 
darė man Įspūdžio žmo-’ 
gaus, reikalingo poilsio, ir 
todėl aš esu tikras, kad me? vio

siuvamu batu.

Amerikos didžiosios šal
nos organizacijos daugeliui 
tremtinių, atvykusių i Ame
rika, suteikė pinigines pa
skolas apmokėti kelionei išj 
uosto i gyvenamas vietas.; 
Kadangi tai yra 
tai jas gavusieji turėjo grą-;v 9 
žinti tiems, iš kurių gauta.’ *
Bet kai kurie tremtiniai dar ^)ei ’P 
iki šiol tų paskolų negrąži °

tai smūgis buvo 
žinojusi, norėjau 
daryti. Tiesa, 
sau, bet pasirinkau kitą ke
lią: įstojau į vienuolyną. 
Po kiek laiko nusiraminau 
ir, žinoma, gailėjausi, bet 
jau buvo pervėlu. Paskui 
pripratau. Dabar nieko ...”

Tuo tarpu priėjome aukš-į 
tą vienuolyno sodo mūrą.' 
Aš tariau:

“Štai kokie aukšti murai 
dabar saugoja tamstą. Per 
juos berneliui viliotojėliui 

^neprieiti.”
Ji atsakė žemvn žiurėda-

paskolosj™/Ar gali mūras ką sulai 
Mūrą visada galima 

Jei tik vra

no.
Dabar šalpos organizaci-

GYVŲJŲ ŽEMĖ?
Ar žinai, kur randasi Gyvųjų Že

mė? Ps. 27:13-14. Jei nežinai ir 
nori sužinoti, tai rašydamas pridėk 
3c ženklą. Informacija duosiu veltui. 

Alik Amin
3444 Mass. St.. Gary, Ind.

(12)

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (16)

ATGAIVINIMO LAIKAI

“Tiesą tamsta sakai,” ta
riau. “Deja, turiu įdomų 

manjos atspausdino tokių skoli- :
ninku sąrašus. Juose yra
apie 60 lietuviu pavardžių,! . . . ..... ...
kurie dar skolinei apie ,r
000. Yistik reikėtų suprai 
ti, kad gautieji pinigai buvo! 
tik paskola, todėl privalu 
atsiteisti, ypač, kad po ke 
leriu metu iau visi vra«. - v »•
jėgųs tai padaryti.

jau laikas važiuoti 
! Gražiai padėkojau jai už

įminti.
dėjo.

na

PRAŠO GRAŽINTI 
VOKIEČIU NUOSAVYBE

(Tęsinys)
Vienas iš gražiausių žodinių Bib

lijos paveikslų apie atsteigimo lai
kus, yra tas. kurį nupiešė pranašas 
Malakijus. Jis prilygina Kristaus 
sugrįžimą prie saulės, “Teisybės 
Saulės.” Pranašo pasakyta, kad ši-dėl'tai “Saulei” užtekėjus, bus “gydy
mas po jos sparnais.” (Mal. 4:2.) 
čia saulės spinduliai sulyginami su 
dideliais sparnais su kuriais ji kyla 
aukštyn, iš šitų spindulių ūksmėje 
bus randama sveikata ir “gydymas.” 
Šitos “Saulė-” užtekėjimas išblaškvs 
ilgosios nuodėmės ir verkimo nak
ties miglas ir ūkanas, kuriose žmo
nija klaidžiojo be vaikštinėdama pla
čiuoju keliu, vedančiu į sunaikinimą.

Malakijas aiškina, kad “jums, ku
rie bijote (gerbiate) mano vardo, už
tekės teisybės Saulė.” šitie pranašo 
žodžiai sutinka su Petro patarimu 
kuomet jis pasakė: “Todėl darykite 
atgailą ir grižkitės, kad jūsų nuode 
mes butų išdildytos, kad ateitų nuo 
Viešpaties veido atgaivinimo laika..” 
(Ap. Darb. 3:19, 20.) Nereikia ban
dyti klaidingai aiškinti vieną ar kita 
iš anų dviejų pareiškimų ir taikyti 
Dievo malonę tik tiems, kurie šiame 
gyvenime daro atgailą ir priima 
Kristų. Jie, vienok, parodo, kad tie, 
kuriems buvo suteiktas palaimintas 
Dievo plano pažinimas, ir kurie taip 
nilnai sutinka su teisybės dėsniais, 
kad jie išsiilgdami laukia Kristaus 
karalystės, bus pirmieji tarp tų, ku
riems bus suteikti tos karalystės pa- 

tlaiminimai. Dievo gerumas veda į 
:atgaila, sako apaštalas: ir jei musų 
(suakmenėjusios širdys bus ištirpytos

