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49 METAI

Amerika Skubina Pagalbą 
Prancūzams Indokinijoj

Prezidentas Tarėsi su Savo Kariškais Patarėjais; Šią 
Savaitę Tariamasi su Prancūzų Generalinio Štabo 

Viršininku Gen. Ely; Prancūzams Reikalinga
Greita Pagalba Karo Lėktuvais; Diebien- 

phu Mūšiai Indokinijoj Gali Turėt Nu- 
sveriamos Reikšmės

Jau dvi savaitės eina kru- Lenkija Bandys 
vini mūšiai prie Diebienphu “\EP’o” Politikų
kaimelio 
nijoj, kur 
stiprinę.

šiaurinėj Indoki- 
prancuzai yra Įsi- 
Bolševikai metė

ARMIJOS CIVILIAI VADU LIUDIJA KONGRESE

* • • • •Ginkluotų pajėgų civiliniai vadai pereitą savaitę liudijo kongrese apie krašto numato
mas kariškas išlaidas ateinančiais metais. Matosi iš kairės i dešinę: armijos sek- 
tetcrius R. Stevens. krašto gynimo sekreto i’.is C Wi’son. šen. 11. Ferguson. karo avia
cijos sekretorius H. Talltott ir karo laivyno sekretorius R. Anderson.

Skatina Kongresą Svarstyti 
Administracijos Programą

Kol Kas Kongresas Tik Pradėjo Administracijos Įstaty
mų Leidimo Programą Svarstyti; Visi Svarbiausieji 

Įstatymai Dar Nepajudėjo iš Vietos; Kongresas
Yra Nusistatęs Posėdžius Baigti Liepos Mė

nesi; Laiko Mažai Belieka

J. F. Dulles Aiškina Į &3-sis 
Gynimosi Politiką?^'^* V

Lenkijos komunistų par- 
prieš'prancLžuTubtovę'kė’-“j“ sušaukė savo kongresą 
hasdešimt tuksiančiu 'savo Pa«al Maskvos pavyzd;, 
kaliu žūt būt stengiiamies nutalė, l,el'elt‘ ! “kolektyvi-
ją užimti. n« vadovybę. Rusų pasta- -- -----------------------
' .. . ... Jtyus Lenkuos bosas McCarlhu Šildo

Diebienphu mūšiai gah paliekamas tik partijos sek-į 
turėti nusveriamos reikšmės retoriu, o iš vyriausybės jis 
Indokinijos ilgai užsitęsu- pasitraukia. Partija nuta- 
siame kare. Jei prancūzai rė pagerinti gyvenimą smul- Senatorius J. McCarthy| Kongreso jungtinė (sena-j 
ten pralaimėtų, tai Ženevos kiųjų ir vidutiniųjų valstie- siūlo, kad jo ginčas su ar- to ir at

Tyrinės Vandenilio Italija Pradeda
Sėst į Melo Mašiną', Bombos Sprogimų Valyti Bolševikus

kongresas jau po- 
is mėnesius, bet 

t__ ____is administracijos
. i pasiūlytos įstatymu leidimo \ aisty bes sekretorius Joh n mos \ik maža dalelė

Foster Dulles pereitą savai- tebuvQ apsvarstyta. Visi 
tę pakai tutinai pasisakė garbesnieji Įstatymai dar 
dėl Amenkos tariamai na\!_ljaukia kongreso pasisaky- 
jos gynimosi politikos Jis m(j Tokie istatymai yra: 
sakė, kad jeigu butų skubus Mokesčių mažinimo įsta- 
įeikalas, jei įeiktų ginti At- jymag, farmų produktų kal
ento Pakto nanus aiba Pa-nų palaikymo Įstatymo pa
čią AmenkoS- tentoiiją, tai keįtimas, Taft-Hartley Įsta

tymo pakeitimas, socialinioprezidentas nieko nelauk-

derybose, kurios prasidės čių ir nebevarys jų prievar- mijos vadais butų spren- nės ener 
balandžio 26‘d., Indokinija ta i kolchozus. Bent kuriam’džiamas su pagalba "meloĮdeda aiškinti 
neabejojamai butų padalin- laikui partija skaito reika- mašinos” (lie detector). Se-,kuriose kovo 1 
ta ir paversta Į Įritą Kore-linga sumažinti spaudimą i natorius sutinka sėsti Į tą buvo išsprogdinta galin-
JU- valstiečius, kad jie dėtųsi mašiną ir liudyti apie armi- 

i kolchozus. Partija atvirai jos vadus, 
pripažino, kad be atskirų: Tyrinėjimą dėl McCarthy'B 
ūkininkų prodųktingo dar- ir armijos vadų priešingų iš

, Italijos vyriausybė, veda- damas duotų Įsakymą gink- Jiaudimo pagerinimas, Įsta- 
stovų rūmų) atomi-j ma Mario Scelba, nutarė puotoms pajėgoms daužyti tymas namų statybai remti 
gijos komisija pra- išvalyti Italijos valstybės priešą nelaukiant kongreso t dau^r kįtu. jg vįso vyriau- 

aparatą nuo bolševikų Įta- pasisakymo. Bet jei laikas syb^ yra pasiūliusi kongre- 
kos. Valstybės tarnyboje,'leistų ir jei klausimas eitų gui išleisti apie 200 Įstaty- 
armijoje ir policijoje užtik-) apie bolševikų plėtimąsi mu Atrodo kad tik maža
ti bolševikai bus išmesti Azijoj, tada butų stengia-,daįig tu istatymu bus spėta 
lauk. Bolševikų užgrobti masi sušaukti kongresą u jaĮ)gvarg‘tyti iki ‘ kongresas 
po karo fašistų partijos na-jsgirsti jo nuomonę. Jis -"a_,baigS gavo darba ir skirsty
mai bus perimti Į vyriausy-kė, kad ne visur butų varto-!gig pHeš naujo kongreso 

rinkimus.

aplinkybes, 
d. Pacifike

giausioji iki šioliai paga
minta vandenilio bomba. 
Bombos sprogimas sužeidė 

viso 325 žmones, tame
AVashingtone dėl Įvykių 

Indokinijoj eina pasitari
mai tarp karo vadų, o- šią, T .... x . . , — • .m■ £) bo Lenkijos ūkis negali su- tvirtinimų ves ta pati senato^kaiciuje 23 japonų zuvi-

'pakomisija, kuriai vadovau
ja šen. McCarthy, bet šen.
• McCarthy laike tų tyrinę ji- 

I ri i»- -__ mų nepirmininkaus komisi
jai. Jos laikinu pirminin
ku bus šen. Alundt.

Naujas pakomisijos pir- 
\mininkas jau surado nauju

savaitę prezidentas _. _.
Lisenhower ir jo kariški pa-—r-----
tarėjai tariasi su prancūzų- _
generalinio štabo virsininku'^MPduO (/'/(/
generolu Ely, kuris čia at-- K Maitlaūdo Pinigų
vyko prašyti skubios pagal-' _____
bos. Prancūzams teikia! Buvęs Bostono miesto 
geritos pagalbos kai o lėk-Įkonstebeiįg Qeorge j Mait-, t, „ -j. mininKab jau suiauo namus
tuvais ir tos pagalbos Jie(land išviliojo iš Įvairių ban-\arnautojus pakomisijai ~ ir
pi aso is artimiausių amen- kų paskoių virš 700,000 do-‘§ia savaitę prasidės McCar- 
b,or.,t, rn-r. h^ziU Tolimuose i-,.;,, PncknlMc imfLm-K - -• , n

lėktuvai bus M ų; 5aBk°las im(?a^aS,thy ir armijos vadų apklau 
Tat- (Maitland bankams pakisda-sinėjįmas. Tyrinėjimas ga 
I,ndokl212?..„S.nvo falšyvas neva tai su mie-jjį užsitęsti apie mėnesi lai

kiečių oro bazių Tolimuose derju 
Rytuose. Ar lėktuvai bus 
siunčiami Į
pilotais, ar patys prancūzai'st padalytas sutartis apie’k0'Ir’turės 1 didelės Įtakos
juos \Hiiuos, (lai aiškina- miesto pirkiniu.0 riomrnne1 ii i _.•__
masi. Kol kas Amerika Į Maitlando.
pasiuntė Į Indokiniją tiktai Į Kada Maitland buvo su- nartįia 
kelis šimtus karo technikų, ;imtag vasario n d , pag j: I J<*‘ 
kurie padeda lėktuvus P1 i" nerasta pinigų. Bet vėliau 
žiūrėti ir taisyti. pasirodė, kad sukčius yra

šalia Indokinijos Amen- padėjęs i sali nemažai ka- 
ka turi rupesnio su pran-Į pjtalų. Jo padėtų pinigų 
euzais dėl Europos armijos užtikta Shawmut banke 
sutarties patvirtinimo. Pran- $286,000 ir 886,000 Har- 
euzai delsia sutarti patvir

apie 
s dic

.ne tik i McCarthy karjerą, 
(bet ir i visą republikonų

ninkus, keliasdešimt ameri
kiečių ir virs poros šimtų 
vietinių žmonių.

Kongresas nori išaiškinti, 
kodėl nebuvo imtasi tinka
mų apsaugos priemonių.

Naujų ir naujausių gink
lu bandvmas Bikini salelėse 
Pacifike tęsiamas toliau.

Maskva ir Vėl
Grasina Turkams

bes rankas. Taip pat ma-!jami atominiai ginklai.
noma suvaržyti pelningą' 
bolševikų prekybą su "gele
žinės uždangos” kraštais. 
Bolševikai turi monopoliza
vę prekybą su bolševikiš
kais kraštais per savo Įvai
rias prekybos organizacijas 
ir iš tos prekybos partija 
turi nemažai pajamų.

Pirmą kartą Italijos vy
riausybė nutarė imtis griež
tų priemonių prieš bolševi
kų didėjančią Įtaką krašte,- 
bet kaip ta kova seksis, par-

Maskvos vyriausybė »a-:eis "u0 bolševikų pajėgumo 
siuntė Turkijai griežtą jsį>e-’«lntl sav0 r»»zraJas-

Iš Įstatymų, kurie liečia 
santykius su kitomis ^Įgy

Siūlo Kovoti
Prieš Depresiją

jančią notą. kad jeigu tur-i
kai pasirašys bendro gyni- KERSTENO KOMISIJA
mosi sutarti su Pakistanu, 
tai Maskva skaitys tą ne
draugišku žygiu. Maskva 
sako, kad Turkijos niekas 
nemano pulti, o todėl

YRA PRAPLĖSTA

Du senatoriai demokra- 
itai, Lister Hill iš Alabamos

vard Trust Companv ban-. ke. Pats Maitland * sakėsi no,s’. s»l°/y™«®ybei tuoj syti bendro gynimosi sutar 
jpat imtis žygių kovai pnes ti.
į didėjanti nedarbą ir gre-j

Per kelis metus sukčius siančią depresiją. Tie se-! Tmkijos vyriausybė 1 
Pian’iišgavo iš Įvairių bankų apie'natoriai mano, kad dabar Maskvos giasinimą dai nie- 

euzai yra nusistatę šutai tie&į 4,000,000 dolerių paskolųJyra laikas pradėti vykdyti Ko . Veatsak^’ ^et Turkijos 
nesvarstyti parlamente, kol*jjg yjenag pagkojag atmok-_ pjadjaj užsimotą viešųjų P°ktika pokariniais metais 
su Vokietija nėra susitarta davo j,, užtraukdavo naujas'darbų planą, kreipiant ypa- nekreipė dėmesio Į Rusijos

tinti, o Amerika mano, kad 
vokiečių armija būtinai yra turis tik $82.50. 
reikalinga Vakarų Europos
saugumui užtikrinti.

dėl Saaro klausimo išspren
dimo ir kaip tik dėl to rei
kalo prancūzai ir vokiečiai 
nepajėgia susitarti. Ame-j REPUBLIKONAI
rika imasi tarpininkauti,)

ir

Kovo 10 d. atstovų rūmų 
pirmininkas, kongresmonas 

jaiĮ.J. Martin, paskyrė i Kerete-
Lh-Jnėra jokio reikalo pasira-ir.o komisiją, kuri tvrinėja'ai 

r-|L

m___tr_. _na army i\uu/u
Apie 20 Išdavysčių temis, daugiausiai sunku-

_____  * * mų numatoma vyriausybės
Senatorius J. McCarthy, siūlomam muitų mažinimui 

kalbėdamas Milwaukee.iir prekybos santykių pietį- 
Wis., pereitą penktadieni ^ui su užsieniais, 
tvirtino, kad jo kalbos apie į Didžiausia kliūtis vyriau- 
“20 metų išdavystes” demo- sybės siūlomai programai 
kratams valdant, nėra tuš- Priimti yra ta, kad vyriau- 
čios kalbos, bet faktais pa-,^ neturi aišk‘°s paramos 
remtas tvirtinimas. jkongiese. Republikonų pai-

Sen. McCarthy išvardijo'.^3 ^ek -vra nevieninga, 
“20 išdavysčių,” kurias pa-!ka<\ aP*e bendrą Įstatymų 
pildžiusi demokratų admi-pe’^’mo programą sunku 
nistracija ir tų “išdavysčių”|Ma ^a’^eti. Kiek admims- 
skaičiuje nurodo Jaltos su- Gracijai pasisekė savo siu- 
tartj, Jugoslavijos Michai-p-vrnus pravesti, tai tik dėka 
lovičiaus išdavimą, Kinijos Į demokratų paramai kongie- 
pralaimėjimą ir daug kitų.',?e- Besiartinant rinkimams 

Šen. McCarthy šaukė bu-^a parama eis mažyn, ypač 
vusi demokratų kandidatą(kaf^ republikonų dalis ma- 
Adlai Stevensoną atsakyti,ino 1 rinkimus ne su sa-

demokratai dėl tu išda-,vo programa, bet tikisi lai
mėti rinkimus rendamiesi 
demokratu klaidomis.Jetuvos, Latvijos ir Estijos) vysčių jaučiasi “kalti” ar

nekalti.’įjungimą 1 Kusiją, dar du 
atstovu. Naujai paskirtieji 
komisijos nariai yra P. Hil- 
lings iš Kalifornijos ir M. 
Feighman iš Ohio. Dabar 
Kersteno komisijoj yra šie 
kongresmonai:

Charles J. Kersten, re- 
publikonas iš

PATVIRTINA STREIKĄVERGU STOVYKLOSE ^POr^.

walter Balvocius
Vokiečių daktaras .Josef 

Scholmer. tris su puse me- šeštadieni, kovo 20 d. 
mili- taip vertėsi, iki suklupo, itingą dėmėsi Į statybos plė-i Įspėjimus 11 giasini- 

’timą miestuose, i mokyklų mus- Sutartis su Pakista- 
ir ligoniniu statyba ir kelių.nu priklausys fiuo to, ai 

Pakistano vyriausybė galės 
tokią sutarti pasirašyti, o ne 
nuo rusų grasinimų.

tus išbuvęs Vorkutos vergų Bast Northport, N. Y 
\\ isconsin, stovyklose Rusijos šiaurėje.pė Vt alter Balvočius, senas___ i r>„ * . !t • 1 • r* . •.. 1 __ i 

MINI
PARTIJOS JUBILĖJU

tiesimą.
pu mininkus, KdwHid ierrizo siu metu pradžioje įgiLietuviu SocinldemoRiutij 
nin, rep. iš Pennsylvanijos;į.emties. ir patvirtino musų^ąjungos veikėjas ir musų

kad paraginus vokiečiu
prancūzus Saaro klausimą) Kovo 20 d. Ripon mieste

INDIJA REIKALAUJA 
ATIDUOT KOLONIJAS

išspręsti
paskui
svarstyti
sutarties

susitarimu, kad Ivje, VVisconsin valstijoj, 
prancūzai galėtų j republikonų partijos vadai' 
Europos armijos'minėjo partijos įkurtuvių

Fred Busbey, 
nois; 
kratas

Velionis

patvirtinimą.

MASKVA GRIEŽTAI
ĮSPĖJA GRAIKIJĄ

Mass os vyriausybė pa
siuntė griežtą notą Graiki
jai, kam ji d. Į Ta duoti ka
riškas bazes Šiai ės Atlan
to Sąjungos karo pajė
goms. Graikija, kaip 
Turkija, yra Šiaurės Atlan- 
G> Sąjungos nariai

100 metų sukaktuves, 
kurie istorikai užginčija, 
kad pirmas partijos skyrius 
buvęs Įkurtas Ripon mies
telyje, bet oficiališkai par
tija skaito, kad jos Įkurtu
vės Įvyko Ripone, 1854 me
tais kovo 20 d.

Republikonų partija bu
vo Įkurta todėl, kad senoji 
Whig partija neužtenkamai 
energingai kovojo už ver- 

panaikinimu

Indijos vyriausybė reika- OPOZICIJA LAIMĖJO 
lauja, kad Prancūzija ati-'( PAKISTANO RINKIMUS

Kai Indijai keturias ma- ---------
ai žas kolonijas Indijos pa-; Rytiniame Pakistane, ku- 

kraščiuose. Prancūzija siu- riame gyvena per 40,000, 
lo. kad klausimą turėtų 000 gyventojų, vietinio par- 
spręsti patys kolonijų gy- lamento rinkimus laimėjo 
ventojai. bet Indija mano,'opozicijos partija, kuri 
kad plebiscitas nėra reika- griežtai smerkia Mahome- 
lingas, nes. gyventojai jau tonų Lygos vedamą vidaus 
esą pasisakę per Įvairių ir užsienių politiką. Dėl to- 
miestų savivaldybių nutari- kių rinkimų rezultatų lau- 
mus. Indija reikalauja, kiama pasikeitimų ir Pa- 
kad ir Portugalija atiduotų kistano bandroje vyriausy- 
Indijai savo koloniją Indi- bėję, kurios buveinė yra va
joj. kariniame Pakistane.

rep. iš 1111- jau seniau delbtą žinia,'spaudos rėmėjas.
Ray Madden, demo-.kad Vorkutos anglių kasyk-.laidojamas trečiadienį, ko- 

Indianos; Thad-.jose ’is vergai pernai
dem. iš buvo išėję i streiką.

vasarą jvo 24 d.
Jo ži-! Balvočius mirė dar
12.000 jaunas, apie 60 metų am-

deus Machrovicz,
Michigan: Alvin 
rep. iš Michigan;
Dodd. dem. iš Connectieut;Įvjenwje stovykloje nužudė praneša trumpai apie velio- 
Patrick Hillings, rep. iš Ka- kaliniu ir sužeidė 200 n*° mirti, o vėliau tikimės 
lifornijos, ir Michael Feigh- bemalšindami streiką. {patiekti daugiau žinių apie 
man. dem. iš Ohio. Streikas tęsėsi dvi savai- j° mirties aplinkybes.

tęs. Kaliniai išgavo iš vai-1 w- Balvočius per eilę me
džios visą eilę nuolaidu, tų buvo aktingas LSS 19 
Streike dalyvavo ukrainie- kuopos narys, kai jis gyve-

Bentley, niomis, streikavo
Thomas!angjiakasiu Rusu kareiviai,žiaus. Jo žmona Ona mumsx x ~ *■ 4 V. •• 1 •

Tariasi su Maskva
Del Atomu Kontrolės

Amerikos vyriausybė tę
sia pašnekesius su Maskva 
dėl atominės energijos ben- 
dio gaminimo taikos tiks
lams.

i,- no Brooklyne, ir nuošir
džiai rėmė pažangiąją 
spaudą, “Naująją Gadynę” 

Pakalbinkim draugus ir Brooklvne ir “Keleivi” Bos- 
pažĮstamus užsisakyti “Ke- tone. Velionies šeimai reiš- 
leivj”. Kaina metams $4- 'kiame širdingos užuojautos.

čiai. Pabaltijo žmonės 
tremtiniai kitu tautybių.
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su-

Mokesčiu Mažinimas
L

Kongresas svarsto mokesčių mažinimo klausimą.
Mokesčius mažinti pasiūlė vyriausybė, nors pati vyriau-Į 
sybė pripažįsta, kad ateinančiais (1954-55) metais, kada; 
mokesčių sumažinimas pradės veikti, salies iždas turės j 
mažiausiai tris bilionus nepriteklių.

Kadangi vyriausybė siūlo, tai kas čia priešinsis mo
kesčių mažinimui ir, pagaliau, kuris mokesčių mokėtojas 
nori savo pinigus perkeldinėti i Dėdės Šamo kišenę?
Visas klausimas yra, kam mokesčiai mažinami ir kaip.
I)ėl to klausimo kongrese ir eina ginčai.

Pagal vyriausybės siūlymą didžiausias mokesčių 
mažinimo malonumas tektų korporacijų šėrų savinin
kams. Mokesčiai nuo korporacijų šėrų dividendų 1956 
metais ir paskui kasmet paliktų šėrininkų kišenėse apie 
850,000,000 dolerių. Pajamų mokesčius- mokantiems 
žmonėms mokesčiai butų sumažinti tiktai turintiems di
deles gydymosi išlaidas.

