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Republikonai Tikisi Pravesti
Kongrese Savo Programą

Administracijos Vadai Sako, kad Vyriausybės Pasiūly
mai Bus Apsvarstyti Kongrese ir Daugumoje Bus 

Priimti; Kitaip Valdančioji Partija Neturės
Kuo Pasirodyti Prieš Balsuotojus Šį Rudenį

Administracijos ir repub- \Bedarbių Skaičius
likonų vadai kongrese vis 
dažniau kartoja, kad prezi
dento Eisenhovverio pasiū
lytoji kongresui Įstatymų 
leidimo programa “didele 
dalimi” bus kongreso pri
imta. Dabar visa eilė pre
zidento pasiūlymų yra svar
stoma kongreso komisijose 
ir prieš kongreso sesijos ga
lą bus balsuojami. Nuo 
kongreso pasirodymo su 
darbais priklauso šio ru
deny rinkimu rezultatai

Padidėjo 54,000
Kovo mėnesi bedarbių 

skaičius visame krašte pa
didėjo tik 54,000 ir pasiekė 
3,725,000. Toks padidėji
mas bėgyje vieno mėnesio 
skaitomas visai nežymiu, 
palyginus su pastaraisiais 
mėnesiais nuo spalio perei
tų metų pradedant, kada 
nedarbas krašte pradėjo di
dėti.

Paprastai bedarbių skai
čius kovo mėnesi visada su-

LĖKTUVO NELAIMĖJ ŽUVO SEPTYNI ŽMONĖS

ar i
Didžiulis 10 motorų lėktuvas 
kane. Wash_ nukrito 
tris pasisekė išgelbėti, 
sudegė visiškai.

B-36 bekildamas į orą Fairchild oro bazėje, prie Spo 
žemyn ir užsidegė. Septyni vyrai Įgulos žuvo nelaimėje. Kitus 

Didžiausias pasaulio lėktuvas, kuris kainuoja .>.000.000 dolerių,

Prezidentas Sveikina Šiaurės 
Atlanto Sąjungos Sukaktį

Prieš Penkius Metus Įkurta Atlanto Sąjunga Sujungė 
14 Tautų; Sutelkta Jėga, Kuri Gali Pastoti Ru

sams Kelią į Vakarų Europą; Vakarų Vals
tybės Atmeta Maskvos Pasiūlymą 

- Dėtis prie Atlanto Sąjungos

Siulo Sustabdyti
Atomų Ginklavimąsi &!TšL'XtaAti!am«bG™

nimosi Sąjunga (NATO), i 
kurią pačioje pradžioje isi-

Balandžio 4 d. suėjo ly-

Republikonai nesitiki, kad
šūkavimais apie demokra- „ . ... ...

klaidas ar apie “bolše- del P'asidedanc.utu klaidas ar 
vizmo pavojų 
je galima bus patraukti bal
suotojus.

krašto "vidų- Pavasano darbų fanuose .r 
'miestuose, bet toks nežy
mus bedarbių padaugėji
mas, pagal vyriausybės aiš- 

Pereitą savaitę pradėjo kinimą, nėra baisus ir ne
veikti sumažinti akcizai turi kelti rūpesnio. Per va- 
ant visos eilės prekių. V y- salio mėnesi šiais metais 
riausybė buvo prieš akcyzų bedarbių skaičius padidėjo

Mirė Generolas 
Hoyt S. Vandenberg

Balandžio 2 d. mirė ge-

■ Prancūzai Atleido Prancūzai Tariasi 
Savo MacArthura Su Kiniečiais?9 I

Prancūzų vyriausybė at-

a a i w non
X X M W.marinimą, iitrz?. ijos pajamas apie bilioną -----------------

dolerių per metus, bet pre-\l)ienbienphu 
zidentas Įstatymą pasirašė,! <r-
o republikonai tikisi, kad
balsuotojai už tai atsiteisi 
partijai savo balsais ši ru-j

Indijos ministerių pirmi
ninkas' Nehru kalbėdamas 
parlamente pereitos savai-! 
tės gale siūlė, kad didžio
sios valstybės tuoj pat su
laikytų atominių ir vande
nilio ginklų bandymus ir 
pradėtų derybas dėl tų bai
siųjų ginklų visiško uždrau
dimo. Derybos dėl atomi
nių ginklų uždraudimo tu
rėtų būti vedamos per 
Jungtinių Tautų organiza
cijos nusiginklavimo komi
siją.