Ivaškevičiaus iš | Dievo meilės karščiu, tai mes norė- 
buti santaikoje su Juo ir uoliai 

stengsimės vykinti Jo valią.
(Bus daugiau)

Mylintieji tiesa, literatūros gau
site veltui, kreipkitės:
J.ITULANIAN BIBI.E RTUDENTS 

ASROCIATION 
3444 S. I.ituanica Aventie 

Chicago 8, III.

Ji tik liūdnai šypte-

—Ir tai viskas? Bet 
j klausyk, juk ji tau siulyte 
isiuiė per mūrą lipu:
’ —Gal: būti. Aš pats taip
pamaniau. . . . Bet ko jus 
norite? Vienuolynas nuo

Vokietijos kancleris Dr.l 
Adenauer kreipėsi 

Ameriką, kad čia butų gią 
šiandien ,^jnĮa jg vokiečių

sotesni

K. • I
M

PAIEŠKOJIMAI

\ asario 20 d. Lietuvos kąsnį ar šiltesnę pastogę, 
nepriklausomybės atkūrimo žodžiu, kame jo gyvenimo 

metų sukakties minėji- sąlygos vra žmoniškesnės.
yra atsiekta sunkia, il-j 

ga, kruvina kova. Ilga bu- 
Draugija apje taj jęa]ba, todėl šį 

kartą tegu bus primintas tik 
vienas ryškus Anglijos dar
bininkų kovų įvykis, ku
riam kovo 19 d. sukanka 
120 metų.

1834 metais kovo 19 d

36
me Lietuvos išlaisvinimo ta? 
reikalams aukojo:

Lietuvių Tremtiniu 
$75 ir apmokėjo išlaidų dar 
$75: Fabijonas Saranka $30, 
kun. V. Demikis ir Lietuviu 
Piliečių Klubo biznio komite
tas po $25. V. ir O. Baltušiai 
—20. kleb. kun. J. Kinta ir J.

$15, V. ir G. Slepa-

konfiskuotas karo 
turtas. Tokio turto

Paieškau Zigmo
... v. ĮAIutos. Jis buvo siuvėjas, 

piliečių -dėdė. Atsiliepkite:
J. Miscinkas 

Cooperativa Isla 
Ihicuy, I. C. S. F. 

Rios, Argentina.

metu; 
Ameri-1( Del

Paieškokime

P. E.

koje yra už 500,000,009 do-. -
n.. \ z... ' Paieškau Marės Biblaitės (Bil-\erte. . Dl. Adenauvl j,’įiutės) iš Sausininkų kaimo. Baė-

kad tas turtas butu įtininbų valsčiaus Vilkaviškio apskr. 
. . . * , 4iwko i Amerikasavininkams. .'Taip na. paieškau

lerių 
Incri, 
gražintas JU

Kiek Vertas Bostonas

Bostono 
turtas yra 
428,187,400. ’ 
trečdalis (35'

nekilnojamas ; 
Įvertintas $!,-• Aš,

Daugiau nei -doko

prieš 40 metų.
Antano Kulvins- 

patys ar 
(11)

įko iš to paties kaimo. Jie 
juos žinantieji atsilienkit:

AT. Bilda.
j 85 Pinecrest Rd..

Toronto 9, Ont., Canada

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

Gyvatių Šaknelių. Šitos šaknelės 
kamparu kvepia ir yra galinga gy
duolė. Kainuoja $12.00 už svarą. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi- 

jums kvoterį svaro tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadwav 

South Boston 27. Ma<w.