Opozicija šitokiam mokesčių mažinimui pasiprieši
no. Ji sakė, jei jau mokesčius mažinti, tai kodėl nema
žinti visiems mokesčių mokėtojams? Kodėl pasitenkinti 
tik parinkta žmonių grupe? Opozicija nurodo, kad tik 
8'' visų šeimų krašte turi korporacijų šėrų ir tai didelė 
dauguma tų šėrų savininkų y:a smulkus šėrininkai. Apie 
80'' visų korporacijų šėrų yra vieno šeštadalio nuošim
čio šeimų rankose, arba is kiekvieno tūkstančio šeimų 
tiktai šešios turi didesniu- kiekius šėrų ir tų •'šešių šeimų 
iš tūkstančio" naudai vyriausybė siūlo nukirsti mokes
čius 850 milionų dolerių per metusi

Vyriausybė aiškina, kad šėrininkai yra dvigubai ap
krauti mokesčiu. Meną kaitą korporacijos moka mokes
čius nuo pelnų, o paskui iš likusiųjų pelnų išmokami di
videndai vėl yra apkraunami mokesčiais. Bet šitas ar
gumentas opozicijos neįtikino. Juk ne tik šėrininkai. 
bet ir visi žmonės yra aptaksuojami dvigubai ar trigubai.
Pirmiausiai žmonės moka pajamų mokesčius, o paskui 
tai pačiai vyriausybei jie moka Įvairius netiesioginius 
mokesčius, kurių yra devynios galybės.

Opozicija kongrese, prieš šėrininkų atleidimą nuo draugija sKeioe tarną su ciuose namuose ir, žinoma.’ darbo dirbti stipr
mokesčių už dividendus, sujungė veik visus demokratus Hitleriu ir peizojo Amen- po •■veikimo’” nariai prašo-[golievizma* • * toliaiv iuor kimų metais tas vargu bus prancūzai 

kos vyriausybę, kam ji drįs- mi siųsti pinigus Lietuvių iaj,jau laikosi ' ” '—
Čia

* <'> .
IUSTIKAS METĖS! | PEILIŲ POLITIKĄ

Irano buvęs ristyniu čempionas, Shen Sheban Jafari. veda 
savo šalininkus i demonstraciją gatvėmis. Ristikas ir jo 
gengė nesenai vykusiuose Irano rinkimuose peiliais ir 
lazdomis mokė opozicijos žmones, kaip teisingai balsuoti 
už kariška šacho diktatūrą.

Kryžiui ir dirbo kituose Rau
donojo Kryžiaus skyriuose. 
Organizacijos kuopos pirko 
\Var Bond?
ragino nariu 
kuo daugiausiai.

! atskirti nuo kriminalistų ir 
stovyklų vidaus gyvenimas 
vra daug laisvesnis: stovvk-•s ~ *

Bose mažiau bėra šnipų, ka
liniai gali laisvai diskusuo- 
ti Įvairius klausimus, tikin
tieji gali laisvu laiku mels- ^as Sako Tiesą? |bet sala bu\o stipiiai
tis, kaliniai gauna popieros Sen. McCarthy ginčas su',}U]5>la- „ # .
pirktis ir gali rašyti saviš- armijos civiliais vadais su-' BombcS sProgdintojai ne- 
kiams laiškus namo du kar- idotnJino vlsa kraštą. Klau-’^J“ anksto apskaiciuo- 

; r. ,• , * Ui, koks atstumas yra visai4
tus per metus. Be to, kali-‘simas yra, kas sako tiesą
niams galima pasiųsti mais- armijos civiliai vadai, ar se-, . . .. . ,
tą iš laisvės, kas daugeliui’natorius McCarthv ir jo ar-*™° V1«*os- Jie skelbę, kad 
padeda išlaikyti sveikatą, kimiausieji bendradarbiai bet Pasirode; ka(J

Trečia Įdomi žinia yra Cohn ir Carr? |net rnylių atstume ir net
ta. kad vergų skaičius Rusi-i Senato pakomisija, kuriaira?' toi-iau zmones buvo su
jos stovyklose ne mažėja, pirmininkauja sen. McCar-įzei?.V. .
bet eina didyn. Į stovyklas thv, nutarė pati ta reikalai Blk!?1 salele!e .buv« 1S’ 
be pertraukos gabenami aiškinti, bet aiškinimo metu sprogdinta vandenilio bom- 
žmonės iš Įvairių rusų pa-Į senatorius McCarthy pako-‘ua- kokia Jau galima butM 
vergtų kraštų ir ypač iš tų misijai nepirmininkaus, o £ahentl pi.'ieS° zemę‘ Jl 
sričių, kurios buvo Įjungtos pakomisijos tarnautojai bus buvusl 6oo.kartM stipresne, 
i Rusiją (Lietuva, Latvija, «!aikinaį pakeisti kitais. Ine^ atom^.e bomba nu- 
Estija, Bukovina, Besarabi-' . , . . . , .. pešta ant Hirosima miesto
ja, Prikarpačio kraštas, R v-, Aiškinimas prasidės sią-1945 metais, o Hirosimos 
tinė Galicija. Volinė ir kt.)Jsayait^ ?r’ rodos; i^tombos galia prilygo 20,-
Bet daug kaliniu stovyklose,g°k4 laiką. Aiškinimo ie-(000 tonų TNT sprogstamos 
yra ir iš “satelitiniu” kraš- zultatai turės didelės Įtakos medžiagos. Hirošima bom- 

*............................................. 60,-

•.saugus nuo bombos sprogi-

Viską tą ponia Stanislo
vaitienė žino. Žino tą ir 
Lietuviu Literatūros Drau-

tų. kaip Lenkija, Rumunija,ų McCaithy kaijeią ii i \isąba savo laiku užmušė 
Venm-iia ir kitos kurios 1113 kaHen?’ vadinamą “mc-000 žmonių, tai kiek 
™v., tol tvarkosi savaran-,arthyizmu. .muštu tokia Bikini boir.eva tai 
kiškai. 

Vergųls kuopą vardais ir igjjos nariai. Žino ta ir visa 
arius. kad pirktų ||jetuviška vi5uomenė. Bet1' 
įaustai. ..... . j iiamstisv* z~. i L. ori z\zl cov.i Iponą Kristina

Matote, kokie patriotai !)yg tarsi faktai 
Bet patriotais Lietuvių Li-'nereiškia. Gal 
teraturos Draugijos nariai ko ir nereiškia? 
nasidarė TIK PO TO, kada

gieda ramstissavoj - ,. , i žvilgsniunieko

uz-
,muštų tokia Bikini bomba, 

j Prezidentas D. D. Eisen- 600 kartų už ją galingesnė? 
labai bower pereitą savaitę sakė,

ikad jis neturi jokios abejo-

ir apie desėtką republikonų kongresmonų. Bet šėrinin
kų šalininkai laimėjo, bent atstovų rūmuose jie laimėjo 
210 balsų prieš 204 balsus, šešių balsų mažuma pasisa
kė už mažinimą mokesčių visiems mokesčių mokėtojams 
pakeliant nemokamą pajamų dalį nuo 600 iki 700 dolerių 
kiekvienam mokesčių mokėtojui ir jo šeimos nariams.

Dabai mokesčių Įstatymas yra svarstomas senate ir 
galimas daiktas, kad ten dovana “šešioms šeimoms iš 
tūkstančio’’ bus atšaukta ir mokesčiai bus nutarta ma
žinti visiems mokesčių mokėtojams, o ne tik stambie
siems šėrininkams.

Opozicijos siūlymas butų atėmęs iš vyriausybės per 
metus 2.400,000.000 dolerių. Opozicija skaitė, kad toks 
mokesčių naštos sumažinimas yra svarbu pravesti, kad 
pakėlus plačiųjų vartotojų masių perkamąjį galią.

Bet vyriausybė aiškino, kad tos nemokamos paja
mų dalies padidinimas butų neteisingas, nes daug mo
kesčių mokėtojų visai atleistų nuo mokesčių mokėjimo. 
Žinoma, su “teisingumu" mokesčiai neturi nieko bendra. 
Kai prieiname prie mokesčių, tai turime reikalą ne su 
morale, bet su interesais ir atstovų rūmų dauguma paro
dė. kad jai šėrininkų ir ypač stambiųjų šėrininkų intere
sai yra arčiau prie širdies, kaip paprastų žmonių intere
sai. Jei tokį pat prielankumą šėrininkams parodys ir se
natas, tai ‘išešios šeimos iš tūkstančio"’ galės džiaugtis 
gaudamos kasmet po kelis šimtus milionų dolerių dau
giau pajamų, o 994 šeimos iš tūkstančio mokės ir toliau 
aukštus mokesčius.

A P z v a 1 a a
PONIA KRISTINA 
IR ALDLD

darbas yra 
bolševiku ___
Po Stalino tuo nės> J°g armijos civiliniai- 
niekas nepasikei-'va<lai 5ra teisingi žmonės,; ..

1 ” jų nelaikytų mėlis Indokinijos dzungle-
Bet McCar- se dabai- išgarsėjo pasauly- 

irodyti, kad taip’je. Ten prancūzai yra įsi
stiprinę, o Indokinijos “par- 

sibaigtu Mc- tizanai” bando įstiprintas 
skandalo ty-* prancūzų pozicijas užimti, 

publikonų par-*Ten jau ėjo krušniausieji 
yrinėjimo gali iš- Indokinijos karo mūšiai ir, 

ta. Rin-rodos, dar eis toliau, iki 
bus sunaikinti,

ukio Dienbienphu
Tokio keisto vardo kai

tė. Po
nie‘ -kelbta

Malino mirties pa-'*,c? kitaip jis 
amnestija politinių pareigose

ta remti Angliją kovoje Literatūros Draugi jo 
prieš Hitlerį. ‘darus bvlai vesti.

o

Naujiena iš Tremties

vergų darbu.!iai naudinga, 
paminėti pasikeiti-'

mai yra papasakoti iš Vor-'Aliejus Po Jura 
kutos srities stovyklų Rusi 
jos šiaurėje. Vorkuta

dėl Rhode Islandprovm
tijoj. Spėjama, kad viri 
Komi

Aukščiausia-

arba iki puolikų jėgos išsi
sems.

Kruvini mūšiai Indokini
joj vra Įvadas i didžiųjų 

nutarta sušaukti

timo centras Komi

ėjo 1941 metai* ir paskui.* k u t i n i “Socialističeskij 
rusams grižus, trėmimai bu-įViestnik” numeri (šių metų 
vo tęsiami ir dabar dar tę- vasario mėn.).“ Pasikaibė- 
įami. iirna su Brigita Gerland tu-

teismas dau-vaistybių
-varKian-Juc vm-oti nzn-cfun £urna balsų prieš 2 pasisakė Ženevoje balandžio 26 d.

,'jdėl Rhode Island ir Alaba-(konferenciją Indokinijos
girnos valstijų iškelto skundo^karui užbaigti ir Korėjos

sintyje esą apie 12 JpHeŠ kon^ iškk?ts> ^‘įtaikai surašyti. “įvadas,” 
Hmo pagal kun jurų pa-jkaip matome, kruvinas ir 

sciuose po vandenimis', eikšminga«
šaltiniaialiejaus

o pakraščių valsti 
o ne visai tautai.

teismas sa-

Nuo Dienbienphu mūšių 
pareis, kas Į Ženevos kon
ferenciją atvyks “pergalė-i Brigitos Gerland pasako-p . ,

.. .. .* . Auksciausiasjimai liečia tiktai kom',. ,
provincijos stovyklas n^|SOg tautos įurta perleisti.jaugiau žemių Indokinijos 
ji to plataus krašto stovyk-^kam .js nori, Raip atskiras dalybose,apie kurias neabe- 
jlose buvo. Ai panasųs pa-- n,in«nwEp jojamai ten bus kalbama.Niekas šiandien bendradarbė

jko. kad kongresas gali vi-toju” ir galės reikalauti sau

ąlygose. Neabejo 
mai galima sakyti, kad iš 
ištremtųjų 1941 metais la
bai mažas skaičius bėra gy
vųjų tarpe, nes karo metu 
ir pirmaisiais pokariniais

Pagal Brigitos 
pasakojimą. pasikeitimai 
Rusijos koncentracijos sto
vyklose yra gana žymus.

_ . - ,... Svarbiausias vra bene tas,metais padėtis vergų sto- , - ’

pakraščių nors k^to iš Ženevos niekas, 
valstijoms, tai tos valstijos ^ur buL i’’ nelaukia.

Izraelis ir Arabai

Gerland'svarb’aus^a z’n^a >Ta 
'kad kaliniai Rusijos 
stovyklose dabar nebėra 
taip naikinami, kaip tai bu
vo daroma pirma. Geres
nis maitinimas ir šiek tiek 
laisvesnis gyvenimas 
vykiose neabejojamai pra

vergų| savinin-ir vra to aliejaus 
kės. ’

Kam toks teismo sprendi
mas nepatinka, tas gali pa- 

"^■'isirupinti, kad kitas kongre
sas butų kitoks ir visos tau
tos turtais nesišvaistytų ke
lių pakraščių valstijų nau
dai. Klausimas, vadinasi, 
yra politinis. . . .

Texas. Kalifornija ir 
Louisiana valstijos jaučiasi 
patenkintos teismo sprendi
mu. nes maža tėra perspek
tyvų, kad kitas kongresas 
atšauks 83-jo kongreso 100 
bilionų dovaną pakraščių 
kelioms valstijoms.

Vandenilio Bomba
Kovo mėnesio pradžioje 

Amerikos Atominės Ener
gijos Komisija išsprogdino 
antrąją vandenilio bombą 
Bikini salelėse Pacifiko 
vandenyne. Sprogimas bu
vo tiek stiprus, kad patys 
sprogdintojai prisipažįsta, 
įjog jų Įvairus sprogimo jė
gos matavimo instrumentai 
pasirodė bejėgiai sprogimo 
galią išmatuoti.

Bombos sprogimo jėga 
stipriai supurtė vieną salą, 
Kvvajallin, 176 mylių atstu
me nuo sprogimo vietos. 
Kiek nuostolių padaryta tai 
salai, nėra tikrai žinoma,

Tarp Izraelio ir arabų vėi 
eina peštynės ir dantų ro
dymas. Prieš keliolika die
tų Izraelis ir Sirija pasikei
tė kanuolių šūviais per Ga
lilėjos ežerą dėl teisės žu
vauti tame ežere, o vėliau 
arabu būrys užpuolė Negeb 
dykumoj vieną žydu auto
busą ir 11 žmonių išskerdė. 
Visas Izraelio ir Jordanijos 
pasienis yra neramus.

Jungtinių Tautų organi
zacija laiko Izraelyje savo 
“karo paliaubų komisiją,” 
kuri betgi nepajėgia didė
jančio Įtempimo sumažinti 
ir tik po incidentų nuvyksta 
pažiūrėti, kas ir kaip ten 
buvo.

Palestinos padalijimo 
skaudulys vis dar negyja ir 
nežinia, kada jis pradės 
gyti. Atrodo, kad pirmoji 
sąlyga skaudulio užgydy- 
mui butų išsprendimas 
900,000 Palestinos pabėgė
lių likimo, bet apie tai ty
lu, ramu.

—J. D.

kad bolševikų vergų darbą 
nori padaryti produktinges- 
ni. o todėl nutarė vergusi.'

vykiose buvo labai sunki ii 
tremtiniai mirė, kaip musė
lės. Jie mirė nuo nepake
liamų gyvenimo sąlygų, nuo 
bado, nuo sunkaus darbo, 
nuo šalčio ir siaučiančių li
gų. O kokio likimo susi
laukė po karo ištremtieji 
lietuviai?

Atsakyti i šitą klausimą 
.ra sunku, nes žinių iš kon
centracijos stovyklų yra la
bai mažai. Daugiausiai ži
nome apie gyvenimą kon
centracijos stovyklose karo 
metu. kada iš tų stovyklų 
nevienas žmogus laimingai 
ištruko Įvairiomis progo
mis. Keletą metų po karo 
iš įusų vergų stovyklų veik 
niekas neištruko ir nepasie
kė laisvojo pasaulio. Tik 
pernai ir šiais metais buvo 
paleista nemažai vokiečių 
karo belaisvių ir iš jų teko 
išgirsti žinių apie gyvenimą 
vergų stovyklose pokari
niais metais.

Vienas toks liudijimas 
atrodo labai Įdomus. Ji 
patiekia vokiečių socialde
mokrate Brigita Gerland, 
kuri buvo išvežta į Rusijos

stovyklose geriau maitinti?b§in? amžių ne vienam ir 
Dabar kiekvienas stovyklų n?usa tautiečiui, atsiduru- 
kalinys gauna i dieną po p*arn bolševikų vergijoj.
800 gramų duonos ir gauna ^tr
du kaltus per dieną sriubos
ir košės. Seniau maisto 
norma buvo 700 gramų 
duonos išdirbusiam pilną 
nustatyta darbo norma, ir 
vieną kartą per dieną kali-, 
niai gaudavo sriubos, kar-! 
tais su koše. Seniau kali-; 
nių maistas priklausė nuo 
išdirbtos darbo normos.
Kas negalėjo išpildyti tiek 
darbo, kiek jam buvo pa-J 
vesta, tas gaudavo mažiau; 
maisto ir tuo patim buvo 
pasmerktas mirti. Dabar 
maistas duodamas neatsi
žvelgiant Į atliktą darbą, 
tik piniginis atlyginimas 
neišdirbusiam normos yra 
mažinamas. (Už pilną nor
mą kaliniai dabar gauna 
per mėnesi 150 rublių pini
gų, o neišpildžiusieji nor
mos gauna tik po 50 i-ub- 
lių.)

Kita Įdomi permaina 
stovyklų gyvenime yra ta,

k£
i-r

pia-1?3

da ponia Stanislovaitienė 
visa Literatūros Draugi-

. pagal bolševikų nustaty- 
i., pšnia'cččtine' Staniš- 9 lini9- “Stingai rėmė Wa'l- 

i,.w. Lietuviu Literatūros“?“ kanfllda'ur? . •' P™f>- 
Braugijos pimininkė. .!i,<ient0 v,eti»- bet P>™inmkė 
nusiskundžia, kad valdžia 19 politini mažmoži užniir- 
(generalinis prokuroras) ,so h. kad ALDLD
įrašė nekalčiausią Lietuvių v,en k«I‘u>ln>a^
Literatūros Draugiją Į sub-!f;‘n^ais'
versyvių sąrašą. Ponia pir
mininkė sako:

u
Bolševikų “Laisvėje"

Sakoma, kad dailios lei-

“ALDLD konstitucija ir 
jos veikla aiškiai jrodo. kad j 
ji niekada nebuvo ir nėra ir . 
kad ji užsiėmė vien kultūri
niais darbais, supažindinti j 
narius sti mokslu, daile ir su 
šios šalies gyvenimu. ALPU) 
gyvuoja jau virš 35 metai, 
turi čarterins bent 77 valsti
jose. ir turi kuopų šimtuose 
miestų.“

Ponios Stanislovaitienės 
“vien” yra labai Įsidėmėti
nas. Atrodo, kad 1948 me
tai ne taip senai dar buvo,'

niekada nemeluoja, 
tik pasitaiko kartais 

faktus. Taip at- 
poniai Stanislovai- 
Ji. pasakiusi apie 

“vien kulturinius darbus,” 
tuoj pat primena, kad Lite
ratūros Draugija, antrojo 
pasaulinio karo metu, buvo 
baisiai patriotiška organi
zacija. Tik paklausykite:

“Antrojo karo laiku 
ALPI.D rėmė Jungtinių Val
stijų karo pastangas, kiek 
galėjo. Kuopos organizavo 
kraujo davėjus Raudonajam

dės 
J om? 

^užmiršti 
’sitiko ii 
itienci.

TADAS KOSCIUŠKA

1791 meti, lenku sukilimo 
prieš rusus vadas. Sukilimas 
prasidėjo kovo 21 d. Kroku
voj. Lietuvoj jis prasidėjo 
oalandžio 23 d. Rusai suki
limą žiauriai numalšino ir 
1795 metais galutinai pasida
lino Lenkiją (kartu ir Lietu
vą) su Vokietija ir Austrija. 
Kosciuška save vadino lietu
viu. Jis žymu vaidmenį su
vaidino ir Amerikos laisvės 
kovose.vergų stovyklas 1946 me- kad politiniai kaliniai esą

Šių metų kalendorių bai
giame parduoti. Paskubė
kite nusipirkti. Kaina tik S0 
centų.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

Svarstė ir Nutarė LDD Fagerbėm 
7 Kuopa

Praną Dovidaitį
Musų LDD 7 kuopos mo

kovo 15 (L Lietuvių At-’terys gana budrios. Jos su- 
leių Klube Įvyko LDD 7 į žinojo, kad kovo 14 d. yra( 
kuopos mėnesinis susirinki- Prano Dovidaičio gimta-I 
mas. Iš iždo LDD 7 kuopa dienis. Jis yra pirmutinis 
paskyrė $100 LSS Literatu-, LDD 7 kuopos narys. Jis* 
ros Fondui. Dariaus ir Gi-'buvo “Naujosios Gadynės” 
lėno paminklo statymo fon- iždininkas. Pirmomis LDD 
dui paaukojo $25. “Darbo”,dienomis jis daug tai orga- 
vajaus proga kuopa pasiry-'nizacijai dirbo. Jis dirba 
žo gauti mažiausia 50 nau- ir dabar. Veik nėra to su-( 
jų prenumeratorių. ’sirinkimo, kad musų Pranas!

neateitų su nau-j 
jis jų gauna. Net! 

minėjimo J*1"*šiame susirinkime musui
betų kuopa , asume ispla- Pl..,nas atneį6 nauj
tint; bent kelias dešimtis.’,-..........
Minėjimas Įvyks

Prof. 
tu sukakties

_ , __ ‘Dovidaitis
J. Kaminsko 75 me- •„ „ ...