Anglijos užsienių reika
lų ministeris Anthony Eden 

buvęs užsienių reikalų 
ministeris darbietis H. Mor- 
rison irgi pasisakė už dery
bas su Sovietu Rusija dėl 

kontrolės'

Vis Dar Laikosi
ar 12 tūkstančių prancū- 

cjenj įzų lįąreivių Dienbienphu
tvirtovėje šiaurinėj

Populiaresnieji preziden-Įnijoj vis dar laikosi pnes
to pasiūlymai, kaip tai so-!kelis kartus stipresni prie-i 

1

Amerikos spaudoje plin-
nerolas Hoy S. Vandenberg leido iš visų kariškų parei- ta žinios, kad Prancūzija 
per penkius metus buvęs gų vienintelį gyvą Francu- ieško derybų ar net jau ta- 
karo aviacijos viršininku.’zijos maršalą Alphonse Ju- riasi su komunistine Kinija ir 
Jis mirė 55 metų amžiaus in (Žuen) už jo pasisakymą dėl karo paliaubų Indokini- 
nuo vėžio ligos. Gen. Van-prieš Europos Gynimosi joj. Kai kurie pranešimai 
denberg pasitraukė iš vado-Bendruomenę (prieš Euro-sako, kad prancūzai nori 
vavimo karo aviacijai 1953 pos armijos kūrimą). Alai- dar iki Ženevos konferen-^tominių ginklų 
metais birželio 30 d. Pas-įšąląs Juin, nepasitaręs su cijos (balandžio 26 d.) su-'h' uždraudimo.
kuriniuose savo liudijimuo- vyriausybe, pasakė prakal- sitarti su Kinija ir tuo būdu) ------------------------—
se kongrese dėl karo avia- bą, kurioje kritikavo šutai -išspręsti Indokijos klausimą SteVetlSOU Klausia, 
cijos išlaidų mažinimo gen. ti apie Europos armijos su-gerumu. Esą. prancūzai su- fajy “ Laisvinimas 
Vandenberg kritiškai pasi- darymą. įtinka pripažinti kinams
sakė dėl dabartinės vyriau-. Maršalas Juin dar eina Įvairias ekonomines ir po- 

r^V^^isybės daromų sutaupų karo NATO Europos ginkluotų litines teises šiaurinėj Indo- 
nc 0 1'aviacijos išlaidose ir skaitė pajėgu viršininko pareigas, kinijoj mainais

i tą pavojingu krašto saugu- bet turės ir iš tų pareigų atstatymą.

jungė 12 tautų, o vėliau pri
sidėjo Turkija ir Graikija. 
Dabar Šiaurės Atlanto Są
junga jungia 14 tautų ir tu
pi sutelkusi didelę jęgą, ku
ri galėtų pastoti nisams ke
lią veržtis i Vakarų Europą.

Prieš tris metus buvo 
Įkurtas Šiaurės Atlanto val
stybių ginkluotų pajėgų vy
riausias štabas, kurio prieš
akyje atsistojo generolas 
Eisenhovver. Tada Šiaurės 
Atlanto karo vado žinioje 
buvo 14 kariuomenės divi
zijų (prieš rusų ir jų sąjun
gininkų 240 divizijų) " ir 
apie 900 karo lėktuvų 
(prieš rusų 20,000 lėktuvų), 

i Dabar Atlanto Sąjungos 
ikaro pajėgos, kurioms va
dovauja Amerikos genero
las Guenter, turi 48 aktin
gas ' kariuomenės divizijas 
ir 51 divizija gali būti su
mobilizuota bėgyje 30 die
nų, o, be to, Įvairiose vals
tybėse šiaurės Atlanto ka
ro pajėgų vadovybės žinio
je yra 5,400 karo lėktuvų,

dalinio draudimo pagerini-'šą, kuris pereitą savaitę at- 
mas ir mokesčių mažinimas‘naujino masines atakas 
neabejojamai kongrese pi a-į prieš tvirtovės gyventojus, 
eis, bet abejonių kyla dėl Prancūzų armijoj kovoja 
tokių Įstatymų, kaip maži-'svetimtaučių legionas, šiau- 
nimas paramų farmeriųįrės Afrikos arabai, senaga- 
produktų kainoms palaiky-jRečiai, anamitai ir prancū- 
ti. muitų mažinimas, skyri-jzai. Vėliausieji pranešimai

mui.