Ka-tantinas Puidokas, iš Pla- 
rr.iestclio. paieškau Juozo Pui- 
iš Uogučių kaimo. Plateliu pa 

Kadaise gyveno Philadel- 
(13)

) t n tm-tn ‘ ra”'JOS- Kadaise gyvei ' l-HTC phia. Pa. Atsilienkit ad resu:
Puidoek.

Dean St..
14, Conn.

C.
43

Hartford
prisiekusiųjų teismas nuta- mokesčiu neapdedamas, nes 

priklauso valstijai, mokslo! Po
Įgulis. 
h

S10—A. Aidukas, s. Au- rė išsiųsti 7 metams vergų
V. Augulis, Butkai. či- darbams 6 žemės ūkio dar

bininkus, kurie 1833 metais 
gruodžio 9 d. drįso daly
vauti darbo unijos susirin
kime. Tie vargšai, Tolpud- 
dle sodžiaus darbininkai, 
nekėlė jokio maišto, jie tik 
.norėjo susiburti į uniją ir

ar labdaringoms įstaigoms. 
Mokestis Bostone yra labai 
didelis: net 370.50 nuo 
kiekvieno tūkstančio vertės.

AMERIKOS VALSTYBES

Aš. Jonas Vaitkevičius, paieškau 
savo žmonos, kuri. girdėjau, atvyko 
čia su seserim. Girdėjau, kad \ ra 
Worcester. Mass. (11)

.1. Vaitkevičius,
535 E. D St..

Erie, Pa.

Iškauskas. J. Jasiuke-Kelei-Jzlunai
, . j • o t ivičius. Keraičiai, Klimas. Mik-kalenoonu: Jame yra .... . v., . , , . , . - in»ai. Masiomai. Preikšai, Rubu-nepadarysime klaidos jį at- daug gražių, •domių skaity-;žev..-us

leisdami ir balsuodami sek-’mc. Nusipirk, nes nedaugį 
UŽ teliko. Kaina 50 centu.retonaus pareigoms

Ar turi siu metu

Rugiai, Stasys Stanai- 
Vladas Stanaitis, V. J. Sta

naitis. J. Sprainaitis, M. Šiau
lienė. Urbanavičius, Pr. Vili
mas.

me

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27. Ms»».

po So— M 
kai.

Po S5- 
nevičienė.

Ragauskai ir Sat- jos padedami išsikovoti 
žmoniškesnes gyvenimo są- 

A. Aidukas. Abaka- Įygas.
Amastauskas. Au- Tada to užteko juos nu-

Gult E“' “;taAč teisti »• I Australiją,

.. ........ j. . . kur buvo siunčiami įvairusKepeniai. Kersunai. Kozukaus-
K. Kuzinevičiu., Pr<.«er-,nu!-lkaltelia‘ »' kame BJ™e- 
Sabalia,įskas. Senuliai. J. Illmo sąlygos tada buvo 

Sniečkus, šeliai, A. šūkis. Ta- vergiškos. Jie buvo nubau?- 
mašauskas, Toleikis. Vogtas, ti pasirėmus senu įstatymu 
žibąs. , sukilėliams bausti. Teisė-

Po $4—M. Blinkienė. P. Sta- jas, skelbdamas sprendimą, 
Jiems pareiškė, kad jie yra 

Po $3 Y. Adomavičius, J. sunkiai baudžiami tikslu
r.itvaųis Ivaškai. ispėti ir kitus nesusigundyti

Po $2—Asipavičius. Budre- ; * . , , ■■ & JD . v .... kurti darbo unijas,vicius, Rusniauskai, Yesolitis, _ x . J...
Kasper. Majauskienė. Pališaus- Jau taca Anglijos miestų 

kienė, Sarpalius. Tarnauskas, organizuotieji darbininkai 
Trucilauskas, Vaitovas. M. P. didelėmis demonstracijomis 
Vilks, J. Volkus, Visockienė, protestavo prieš tokį žiaurų 
R. žalnierauskas. žilius. sprendimą. Žinoma, jo ne-

kas,
nik.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
briautis į Amerikos valsty
bių gyvenimą ir kaip bus 
sprendžiami daugeliui Ame
rikos valstybių skaudus 
ūkio klausimai.