šiame

. , ... jus narius,balandžio ma , r)n ?
’? ,L> 5 Y“1' £?'įet’ Lie,u-,na'ifc jo nepamiršta. Pra- 
vių P-beeių K.ubo į vje is M
2X0 Union Avė. i :30 vai. motcį.vs sako: “O kas su-' 
toj pačioj svetainėj prasi- - 
deda pokylis. Jo bilietas„io Bkjlm9s> jei
—.Taip jos ir padarė. A. Bui-j 

LDD 7 kuopos margučių’

Už jo darbštų-, 
kuopos nariai ir

Dovidaičiui gimtadie- 
ne mes.”

vakarėli nutarta rengti ba-yf 
landžio 24 d. Lietuvių At
letų Klube. Bilietus galite

vvdienė, M. Nakriušiutė ii

KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NRPRAAC’

KONGRESMONAI JAI PASVEIKO

Kongresmenui t liffortl Davis iš Tennessee (slovi) ir 
George H. Falfnn. abu sužeisti, k:.da puertorikiečiai tero
ristai pradėjo šautis Ii posėdžiaujančius atstovus, jau pa
sveiko ir grįžo į kongresą. Teroristai sužeidė penkis at
stovus.

,l«ai didelės iškilmės, kurio-, 
se dalyvaus ir lietuviai.

Kadangi ir lietuviai mie
sto pažangai Įdėjo nemažų'
indėlį, tai žurnalistas J. Gi- MONTREAL, QUE. ten butų pilna diktatūra.
cėnas, P. Adamonis ir kitil -------- |Yra ir seimelis, nors jo są-

akišo minti išleisti Omą. Darbo Begalės, Yra ir Jėgų, statas sunkiai sulipdomas 
hos lietuvių istoriją, kurioje! ®et • • • Pr ilgai neišsilaiko. Save

Naujienos is Kanados

patys nusis; 
junginio. Bet 

visvien lie-

oi-ganizacinė'«erb.ianti?ji 
veikla, palyginus ją su ko- na. 1S,. .!? .

Tai labai girtinas suma-'iOnijcs didumu, nėra pa- ^eimell° lskab:1 
—- ir linkėtina, kad jis’kankama. Ika; l>0. kun.a lalp ,,n?lJęs

». za; v i .J saldliezuvavimas, pavirtęs\ v 1 K 1 d

butų suminėti visi vietos 
lietuviu nuveikti darbai.

nymas 
ko gražiausia
bus geriausias 
tiems Omahos lietuviams, 
kurie čia atsidūrę neištirpo 
svetimųjų juroj, bet kibo Į 
lietuviško darbo dirvonus ir 
juose plušo, kiek tik pajėgė.

Omahietis.

Bendrai

jis Rankama.
pavyktų. Tai Į Bendruomenės ne .liga, nuo kurios ir gydoma

si saldliežuvavimu. Laiko
masi to girtuoklėlio patari- 

ko susirgai, tuo

paminklas šilima. Susiskaldymas
mažėja. Dar gerai, kad K. L
Tarvba vėl pasijudino ir jai

i i • „ i-j -įmo—nuo 1 pavvks apjungti didesni1. . . .1 1J ' 1 ir gydykis.
Kad ir šiandien

gal
tautiečių skaičių. Bendruo
menė tapo vienos parapijos 
padaliniu, todėl ir jos veik
la ribojasi tik tos parapijos 
aplinkumoje.

Šalpos darbas, nors be
darbė didėja, neplečiamas. 
Ir iš naujųjų ateivių yra1 

(jaunų ir pajėgių žmonių, 
Prelatas besimelsdamas bet visuomeninio darbo jie

CHICAGO, ILL.

Prel. Briškos Palikimas 
Paskirstytas

pas mus 
nieko kito negirdėsi, kaip 
tik linksniuojant—Juozinės 
klebonijoje, Juozinės kle
bonijoje! Visa smetonėlė, 
kaip jie vieni kitus vadina, 
žinoma, ir “autoritetas” su 

■ ponia, tik pucinasi, tik ruo
šiasi, tik meta kalbos apma
tus pagarbinimui taip di-Dievui sudėjo per savo am-vengia. Nejaugi jie nejau-’Y!? pagatomimui taip oi- 

želi daugiau r.ei $300,000. čia,* kad Jvo tėvynei jie dz:a‘ gerbiamo kle«>neho. 
Iš ju $75,000 tenka šv. a.,Idomu bus klausytis, kąKa- yra daug daugiau už mus 
zimiero akademijai Romo-skolingi. Reikėtų rasti Juozinių puotos metu liesis
i*, n vk s:\non - ’ , , 1 • .nuo liežuviu, gėrimėliu ita-je, o jos lektoiiui $o,ooo, monių, kad galėtume visi , . •
už kuriuos jis turi laikyti susieiti prie vieno stalo išsi-*Oje’ 
mišias už Briskų šeimą. kalbėti ir stoti i darbą. Dar- ., . . , , .

$50.000 skiriami namams bo tiek kultūrinėje, tiek H °™u buS .st®betl’ ka,p J.ie 
Betlejuje (Izraely) pastaty-šalpos, tiek politinėje srity-1?™18 pr? tok,US 

patsti. Tie namai turėsią pri-’.se yra ,laug. Nemažai yraį^US’ kunevertl t,krai 
esa-l gausti studentus ir kitus jr galimumų, tik reikia pa-p^eS^\ l)a.mine *•

iškeltai jĮ^mi dėkojo visiems, o ypa-nUrėjau garbės jam plikiau- mose sąlygose butų šis: Mi-jte? patekusius dievobai-judėti, palodyti sveiko su-i^1^ 1 131
musu moterims, ku-|syti praeitus 2 sezonus ir ši retoji Taryba Įsijungia lietuvius. Romos manumo. j Štai vienas paskutinių

1 *“ seminarija gaus “Spaudos baliaus” metu kun. Tadarausko žygių, ku-
bis ailiai palietė ne tik tic-

ziemos sezoną savo vardo, nei organizaci-:^*1^*““'1“ “japianKe uk sens siaius ny«» bet
nepamiršo ir svar-’jos. Ji eina Bendruomenės; aune ^avo ®u- surinko pluoštą "Keleivio,”,aistis

Iriųjų lietuvių reikalų: jis iš Įstatais numatytas Baltimo-
savo iždo paskyrė aukų lės apylinkės ir apygardos
Lietuvių Tarvbai, Ralfui,’valdy bu pareigas. .. . . , -- . . . --------- . . .
Chicagos lietuvių seneliu Organizacijų Taiyba Komoj. .... -asmenų? Tas pat ir su kūną tvaiko

rezo’iucijai pritarė, pri-‘ Savo parapijai, kurioj jisj.u rinkimu. Skundais ir nuolės, pas tos ligoninės 
klebonavo ir vieną kitą- dejonėmis nieko

Gervickienė, z. ...- pagamino į,- chorą turi. Ne visai taip kymo darbą,
skanių užkandžių, o vyrai buvo ir man svetimi nuo- pasiekti? 
susidėio “pavilgai" ir kuk-

gauti iš kiekvieno LDD 7jlei dovanėlei, 
kuopos nario. Kas turės; Pranas

Bet kaip to

gražiausi 
va nu.
margučių

si marguti, gaus do-’susijaudino, 
Tad visi ruoškitės :r.a;ara per j 

įriedėjovakarėliui.
Susirinkime buvo 

ir Vasario 16 minėjime ivy-!t!/!&ai 
kusieji nesklandumai, ta
riant mandagiai. N. Y. Lie
tuvių Taryba pageidavo, 
kad minėjime tartų 'žodi ir 
Nepriklausomybės Akto sig
nataras prof. J. Kaminskas, 
kuris ir buvo sutikęs tą pa
darytį, Dabartinis pirmi
ninkas Abraitis, tautininkų 
atstovas, skelbdamas pro
gramą. prof. Kaminsko pa
vardę išleido. Minėjime jis 
taip pat prof. Kaminsko 
nepakvietė kalbėti. Abrai 
tis Tarybos posėdy pasitei 
sino profesoriaus nepažino
jęs, jam atvykus niekas jo 
nepristatęs, todėl jis pirmo
je dalyje jo ir nepakvietęs 
kalbėti. Tik, kai Sidzi
kauskas jam pasakęs, kad 
profesorius yra čia, jis pa
kvietęs ii, bet profesorius 
atsisakęs kalbėti.

O iš tikrųjų Abraitis zi 
nojo. kad prof. Kaminskas

no?
jam

yra atvykęs, nes jam tą pa

Dovidaitis

jo
•Jis

]>elnai be reikalo prirašomi.' Baltimorės Lietuviškųjų 
j Šitas meno būrelis iš tik- Organizacijų Taryba išrin- 

laiP rujų nėra naujas ir tas Mia- ko atskirą komisiją, kuri tą
kad neviena!mj lietuviu chot
skruostus nu 
labai nuošii

ras yra su-reikalą visapusiškai aptarė 
P.u* organizuotas jau seniau ne-ir priėjo išvadą, kad 

" gu prieš 4 metus. Aš tik ; raktiškiausias būdas

nesigailėjo savo triuso‘gezona būti jo pirmininku. ! Amerikos ] 
pagerbti. . . j §ja piOga pažymėsiu, kad ruomenę n

Kuopietis. (baigdamas 
choras

CAMBRIDGE, OHIO

6 Šeimą Kolonija 
Aukojo S300

sakęs Kriaučiukas. Susi
rinkimui drg. Kriaučiukas 
jraaiškino, kad tas Abraičio 
pasiteisinimas nėra nieko j 
veltas. Pats Kriaučiukas! 
pasakęs Abraičiui, kad pro
fesorius yra atvykęs ir sėdi 
greta Grigaičio.

Susirinkimas priėmė nu
tarimą, smerkianti Tarybos 
pirmininko Abraičio neleis
tiną pasielgimą.

ALT centre gautas $300 
čekis su šio turinio laišku:

“Šešios lietuvių gydytojų 
šeimos, sudarančios bene 
mažiausią lietuvių koloniją 
Cambridge, Ohio, siunčia 
-nv » Kukli:; 300 doleriu au
ką.

“šia proga reiškiame sa
vo pasididžiavimą ir prita
rimą Amerikos Lietuvių Ta
rybos veiklai.”

šią sumą sudėjo, kiekvie
nas aukodamas po $50, šie 
kolonijos lietuviai: Dr. Iza
belė ir Jonas Stankaičiai, 
Koste ir Dr. Edmundas 
Butrimai. Dr. Juozas Meš
kauskas, Dr. Jurgis Balčiū
nas, Dr. V. Gruzdys ir Dr. 
P. Kazlauskas.

prieglaudai, seneliams vo- lai

MIAMI, FLA.

solinizanto a. n esu 
širdį kutenantys žodeliai;

esame
O tų žy- 
apsčiai.

įsijungia .
Lietuvių Bend-!kan1^- - - • —

nekeisdama neirt^?’^^’ Romos katalikų mačiau, kad vienas asmuo’ 
vardo, nei or^anizaci- prieglauda Panevėžy h,anlz :nkė tik kelis stalus ir riai

kietijoje. Vasario 16 gim-;tarė 
nazijai, viso labo

Taigi, matote, kad choras rri‘^- 
rtipinasi ir bendrais lietu
vių reikalais, todėl visi dai
na mvlintieji lietuviai ir lie-’zaCi-)a' ragim'.amas savo su-
tuvės turėtu jam priklausy- Įį ... |auį...(\įau minėtosios komisi

jos pasiūlymą. Kaip i tą 
atsilieps pavienės organiza-

vienas
susidomėjusius, net ir 

protaujančius koloni- 
nėnui paliko $25,000, o jei;“Naujienų” ir “Darbo” jos lietuvius.
jis neatsiras, tai irta suma'rienumeratų. O jeigu taip! Vasario 26 d. kun. Tada- 
eina šv. Kazimiero akade-’butu padarę nors dešimtis suskas atbėgo Į St. Joseph 
mijai Romoj. vie-

at-
susirinki- 

atsi-.bo-
šaukimu kreipėsi i visas’ 
Baltimorės lietuvių organi-

***5*»v.
’ si’i likimuose pat v i rt i n 11

t---- jai jau
$177.52.’eivių visuotinas

Jis be to viešu

A. K. Valukas.

EALTIMORE, MD.

Savaip Eina prie 
Bendruomenės

ir naujųjų centeli, be abejonės, uždir- 
tepaliko tik $2,000.

NORTH BERGEN, N. J.

sime. Reikia 
kiekviena lietuvi

nepasiek-
aplankyti
namuose

darbininkų viršinmKę vie
nuolę, iššaukė čia dirban
čius du lietuvius Baliruko-

iis tuomet tikrai parodys n*us (vy,a i’- žmoną),V _ * I x * •

cijos, vėliau pamatysime.
Draugas.

Mirė Silvestras Junevičius
Vasario 18 d. mirė Sil

vestras Junevičius ir palai
dotas Madonna kapinėse. 
Jis ilgus metus skaitė “Ke
leivi.” Mirė sulaukęs 85 
metu amžiaus.

abu
avo lietuviška nuoširdumą.-per 60 metų amžiaus, vie-

Bet tam reikia žmonių. Jųjnuolės ir kitos lietuvės ver- 
vra pakankamai, tik reikiajtėjos akivaizdoje i-pludo 
im s įkinkyti Į darbą. K. L. paminėtus žmones, skundė
Taryba
pinti.

turėtu šituo susiru-

J. Valeika.

HAMILTON, ONT.

OMAHA, NEBR.

Visi samoningesnieji Bal-Į 
timoiės lietuviai jaučia rei-' 
kalą turėti vieną organiza
ciją, kuri rikiuotų kultūros, Į švenčia 100 metų 
švietimo ir lietuvybės išlai- Ta proga, žinoma,

Rašo Lietuvių Istoriją
Omahos miestas

Svetimų Nuopelnų 
Neprisiimu

“Keleivio” Nr. 10 Lietu
vė Miamietė rašo, kad Va-, 
luko sumanymu Įkurtas me-l 
no mėgėjų butelis, kuris jau’

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDE AL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, i reipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vy laidą Skrinską. -Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

vienuolei, kad jie skaitą ko
munistinę spaudą (jie skai
to “Keleivį”), nepakanka
mai aukoją bažnyčiai ir tt., 
ir prašė abudu išmesti iš 
darbo. O kai, puolusi i nu
siminimą, Baltrtikonienė 
nubėgo i kleboniją, norėda- 

Įma išsiaiškinti, kun. Tada- 
tauskas ją išmetė pro duris. 
Girdi, jos vyras skaitąs 
“Keleivį.” Tą patvirtinęs 
klebonui Baltrukonienės 
akivaizdoje Zabulionis, ku
lis matęs, kad Baltrukonis 
skaitęs “Keleivį” ir kitam 
davęs, o ten buvę kažkas 
negera parašyta apie kle
boną.

Zabulionis yra įsikūręs 
klebonijoje ir, atrodo, ne- 

‘ ‘ Klebo-
kad (Nukelta į 7 pusi.)

I

Kum?ai Apsėdo “Keleivio” 
Skaitytojus

vio' kalendcriu? Jame yra! ,.. ., . , | Ilgesnei kelionei teko su-siemet daug gražių, {domių •kaity-j^^? J
sukaktį, mu. Nusipirk, nes nedaug

Ar turi šių metu “Kelei-

bus la-' beliko. Kaina 50 centų.

.4 r pavargai šokdama valsą su šluota? 
Taupyk Siurbliui Įsigyti Butui Valyti!

nt SAT1KGS BANKS
of Massachusetts

Thrrt’t «nt uear y»— 
Inni fvr tht 

"HtmnĮs
"l»stil»lin for Sveintt. *’

<■ >

ir Hamiltone ir susiti 
kus pažįstamu? išgirsti tik 
rai šiomis dienomis retų, 
bet Įsidėmėtinų naujienų.

Jonas, papa-
savo asmeninius 
apie vietos visuo- 

gyvenimą taip by-

musų vadinamoji

Mano bičiulis 
makojęs 
reikalu? 
menini 
lojo:

Visa
“valdžia” su savo išdaigo
mis yra susiburusi kleboni- mano iš jos keltis
joje. Nepasakyčiau,

•<i

Pinigai yra didelis darbo taupytojas.
jei už juos perkate naujoviškus pa
rankamus. Taupyk reikalingiems 
daiktams įsigyti Taupymo Banke, 
kur jūsų indėliai yra pilnai apdrau
sti pagal Massachusetts įstatymą. 
Atidaryk sąskaitą šiandien ir dėk į 
ją reguliariškai!

IŠMOKT ANGLIŠKAI
N’aujas pagerintas anglų kall>os va<k»vėlis. su trum
pa gramatika, su visokių -laiktų. užsiėmimų, gyvu
liu. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
daibo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Paro<lyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvu pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:.

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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iras
Maikio su Tėvu

Žuvys ir Atomai

bus

Pacifiko vandenyne, Eni- 
wtook salelėse, jau trečia 
savaitė daromi atominių 
ginklų bandymai. Jokių 
oficiališkų pranešimų apie 
bandymų pasekmes dar ne
teko skaityti, bet kai kurie 
tų bandymų “šalutiniai” re
zultatai jau yra žinomi.

Prieš porą savaičių buvo 
pranešta, kad atominių

daro—daugybė žmonių žu
vies visvien neperka, žuvies 
restoranuose nevalgo ir 
maitinasi kitokiu maistu. 
Tokijo didmiesčio žuvų rin
koje pasidarė tikra maiša- 
lienė.

Žinoma, ilgai taip nebu
vo. Užkrėstos ar radioak- 
tingos žuvys buvo išrankio
tos, kelių dienų žuvų atsar-

bombų sprogimas, ar, tei- gos krautuvėse buvo sunai- 
singiau pasakius, tų bombų kintos ir žuvų rinka vėl grj- 
sukeltos radioaktyvinės dul- žo i normalią padėti. Ja- 
kės ir pelenai, sužeidė virš ponai vėl grižo prie savo 
100 žmonių, jų tarpe apie įprasto žuvų maisto ir kilęs 
80 žmonių vietinių salelių sumišimas žuvų 
gyventojų ir virš 20 ameri-i baigėsi. Bet

Vėliau gal teks plačiau 
apie tą pakalbėti, o ši kar
tą pasitenkinsime trumpai 
atsakę i klausimus:
1— Kas yra Lietuvių 

Darbininkų Draugija?

Ji yra Amerikos lietuvių 
kultūros ir švietimo organi
zacija. Jos eiles sudaro de
mokratiniai nusistatę darbi
ninkai, profesionalai, smul
kieji pramonininkai ir kiti 
pažangus lietuviai, vyrai ir 
moterys.
2— Ko LDD siekia?

kiečių karių. liks. Palik?

Ji siekia suorganizuoti 
krūvon visus Amerikos ir 
Kanados lietuvius, kurie su

rinko jei tinka: (a) vystyti kulturi- 
pa-jnę, visuomeninę ir politinę 

ir atmintis, kadA’eiklą, siekiant socialinio
pamoka

Vėliau atėjo- žinia, kad'su atominių bombų bandy-' teisingumo visuomenės gy- 
kovo 1 d., po atominės'mais galima turėti visokių‘venime
bombos sprogimo, vienas nesmagumų.
japonų žvejų laivas pateko

Japonų žuvininkai 
sužeisti 90 myliu

Į radioaktyvinius 
sukeltus pelenus, 
bombos sprogimo 
mesti i aukštybes

» bombos 
Pelenai 

buvo iš- 
ir vėliau

pagarbintas/ —Na. ir kaip tėvas toki 
tuščią ginčą išrišai*?

•gar-

krisdami žemyn savo radio- 
aktvviniu spinduliavimu su
žeidė 23 japonų žuvininkus, 
kurie tada buvo 90 mylių 
atstume nuo bombos spro
gimo vietos.