Tyrinėtojai Tiria 
Advokatą Sears

trauktis.
Tuo tarpu mar

d imas iš pareigų sukėlė di
delę audrą visoje Prancūzi
joje, maždaug kaip Ame
rikoje buvo kilusi audra 
dėl gen. MacArthuro atlei- 

Tolimuose
mas lėšų užsieniams remti, sako, kad bolševikų parti- 
šv. Lauryno kanalo kasimas J zanai, po labai "kruvinų 
ii' kt. į puolimų, pradeda silpti.

Tvirtovės gynėjams amu
nicija ir maistas pristato
ma lėktuvais, kurie numetaDemokratų Partija

Neremia J. Roosevelto

L

Demokratų partijos na
cionalinis komitetas atsisa
kė remti James Roosevelto 
kandidatūrą i kongresą Ka
lifornijoj. Jis nebus remia
mas dėl šeimyninio skanda
lo. Partija nerems nė Con- 
don kandidatūros, prieš ku
li buvo iškeltas Įtarimas, 
kad jis kada tai priklausęs 
komunistams.

ITALAI ATSTATĖ 
CASSINO VIENUOLYNĄ

Cassino vienuolynas, ku
ris per karą buvo sugriau
tas garsiuose mūšiuose, da
bar baigiamas atstatyti. 
Pirmieji prie Cassino atsta
tymo dėjosi lenkų kareiviai, 
kurie nepaprastai drąsiu 
puolimu išvarė nacius iš 
Cassino griuvėsių. Jie su
dėjo $6,000.

nuolyriausybė istoriško 
no atstatymui skyrė 
bonus doleriu.

Adlai Stevenson, buvęs 
demokratų kandidatas pre
zidento vietai, kalbėjo per-

_________________ eitą savaitę Charlotte, N.
~ otui n 54/ I mieste, ir tarp kitko kri-P“° baigty statyti kanskų

} ? Siuto tikavo administracijos už- aerodromų ir apie 40 aero-
Muitų Politikų sienių politiką. Jis primi- 

'nė, kad vyriausybė garsiai

už taikos

dromų dar baigiama statyti.
Prezidentas Eisenhovver

Prezidentas I). D. Eisen- paskelbė, jog kinų naciona-išiaurės Atlanto Sąjungos 
hower pasiuntė kongresui listams bus leidžiama pni-Įpeniūų metų sukaktuviu
pasiūlymą pratęsti Įstatymą dinėti komunistus Kinijoj. įprOga šibajs žodžiais 

armijos vadų^Jduose- Dėl maršalo Juin »Pie prekybos sutarčių su- Bet kas atsitiko? Natri. r,i,
Senato pakomisija, kuri 

pasiėmė ištirti senatoriaus’5pmo *s pareigų
McCarthv ir ___ ______ _i,
ginčą, "paskyrė advokatą eina Iabai karšti gin«utarp 
Samuel P. Sears iš Bostono 'Prancūzų.

tyrinėtoju.savo vyriausiu 
Bet “Boston Herald” 
publikonų laikraštis) 
pat iškėlė viešumon,visokią medžiagą parašiu

tais. Parašiutais nuleidžia- a^v- Sears yra ne 
ma i tvirtovę ir daugiau ka
reiviu.

TOSCANINI BAIGĖ 
DIRIGENTO KARJERĄ

I

darvma dar trims metams ir,ko, nes ir seniau
duoti prezidentui teisę su-,nų 

~ c

karštai pasisakęs už

(re-
tuoj
kad

kartą
sena-

Atlanto Sąjunga 
Šovei ams Uždara

Sovietų Rusija pasiūlė
torių McCarthy ir net nore- Įstoti i Šiaurės Atlanto Gy
jo rinkti pinigų šen. Mc-į nimosi Sąjungą, kuri buvo
Carthy išrinkimui i senatą sudalyta tam, kad priešin-
užtikrinti. j tis Rusijos naujiems užka-

_ , . , ... riavimams. Amerika i Ru-
Dabar visa pakomisija •

mažinti muitus po 5f> per 
metus bėgyje trijų metų ant 
Įvežamųjų prekių.

Pasiūlymas sukėlė didelę 
opoziciją tarpe republiko- 
nų. kurių eilėse vyrauja 
aukštų muitų
pasiūlyma
tai tik su stipria demokratų'pasikeitė, 
pagalba.

me 
niekas ki 

netrukdė 
ir

nacionalistam 
'pulti bolševikų 
nepasikeitė.