Vieną klausimą Ameri
kos valstybės savo konfe
rencijoj apėjo tylomis. Tai 
vra kariškų diktatūrų pri- 
visimą Amerikos kontinen
tuose ir Centralinėj Ameri
koj. Apie bolševizmą kal
bėta daug. bet apie fašiz
mą ar stačiai nuogas kariš
kas diktatūras, nebuvo už
siminta. Kariški pervers
mai daugelyje Amerikos 
valstybių yra “Įprastas da
lykas.” o dabar ir fašizmas 
kai kur pradeda Įsigalėti. 
Bet Caracas konferencija,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario

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

A PORA ŪDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VIN1KAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.
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PASIMATYSIME ŠĮ 
SEKMADIENĮ, KOVO 21

AI.ESANDKA GI'STAITIENĖ

KUN. STRAKAUSKAS 
PAKELTAS PRELATU

Mirė Tarnas Golubauskas HENRIKAS KAČINSKAS Pranas Ramanauskas Grįžo

Vasario 23 d. VValpole, 
Mass., mirė Tarnas Golu
bauskas (Golubouski), se-
__ “Keleivio” skaitytojas,

kun. j kilęs iš Valkininkų, Vil- 
' niaus krašte. Velionis at-

Žemaičiai, aukštaičiai ir 
dzūkai, susitiksime ši sek 
madieni, kovo 21 d., 6 vai. 
vakaro, So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos sve
tainėj, LSS 60 kuopos jau
kioj vakarienėj. Ten prisi
minsime, kas buvo ir pa
kalbėsime apie tai. kas bus. 
Ramanauskas iš Norvvoodo 
žada atvykti i vakarienę su 
visa kapa draugu. Michel- 
sonienė su Liutkuviene jau 
du kartu ėmė kvietimų ir 
dar joms negana. Bet sve
tainė didelė, tai vietos už
teks.

Iki pasimatymo!
Rengėjai.

Kitos Progos Nebebus

Buvusi Lietuvo* dramos ak
torė. režisuoja “Tuščias Pa
stangas" ir pati toj komedi
joj vaidina So. Bostone ko
vo 21 d.

Mirė S. Paltanavičienė

Kai?) matote skelbime ši 
sekmadieni, kovo 21 d. So. 
Bostone “Tuščiu Pastantru” 
komedijoje vaidina ir vie
nas geriausių Lietuvos ak
torių Henrikas Kačinskas. 
Nepraleiskime nepamatę to 
scenos liūto, nes kitos pro
gos nebebus.

“Tuščios Pastangos” gra
žus veikalas. Gerėsitės žiu- Ros 
rėdami vaidinimo, juoksitės 
dar ir namo prize.

Iš anksto biletu galima 
gauti ir “Keleivio” Įstaigoj.

Tarp 12 Amerikos kuni
gų. pakeltų prelatais, yra ir 
skaitytojams gerai žinomas’nas 
Brocktono klebonas 
Strakauskas.

vyko Amerikon 1905 me 
tais. Mirė sulaukęs 67 me 
tų. Palaidotas vasario 26 
d. Walpole kapinėse. Ve 

Jau pradėta spausdinti irllionis paliko vieną sūnų ir 
netrukus pasirodys geras irj prieš kiek metų atsiskyrusią

GERA NAUJIENA
ŠEIMININKĖMS

I pigus vadovėlis, kaip val- 
Igius gaminti (Įvairių tautų 
: valgiai L kuri paruošė M. 
M. Michelsonienė.

Adv. Šalnienė Atostogauja

Advokatė Zuzana Šalnie 
nė išvyko atostogų i Mek 
siką. Venezuelą. užsuks ir 
i Puerto - Rico pažiūrėti, 
kaip tie maištingieji puer- 
torikiečiai gyvena. Grįš po 

•3 savaičių.

Rengia Vakarienę

Tėvynes Mylėtojų Drau- 
5 ba- 

va

žmoną Moniką.