Apie sužeistuosius ame
rikiečius ir vietinius gyven

ar

LĖKTI\ AS STOVI ANT UODEGOS

Karo laivyno nepaprastas lėktuvas gali pakilti iš vietos, 
be įsibėgėjimo. Jis stovi ant uodegos ir gali nusileisti 
ant uodegos. Lėktuvas nešioja pa\adinimą XFV-1.

(h) remti kovą uz 
į laisvos, demokratinės Lie- 
| tu vos atkūrimą ir aktingai 
kovoti su pasireiškiančiais 

atstume lietuvių visuomenėje totali- 
nuo atominės bombos spro-* tariniais pasimojimais: (c) 
gimo vietos. Japonai, kaip dalyvauti bendroje Ameri- 
ir kitų tautų jurininkai, bu-,kos ir Kanados darbininkų 
vo Įspėti vengti Enivvtook kovoje už geresni būvį, 
salelių laike atominiu ban- ypač ginti nuo išnaudojimo 
dymų. Bet japonų žuvinin- naujai atvykus? is imigran- 
kai buvo sužeisti 40 mylių tus.
toliau, negu jiems buvo sa- , v , - . .g. . . . . 3—Kokias priemones LDDkvta vengti prisiartinti prie, w j • c t-i i ‘I. . . 1 s Naudoja Savo tikslamssalelių: vadinasi, kas nors

buvo,

MARGU MYNA1

— Teikėjo pavanoti biskjltojus skaitėme tik labaiįkur nors buvo kreivai ap-j 
la.-u;::?., vaike. Visų pir-;trumpą pranešimą, bet apie skaičiuota. Mat, buvo sprog-

a> daviau jiems lodą, 
suneštu savo katinus ir

siekti?

Pati Tobuliausia Mašina

kas ta mašinaSpėkite,9

ma 
•kad
ipamieiuotų jų uodegas, ar 

jos nėra vienlično 
Juk be faktu, sa-

—Tegul 
?, laikei

—Bet kodėl tėvas 
tindamas” švyluoji?

—Ar tu to nežinai?
—Nežinau.
—Na. matai, Maike,

aš tau nesakiau, kad iš tavo 
mokslo pažitko nebus? JauU ' 
tiek metų eini i škulę, o dar ... . -
nežinai, kodėl žmogus svy- !au’ sa^z*a ne£ah nieko su- 

:\t. t) kai surasim teisy
bę, sakau, tada nesunku 
bus padaryt ugadas. Jiedu 
sutiko, kad tai gera rodą. 
Sak<;. prezidentas Eizenau-

ruoja.
1 ra daug priežasčių, tė

ve, kodėl žmogus netenka 
lygsvaros: gali būt širdis ne
sveika: gali būt perdidelis 
ar permažas kraujo slėgi
mas: gali būt nuvargusios 
kojos, ir taip toliau.

—.va, .daike, spėjai, spc-

suzeistuosius japonų žuvi
ninkus girdime labai daug. 
Kai tie žuvininkai sirgdami 
grižo i Japoniją, nei jie, nei 
gydytojai nežinojo, kad 
žvejai yra atominės bom
bos spinduliavimo sužeisti. 
Tik vėliau daktarai nusta
tė, kad žvejai yra atominės 
bombos aukos. (Jų plau
kai pradėjo smukti ir kūnas 

ris turėtų nusiųsti mane Į Į pasidengė pūslėmis, kaip 
Šveicariją su Molotovu per-‘nudegintas.) Kai daktarai

dinama vandenilio bomba, 
kurios galingumas ir

(a) 
paskaita?

yra: Ir neispėsite.
Ji rengia prakalbas, žmogaus širdis. Dėl to,

paprastai, zemej toj vie
toj buvo dideli druskos klo- 

Tai dūk bet jie senai iškasti. 
Taigi žemėj yra didelės 
tuštumos. Gausus lietus iš-kad 

mašiir diskusijas vi-geresnes, tobulesnės dnnff.
pa-'suomenei ir ypač darbinin-nos uz širdį nėra, netenka ..• . __

'Vomc įunimoic klausimais: a bejoti. Juk ji dirba be

jai, ir neįspėjai.
-Aš, tėve, ir nežadėjau 

Įspėti. As tik sakiau, kad 
priežasčių yra labai daug.

—Ne, Maike, ne daug, 
ale tiktai dvi. Viena didelė 
snapso bunka, o kita maža. 
Tai ir visos priežastys, dėl 
kurių aš biski svyruoju.

—Bet gavėnioj, tėve, ge
ri katalikai šnapso negeria.

—Su razumu, Maike, ga
lima išgerti, ypač jeigu 
žmogus geria ant geros in
tencijos. Vot. aš galiu tau 
pasakyti, kaip man pasitai
kė reikalas biski išgerti.

—Sakai, reikalas?
—les. Maike, buvo rei

kalas. Tu žinai, kad aš pri
guliu prie Sčeslyvos Smer- 
ties Susaidės.

—Žinau. tėve.
—Taigi šitos susaidės 

prezidentas susiginčijo su 
maršalka dėl klausimo, kat
ras jų daugiau žino. Kai 
negalėjo prieiti prie tol ko, 
tai pradėjo kritikuoti viens 
kito katinus. Mano katina 
g< resnio gatunko, sako mar
šalka. ba turi gražesnę šer- 
stį ir ilgesnę uodegą. 0 
prezidentas sako, jeigu ma 
ro katino uodega trumpes 
nė, tai tas parodo, kad ji; 
daugiau cibulizuotas. Žiu 
lėk. sako, angelskas buldo 
gas, ką padabnas Į čiurči 
lą, visai uodegos neturi: o 
jeigu paimsi kokį prastą 
šunį, tai jo uodega bus ilga. 
trilinka suraityta, kaip polc- 
1 a k ii basa. Vadinasi, kuo 
ilgesnė uodega, tuo prastes
nis gyvulys, ir taip jiedu 
ginčijosi per ketinius vaka
rus, Ant galo nutarė pa
kviesti mane kaip sudžią, 
kad padalyčiau ugadas.

sunui.
—E<

kalas -u
kuo pasibaigė rai
tais katinais, tėve?

Nu. žinai, katino r.ei 
vienas su savim neturėjo.

nustatė, jog žvejai yra ato
minės bombos aukos, tada 
buvo prisiminta, kad tie 
žvejai parvežė iš Pacifiko 
daug žuvų ir tas žuvis par
davė žuvų pirkliams Toki-

tai nutarė susirinkti kitą va-;jo mieste 
Karą ir atsivežti savo rai-i Kilo triukšmas ir sumiši 
rdii'. ir šiur inaf. Maike,'mas. Žuvų pirkliai iš žuvi- 

uGu atsivežė po katiną įninku nupirktas žuvis išpar- 
Įdavinėjo atskiriems žuvų
I

maiše, ištraukė jų uodegas įdavinėjo atskiriems 
ir pamielavo. Pasirodė,įkrautuvininkams po visą 
..ari musų prezidento uode-, miestą. Dar likusias žuvis
ga is tiKro biski trumpesnė.Į gas stambiuosius pil
Olrait, sattau, dabar turim 
aiški#-; okundą ir galim pa-

daktarai pradėjo tikrinti 
su “Geigerio skaitliukais” 
(prietaisai Įvairių medžia
gų radioaktyvumui nustaty-

daryti teisingą sūdą. Mar
šalkos katino uodega ilges
nė, sakau, tai jis turi pasta-'ti). Betikrinant buvo atras- 
tyi did- . nę bonką šnapso Ji asta žuvų, kurios pasirodė

> prezuientas stato mažes
nę, ba jo uodega trumpes- 
o. Abidvi išgersim, sa
kau, ir bus ugarios. Jiedu 
sutiko. Sugėrėm ugadas. 
kaip Jaltos konferencijoj, 
asibueiavom ir išsiskirs

tėm. Kaip bus toliau, tai 
ui bus kita rokunda, Mai

ke. O jeigu aš dabar hiski 
svyruoju. Maike. tai tu ma
nęs nekritikuok, ba ir po 
kiltos ugadu daug kas šlu-
ouoja.

‘ Bet ką tėvas žinai apie
laitą?

—Nu. visko gal ir neži-
nau. ak žinau, kad nabaš-
nikas Stalinas tenai dauc
oėiščtiu s išfundijo, ir kari
ii dar šiandien daug kam
alsi ings ta.

—Tai turėtų būt gera pa-
moka. tėve, kari “ocišče-
nos” geidi nereikia.

Ar turi fių metų “Kelei- 

kalentlorių? Jame yra 

dau" gražių, įdomių skaity

mu. Nusipirk, nes nedaug! 

i; ei i ko. Kaina 50 centu.

V1O

tiems sprogdintojams nebu-'karr.s rupimais klausimais: a* ejon. -juk ji airoa be .f kartovo aUk’us/ <•» leidžia ir platina litera- dieną ir naktį. ,nė- JS
Kyla ir kitas klausimas:'turą; (c) moraliniai ir me-nefluf« metu.-'. Žinote, ką

juros yra juk laisvus visoms'džiaginiai remia Lietuvos reiškia širdies sustojimas? 
tautoms ir visų tautų lai-Jaisvinimo veiklą; (d) kur mirtis. įsidėmėkite
vams (bent taikos
Tai kokiu budu viena „ .

Jei tamsta, pavyzdžiui, turi 
i 50 metų, paskaičiuok, jei 

-Kas galį įr privalo būti sugebi, kiek kartų tamstos 
LDD nariu? širdis jau mušė be sustoji- delegacija

Visi pažangus Amerikos ni° a' v’s dar tvarkoje. Ka- ir grįžusi 
Kanados lietuviai. LDD me esi girdėjęs kitą tokią Įspūdžiais.

masiną, kuri be sustojimo 
tiek ilgai dirbtu.

tybė gali statyti i pavojų ’dziais.

ių lai-(laisvinimo veiklą: (d t kur/ai nnrtis. ^sl<,emėklte’Į)U^3yt^VOgir^na^pVijj^^ 
metu)Jyra reikalas, santykiauja Su kad per parą (24 valandas) k ' • * klodu’
a vals-'kitais demokratiniais sąju-^’dis muša 103,689 kartus. į ’ __ ____
navoiu’džiais. ‘ tamsta, pavyzdžiui, turi .. c M _

: ijuromis plaukiojančius lai
vus savo atominiais sprog
dinimais? Klausimas ne
taip jau lengvai atsakomas. 

Nelaimė su japonų

i4-
Ką Socialistai Mate Kinijoj

Indijos socialistu nartiios•’ C I - - *
lankėsi Kinijoje 
pasidalino savo

žuvį- ir
ninkais kelia ir daugiauJinka 
klausimų. Kaip galėjo at- viams.

abiejų kraštų 
Jos čaiteris,

sitikti, kad laivai, saugoju-! demokratinės ir 
šieji atominių bandymų sa- organizacijos, yra pripažis-1,3 
lėlės, nepastebėjo savo RA-įtamas visur: New Yorke, ’^O:

japonų!( bieagoj, BostoneDAR aparatuose 
žvejų laivo? Ar nebuvo 
bombų bandymo apylinkė- abiejų 
je ir daugiau svetimų laivų, 
gal submarinų, kurie spro
gimo rezultatus stebėjo?

Kadangi 
su japonų

lietu-
kaip

Priemonė
larbininkas

kultūrinės Bet ir tobuliausia maši- dirbti, via 
reikalinga priežiui os.| Su jais

reikalauja ir musų šir-lkaip su

ealy (Kanadoj) ii 
čia minėtu 

vietovėse.
5—Kaip tapti LDD nariu?

Jei tamsta sutinki su iš- 
•dėstytais draugijos tikslais,!. -Apie sn 

kuopos 
ky< >-

, kuriomis ten 
yra skatinamas 

pasibaisėtinos, 
elgiamasi blogiau 
yvuliais.

labai ne-l Darbininkas neturi teisėsMont- mes tuo
kitose trupiname, todėl be laiko!palikri r,(-patinkamą darbą 
kraštu f^azna* sugadiname irjir pasiieškoti geresnio. Mai-

“užkrėstos” radioaktyvumu 
ir jos buvo užkastos Į žemę. 
Pasirodė, jog užkrėstosios 
žuvys susimaišė su neuž
krėstomis ir jas užkrėtė. 
Maždaug du milionai svarų 
žuvų Tokijo žuvų rinkoje 
buvo užkrėsta radioaktyvu
mu, arba žmonių sveikatai 
kenksmingu spinduliavimu.

IJet kaip sugaudyti visas 
žuvis, kurios buvo parduo
tos krautuvininkams ir iš 
krautuvių pateko i atskirų 
žmonių butus, o gal jau ir 
pilvus? Negi aplakstys! su 
Geigerio skaitliukais visas 
žuvų krautuves šešių milio- 
įų gyventojų mieste ir dar 
mažiau gali patikrinti, ar 
šeimininkių nupirktos žu
vys nėra kariais “užkrės
tos” radioaktyvumu!

Kaip tik žinia pasklido 
’io miestą, kad žuvininkai 
pai vežė iš Pacifiko atomi-

Įnių bombų spinduliais už
krėstų žuvų, Tokijo gyven
tojai tuoj nustojo valgyti 
žuvis. Daugelis žuvų krau
tuvių iškabino iškabas, kad 
jų žuvys yra patikrintos ir 
jokio radioaktyvumo netu
ri, bet—atsarga gėdos ne-

nelaimė atsitiko
žuvininkais, tai:ta* kreipkis Į vietos 

visiems japonams nenoro-'sekietotių. Jei vietoje 
mis buvo priminta Hiroši- lM,s n®la’ kreiptis Į
ma ir Nagasaki atominės''"ent,n sckietorių N. Jonus- 
bombos. Japonai yra vie- ' (adiesas. 15 ( otton St., 
nintelė tauta, kuri atomines R°slinriale, Mass.). Su pia- 
bombas patyrė ant savo '-nn* nariu teikia
kailio, ir visai suprantama,! a,lU Įteikti ai prisiųsti ii i 
kad japonai labai yra jaut-'n?€5*n^ LDD n;.-
įųs tokiems incidentams.

imirštame. Amerikoje žmo
nės daugiausia miršta dėl 
širdies ir kraujo indų suge
dimo.

a .Uz, širdies ligas yra la
soma "Keleivio” kalendo
riuje, jo kaina tik 50 

alinga ji nusipirkti.
A.r Ne Stebuklas?

Kanadoj, netoli

imasi dar! ininkai ryžiais ir 
daržovėmis. Kitokių kaip 
;nn,muštiniu unijų nėra, 

’.et jų pareit a ne darbinin
kus ginti, o išmokinti juos 
paklusniai vykdyti adminis- 

centų. traciios Įsakymus. Apie 
streiką darbininkai negali 
j < pagalvoti. Jau kiekvie- 
inas reikalavimas sumažinti 
i darbo valandas ir pakeltiWindsor

m. pradžioje žemė pra-Įatlyginimą yra laikomas iš
pijo du didžiuliu CanadianJriavimu. 
j Industries sandėlius. Taij Išeiti iš vienos gyvena- 

įriai moka $1 per metus. Jei;Įy.Vk‘> dienos metu, keliems’mos vietos i kitą be leidimo
Amerikos vyriausybė per'^da v>ias ii žmona, bet 

savo atstovus pasiūlė viso-la'ni vieno uždaibio
keriopą pagalbą sužeis-* >xcna‘ _Ja* antias ai antį a 
tiems japonų žuvininkams m°ka metinio mokesčio,
gvdvti. Is pranešimu atro- -v"’ Pei <*budu. Pa
do, kad tik vienas žuvinin- ’^kimą jstoti nariu privalo 
kas yra sunkiai sužeistas, o Pasi,a">^ aoudu, paduoda- 
kiti atsipirks lengvai irsavo pil,ia adresą.
greitai pagysią.

ab.

Ka Ta Lietuvių
I)arb. Draugija?

Laikraščiuose
kad ta draugija dabar vvk-J 
do narių ir jos leidžiamo 
“Darbo” žurnalo prenume
ratos rinkimo vajų. Kai 
kam kyla klausimas, o kas 
tas draugija yra, ko ji sie
kia. Kitas net gali pama
nyti, kad ii turi ką nors 
bendra su valdžios Įrašytą
ja i komunistinių organiza
cijų sąrašą Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija.

6—Kur eina LDD narių 
sumokėtos duoklės?

LDD leidžia kas trys mė
nesiai didelio formato 32 
puslapių “Darbo” žurnalą. 
Narys ji gauna be jokio pri- 

skaitote, mokėjimo.
6—Kas LDD Vadovauja?

Centro valdybos pirmi
ninkas yra J. V. Stilsonas. 
sekretorius N. Jonuška, iž
dininkas V. Anesta, nariai 
—V. Sirutavičius, J. Bimšas, 
P. Brazaitis. J. Taurinskas 
ir J. Vinciunas. Visi seni 
visuomenininkai. “Darbo” 
žurnalą redaguoja prof. J. 
Kaminskas.

J. V-gas.

šimtams darbininkų juose! draudžiama. Aišku, gele- 
dir'ant. Jie tik pajuto žinkeliu važiuoti tegali ga- 
stiprų smūgį ir pamatė, karinęs policijos leidimą. Po 10 
trobesis pradėjo grimzti.'valandos vakaro niekas nc- 
Darbininkai suspėjo išbėg- gali Į savo namus Įsileisti 
ti, prie trobesio pastatytas net geriausio draugo be po- 
mašinas nuvežti i šalį, nes licijos žinios.
sandėlis skendo žemėn pa- šitaip atrodo ir Azijos 
mažu. socialistams pagal Maskvos

Pasakysite, tai stebuklas..kurpali besitvarkančios Ki- 
Bet jis išaiškinamas labai nijos darbininkų būklė.

VADOVAS I SVEIKATĄ
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kuria parašė ir išleido Dr. Step‘»nas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. šioje knygoje aprašom;’, suprantama lietuviu 
kalba svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti svei
ku ir ilgai gyventi.
ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiimt imu. Tuojau užsisakykite. 

Užsakymus siuskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
3241 W. 661 h Place Chicago 29. III.

Telefonas RFpuhlic 7-7S6S
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Braziliečiai Puolė Kleboną
Katalikai Prieš Savo “Sielų Ganytoją”; Tūkstantinė Mi

nia Sudaužė Kleboniją; Visų Rūšių Policija 
“Ramino” Įsikarščiavusius Parapijiečius

Ketai kurioje pasaulio ša-jtos spauda tuo gerokai pa- 
lyje kunigas laikomas taipjsipiktino, kad neturtingas 
aukštoje pagarboje, kaip žmogus ir bažnyčion neįlei- 
Brazilijoje. Dvasininko žo- džiamas be pinigų, kad kar-
dis, tiek viešame, 
vačiame žmonių 
sutinkamas su vergišku nu
sižeminimu, be kritikos, be 
savo žmogiškos garbės pa
jautimo.

Bet pastaraisiais metais 
jau dvelkia nauji vėjai ir 
čia. Kartu su kylančiu švie
timu, su plačiau Įsigalin
čiais Europos ir šiaurinės 
Amerikos progreso laimėji
mais, atbunda laisvojo

tiek Pa
gyvenime

dinolo pamaldose tegali da
lyvauti tik turtingieji, apie 
kuriuos šventasis raštas 
skirtingai atsiliepia. Bet 
tai tik teorija. Praktikoje 
tikėjimo farizėjai ir dema
gogai aiškina pagal savo 
kurpali.

Visa tai yra vėjai, kurie 
išpusto ilgų amžių religinių 
prietarų dulkes iš žmonių 
sąmonės.

Prieš keletą mėnesių ne

BAL’S “LAUKINIUS” STREIKIER1US?

F rok ui oro pasiuntinys Xew Yorke Įteikia dviem pike- 
tuojantiem lai\ų krovėjam šaukimą atvykti j teismą ir 
pasiaiškinti, kodėl jie trukdo dirbti laivu krovėjams. 
New Yorko uoste tarp laivu krovėju ųau kelios dienos 
vvksta kru\ ini susirėmimai, nors nei senoji gengsterinė, 
nei naujoji A. I). Federacijos unija streiko neskelbs.

jau pereina į negyvos gam
tos sritį. Šitie virusai, 
kaip tyrimai parodė, yra 
labai daugelio ligų priežas
tis. Dabar nustatyta, kad 
raupus, akių trachomą, pa
siutimo ligą, gripą arba 
“flu,” vaikų paralyžių (po
lio), tymus, sušutimus tarp 
kojų ir, kai kurių manymu, 
net karpas, sukelia virusai.

Tas pats Pasteuras išmokė 
ir daip nuo daugelio tų vi
rusų apsiginti surasdamas 
skiepus nuo pasiutimo ir ki
tų ligų. nors jis dar pats tų

Eina Caru PėdomisI
Vokiečių spaudoj kartais’nuoti” ir Rytprūsius pri- 

pasirodo žinių apie tai, kad’jungti prie Tarybų Lietu-
Maskva rengiasi Rytprūsius 
prijungti prie Tarybų Lie
tuvos. Patys rusai apie tą 
reikalą nekalba, todėl ne
galima pasakyti,-kiek tos iš 
vokiškų šaltinių paimtos ži
nios yra teisingos. Bet ne 
tas man šį kartą rupi.