PADĖKOS

Visiems 
reiškusiem: 
tą Jurgiui 
rus, mus 
broliškai

bičiuliams, pa- 
; mums užuojau-

Babuškinui mi- 
paguodusiems ir 

pagelbėjusiems
sunkią nubudimo valandą, 
tariame nuoširdžiausią ačiū.

Marija Babuškienė, 
Tatjana Babuškinaitė, 
Jonas Vasiliauskas 
Duktė Svetlana.

Pereitą penktadieni, ko
vo 21 d. Quincy ligoninėj §jj°5Bostono _ skyrius 
po neilgos, bet sunkios ligos-^an<^žio 4 d., 5:30 vai. 
mirė Stefanija Paltanavi- ^ar°- So. Bostono Lietuvių į dėkoja

įžymiausias Lietuvos dramos 
aktorius, kovo 21 d. So. Bos
tone vaidins komedijos “Tuš
čios Pastangos’’ pagrindini 
vaidmenį.

Musų bičiulis Pranas Ra
manauskas su šeima kelias 
savaites pasišildęs Floridoj 
grižo i Norvvoodą.

Kodėl Tuo Pačiu Laiku?

• Pradėjo veikti naujas lie
tuvio radio pusvalandis, 
Laisvės Varpas, kuris pra
džioje pasirodė labai gerai. 
Tikėsime, kad ir toliau pus
valandis duos gerą progra
mą.

Vieną dalyką betgi reikia
paminėti,
girtinas.

vargu

SVARBI NAUJIENA!

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos Radio 
Programos

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

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

5 
a 
a 
s 
a 
a

yra »6

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

ir nuo 7 iki 8

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

kuris
Nauja programa] g 

girdisi tuo pat laiku, kaipį 
ir p. Povilo Lapėno vedama]
Lietuvos Aidų programa iš 
Brocktono. Tarp Brocktono' 
ir Bostono yra tik 18 mylių! 
ir daugelis bostoniškių be-' 
tuvių klausydavo iš eilės 
Lietuvių Melodijos, paskui 
pp. Minkų ir vėliau p. La-1 
peno programos. Dabar at-j 
sirado nauja programa' ir. 
reikia pasirinkti, arba jos. 
klausyti, arba klausyti se-1 g**-***«««■«
niau ---- ---- ---------
Aidu

J’

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

I Bostoną atvyksta žvmus 
ir pamokslininkas Ant. Talač- 

ka. ir maldos name E. 4th 
ir Atlantic Sts.. Įvyks' surin
kimai: kovo 19 d., penkta
dieni, 7:30 vakare; kovo 
20 d., šeštadieni, 7:30 va
kare ir kovo 21 d., sekma
dieni. 11 vai. ryto. Surin- 

giedos vietinis

Steponas ir Valentina 
Minkai, vedėjai pirmų lie
tuvių radio programų Nau
jojoj Anglijoj, nuoširdžiai 

visiem, kurie atsilan- 
surengtą 20 metų kimu metu 

choras.

klausomo.'
programoj

Lietuvos -
I X
i -Sekmadieniais žmonės te-: f 

gu ir miega ilgiau, bet 10,= 
valanda

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broad»ay 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4118
Benjamin Moore Malevos

Popieros Sienoms §,
Stiklas Langams g

Visokie Reikmenys Namams x 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai 2-

___  _________ e:xXxxxxxxx.xxxxxxx = xxx xxx _

čienė-Kairiukštaitė. Velio- Piliečių Draugi jios svetai-jkė j jų
sulaukusi 74 metų Rėj rengia vakarienę. Tajra(įj0 programų sukaktuvių 

proga bus paminėta ir mu-[talentu popieti ir balių kovo 
sų tautos žadintojo istoriko - (j

\ elionė buvo plačiai ži- Simano Daukanto .gimimo 
noma musų visuomenėje 160 metų sukaktis. Prof. 
kaipo pp. Minkų radio pro- Ignas Končius laikys pa
grūmos "Magdutės paša- skaitą apie Simaną Dau- 

rašytoja per 15 metų. kantą. Vakarienės pelnas 
o oe to velionė per visą sa- skiriamas Dr. V. Sruogie- 
yo gyvenimą Amerikoje bu- nės Lietuvos istorijai " iš- 
vo susirišusi su musų spau- leisti.
da. Kadaise jos miręs vy- - ---- -------
•as diroo ''Keleivvie. o vė- Šių metu kalendorių bai- 
liau pp. Paltanavičiai Įkūrė giame parduoti. Paskubė-

ne mirė 
amžiaus.

Dėkoja publikai, talen
tam, talentų vertinimo ko
misijai. taipgi dėkoja gas- 
padinėm. valgių padavė
jom, darbininkam prie gė
rimų ir prie Įžangos.

Nuoširdžiai dėkoja biz
nieriam už jų skelbimus 
programos knygoj, ir vi
siem, kurie

Visi esate maloniai kvie
čiami atsilankyti ir išgirsti

pamokslininką.
Evangelijos Surinkimo 

Komitetas.

s:

Reikia Kraujo

Musų laikraščio skaityto
jas Juozas B. King (55 
Gray St., Boston) sunkiai 

Jam
Bukime Pasiruošė

\Toi 1 i. ■* t 11 c* i i n3<i’ ' U/..I I iV.'IH IV
mieste už 15 centu—teks 
mokėti už 3 važiavimus 50 
centu, jei pirksime vadina
muosius “token,” o jei ju 
neturėsime, tai mokėsime 
20 centų už vieną važiavi
mą.

ir leido "Amerikos Lietu- kitę nusipirkti. Kaina tik 50 
vi” AVorcesteiyje. 
paliko dideliame nunesyje 
dvi dukteris. Valentiną 
Minkienę ir Ireną William-j
si pirmadienį is Kaspei'O( Šešių kambarių butas su 6] 
son ir žentus. Ji palaidota klazetais, vonia, baltomis sin- 
koplyčios. į komis, baltu pečiumi išsinuo-

Y elionė centu.• , • I

Butas Nuomai

Velionės dukterims

ATSTOVAUJA
AUTOMOBILIUS:

žentams reiškiame širdin 
gos užuojautos.

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

Parduoda su didelėmis 
nuolaidomis. •

Oakley Motor Co.. 70 Tai-' 
bot Avė., Dorchester, Mass., 
GPi 6-1323, atidalyta iki 9 
vai. vakaro. Namu tel. SO
8-7021.

prisidėjo viepu serga anemija. Jam perei- 
ar kitu budu padaryti po-.tą antradieni padaryta ope- 
mų .lietuvių radio programų racija ir ligoniui gydyti rei 
Naujojoj Anglijoj 20 metų kia kraujo. Kas "galėtų 
sukaktuves sėkmingas. L’^'iduoti kraujo, prašom kreip- 

| ko jam, ir laikraščiams, ku-Į^g j peter gent Brigbam li
goninę, 721 Huntington
Avė., Bostone. Telefonas
BE 2-2800. Kraujo rūšis į

ne talpino korespondenci
jas apie ši parengimą.

Valentina ir Steponas
muoia tuoj pat 321 E. Second 

ir St.. So. Bostone. Kreiptis Į Mr.
-J. Machinskas. 295 Silver St.. 
So. Bostone.

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 60 kuopos

Metinė Vakarienė
rengiama

Ši Sekmadienį Kovo 21, b Vai. Vakaro,
LIETUVIU PILIEČIU DRAUGIJOS SVETAINĖJE 

368 Broadway, South Bostone.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Vaidybos Menas ir Linksmybė Ta Pačią Valandą! 
BOSTONO LIETUVIU DRAMOS SAMBŪRIS 

SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL (Thomas Park) SALĖJE

1951 m. kovo ()1 ar c h) 21 d. 3 vai. po pietų
STATO PETRO VAIČIŪNO 4 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

Tuščios Pastangos
Pagrindini vaidmenį vaidina Įžymiausias buvę- Lietuvos Dramos 

šiemet sulaukęs 3(1 metų ->ceno- darbo sukakties.
Teatro aktorius.

Minkai. nesvarbu.