Mums, lietuviams, senai 
yra aišku, kad Rytprūsiai 
su Karaliaučiaus miestu yra 

lietu-

vos. O kol kas jų niekas 
nespiria gardų kąsnį čiulp
ti. Ž-i».

Lietuvių Karių
Invalidų Reikalu

žmogaus mintis ir kritiškas j maža triukšmo sukėlė Jun- 
žodis randa platesnio at-Įdiai klebono Bibiano sučiu 
garsio amžiais prietarų pi mas su linksmomis mote 
tinklais apraizgytoje brazi- rimis vienoje naktinėje
lo prigimtyje. į “linksmybių vietoje,” o šiųj kūčių perdavimas policijai1 iššaukta karinė policija

Įdomu, kad pirmieji reli- metų kovo 3 d. visa Sao ir buvo paskutinis lašas.
ginių prietarų griovėjai yra;Paulo spauda sumirgėjo ži

niomis, kad pačiame Sao 
Paulo mieste, Ipirangoje, 

. . gyventojai pakėlė revoliuci-
Religiniuose . piįetaiuo&e.j^ prieš Nossa Senhora 

skęstančias minias smai- Aparecida parapijos klebo- 
kiai sujaudino Rio ne Ja- na kun Mariano Maroues 
neiro vyskupo Mauros su-u
traukvmas visu rvšiu su 
“apaštališkuoju sostu” ir

patys tikėjimo “apaštalai’ 
—bažnyčios kunigaikščiai.

įsteigimas tautinės brazilų 
katalikų bažnyčios (Bispo 
de Maura Fundador da lg- 
reja Catolika Brasileira). 
Sujudo Romos bažnyčios 
magnatai, Brazilijos kardi
nolai. Ir, nors valstybės; 
konstitucija užtikrina pilie 
čiams tikėjimo laisvę, bet| 
su policijos pagalba prade

e Sena, gyvenantį 735 rua
Labatut gatvėje.

Kovo 3 d., 4 vai. apylin
kėje pasklido žinia, kad 
klebonas Mariano Įsivilio
jęs i bažnyčią tris savo pa- 
apijięčių vaikus, juos už-

virusų nežinojo. Dabar me
dicina kas dieną tobulėja ir,jįetuviška žemė. Čia Ii 
nuo oaugumos virusų suža-tVjaį amžius gyveno ir te- 
dinamų ligų vis atsiranda begyvena, net kaizerio vai
tauji gydymo budai. Idžia nepajėgė ju visų tame

Bendrai gyvybės pripa- krašte išnaikinti. Taigi,
; žinta pagrindinė dalis yra mums nėra abejonių, kam 
narvelis. Narveliai gali
vuoti pavieniai
ti susidėję, susiorganiza\ ę ^as j juos pagrįstų teisių ne- 
i krūvą, sudarydami vieną
čielą organizmą. Kiekvie-, Tą žino ir Maskva, bet, 
na narvelio rūšis gali atsi-žiūrėkite, kaip ji elgiasi. Ji 

su rasti iš tokio pat nar\elio,*ĮęSja caru vykdytą imperia- 
.. |gyvas Sali atsirasti iš gyvo,lizmą svetįmų kraštų už- 

Kleboną pavyko policijos narvelis iš narvelio. Sudė-’g,.obįrna
komisaro apsiaustu apsupus tingam kūne, kaip paukš-j j^aj u 

gyvulio, žmogaus, vei

ai vėliai gali gy-i Rytprūsiai turi priklausyti: 
įiai, gali gyvuo- ♦ jk Lietuvai, nes niekas ki-

, vienu tanku.

Suužė, subangavo visa 
parapija. Minios parapijie
čių, ginkluotų lazdomis ir.
akmenimis,

rakinęs, paskambinęs poli- ciaL

apsupo
nija.

—Nulinčiuoti kleboną!
—Šalin išsigimėli, dege

neratą !
—Užmušti musu moterų 

ir seserų niekintoją!
—Padaryti galą parapi

jos pinigų eikvotojui!—• 
grėsmingai šaukė parapijie-

nepastebimai išgabenti i 
klebo* P°^CDOS būstinę. O minia

Vietos i»olicija, pasijutu-

išdaužė klebonijos vitra- 
įžus, sulaužė duris, langus, 
Ibaldus—viską sumalė Į mil
tus. Demonstraciją pavy
ko išsklaidyti tik apie 11 
valandą nakties.

Dabai- Ipirangos gyven
tojai tikisi, kad jiems bus 
duotas kitas “sielų ganyto
jas,” o kun Marijonas gaus 
“ramesnę parapiją.”

Visa tai pažodžiui atpa-ijai, juos priskundęs nebū
tais nusikaltimais. Tada 
•jie buvo nugabenti maža-

etimečių globos teisėjui, kuris,F sutirP° balusioje tukstan-lys skaitytojai.
novarinĮtinėje minioje. Tada buvo R. D

jo persekioti tautinės baž
nyčios šalininkus. Pasitei
sinimui surado ir “argu-j Berniukų tėvai, artimieji 
mentų”—kam vyskupo Mau-jir kaimynai be galo tuo pa
ros šalininkai naudojasi Ka-j-ipiktino. Klebonas bažny- 
talikų bažnyčios liturgija, j čia klastingai panaudojo,

si bejėgė, šaukėsi radiju šakojau iš vietinės spaudos, 
patrulių pagalbos. Bet ir Išvadas gali susidaryti pa-

juos apklausinėjęs, nerado|tinėje minioje, 
kaltės ir paleido. i

L711

De Oliveira.

1' *
člbčtUllIčlI.

Kai pirmojo karo metu 
cio, gyvūno, žmogaus, vei-’caro kariuomenė jau buvo 
simosi priemonės eina tik netoli Karaliaučiaus, tai 
per narvelius.. Specialus Petrapily leidžiamas juoda- 
narveliai vyriškos sėklos ir gįmčiu monarchistų “Novo- 
moteriški kiaušinėliai, susi-(je Vremia” laikraštis rašė, 
jungę i vieną narvelį, susi- ka(j rusų kariuomenė, girdi, 
lieję duoda to oiganizmo U2ėmė iš seno rusiškas že- 
gyvybės pradžią. Tai toks mes Taigi, jiems Rytpru 
įvykis vra apsivaisinimas.siai buvo rusiška žemė, 
Iš apvaisinto narvelio dali- nors čia ruso nė sėklos ne- 
nantis vis pusiau išauga buvo> rusu niekuomet ne
nauji narveliai ir sudaro
atskiro kūno dalis, 
anksčiau sakydav
bė iš kiaušinio, o dabar sa- naj valdyti, nes galutinai 
koma—gyvybė tik iš gyvo(yokjetjjos sienas turi nu- 
narvelio arba panašaus, statyti taikos konferencija, 
kaip ‘ virus. _ į Bet nišai nebelaukia jokių

Kaip galėjo gyvybė atsi-konferencijų ir šeiminin- 
rasti ant žemės, galite pasi- kauja Rytprūsiuose taip, 

“Keleivio” 1954 r.. Jnaijj jyuii

gyventa.
Žodžiu, po įjo karo Rytprūsiai

— gyvy- buvo pavesti Maskvai laiki- 
sa-

uL'uit vti kiauri
metų kalendoriuje.

A. Dargis.

orv.

yra organi- 
privalo visi 

Bet vienas 
rodos, yra 
kariai inva-

Netenka tuo stebėtis: dvi 
ideologijos “argumentų" 
niekada nepritrūksta—bol
ševikai ir katalikai. Sunku 
spręsti, kurie jų sumanesni 
savo propagandoje.

Nemaža pasipiktinimo ir 
komentaru sukėlė šių metu* C C
sausio 25 dieną Įvykęs Sao 
Paulo miesto katedros ati
darymas, kur iškilmingas 
pamaldas laikė pats Sao 
Paulo kardinolas, tuo pra
dėdamas Sao Paulo miesto 
įkūrimo 400 metų sukak
ties minėjimą. Viena uo
liai tikinti moteris, per visą 
gyvenimą svajojusi daly
vauti paties kardinolo lai
komose mišiose, bandė Įsi
skverbti į katedrą, bet
policijos buvo išmesta. Ji, 
vargšė, neturėjusi bilieto 
Įėjimui Į bažnyčią, 
kainavo 50 kruizeru.

kai}) kalėjimą nekaltiems 
vaikučiams gaudyti. Tiesa, 
tie vaikai buvo “kalti”: jie 
mėgdavo pažaisti ant tuščio 
netoli bažnyčios ir kleboni
jos esančio sklypo. Jie ten 
žaisdami kai kada pamaty
davo ir šį tą, ko klebonas 
nenorėjo, kad jie matytų. 
Klebonas savo puikiu auto
mobiliu mėgdavo parsivežti 
linksmų mergaičių. Klebo
nas tai}.» pat mėgdavęs ir sa
vo parapijietes “linksmai 
pavėžinėti” savo automobi
liu ir linksmai skleisti be 
atskaitomybės parapijos pi
nigus. Visuotinė neapykan
ta ilgą
“pateptas

. garsus klebono vardas su
laikydavo nuo viešesnių iš
sišokimų. Bet pasipiktini- 

kuris mas augo, kol taurei truko 
Vie- paskutinio lašo. Tas vai-

Iš Negyvos Medžiagos 
Gyviai Negali Atsirasti

Kas Tię Virusai?

Kai}) matome A. Leeu 
\venhoekas surado mikro- 

tule‘jskopą. o L. Pasteuras galu- 
nustatė, kad iš negy

vos medžiagos gyviai nega- 
ypač chirurgiją,! j j a^irasti. Kiekvienas gy- 
Taip virinant ar-’vjs gab atsirasti iš panašaus 

paruoštuose ka-gyVjo Matomi gyviai per 
tiluose su reikalingu spau-j padidinančius stiklus patys 
dimu galima tvarstomą me
džiagą, gydytojo

JO

(Tęsinys)
Šis Pasteuro darbas 
ne tik labai didelės

i Vos. 16 Gimnazija 
Savo Par stoge j

mox- ! tinai
slinės vertės, bet pastatė;mor)-:
medicina, 
ant kojų. 
ba šutinant

nai rusiškoj srityje.
Visi seni miestų pavadi

nimai pakeisti gryniausiais 
rusiškais. Karaliaučius da
bar Kaliningradas, Tiižė 

S dabar Sovietsk, Įsiutę— 
Černiakovsk ir tt.

Šiandien per tą 
važiuodamas ir skaityda
mas parašus galėtum pama 
nyti tikrai važiuojąs per ru-

Begales turime reikalų, 
kurie visiems lietuviams 
svarbus, daug
zacijų, kurias 
lietuviai remti, 
reikalas, man 
pamirštas. Tai 
lidai.

Man tas reikalas arti šir
dies, nes mano kolonijoj 
yra net keli jų ir aš žinau 
jų sunkią padėti. Nėra ji 
geresnė ir kitur gy venančių 
jų bendro likimo draugų.

Mes puošiamės tėvynės 
Lietuvos meile, švaistomės 
didžiu patriotizmu, giria
mės krikščioniška labdara, 
užmiršdami ir apleisdami 
tuos, kurie kovodami už 
Lietuvą tapo invalidai.

Kas iš musų sveikųjų no
rėtų netekti kojos, rankos 
ar kitos kūno dalies? Pa
galvokite apie tai bažnyčių 
dvasiški vadai, didžių or
ganizacijų vedėjai, finansi
ninkai, biznieriai, turtingų 
klubų, svetainių viršininkai 
ir kiti lietuviai patriotai. 
Tiesa, nei vienas karys in
validas nesiskundžia savo 
likimu, nes jie yra perdaug 
kantrus, nižgrudinti ir iš
tvermingi žmonės. Jie sa
vo ryžtu ir likusia sveikata 
grumiasi su gyvenimu, ne- 
įtekę savo globotojos tėvy
nės, dėl kurios jie kariavo. 
Bet pažįstant juos ir ma
tant jų kasdieninį gyveni
mą graudu darosi.

Aš nesiūlau, kad sveikoji 
ir pajėgi lietuvių dalis ka
lius invalidus imtųsi visiš
kai globoti. Jie patys to 
neieško ir neprašo, bet juos 
paremti yra būtina. Arti
nas didžiųjų organizacijų— 
SLRKA ir SLA—seimai. 
Jie turėtų paskirti auką ka
rių invalidų sąjungai. Rei
kėtų tą padaryti ir kitoms 
organizacijoms ir pavie
niams asmenims.

Ragindamas kitus šiuo 
atsišaukimu, aš pats iš savo 
kuklių lėšų lietuviams ka
riams invalidams skiriu $5. 
Siųskite ir jus, vardu: B. 
Tvarkunas, 4316 N. Frank- 
lin St., Philadelphia 40, Pa.

Z. Jankauskas.

Šiais metais gimnazija 
jau Įsikūrė savuose namuo
se, bet ant jos galvos kabo 
didelė našta—skola.

Iš apyskaitos matyti, kadisiškas žemes.
priskaičius jau pa-j Bet to butų maža, nes pa- 

pataisvmus, kaš-!rašus juk lengva ir kitokius 
,tuoja 279,736 vokiškos mar-ivėl užkabinti, todėl rusai 

’įkės, o tesumokėta tik 132,-Įpasirūpino pakeisti pati to

. namai, iszemiausi yra susidarę .o, , 
aPs*aus7 mažytės gyvos medžiagos. 

tus, pirštines ir tt. padaryti j qpokje gyviai ir laikosi 
neapkrečiamus (s^er*^us)-j vandenyje, dirvoje, žmo 

ligonys operaci- gaus viduriuose ir bendrai 
apsikrėsdavo ir}jje visur randami. Jie dau- 

mirdavo. Viskas griežtai, gįnasi skildami pusiau ir
_______ __ _____ pasikeitė chiiuigam.- })iadė- }aj)ai greitai. Iš vienos bak-

ą laiką tik rusėjo, nes ias naudotis Pasteūio Pąty-,terijos per parą gali išaug
ėtas” kunigo asmuo ir ”mu: j’e ('are operacijas..^ milionai. Iš tokiu gyviu, 

sėkmingai ir labai plačiu .kajp
mastu. Jau vien šituo savo’(-n,.v,....

rijos 92,416 markių, iš Vo 
kietijos 10,793 markes, iš 

Tai}) atrodo paprasti gy- Amerikos
vunėliai arba baterijos, ma-’Kanados

Anksčiau 
jos metu

labai
. . 'dirvoje per parą išauga

darbu Pasteuras prisidėjo gu-kaitomi milionai. 
medicinos, vnač chi-

o93 markės. Vadinasi, dar krašto pagrindą—jo gyven-
tik pusė sumokėta. Dar 
daug reik sumokėti, kol na
mai bus tikrai savi.

Vėl iš tos pačios apyskai
tos matvti, kad iki šių metu•>7 «. «. |

... . i - sausio 1 d. namu reikalamsmieles, atatinkamoje, • •• c .. . .J 1 gimnazija gavo: iš Sveica- ara išauga ne- •- noi- •- t-

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 
Girdvaini .................................................. 2.50

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

prie medicinos, ypač 
rurgijos, nepaprastai dide
lio laimėjimo. L. Pasteu
ras nebuvo gydytojas, o tik 
chemikas. Bet jo nuveikti 
medicinai darbai Įamžino 
jo vardą, kol gyvuos žmo
nija.

Kodėl 
visgi gali 
skiedniuose 
Pasteuras,

trunrpai virinant 
atsirasti tokiuose 

bakterijų? L. 
Robertas Koch

ir kiti mokslininkai patyrė, 
kad bakterijos ir kai kurie 
pirmagyviai gali apsitraukti 
tokiu lukštu, kuris apsaugo
ja juos nuo užmušimo. L. 
Pasteuras nustatė, kad tik
rai suvirinti tokius bakte
rijų lukštus, reikia juos šu
tinti garu ne mažiau 120 
Celsijaus karštyje ne trun - 
piau kaip 1-1 :30 vai. ir be 
to turi būti didesnis spaudi
mas.

Dabar ruošiant ligoni- 
i,

tomi su paprastu mikrosko 
pu. padidinant iki 1,200- 
2,400 kartų. Paskutiniais 
dešimtmečiais tyrimų 
dar pagerėjo. Dabai 
tas su elektros pagalba va
dinamasis ultramikrosko- 
pas, kuris padidina daugiau 
5,000 kartų. Tada tik ir pa
sisekė surasti naujus gy
vius, kuriuos pavadino loty
nų kalbos žodžiu virus, kas 
reiškia nuodai. Šieji gyviai 
pasirodė patys prasčiausi 
be jokios formos, 
narvelio apsiausto 
gyviai—virusai—yra mažai 
kuo atskiriami nuo negyvos 
(neorganinės) medžiagos. 
Jie gali gyvuoti išimtinai 
kaip augalų, taip gyvulių 
ir žmogaus narvelių parazi-

budai* gauta 
išras

2,769
1,485

markes,
markes,

įs 
ir

iš kitur 749 markes, viso la
bo 108,204 markes. Į akis 
metasi labai maža suma, 

iš paties didžiausio
lietuvių naujokyno—Jung
tinių Amerikos valstybių.

‘Pavyzdingas’ Komunizmas

tojus. Senieji gyventojai 
išnaikinti, o jų vieton at
vežti iš Rusijos gilumos ru
sai, mongolai ir tt. Patys 
rusai šiandien pripažįsta, 
kad Rytprūsiuose iš 900,- 
000 gyventojų vietinių beli
ko tik 400,000. Vadinasi 
daugiau negu pusė jau yra 
“variagų,” atvežtų iš Rusi
jos. Ir tas žmonių impor
tas nesibaigia.

Šita aiškiai pasako, ko 
komunistai siekia: jie nori 
Rytprūsius padaryti tikrai 
rusiškus.

Jei rusams komunistams 
Įtikrai rūpėtų mažųjų tautų 
(teisės ir reikalai, tai jie ir 
‘Rytprūsius senai butų pri
jungę prie Lietuvos juo la
biau, kad ir Lietuva jų ran
kose; bet jie nė to nepa-

PITTSBURGHAS TURĖS 
ATOMINĘ ELEKTRĄ

Pirmoji krašte elektrainė 
varoma atomine energija 
bus pastatyta Pittsburghe. 
•Tą statys Duouesne Light 
Co. vyriausybės duoda
mais pinigais ir urano me
talu elektrainei varyti.

Kapitalistinėj Amerikoj 
juo kas daugiau uždirba, 
tuo didesnę pajamų dalį
sumoka valstybei. Čia, jei-darė ir nedarys, kol nebus 
kas uždirba, sakysim, per verčiami.

SKAITYK GYVĄ 
ANGLIAKASIŲ ISTORIJĄ

tai. Jie atsistojo ant rūbe 
nems tokius apraišalus arba žiaus tarp gyvos ir negyvos 
steriles medžiagas tai}) ir j medžiagos. Jie gali būti 
daroma. net kristalo išvaizdos, o tas

net be!$200,000, tai iš jo valsty- 
Šiejijbė paima net iki 92'7 , O 

komunistinėj Rusijoj di
džiausias mokestis tesiekia 
13' ž. Vadinasi, ten “po
nams,” daugiau uždirban
tiems, mokesčių našta yra 
daug lengvesnė, negu pap
rastam žmogui.

Remkit 
^•kelbinti

biznierius,
‘Keleivyje.”

kurie

Kol kas jiems tokio pa
vojaus nėra, todėl jie gali 
ramiai Rytprūsius ir toliau 
kolonizuoti. Bet, jei kada 
nors aplinkybės vers rusus 
sutikti (geruoju jie to ne
darys) dalyti su Vokietija 
taikos sutartį, tai kils ir 
Rytprūsių klausimas. Vo
kietija reikš Į juos savo tei
sės. Prieš šita momentą i u *
ai gali pamėginti “kombi

Ją parašė Frank T^vinskas 
ir A. J. Banišauskas, 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 Iatvin>kas. 4141—4fith 
Si.. M»ng Island City 4. N. Y„ 
ii gausi la knygą. (1”>
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Kelionė su Kliūtimis
KELETVTS, EO. BOSTON

MAŽAS DIDVYRIS IŠGELBĖJO BROUJLKVS-

Richard Diunne. S metu (kairėj), iš Rochester, Mich.. ro
do. kaip jis ii degančio namo nuvedė laiptais žemyn savo 
broliukus Thomą. dvieju metu. ir Michael. 4 metu. Vai
kai nusiėmę už ranku laiptais nužygiavo žemyn iš degan
čio namo ir niekas nebuvo sužeistas.

tas Meterlinkas mirti pava-'J. GRUŠAS: 
tlino nekviesta viešnia. Ji 
ateina žmogaus nelaukia
ma, nekviečiama ir nepra
šoma. Ateina mirtis senat
vėj ir jaunystėj, net ir ku- Gyveno sau senas žilas, maus ir padoraus gyvento- 
dikystėj. Nuo mirties bėga kaip rudens šalna, ūkiniu- jo. 
neįžiūrimas
myli jos ir

vabalėlis; ne-Įkas Valiulis ir išgyvenęs aš- 
NeP 1žmogus.