SOUTH UOSTOS CAFE
Savininkai VINCAS BALUKONIS ir Jo Sūnus

ir visadaSveikina visus savo draugus 
linksmai juos

HENRIKAS KAČINSKAS
VAIDINIME DALYVAUJA DRAMOS SAMBŪRIO NARIAI

K. Baranauskas. R. Bričkus. V. Dambraus as. J. Gedmintas. Alg. Gustaitis. J. Ja- 
šinskas. S. Leimonienė. Br. Mickevičius. I •. Nikolskytė I.. Nikolskytė. R. Norvaišaitė, 
I). Paplauskaitė. R. Pakštytė. Kl. Šakenis. L Šmitai’,ė. V. Str ilia. B. Valickaitė. A. Vilė- 
riiškis. St. Vaitkevičius. Vii. Vaitkevičius. /. Zarankaitė. A. žižniauskas; solo šokj 
atlieka SVETLANA VASILIAUSKAITĖ.

Veikalą režisuoja ir vaidina b ivusi Lietuvos dramos 
ALEKSANDRA GUSTaITIENĖ

aktorė

Dekoracijas darė dailininkas VIKTORAS VIZGIRDA
BILIETAI GAUNAMI Iš ANKSTO: pp. I aškų 'aidų krautuvėj, pp. Minkų gėlių par

duotuvėj. Ivas kontoroj. "Keleivio" re lakcijo.i ir vaidinimo dieną prie įėjimo.

Kiekvienas Lietuvis Lanko Savo Teatrą!
DRAMOS SAMBŪRIO VALDYBA.

ir kostumerius 
pasitinka.

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

256-258 W. Broadvvay South Boston

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

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

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

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

I X
i X

pusva-Į =

visi jau yra įssi- 
o tarp 10 ir 1 va-miegoję,

landos yra
landžiai ir kodėl būtinai 
naujai programai reikėjo§ 
pasirinkti jau užimtą 
valandį? šito aš nesupran
tu ir. manau, kad daugelis 
kitų žmonių nesupras. Gal 
naujo pusvalandžio vedėjai 
taip nemanė, bet daugelis 
klausytoju neabejojamai 
manys, kad tai padaryta 
tyčia.

Radio Klausytojas.

juk šeši

pus- I

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE &. INSLRANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. 30 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

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

Lietuvos aidu kadiO
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
VVBET, 1160 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dnrchestei

Tel. CO 5-5561

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio prograrra 
iš stoties YVBMS, 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 
Broadvvay. So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

PARDUODU BALDUS
Neiranviai parduodu 4 kambariu 

baldus fl"va. kėdės. šaldvtuv&s. 
-kalbia.noji magina, siuvamoji ma
šina ir kt.). Taip pat daug indų. 
Kreiptis:

Mrs. P. Kasiulinas 
117." tVashington St. 

Norvvood. Mass.

DORCHESTERYJ E
Parsiduoda 3 šeimų 5-5-5 kambarių naujai nu- 

maliavotas namas. Butai atskirai šildomi karštu 
oru. Randasi netoli nuo Fields Corner. Kaina 
$12,900.

Pašaukite savininką Jack Tuttle. Telefonas 
dienomis HA 6-1431, o vakarais šaukit DE 3-4713-R.

(13) 8
i

Tei. SO 8-2712 arba BĮ 4-P013

I)r. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirureaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BR0APWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

■oeoocieieosesoooeeseoososiseA
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

sčosoooooeisioceeoeoeeooeoeėi

MEDUS
Medus rinktas iš spanguolių ir 

kitų žiedų Capt- Cod. Mass.. parsi 
duoda: 2 svarų stiklas 95 centai; • 
svarai—$1.40: -5 svarai—$2.25; 60
sv.—$18. Medus koriuose mediniuo 
se rėmuose 60 centu galionas. Perkant 
dėžėmis po 24 cabn:-s 812 dėžė. H 
H. Jenson C«.. 46 Lincoln St.. Bos
ton. Mass. 1.1 2-4124.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašaipos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
5<»R Ea«4 Brnadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

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.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

K