Kunigas taip pat jau net
tuoniasdešimt ir vienerius keletu kartų buvo parvež-

vengė tos paskutinės gyve
nimo valandos ir Magdutė. 
Daugelis jūsų tą kukliu 
varau pasivadinusių moterį 
gerai žinote. Tai Stefa
nija Kairiukštytė-Paltanavi- 
čienė. Ji gimė 1880 me
tais ir mirė sulaukusi 74 
metų amžiaus. Tai buvo 
šviesi ir išsilavinusi moteris.
Ji buvo talkininkė savo vy
ro, kai jis leido 'Amerikos 
.Lietuvi’ Worcesteryje, kai 
sielojosi šio krašto lietuviųjoaį. 

jo rūpesčiais

metus—rengėsi mirti: pa-tas.
likti visko pertekusį ukį,‘ Taip jau buvo viskas su- 
dvidešimčia metų už save tvarkyta,, kad reikėjo tik 
jaunesnę bevaikę žmonų,‘mygtukų spustelti. . . . Bet 
plačius laukus ir mėlynus kažkeno pirštai vis dar ne- 
skliautus su baltais debesi- siteikdavo paliesti to pa- 
mis. 'slaptingo skambučio, ir pa-

Yisus darbus jis dirbda-'ti giltinė taip jau buvo pri- 
vo greitai ir tinkamu laiku.1 junkusi ir patenkinta, kad 
bet Į senatvę susilpnėjo, net savo pareigas buvo pa
nūstojo spartumo, ir mirti įniršusi. Ir kaimynai jau 
jam vargšui teko rengtis be pradėjo nerimauti, ir žmo- 
temperamento ir labai ii- nai nusibodo besirengiant 

Visų žiemų kosėjo, ir besiruošiant.
gyvenimu ir jo rūpesčiais, {pukšėjo, ant žmonos barėsi, Bet likimas yra didelis 

Velionė Paltanavičienė Į jr vjs murmėjo: ^šposininkas. Kartais iis di-
paliko...............................  '
tas
Minkienę
Naujosios Anglijos Muzi-| žmona buvo tikra 
kos Konservatorija, ir Irena i ninkė ir plauku sau 
Williamsonienę, kuri yra galVOs nerovė. Ji žinojo,
baigusi Bostono Universite- kad visur turi būti tvarkajbaus slinko į ūkininkų pir

u-
YpačĮ

Dažna moteris ant 
staliuko turi bonkute: 
mų, “lotions,” dažų, paišė- keisti 
lių, ir visos tos priemonės taites.
yra grožiui palaikyti. Deja/ 4. Prausti veidų bent du 
tos moterys dažnai užmirš- kartu per dieną, rytą ir va
ta, kad pagrindinės grožio karą. Kurių veidas blizga, 
(ir sveikatos) palaikymo tos turi praustis dar daž- 
priemonės yra vanduo ir iriau. Prausti veidą drung- 
muilas. Nesakysiu, kad nu vandeniu. nesigailint 
kremai nereikalingi. Jie re i- muilo, ir gera; išskalauti, 
kalingi odai suminkštinti, kad muilo neliktų nė pėd- 
duoti odai riebalų: reikalir.- sake. Paskutmi kartą vei- 

ir paišeliai, ir teptukai, dą perskalauti su saitu van

ir minkšti.
Avashcloth”—skepe-

-’K

gi
bet pačiam pagrinde 
būti muilas ir vanduo, 
dėl?

turi ritmu, kad poros užsidary 
Ko-jų.

Jeigu oda
., ‘trumas moterų tik “ . , * ., guri sausa oda),

. , , • i t lu praustis tiktiek rankų, tieki,. .... ,, . - . . ., - , • kliena. \ienad
kojų, tiek veido, tiek

Mes kvėpuojame ne 
plaučiais, bet visa 
Musu oda.

a sausa (dau- 
virš 40 metų 

tai su mui- 
kartą per 

nevalioti

ienone raitanavįciene V1S murmėjo: šposininkas. Kartais jis di-
iko dvi gražiai išauklė-] —Dabar tai jau mirsiu,'delius dalykus praveda juo- 

dukteris: \ alentina jau paskutinė, jau tiek . . . kais, o kartais ir dėl smulk-
nkienę, kuri yra baigusi’^teks . . . menų triukšmą sukelia. Li-
ujosios Anglijos Muzi-I žmona buvo tikra uki-Įkimas ir mirtis—mažiausiaiir t ••• r I ..... - -uki-Įkimas ir mirtis—mažiausiai 

nuo -verti pasitikėjimo padarai. 
Vis dėlto kažkas svar

kuno, be perstojo kvėpuojaxlHJilabai karšto arba labai šal
Ito vandens, nes sausa oda

ir dirba. Ji išneša j pavir-j )ake;ki įi(leno' temi;era- 
s,ų m.neraiines atmata;., J>-turos ski„umo 
pasalina vandeni, ji gaminiu
ir paskirsto alyvą. Oda nė-] Tačiau, vien dažno veido 
ta negyvas uždangalas, ku-jplovimo nepakanka. Visas 
ris dengia musu kana. Oda.nas kūnas turietaoin hrdl

miršta turi būti

ŽMOGUS

ių. Taipgi žentus Steponų'pagaj tėvų, protėvių ir Die-.kią. 
Minkų ir \\ iii rėdą \Villiam-]vo nustatytų planų. Ji jau] Mi 

‘senai pati viena tvarkė ūkį.

gimsta, gyvena n 
Kiekvienas odos 
po tam tikro laiko miršta ir 
nusilupa, o jo vietoj atsi- 
įanda naujas, tik mes to ne
pastebint. Ir kiekvienas 
narvelis kvėpuoja ir dirba.
Musų odoje yra nesuskaito-jkad ilgai vonioje 
mai daug skylučių, vadina-!nesveika širdžiai, 
mų poromis, pro kurias oda] maudyti? 
išleidžia 
Oda
dirbti, kai tos skylutės yra 
švarios. Jeigu ios užsikem-

narvelisj dieną
kūno oda nešvari.

Maunamas
kartą per 
. nes kai] 
tai ir vei

do oda grei užsiteršia.
Yra žmonių, kurie sako, 
kad dažnai imti voną yra 
nesveika. Dar kiti sako, 

bv.ti yra 
ir reikia

5-10 minučių, 
ia prakaitą ir aliejų.įTokios nuomonės yra seno- 
tik tada gali gerai* viškos ir visai klaidingos.

tik

Žmonėm, kurie turi širdies 
ligą, nereikia imti Karstų

sa, tada odoj atsiranda juo-'.vonių: bet vidutiniai šiltoje 
di taškučiai, o vėliau ir vi-j vonioje kiekvienas žmogus
sokie spuogai, nes oda ne
gali išnešti paviršium visų 
mineralinių atmatų pro už
kimštas poras. Todėl oda 
teikia labai rūpestingai pri
žiūrėti. Ypatingai jautri 
yra veido oda, todėl jai rei
kia skirti daug dėmesio, 
ypač, kad ji, niekuo nepri
dengta, daugiau kenčia nuo 
dulkių, nešvarumų ir oro 
atmainų.

Kad 'turėti švarią ii 
žią veido odą, reikia 
mėti šiuos dalykus:

1. Niekad neliesti
nešvariomis rankomis.

gali būti kad ir pusę die
nos.

gra-
įsidė-

veido

šiltame vandeny ilgai pa
buvusi kūno oda “atsida
ro," poros išsipiečia ir tada 
odą galima švariai nuplau
ti. Greitas prausimasis vo-i 
nioje per 10 minučių paša
lina tik viršutinį nešvarumų 
sluogsni. gi odos poros pa
lieka užsikimšusios.

M-rė.

(Žemiau dedamas eilėraštis yra paimtas iš poeto Yenanci-» 
jaus Ališo naujos knygos “Cascata Cristalina.” Knyga išleista 
Vokietijoje. Pajamos už knygą skiriamos Vasario 16-tos Gim 
r.azijai. Pats autorius gyvena^Pietu Amerikoje.'

Tekės upės į juras—atgal nebegrįš.
Praeis dienos—dienų jau daugiau nebebus.
Tiktai tu, tiktai tu amžinai busi vis 
Neįveikiamas laiko—žmogus.
Kas esi? Kas esi? Nepažįstam tavęs.
Pasirodai staiga valandų sukury;
Amžinybė išplaukia i laiko sroves,
Lyg į krantą banga pamary.
Tik narvelis, tik atomai plazmos keli.
Jie virpėdami plėsis, jie augs. jie bujos 
Kaip kalnų lizde gėlės, kol tu negali 
Po jomis beatspėt prarajos.
O žmogau, tu sala ant neramių vandenų!
Tu kūrybos neši ant galvos vainikus.
Žėri siela kaip žiedas viršum pelenų, 
širdyje—tai naktis, tai dangus.

V. ALIŠAS.

šoną.
Atsimenu, kai sykį as karšino vyrą ir, kaip rimtai 

sergančią Paltanavičienę! ūkininkei dera, dėl niekų 
aplankiau, ji tarp kitko pa- nesijaudino. Ji nebuvo nei 
sakė: “Nors mano sveikata Į romantinės poezijos skai- 
ir pairus, visvien as esu lai-Jčiusi, nei verkšlenusi žiurė- 
minga, nes turiu dvi geras dama teatre kokios nors 
dukteris ir du labai gerus, melodramos, nei vyro ap- 
žentus. Mes visi kartu gy- {raudinėjusi.
venam, ir jie visi manim'ukyje nieko 

rūpinasi ir 'kuo ge-.kę‘ kas butų 
pusiausvyros.

įega kietu miegu išvar
gusi moterėlė ir girdi:

—Morta, Mortel, dūšia! 
—ir vis negali atbusti.

—Morta, sene, ar nuspro- 
gai!

Žmona pakėlė galvą, pa
trynė kumštimis akis ir tin
giu balsu pramurmėjo;

—Nė miegot neduoda .. .
—Žvakę uždek—mirsiu.
—Ko?—jau šiek tiek 

prasibudinusi klausia žmo
na ir vis dar nesupranta se
nio paistėjimo.

—Tuoj mirsiu . . . uždek 
grabnytėlę . . . 

bu tik, kad numinu kaipl Žmona atsikėlė, įžiebė 
reikiant, prideramu laiku.pemputę, priėjo prie senio

Iš viso, jos 
nebuvo atsiti- 

ją išvarę iš
riausiai prižiūri. Man me
ko nestinga. į lr vyro mirtis turėjo būti

Likusioms velionies dūk- daugiau ar mažiau kasdie- 
terims ir jų šeimoms šioj kiškas įvykis. Mirs tai mirs
liūdesio valandoj reiškiu —juk ir visi kiti mirs. Svai 
giliausios užuojautos.

M. Michelsonienė.

aa a v/\ MANU P A. F\rV A Ir kaimynai pageidavo, kadllovos 
i nenumirtu KUMUj

O šis taip 
krūtinė

unkiai
garea-darbvme-S kvėpuo ja

tėj ar per didžiąsias šven-jliuoja. kaktą prakaitas pila. 
Dieną prieš Kalėdas kas tes< kada jie ir taip turi pa K° 

tai paskambino prie mano kankamai
duru.

pramogų. I aip 
rengdamasis turi gi 

ir pasirinkti kokį patogesni,

S. Paltanavičienei 
Mirus

Amerikoje yra apie 82.500 
Įvairiu rusiu vabzdžių ir apie 

‘2.600 kirmėlii
.kasmet žmog ;

ir erkių. -Jie 
padare milžiniš

ku nuostoliu.2. Moterims, kurios turi 
sausą odą, prausti veidą' 
minkštu vandeniu. Tas ga-t Koreio? kare per 

žuvo 30.000 Amerikaįima padaryti vandeni išvi
rinant arba pridedant i ji r,er vienus 19 
borakso. Veidui prausti biliai suvažinėjo 
nevartokit vonios druskų.
Jos tinka voniai, bet ne vei- Per 24 valanda 
du i. mc 23.2 Ir kartu.

! metus 
karių, o 

metus automo- 
38.000 žmonių.

Isuoja-mes

David Crawf*»rd. 15 metu amžiaus, guli peršautas Pitts- 
kurgho ligoninėj. Berniukas buvo netyčia peršautas jau
nu padaužų “klube." kur policija užtiko daug visokių muš
tynių Įrankių, lazdų, revolveriu ir net nupiautu vamzdžiu 
šautuvų. Berniuką peršovė jo “klubo“ prietelis Thomas 
I av, irgi 15 metų, kada jie abu tikrino vieną šautuvą ir 
nepastebėjo, kad jis yra užprovytas.

nemėgdavo ir savo mokslu 
niekur nešiu irdavo, nors 

t buvo baigusi .Maskvos Uni- 
Jversiteto farmacijos fakul
tetą ir apšvietus jai nesti
go. Nors atvykus Į Ameri
ką visą laiką čia dirbo prie 
laikraščių — pirma prie 
“Amerikos Lietuvio,” kurį 
leido jos vyras Mykolas 

I Paltanavičius. o paskui prie 
Bostono lenką dienraščio— 
organizaciniame gyvenime 
viešai nepasireikšdavo. Ta
čiau ji rašinėdavo gražias 
“Magdutės pasakas,” ku
rias jos duktė Valentina 
skaitydavo kas sekmadienį 
per pp. Minkų vedamą ra-

T. .-i - • - . ii sdijo pusvalandi. Ir tos pakas tiktai gimė, tas kana į . , ' - » t -. . T sakos klausvtojams labainors turės ir mirti, lo ne-i 'Į patikdavo.
Jai mirus, sekantį sekina

mi ateinam i ši vargų pa- dieni per Minkų radiją poe

i,

Stefanija Paltanavičienė

gali išvengti nei vargšas,j1 
nei turtuolis. Nesiprašyda-Į

šaulį, nenorėdami turime iš 
jo išeiti. Su mirtim bai
giasi viskas: dingsta visos 
musų svajonės, viltys ir 
troškimai. Idealai ir Įsiti
kinimai, kurie musų gyve
nime buvo tokie svarbus, 
palieka kitų rūpesčiui. Taip 
via ir su a. a. Stefanija Pal
tanavičiene, kurios “Mag
dutės pasakas” girdėdavom 
kas sekmadienį per pp. Min
kų radiją. Nelaba mirtis 
išplėšė ją iš musų tarpo ko
vo 12 d. Kūnas palaidotas 
kovo 15 d., Forest Hills ka
pinėse.

Velionė Stefanija Kai- 
riukštytė-Paltanavičienė bu
vo labai švelnaus budo,

Nagi žiuriu, žmonės ilgai 
nesą į mano butą stalą 
kėdes. Bandžiau
tueti, kad aš jokiu gavėnią
du neužsakiau, bet nešėjai Velykas__ims
tik pasijuokė ir atsakė, kad niekam nieko nesakęs, 
čia Kalėdų Senis siunčia. .. kius šposus gali krėsti 

0 dabar, sulaukus vasa- pliuškiai. nesubrendė 
no 16-tos, mano varduviųi^et ne rimti ūkininkai.

es. Bandžiau protes- Jaisvesnį laiką. NejaugiĮakis. 
ti, kad as jokių rakar.-,ner gavėnią žadės, o per -Ju

—Kas yra? Ar bloga?
—Paduok šventą žvakelę 

—mirsiu,—sako uždusda
mas ligonis ir vartalioja

ir
Juoku nedaug: žmogus 

Bet ūkininkė kaž- 
To-lkodėl vis dar netiki. . . . Va- :

per,
numirs, įniršta.

I

dienos, ir vėl mane prisimi- 
tnė mano gerieji draugai. 
Tą dieną sulaukiau gražaus 
gimtadienio pyrago su 
“happy birthday” linkėji
mais iš B. F. W. U. Nesi
rengiau visai minėti savo 
vardadienio, bet sekamą 
dieną sulaukiau keletos sve
čių, kai atvyko sesuo su vy
ru ir duktė su šeima, tai 
pradėjom švęsti varduves.

Tvarka yra pagrindinis 
dalykas, ir ūkininkė tatai 
puikiai žinojo. Vyro mir
čiai ji buvo pasirengusi 
taip, kaip, sakysim, kokio 
nors dienraščio redakcija, 
sergant karaliui, patriar
chui, pranašui, ar šiaip ly 
gaus rango piliečiui. Buvo 
jau sudaigintas ir sumaltas 
salyklas, nupirkta apynių.

Ta proga tariu mano šir- nuo aukšto iš skrynios at 
dingiausią padėką gimi J neštas grabnyčių pundelis 
nėms ir prieteliams, kurie

landėlę pastovi, pažiūri Į 
ligonį, bet matydama, kad 
šis nesirengia nuo savo 
nuomonės atsisakyti, tin
giai, vis dar mieguista, grįž
ta prie savo lovos ir rau
siasi po pagalve, lyg koji
nėms raiščio ieškodama. Ji 
išima didelę, bet jau kiek 
nužibintą geltoną vaško 
žvakę, uždega ir atnešusi 
paduoda ligoniui į lankas. 
Ligonis suspaudžia delnuo
se žvakę, žiuri i liepsną, 
mirkčioja akimis ir kažką 
sau galvoja.

(Bus daugiau)

tas Stasys Santvaras per
skaitė labai gražų nekrolo 
gą. Kadangi jis ilgokas, 
tai čia paduodu tiktai kai 
kurias ištraukas iš jo:

“Visa širdimi jaučiu, kad 
daugumai Bostono ir jo 
apylinkių lietuvių, kurie 
klausosi Valentinos ir Ste
pono Minkų radijo, ši žinia 
bus liūdesio ir didelio gai 
lesčio priežastis. Tačiau 
žinia yra tikra—Magdutės 
pasakų rašytojos jau nebė
ra. Ji mirė ir mes, kurie 
dar liekame gyventi, jos 
nuostabių pasakų niekad 
daugiau negirdėsim; jos 
gyva išmintis ir gyvas žodis 
niekad daugiau neprabils į

mane pakartotinai prisimi
nė. Esu laiminga sulauku
si tiek daug prielankumo ir 
širdingumo. Visiems mane 
atsiminusiems linkiu svei
katos ir daug laimės.

Ieva Bennett. 
Chicago, III.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Venancijus Ališas: CAS- 
CATA CRISTALINA. Iš
leido “Bendrija,” Hanno- 
ver-Kleefeld, Hegelstr. 6, 
Germany. Kaina $3.50.

Puikiai iliustruotas eilė
raščių rinkinys.

Ikukli inteligentė. Afišuotis nausų širdis.” “Belgų poe-

ir nupirktas juodas karstas______V
su pasidabnjotais kraštais. Pakalbinldm draugus ir 
kuris tuščias stovėjo virali- pažįstamus užsisakyti “Ke 
nėję ant užlų ir laukė ra- lcivj”. Kaina metams $4.

Ar turi šių metų “Kelei

vio” kalendorių? Jame yra 

daug gražių, įdomių skaity

mų. Nusipirk, nes nedaug 

beliko. Kaina 50 centų.

♦♦♦♦
**i
♦
<i♦
♦į
*

t*»»♦

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
deido

puslapių kalendorių 1951 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įdomių informacijų, straipsnių, ei’ių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendai iumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.

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

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

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis’’ išle 
dideli 100 puslapiu kalendorių 1951 meta *į

♦*
t*i***«*I*ItIt♦*t«Ii*ii*t
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Iš Plataus Pasaulio
PRANCŪZŲ VAKARŲ AFRIKA

Pereitą savaitę pasibaigė Dakai- mieste, vakarinėj 
Afrikoj, septynių dienų konferencija, kuri tarėsi apie 
Afrikos gynimą. Pasitarimuose dalyvavo Prancūzija, 
Anglija, Belgija, Pietų Afrika, Portugalija ir Liberija? 
Konferencijos dalyviai pasirašė slaptą sutarti apie Af
rikos gynimą.

SKERDYNĖ IZRAELYJE

Kovo 17 d. Izraelio valstybėj, Negeb dykumoj, ara-; 
bu būrys užpuolė vieną autobusą su keleiviais ir iš auto
matinių šautuvų nušovė 11 keleivių. Tik keturi žmonės 
liko gyvi. Izraelis įtaria, kad arabų užpuolikai buvo at-' 
vykę iš Jordanijos ir pasiuntė protestą prieš tas skerdy
nes Jungtinių Tautų organizacijai.

NAUJA PIRAMIDĖ } Kas čia, prieš porą šimtų 
metų sakyta, sakyta sun
kiais Lietuvos baudžiavos 
'metais, tinka nūdieniai pa- 
Įvergtai, maskolių alinamai 
ir biaurinamai Lietuvai.

Į Tiesa, pavergtos Lietuvos 
komunistai sau sa.inasi K.1
LonelaitĮ, bet jie tai daro 
veidmainingai, norėdami 
mulkinti žmones, kad ir se-
'niau Lietuvoj buvo, kas Zujus. 
'pranašavo komunizmą.. . .
1 Dalinai čia jie neapsirinka 
:—anksčiau sakyti Donelai- 
Įčio žodžiai tinka komunistų 
įapibudinimui, nes jie pagal 
'savo “viera” sudūkina

sekretorė N. Gugienė,'kė iš parapijos komiteto, j Reikalinga šeimininkė 
A. Trečiokas ir fin.-pabuvęs jame tik kelias sa-į Ie-kau ,ietuvės moters nuo 25 iUi

'vaites. Taip padarė jau prie ««B»ų ruešos. Darbas
* . \ T lengvas: išvalyti 7 kambariai ir pa-

telSininkaS. Likę gaminti valgį 1 vyrui. Svarbu, kad 
Gegužis, J. Cinkus, P. G ri-Į “valdžioje” asmenybėmis
bienė, kun. Dr. A. Juška, nepasižymi. p. ^1 adygmimo už darbą susitar-
A. Kanin-Kaniušis, M. Ka-| Visi hamiltoniečiai žino?

I

nė, 
ižd.
seki. S. Briedis.

Direktoriai: J. Bolev, S.! trecias ? I,

sė-Kasevičienė, 
Kasmauskas, M 
nienė, J. 
Tuinila, P

J.
Visi hamiltoniečiai 

Kass- kad bendruomenės salėje
Michelso- ♦ po neleidžiama

Rašykit šiuo adresu: 
Mr. Mike Tynnanes 

39 White St. 
Danbury, Conn.

(13)

LENKIJOS BIERUT

«tu

bažnyčia
Skorubskas, J. laisvai pardavinėti lietuviš-J
Viščinis ir M. ka spauda. Jei skaitysi.

Į “Nepriklausomą Lietuvą,
! kai p. Valaitis rašo

t) A 1U!O FRONTE

Greita Pagalba
jusi) kojos dega, niežti, sl.au- 
Vartok ZAI.B ir vėl šypsokis. 

at)ie ^aip Pat gelbsti suminkštinti saus- 
i Dusles I komus < ir nuosuaudas. Sep-

,, i Ar 
da?

Darbo Unijų Teisės
Kai kas dar mano, kadįU’g butM Muravjovo lai- 

jvemmą vogdami, klastoda- Tarybų Sąjungoj darbinin-'kai- pasakytų iš kapo
ku unijos gina (larbininkųh>! įkėlęs Kudirka ir knyg-m i ir kekšaudami.

Egipte atrasta nauja pirami- į 
| dė dykumoj netoli nuo Sak- {

gy-

J. Vilks.

DIDELIO DARBO
DEŠIMTMETIS

. .pūsles (komus) ir nuospaudas, . ,bažnyčios atskaitomybę, tynios aktingos vaistų dalys suteikia 
, , , i • i.r greitą pa (ra Ibi), l'rismsk $1 (C.O.l).(lai 00 nustosi, skaitysi Ke- i.esiuiiciaui). Pasiuntimą apmokant, 

fleivj”—gatvėn išlėksi. Ar
į ne spaudos draudimas?

r • » •

i.esiuitriaiii).
Bridgefield Drug < o„ Dept. S, 461 

Gregory St„ Bridgeporl, tonu.

Proga Vasarotojams!
Išnuomuoju visai vasarai (5 mė

nesiams) 6 kambarių butą su vonia, 
karštu vandeniu, elektra, už $150. 
Taip pat išnuomuoju kambarius 

JonaS, (vienai nakčiai $5. o savaitei—$20). 
.. I i ~ _ -• - . Kambariai su valgiu—$35. Puikita: ten unijos yra tik tam,Įpasakodamas man šią isto-i

reikalus. “Keleivis” yra ne’nesiai-
kartą aiškinęs, kad jie klys-' Pastebėjau, kad ./k

• f ♦j vieta vasarotojams
Milinski,
105.
Maine.

Steve J. 
Box 

WelLs.
liją, buvo gerokai susi jau-: 
dinęs. Bet ir yra kuo jau
dintis. Visiems mums šis 

Štai ką sako pačių uniju kiaštas yra svetimas, kalba 
nežinoma, istatvmai nesu- 
prantami, ir ką gali daryti,

kad vyriausybė galėtų ge 
riau darbininkus išnaudoti.

Ealandžio 1 d. sukanka
Kairo. Egipto sostinės. Vie- p° metų, kai pradėjo veikti *aUkščiausio centro leidžia- 
nas arabas darbininkas sėdi |Bendias Amerikos Lietu v ių. “Irud laikraštis: 

j naujai atrastame iėjime j pi- iŠalpos Fondas, sutrumpin-
paitijos sekretoriaus pareigas. Ministerių pirmininku ramidę.

Lenkijos komunistų partijos sekretorius ir ministerių kara- ;;o myliu j pietus 
pirmininkas Boleslavv Bierut, po kompanijos suvažiavi-( 
mo, pasitraukė iš ministerių pirmininko vietos ir eis tik

nuo

tai vadinamas Balfas. Per
paskirtas J. Cyrankietvicz. Bieruto pašalinimas esąs bu- — 
vęs Maskvos įsakytas. (griaudama, juokės.

EGIPTAS NEUTRALUS

GYVŲJŲ ŽEMĖ?
kur randasi Gyvųjų žc-Ar žinai

mė? Ps. 27:13-14. Jei nežinai ir 
nori sužinoti, tai rašydamas pridėk

jei darbo nustosi? Todėl ženklą. Informaciją duosiu veltuit a i:i. a

tą dešimtmeti jis atliko di
delius darbus. Jis tūkstan
čius tėvynės netekusiu bro

Tada
gandras su savo “gaspadi- 
ne griebia žagarų glėbi ii'ilių ir sesių sušelpė, nušluos-

. -°! 0 ant kraiko savo lizdą. (įį jiems ašaras, padrąsino
Egipto nuverstas ir vėl į sostą įkeltas diktatorius ge-’ Dabar iš didžiųjų tolu-'sunkįoj valandoj. Jis tuks- 

nerolas Neguib sako, kad Egiptas visiškai neieško kom- mu, pro vargus ir i'upesčius,|tanįiam5 padėjo susirasti 
promiso su Anglija dėl Suezo kanalo ir reikalauja, kad gal kai karn ir pro džiaugs-Įtįnkamesnę laikina prie- 
Anglija trauktųsi iš Suezo zonos. Atgavę laisvę egiptie-’nius smagu prisiminti! glaudą čia Amerikoj ir ki-
čiai, pagal Neguib, žinos ką pasirinkti savo sąjunginin-Smagu kai:
kais. šilais visais išsibudino

PRIEŠ KOLONIALIZMĄ

Amerikos valstybių dešimtoji konferencija Caracas 
mieste, Venezueloje, nutarė pasmerkti kolonializmą, ar
ba Europos valstybių pastangas išlaikyti kolonijas Ame
rikos kontinentuose. Bet konferencija nepasisakė, kaip' 
ji mano prieš Europos valstybių kolonijas Amerikoje ko-? sla\’ ik-"’t 
voti.

su kloniais pametė

Krūmai su 
keltis,

O laukų kalnai 
i skrandą.
Vislab, kas rudens biaurybėj numirė 

verkdamaas.
Vislab, kas ežere gyvendams pra-

• žiemavojo
Ar po savo keru per žiemą buvo 

miegojęs.
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą

CEILONAS VALOSI

Ceilono vyriausybė nutarė deportuoti 
komunistes, vieną amerikietę ir kitą anglę, 
buvo pasodintos į lėktuvą ir išgabentos i Ameriką ir Ang-i

Tas K. Donelaičio nupa 
i s akt) tas vaizdelis atitinka- 
!mas nuotaikas sudaro i; n,H) 

dvi žymias j daugybes prisiminimų 5U_! įveikę 
Komunistės kelia. pa,

Tikrai, skaitytini K. Do-

tuose kraštuose. Jis ir šian
dien ateina pagalbon dar 
vargą vargstantiems tautie
čiams Vokietijoje ir kitur. 
Ji? rūpinasi ištraukti iš Vo
kietijos i šią sali dar kiek 
galima daugiau ten pasili
kusių. Jis yra išrūpinęs di
delius kiekius maisto ir ki
tų gerybių iš Amerikos val
džios ir kitų organizacijų. 
Žodžiu, jis yra nudirbęs di
delius darbus, kuriu pavie- 

dirbdami nebūtume

’Kai kurie draugai ma
no, kad unijos gali kištis i 
atlyginimų nustatymą ly
giai taip, kaip ir adminis- nio.
tracija. Tai visiškai klai- Manęs galingoji klebono
dingą pažiūra. Tai prisitai- ranka negali pasiekti, todėl
kėlių ir kairiųjų nukrypi-įaš ir keliu viešumon mano
mas, tai smūgis valdžios i bičiulio papasakotus faktus.
vieningumo pradui. Būti-' Prakeleivis iš Chicagos.
nas reikalas tą minti iš gal-'---------------------------------
vos išmesti.” i PARDUODU BITES

Taigi patys unijų vadai Dabar pats laikas pirkti bitwJi^/“Vbnk;;iu
sako, kad jie nė negalvoja Įl’itės padeda apvaisinti avietes, obc-J Dovidąs Psalmoje 97:7 taip sauo:

, i i T :l;s, grosiąs, slyvas ir kitus vaisme-*—Sarmatytis turėtų visi tie, kurieapie narių (laroo sąlygų p«A—{Užius lH.j daržoves. Dėl bičių kai-! pa veikslams tarnauja ir stabais gi- 
Vll-rašykit arba skambinkit telefo- * riasi. Pranašas Jeremijus 10:3-6

, , . - , £ !,,u; kaina priklauso nuo to, kiek taip kalba: — Mes žmonių pada-Ciarbininkų HtStO-,avilių kas ima. _ (l-t)'ryti dievai vieni niekai. Jie iškerta

daugelis yra priversti tylėti, Į 
nes bijo nustoti duonos kąs-

Alik Amin 
3144 Mass. St., Gary, Ind.

d-’l

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (17)

KA BIBLIJA KALBA APIE 
PAVEIKSIĄS 1B STABUS

Mozės 2-roj Knygoj 20:1-5 sako
ma: ‘"Nedaryk nei jokį paveikslą, 

Inei pavidalą, ar tai butų danguje, ar 
’ant žemės, po žeme ar vandenyje. 
I Negarbink ir nesilenk jiems, netar- 
Įnauk jiems, nes aš Viešpats tavo

liją. Abi deportuotos komunistės yra žymių Ceilono Ibelaičio raštai, 
komunistų žmonos. Dabar vyrai abejoja, ar sekti paskui 'švietimo ministerija K.

Įnelaicio raštus tvčia grzmonas ar ne.

Pavasario Linksmybės
Gandras su kitais kaimynais par-.Brinkina jau laukus ir žolę ragina 

lėkė linksmas Į keltis;
Ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino I Vei! Ne daugio reiks 

snapą. j kvietkas pasidarę
Taip besidžiaugiant jam. štai jau jo Uostysim 

gaspadinė
Iš šiltos gaspados vėl išlindusi rados 
Ir savo snapu meilingą sveikino 

draugą.
Kraiką jis visur didiai sudriskusi 

rado.

tuo

ir garbinsim
margą . . .

Iš kalbos turinio visi su
pras, kad taip K. Donelaitis 

į prieš porą šimtų metų
užpemai tikt Idžiaugėsi Lietuve.-

Lietuvoj 
v Do-
gražiai

įišieido. Knyga buvo dide
liu) formato, stambiomis
! raidėmis atspausdinta, ru- 
Ipestingai J. Ambrazevi-
Įčiaus sutvarkyta ir gausiai 
'medžio braižiniais dailinin- 
jko V. K. Jonyno papuošta 

vėl i Tuo leidiniu gėrėjosi ne 
vien Lietuvos skaitantieji

;>;:va>a:- bet tas leidinys bu-

gerinimą, 
džios, ne 
vai.

Žinios iš Kanados
pusi.)

M r. Mike Tynnanes 
VVhite St.. Danbury, Conn. 
Tel. Danbury k-8515.

‘miške medį ir dailidė su kirviu nuta
iso dievaitį. Paskui pagražina su 
• sidabru bei auksu, pritvirtina jį su 
•vinimis, kad nenukristų; jie niekas 
daugiau nėra kaip tik stulpai ap
traukti: jie negali kalbėti, nei paeiti, 
reikia juos nešioti. Todėl nesibijoki
te jų. nes jie negali niekam pagel
bėti, nė nuostolių padaryti. Bet Tu 
Viešpats Dieve, nėra Tau lygaus, nes 
Tavo vardas yra įrodytas per Tavo 
didžius darbus. Kas Tavęs nesibijo
tų. Tu Karaliau tautų?

Taipgi pranašas Izajus 44 skyriuje 
rašo apie dievaičių darytojus:—Mes 
dabar gyvename laike, ktlFiSm^ DŠ9= 
vo bausmė palietė dievaičių dirbėjus 

J ir jų garbintojus, ant viso paviršiaus 
’ žemės. Taigi meskime nuo savęs vi- 

:-’sokios rūšies dievaičius, kaip Prana- 
Darbai Apašta

lu 17:29'. Atiduokime garbę vienam 
Dievui. Sutvertojui dangaus ir že
mės, ir visų matomų ir nematomų 
daiktų; taipgi Jo Sunui Jėzui Kris
tui, kursai ėmė galybę, pradėjo vieš- 

Ipatauti čia ant žemės; kuris gali 
įmus apsaugoti nuo atomo bombų ir

____________ ___ Ikitu destruktyviu elementų. Todėl
Ieškoma Ona Vitkus (vyro pa- j™*1** ^ipiumės varde Jo. Dan.

< Bus daugiau»

39

!------------------------------
Lietuviu Susirinkimai

i Kas gyvena M iami, Floridoj, a r na 
Įją aplanko, neužmirškit aplankyti(Atkelta iš _ ... .

.. , . Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek-niJOS patalpos yra parapi-jViena dieną. Įžanga nemokama, 
jos išlaikomos. Tas pats^1™^1'™^/>w.I8Stkhevs?s' <23) 
Zabulionis kadaise yra pa-! .viiami. fi*.
veržęs salę UUIIUI LAV7I»I\-— »

PAIEŠKOJIMAInes, o šiandien dalyvauja,' 
klebono egzekuciniuose už-.

ir šiandien tūkstan
čiai musų senelių, ligonių 
ir vaiku tebevargsta Vokie
tijoje ir krtur ir jiems reika
linga pagalba. Todėl Bal- 
fo darbas turi būti tęsiamas 
toliau ir visų remiamas.

Šios sukakties proga Bal-inu 
fo centro valdyba išleido 
atsišaukimą ir kviečia vie
tose organizuoti dešimtme
čio minėjimus ir ta proga 
mėginti dar labiau sudo
minti visuomenę Balfo 
veikla ir dar daugiau taip*^e^asi-

simojimuose. į Paieškau dėdės 
Vienuolė buvo atlaidesnė šeikTi^apskr'"10!

Juozo
Židikų valsš. 
Ameriką atvyko

ir iš darbo Baltrukoniu ne-Į1:’Į3 metJ*.is i.r gyveno Bostone Jis.. . \ pats ar ji žinantieji atsiliepkit ad-išmetė. Tai sužinojęs kun. resu 
Tadarauskas, po trijų die-i 

vėl atskubėjo i Baltru-į _ 
konių darbovietę ir vėl juo-’
dino vienuolei visa Baltru-ivardė nežinomai. Seniau gyveno 
. . . . ... jl.owell. Mass. žinantieji prašomiKomų Seimą ir JO (traugus-pranešti jos adresą '‘Keleivio” redak- 

reikalavo'c‘^a'’ Broadvay. So. Boston

Ernoto iš , . . o .w.sas sako Izajo 2:20.

Pranas Vėžauskas 
14 McKenzie Cres. 

Toronto, Ont., Canada.

(14)

ir prispirtinai 
juos atleisti.

Tai matote, kas

Mass.
Mylintieji tiesą, literatūros gau

site veltui, kreipkitės:
LITIIVANIAN BIBI.E STUDENTS

ASSOCIATION 
3444 S. I.ituaniea Avenue 

Chicago 8, III.
Paieš! au Marės Bildaitės (Bil- pas mus džiutės) iš Sausininkų kaimo, Bar-

t-,,,,z 1 z.,i ,iT>,itminku v*.l.'c,aus. \ 11 kav įskio apskr.SKduuib svetimųjų Atvykį j Amcriki> priej 40 men,
teroras, bet daug skaudės- Taip pat paieškau Antano Kulvin.s- 

. . » , • • i ;ko iš to paties kaimo. Jie patvs arnis savųjų, ypač dvasininkų juos žinantieji atsiliepkit: (11)
vvleeinm< ! Alf, Biida.vyKciomasi^. s5 P;nefrest Rd-i

vo žinomas ir užsieniuose 
kaipo gražiai išleistas ir 
nuostabiai dailininko V. K. 
Jonyno papuoštas.

Tremty, Vakarų Vokieti- 
tijoje. tas leidinys buvo fo
tografijos budu pakartoti- 

tuoj išpar-

reikalingų lėšų surinkti.
“Ryžkimės ir darbuoki

mės viltimi, kad bendros 
musu pastangos padėtų iš-‘ 
silaikyti lietuviu tautai ir 
jai grįžti į laisvą gyveni
mą,” sakoma tame atsišau- 
kime.

Šiuo metu Balfo centro 
valdyboj yra šie asmenys: 
pirm. kan. prof. J. B. Kon
čius vicepirmininkai—prel. 
J. Balkūnas, A. Devenienė, 
Athony Olis ir B. Spudie-

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 Kroadway 

South Boston 27, Maua.

Viena tik teikia vilties,! Toronto 9, Ont., Canada
pavasa- 

rio linksmybėmis. Taip. 
Lietuvos, nes visų pagarbo-

Ogi namus naujus 
budavotus.

Rado ant visų kampų

Todė?aXUSab«: 'kaip reik tikriems > laikomas gandras ilgako-
permier pa-

kad tas “veiksmingas” 
telis

ra-; aš. Kastantinas Puidokas, iš Pla-
vi-o mu7!iE iv Tvjirrio keliu miestelio, paieškau Juozo Pui- VI a mažas ll Daigia i(>kn jš Uogučių kaimo. Platelių pa-

bankrutvti. Visi rimtesnie-'^nijo^ Kadaise gyveno Phiiade!

gaspadoriams.
Vislab vėl taisyt ir provyt sukosi

greitai ... —
Nes:

Ant žiemos smarkoms su šalčiais 
vėl pasibaidė

Ir ilgų nakėių tamsybės jau nesu- 
trumpin.

Vėl. saulė, tikt žiūrėk, atkopdama 
greitai.

jis daugiausia Lietuvos so-Įnai išleistas ir
dvbose laikosi. Kitur iisiduotas.

Iretesnis svečias, o JAV jo! Leidinio redaktorius, o 
visai nėra. V. K.

ji net jų žmonės pradeda 
šalintis. Verta

Lietuvoj gandras tada pa
sirodo, “Kai saulelė vėl at
kopdama budino svietą ir, 
žiemos šaltos triūsūs par.

taip pat dailininkas 
Jonynas dabar JAV gyve
na, nes nė vienam, nė kitam 
ten vietos nebeliko—kelias 

Jvedė Sibiran.

paminėti,
kad ir Navickas (Lietuvoj! 
buvęs prokuroras) pasitrau-

phią. Pa. Atsiliepkit adresu:
C. Puidock.

43 Dean St., 
Hartford 14. Conn.

f 13)

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”
836 Ea«t Bro»«Jwav. South Boston 27, Mum.

Jei ir K. Donelaitis da
bar gyventų Lietuvoje, tik
rai, geru atveju, sėdėtų ka
lėjime, o blogesniu—jau 
hutų miręs nukankintas 
priverčiamų darbų stovyk
loje Sibire. Mat, Kristijo
nas Donelaitis buvo evan
gelikų kunigas, o be to, jis 
ritaip yra parašęs:

Ak. broliai! Ak. išbuskim irgi 
rajuskirr..

Kaip visur išsižioję peklos plyšta 
bedugniai.

Ir kaip pekliškas razbaininks musų 
gadynę

Su savo mokslais velniškais sudūki
na visą.

Vogt, klastot, išplėšt ir su gvoltu 
pasisavint,

šelmystes pramanyt, kekšaut bei
Dievą paniekinti,

Tai visa viera baisingos musų ga
dynės.

Ak. katrul jau čėsas mnsų nelabs 
nusibastė!

DRACGAI

Mažas David Friese iš Off- 
den. Utah, susidraugavo su 
mažiuku šuniuku iš pirmo 
pasimatymo, o kai tėvas vai
kui šuniuką padovanojo, tai 
berniūkštis jam tuoj pat su
galvojo vardą “Shep.”

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
'PAKŠ nuo Kaumeninių skausmų, 
tnnkiai susiju-iu su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis. lai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Dalei-kite atsiusti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KA!. J< i ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Randy- 
rm.s nekainuos, jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir a<l- 
resą greitai į:
Rnsse Products ( o., Dcpt. X-9 
27wn Larwell Avė., t bieag«» 4$, II).

Aš, Jonas Vaitkevičius, paieškau 
"i avo žmonos, kuri. girdėjau, atvyko 
Ičia su seserim. Girdėjau, kad yra 
W-.:-cest< r. Mass. (11)

.1. Vaitkevičius,
535 E. D St.,

Erie, Pa.

Lietuvi! Neleisk ma
žiems kasdieniniams rūpes
čiams nustelbti didžiosios 
tavo prievolės — prievolės 
pavergtam tėvų kraštui. 
Aukok jo laisvinimo dar
bams paremti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA V1SCS Į BENDRA 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.
I.IETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojant iems. Pasinaudokite proga.

AHlRAUDA 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. V1NIKAS
307 West 30th Street, New York 1, Ff. Y.
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RETAI TAIP TEBŪNA

•S. BOSTONE MINĖSIME 
• SPAUDOS ATGAVIMĄ

PADĖKOS

I
| Gegužės 7 d. sukanka 50; Amerikos Lietuvių Tary- 
metų, kai rusai leido spaus- bos rengtas Vasario 16 mi
elinti lietuvių raštus lotynų nėjimas praėjo sklandžiai 
raidėmis. ir surinkta aukų $2,343.55.

iTIKRAI NETUŠČIOS Į South Bostone ta sukak-Į Amerikos Lietuvių. Tary-
_____  Į BUVO PASTANGOS tis bus iškilmingai paminė-Įbos Bostono skyriaus vardu

Praeita sekmadieni Bos-' -------- }ta gegužės 9 d. Municipal nuoširdžiai dėkoju visiems,
tono socialdemorkatų su-' Kovo 21 d. Bostono Dra- Building salėj. Plačiau ki-Aienokiu ar kitokiu budu 
rengtoji metinė vakarienė nio Sambūris So. Bostone*tame numery. įprisidėjusiems prie minėji-
tikrai buvo ypatinga. Nors.vaidino Vaičiūno komediją^--------------------—---- tmo surengimo, o ypač muz

“Tuščias Pastangas.”’ ši Tėvynės Mylėtojų Draugija J. Gaideliui ir Bostono vy- 
buvo kitas pokylis, bet ir kartą vaidino du buvę Lie-Į Mini Simaną Daukantą rų chorui, muz. J. Kačins-
socialdemokratų vakarienei!tuvos dramos aktoriai:} -------- kui ir šv. Petro parapijos
netruko svečiu. Ir čia susi-‘Henrikas Kačinskas ir Pernai spalio 28 d. suka-mišriam chorui, O. Ivaškie-
rinko ne tik senų garbingų'Aleksandra Gustaitienė. Vi- ko 160 metų nuo istoriko nei ir jos šokėjų grupei, pa-į Stravinskienė, 
kovų draugai, bet ir nema-'si kiti—mėgėjai, bet Bosto-j Simano Daukanto mirimo, rapijinės mokyklos mokyto-jr kt. 
ža idėjos kaimynų, su ku-*no publikai jau žinomi vai- o šių metų gruodžio 6 d. joms seselėms ir moki- 
riais kartais ir smarkokai'dintojai. ‘sukaks 90 metų nuo šito niams, kalbėtojams, aukų Irai patarnavo

tuo pačiu metu So. Bostone

Beverage savininkui Juozui 
Arlauskui, Broadvvay Li- 
ųuor Market, Leimonienei,
Kaladienei, Kulbokienei,
Lušienei, Dačinskienei, Ma- Virmauskiui, 
nomaitienei, Bakienei, Gal
dikienei, Janulienei, Gėru- 
lienei, Piešynienei, Mocka- 
petrienei, Norvaišienei, Ka
ro s i e n e i, Mučinskienei,
Ross, Koncaitienei, Ausie- 
jienei, Pernickiutei, Pieši- 
naitei. Nikolskytei ir B. ir J.
Venskams.

šių talkininkų priešakyje 
buvo musų nenuilstamos 
šeimininkės

klausytojams liūdną žinią, 
kad “Magdutės pasakų” ra
šytojos nebėra musų tarpe. 

Dėkojame klebonui kun.
kun. Žuroms-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariikos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11
kiui, kun. Koutautui, sese-(iki 11:30 iš stoties VVHIL, 1430 
lei Gerard, graboriui Kas-klc-
perui ir jo žmonai Floren-I Biznio reikalais kreiptis į 
cijai, 
nei,

Michalinai Pavydie-.M. Plutą, 1422 Columbia Rd., 
Elzbietai Nanartienei So. Boston, tel. S0 8-3657; arba

už jų visų teiktą mums di
delę pagalbą mums tarp 
sunkią valandą.

Dėkojame visiems tiems, 
kurie atėjo paskutini kartą

__________ atsisveikinti su velione ir
Tumavičienė,}palydėjo ją i amžino poil- 

Balčiunienė Jsio vietą. Daugelio jų 
įmes pažinojome, nei

X XsX S s aiJie pa-
nei

į St. Butkų. 28 Thelma Rd., 
Dorehester, tel. A V 2-3531.

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-132*

2
Prisisotinusiems labai ge-Jžinojo velionę, bet jie per |

X XXX X X X X X XX X XXX X X X X XX X XjL*

pasiginčijama. bet kaimy-} Žinovui palieku ši vaidi-'garbaus žmogaus mirties, rinkėjams, S. Dariaus pos- 
niškai sugyvenama. Buvo nimą pagrindiniai Įvertinti j Tėvynės Mylėtojų Drau- tui, skautėms, kleb. kun. F. 
gydytojų, buvo prof. V/o kaip paprastas žiūrovas,'gija tai
Biržiška, buvo norvvoodie-'noriu pasakyti, kad juo tk- landžio
čiu, lavvrenciečių ir net iš rai buvo galima gėrėtis ir pietų, So. Bostono Lietuvių dio valandų vedėjams, "Ke-( 
Providence ir ‘Brooklyno.ljis ilgai pasiliks atmintyje. Piliečių Draugijos svetai-leivio” redakcijai, lietuviš- 
Vakaiienei sumaniai vado-1 Kai kurios scenos buvo nėj. Programa: kalbės kų organizacijų vadovv- 
vado S. Michelsonas. Jis lyg profesionalų parodytos, prof. Ignas Končius, solo bėms. ir visuomenei, taip 
leido žodi tarti svečiui iš Reiškia, režisorės tikrai idė- dainuos solistė Barmienė; gausiai atsilankiusiai i mi- 
Brooklyno adv. S. Brie- ta daug prakaito ir ne vėl- gros Stevens orkestras. Be nėjimą ir gausiomis auko-> 
džiui. priminęs, kad jis yra tui. Tokiam scenos Hutui to svečiai bus pavaišinti mis parėmusiai musų aukš- 
Pabaltijo okupacijos ištyri- kaip Kačinskas, aišku, ne- gardžia vakariene. Pelnas čiausią tikslą—Lietuvos lai- 
mo sumanvtojas; Lietuviu buvo kur išsitiesti ir paro-skiriamas Lietuvos Istorijai švininio darbą.

“ ------- 1 P. Jančauskas,

sukaktis minės ba- A. Virmauskiui, adv. K. J. 
4 d., 5:30 vai. po Kalinauskui, lietuviškų ra-

prie baro keliolika mėtų klausėsi jos 
musų visuomenininkai V.-pasakų ir dabar reiškė savo 
Yakauzas ir S. Jakutis. (gailesį, kad "Magdutės pa-’ 

įsakų” autorės jau nebėra, j 
Nuosiidi padėka pnklau-j Taip, jos musų tarpe ne- 

vakalienė> įengimo ko- n^ra, bet ji paliko parašytą 
misijai: J. Tumav įcienei,knygą apįe savo jaunystę
Stravinskienei, Pranui Mu- tjėtuvoie.
činskui, P. Ausiejui ir A. 
Andrulioniui už 

I rasta darbštumą
jų nepap- 
ir paslau-

I

Dėl lėšų stokos 
tos knygos ji negalėjo iš-

Enciklopedijos vyriausiam (lyti visos savo galybės, nes išleisti. Įėjimas tik $2.50. į 
redaktoriui prof. Y. Biržiš- i nebuvo kam su juo lenkty-1 Kviečiame atsilankyti vi-Į 

Sondai ir Sandarokai, J. ; niauti.
i

sus geros valios lietuvius. '
Aktoriai gavo daug gė- Rengėjai.darbuotojui J. Lėkiui. i ..... ....... c---------- c o- ,z

Be čia suminėtųjų Mi-'lių. buvo ir sveikinimų kaip j-------------------------
chelsonas pristatė susirin-į'Kam sambūriui, taip ii Norwoode Pamatysime 
kusiems P. Ramanauską ir,Henrikui Kačinskui, kuris yįsa Europą ir Dar Kai Ką 
A. Neviacką iš Norvvoodo,‘šiemet švenčia 30 metų sce- nei,
Paulauską iš Lovvell, Mato- nos darbo sukakti.
nienę iš Haverhill. Paplaus-į Publikos buvo 
kienę iš Bradfordo, Sima-ĮThomas Park

Šv. Kotrynos ____ ,
kupina p?raugĮja kovo 28 d., 6 vai. .

Norvvoodo Lietuvių u‘mokyklos sa- vakaro.

ALT Bostono Sk. Sekr.

II

Gili padėka So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos} 
valdybai ir direktoriams už 
suteikimą nemokamai va
karienei salės. Vakarienė 
davė .gryno pelno $521.02.

Taipgi didelis dėkingu-

Tel. A V 2-4026

Dr. John Kepshia
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l'pham's C'orner 

nORCHESTER. MASS.
negalime to padalyti 

ir mes, bet per Minkų ra
diją ji dalimis bus paskai
tyta.

Valantina ir Steponas 
Minkai,
Irena ir VVilfred 
Williamsonai.

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. frorchestei 

Tel. CO 5-5564

x x s s » s s x s s x s s s k a a s a K s a a « į. 
■ Ik ‘ »’ ’M.. 3T
= FLOOD SQUARE g 

HARDVVARE CO.
a 5

Savininkas A. J. Alekna
628 East Broadway 

South Boston 27. Mass. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
E Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
; Visokie Geležies Daiktai 
‘aaaxaaaaxaxasax.xaaaxaaaa:

a
a
aa
a! BALF’o 17 skyriaus val-

idyba reiškia gilią padėką.mas priklauso musų visuo-
’dramos aktorei Gustaitie-Įmen^ u5 >aus4 atsilankv- 

mok. V. Barmįenep,mą ir yisiems, kas tik kuo
;Vilniaus Operos solistui S.IP^dėjo prie šio kilnaus ii 

o erų pjepaj jr korap j Kačins-;gaibij}&° CTr^i°.
už išpildymą nemoka-'

turiningos meninės!
BALF’o 17 skv-

BALF 17 Sk. Valdyba.

navičiu iš Providence, Dr.'lė. Nemaža-buvo atvykę
I ). Pilką. Dr. J. Repšį. Dr. į aplinkinių vietovių, net iš rodo judamus plveikslus Pr°gramo~. —- ~ - -į ,
A. Kapočių. Namaksius. S.!Providence. *(movies). Matvsitė visa !iau> ?aug° ?/ į pO,^ y!tinai
Mockų. Y. Balukonį. A. Mi-j Po vaidinimo sambūriui Europą? o taip įat įr St. Lie,tuvlV. 
žarą. J. Arlauską. B. Kon-!pagerbti buvo suruoštas Patrick paradą So. Bostone,iaudRoriJOJ”

Liut-Jjaukus pobūvis. . įkuriame dalyvavo ir lietu-: ^uvių *“~*{pareįškimų žodžiu ir raštu
ivaitė Pulkauninkaitė, vaiz-Padeka mes j‘okįu budu negali
davusi “Laisvę.”

Išt Svetainėj. St. George Avė.. 
rodo

mai III

tiX
gaS

trimą. Kubiliuną, A.
kuvięne. Y. -Jankų... -----

Nuotaika buvo gera.
maloniai šnekučiavosiĮHavcrhilIyjc žuvo 

prisimindami ne tik praeiti, Mikalina Kazakevičienė mokytoja Jurėnaitė.

J. V-gas.
Mir; I i

ne
bet sielodamiesi 
eities. Netruko 
Prof. Y. Biržiška

tik 
ir dėl at- 
ir šokėjų.
neiškentė

kojų nepamiklinęs, bet 
“bytino” Dr. Kapočius.

Lietuvių socialdemokratų .Ji buvo 66 
Literaturos Fondui surink-jjos draugė 
ta aukų $45.

Ž-is.

JĮ

Praeitą savaitę automo
bilius miltinai suvažinėjo
Mikaliną
grįžtančią

Kazakevičienę, 
iš lietuviu klubo.

‘Garniai”’ Jau So. Bostone

Yasario 
lėkė
Laliulių 
dukrelę, 
nvs“ atne

Mirus musų brangiai mo-
Draugijosuna^ u°švei Stefanijai 

Paltanavičienei, mes gavo
me tiek daug užuojautos

tuvių radijo valandėlėms
Paveikslus fotografavo (Minkams. Plutai, Butkui,

Pusiaugavis, o 
Blvnu

.4. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON'. MASS.

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

West Roxbury. Mass.
Tel. PA 7-0402-.MRADIO PROGRAMA

kiekvienam atskirai pa
dėkoti. Šiuo jiems visiems 
tariame ačiū.

Dėkojame p. Stasiui San-

me
Lietuvių Radio programa 
stoties WBMS, 1090 ki- 

ilociklų, veikia sekmadie- 
Į Dėkui už prisidėjimą suĮtvarui, kuris pavadavo mu-|njajs nuo 12 iki 12:30 vai.

ir darbu: Boris mis pranešdamas per radiją dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika

• ir A. Kneižiui) už jųjų ne-į 
'mokamą radijo skelbimą.

Neužmirštu aukomi

- .. i Prieš užgavėnias Tėvynės metu amžiaus.!,, . S. .. *Ieva'lMiau^'^J’1 Draupja surengė. 
„ . . ...... . , pennv sale, kuriame sve-kiene, su kuria 11 ėjo susi- J * ... , 1 • • Iį. z . . icius pavaisino tokiais gar-• kibusi, buvo sunkiai sužeis- ,. ,, . , - .1 ’ jclziais blynais, kūnų ir pu-’
į ” . jsiaugavyje negaliu užmirš-Į

Sveikiname Jaunavedžius gamino Mazūrai-' 
M. Tumavičienė'1

7 d. “garnys” at-.. .. . . , ..... ................. v... Katriutę,Manjonos ir Antano Abu |ik . £ataitien, iš nu.Musu kaimvnus

ti. Juos 
tienė. J.

: parūpino įvairių gerų dova-'

namus. o Dvareliškiu ir Zimą Ruč-1
a.>ano . gai-jVaj,į jg Dubravu, sukurusius 

;se sūneli Mementi-'Sęima Roxbul v. Mass.. svei.|

Ir.ė.
Rengėjos Ė. Chaplikie-Į 
A. Januškevičienė, I.)

SOUTH BOSTON CAFE
Savininkai VINCAS BALUKONIS ir Jo Sūnus

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

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

256-258 W. Broadvvay South Boston

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.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A parota 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

jooosooososooaoeoseaeoscecc
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

nai ir Juozui Babravičiams,fkiname jr
o vasario 26 d. to paties su
silaukė Jakučiai.

Gandras Lapė.

-Jurėnaitė visiems maloniai i 
patarnavo. A. Chaplikas ir! 
'Andriulionis rūpinosi, kad; 
(svečiai nebutu “ištroškę.”’ 

gyvenimo. žodžiu, visi buvo patenkin-
Pranas ir Annie Lavinskai,' 0 rengėjų gauti centai 

bus sunaudoti Lietuvos Is-
W'nist Party

Svarbus SLA 
Kuopos

308
Susirinkimas

I
torijai išleisti.

Metinis susirinkimas įvyksi 
kovo 28 d., 2 vai. popiet,! 
Sandaros name. 124 F St.,
So. Bostone. Misų 
dalyvavimas būtinas, ne: 
bus SLA pareigūnų rinki-• 
mai. Yra ir kitų svarbių’ 
reikalų. Prašoma nesivė-l 
linti.

Kuopos Valdyba

Buvęs
Sandaros 7 

daros Moterų4.
tadieni. kovo 
šaunią vvhist

'ros svetainėje" 124 F St.. Kovo 21 d. adv. Steponas 
. .. :So. Bostone. Pradžia 7:30 Briedis iš Brooklyno lan- 

na2^ival. vakaro. Parengime bus’kėši Bostone, ta proga jis 
gerų dovanų ir užkandžių.-Buvo užsukęs ir i “Keleivį, 

maloniai kviečiami at
silankvti.

kuopa ir San 
Klubas
27 d., rengia 1 
pailę. Sanda- 

svetainėje. 124 F oi..

Komitetas.

Bus Šauni Whist Partv

ATSTOVAUJA
AUTOMOBILIUS: džio 3 d 
—  k h estei i o

Mercury ir kitų firmų Klube.

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopa balan- 

(šeštadienį) Dor- 
Lietuviu Piliečiu

Adv. Briedis Buvo Bostone

Adv. Briedis, kaip žinoma,} 
vra vienas tu, kuri turime
išrinkti SLA iždo globėju,

naujus ir naudotus 
bilius atstovauja
Adomonis.

automo- Avė..
Jonas

su didelėmisParduoda 
nuolaidomis.

Oakley Motor Co.. 70 Tal- 
1 ot Avė.. Dorehester. Mass.,
GE 6-4323. atidaryta iki 9.jos 
vai. vakaro. Namu tel. SOJius 
P.-7O21.

1810 Dorehester 
rengia šaunią vvhist 

party. Bus daug gražių 
vertingų dovanų, gardžių
užkandžių ir kitko. Bus ir 
muzika. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro.

Kviečiame ne tik draugi- 
narius, bet ir jų bičiu- 
atsi lankyti.

Komitetas

;Sako, Perdaug Policininkų

Piliečių komitetas, kuris 
rūpinasi miesto finansais, 
siūlo majorui sumažinti po
licijos išlaidas. Bostonas 
savo didumu Amerikoj yra 
dešimtas miestas, bet poli
cijos jis, palyginti, turi dau
giausia. Čia tūkstančiui gy
ventojų tenka beveik 3 
(2.8) uniformuoti polici-Į 
ninkai, New Yorke tik 1.4,! 
o Chicagoj 0.9. Miesto iš
laidos policijai per metus 
dūkia. 15 milionų doleriu.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgewater. 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: BRidgevater 5186. Plačiau klausykit WBET

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

D0 RC H ĖST E RY J 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.

1 (13)

Parduodamas Restoranas
Dėl savininko nesveikatos parduo

damas srerai veikias restoranas, tū
ps leidimą pardavinėti visokius gė
rimus. Kreiptis 12-1 vai. Pranas 
Ramam- -ka-. 1118 \Vashinjrton St..
Norvood.
7-0064.

.Mass. Tel. N Orwood 
113)

Parduodu Krautuvę
Cambrid"e parduodu mėsos ir 

daržovių krautuve, yra ir icecream'o. 
Gera vieta, (teras biznis, pajamų 
apie $800 per savaitę. Daug prekių. 
Kaina tik $2,500. Rendos $30 per 

G")

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredbmis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

r^osooososooooosoeoiooeieooo

mene'}.
534 C’ambridjre St.

Tei. EI
Cambridsre. Mass.
4-3783.

Išnuomuojamas Butas
5-kių kambarių butas, 

taisytas, treciame aukšte 
‘amas tuoj pat.

be vaikų.I s' mos

nauja: per- 
išnuomuo- 

Pageidaujama šei- 
N'joma nebrangi.

Athens 
laiku. 

(13)

Kr<:’‘’-: Mrs. 2f» 1
St.. So. Bostone, bet kuriuo

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorehester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tek S0 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

8

MEDUS
Medu> rinktas iš spaniruolių ir 

kitų žiedų Capc God. Mass., parsi
duoda: 2 svarų stiklas 95 centai; 3 
svarai $1.10; 5 svarai—$2.25; 60
sv.—$18. Medus koriuose mediniuo
se rėmuose 0<> centų irabalas. Perkant 
dėžėmi pu 24 tranai :s -$12 dėžė. II. 
H. JeP'On Co.. 16 Lincoln St., Bos
ton, Mass. LI 2-4124.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONTS KONTRIM 
598 East Rroadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO S-1761 ir SO 8-2483

V/ kSTAS “A2IVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Masa.

«