Po ilgų rėkavimų apie 
Jaltos, Potsdamo slaptas iš
davystes vyriausybė nesura
do jokių slaptų sutarčių,

pnsi-
minė tą sąjungą, kaipo lais
vų žmonių sąjungą pavo

jaus valandoje, o valstybės 
niekas|?ekre(orjus John FosterI

Dulles ta proga sakė, kad 
Rusija žūt būt norėtų At
lanto Sąjungos jėgas iš
sklaidyti ir net siūlosi istoti*
Į tą sąjungą neva tai tai-

įuitų šalininkai. Jei kurias reikėtų panaikinti, ir kiais sumetimais, bet tikin
ąs kongrese praeis,įtuo žvilgsniu irgi niekas ne- moje> ka(j galėtų ją iš vi

Artūro Toseanini, garsus' ... JT™t'j'nka'S,J?s. l>?4isiūl.vmą , i
italu dirigentas balandžio f1 -1?2-•Ka,Pnesrusis^ sąjungą atsakė italų dnigentas, balandžio butl bešališku tyrinėtoju ar- į^ j •’ pan^iai al_
4 J paskutini karta dingą- • __ vfpCa.-thv o-in ”lieziai ne- ranasiai ai‘ miJ°s 11 šen McCarthy gm- kė ir Anglijos vvriausybė.

jis bus rastas uz-
bešališkas, tvri-

4 d 
vo NBC simfonijos orkes-

suos 1 * .
IZRAELIS IR 
SKUNDŽIASI

trui New Yorke. Dirigen-j-^^š^^^^ At,ant° S’jun*°S 

ginčo tuoj prasi-'tas jau yra 87 metų am
žiaus ir jau 68 metus dirba 
kaipo dirigentas. Dėl se
nyvo amžiaus jis traukiasi 
nuo darbo.
PALIAUBŲ KOMISIJA

SMERKIA IZRAELI
JT paliaubų komisija, 

kuri daboja Izraelio-Egipto 
pasieni, pasmerkė Izraeli 
už žydų suruoštą užpuoli
mą ant Egipto pereitą 
penktadieni. Užpuolime žu-

Italijos vy-Jvo 3 Egipto kariai ir vienas 
buvo sužeistas. Žydai už

mi-Įpuolimu keršijo už egiptie
čių ankstyvesnę puolimą.

liejimas
dės.

Minia Apstumdė
Prancūzu Ministerius

Sekmadienį, balandžio 4 
d. Paryžiuje bolševikų ir 
degolistų minia užpuolė 
prancūzų ministerius, kurie 
buvo nuvykę prie nežinomo 
kareivio kapo atiduoti pa
garbą Dienbienphu gynė
jams. Ministerių pirminin
kas Laniel ir karo mini&le- 
ris Pleven buvo mušeikų 
užgauti.

nai dar nepasisakė, bet to-
je sąjungoje ir vienas bal
sas gali neprileisti prie nau
jų narių priėmimo.

Vakarų valstybėse visi 
mano, kad rusai nori Įsi
piršti Į Atlanto Sąjungą 
tam. kad iš vidaus tą ka
rišką sąjungą suardžius.

New Yorko didmiesčio 
majoras R. VVagner pasiūlė 
miesto tarybai priimti atei
nančių metų biudžetą su
moje 1.639.588,325 dolerių, 
arba visu I6n milionų dole
rių didesni, kaip šių metų 
biudžetas.

Toliau kalbėto
jas užsiminė “vadavimo po
litiką” ir sakė:

“Paskui buvo visos tos 
stebinančios kalbos apie 
naują, drąsią ir dinamišką

iškėlė skundaTa'IerS?’«« tautV 'įisvin‘- 
‘ mą rytų Europoje. Kas at-

ARABAI 
J. T-TOMS

Jordanija i
prieš Izraelį Jungtinėse 
Tautose dėl Nahalin kaimo 
skerdynių, kur žydai išsker
dė 9 arabus ir 16 sužeidė. -81--a 
Izraelis iŠ savo pusės itei-, , 
kia skundą Jungtinėms nai 
Tautoms dėl arabų užpuldi
nėjimu ant Izraelio terito
rijos ir dėl visos eilės kitų 
arabu prasilenkimų su karo 
paliaubų nuostatais.

Vokietijos vvriausybė lau 
kia. kada Amerika grąžin 
vokiečių nuosavybę, 
per karą buvo konfiskuota, 
buv u s i e m s savininkams. 
Ameriko?

i betgi dar

sitiko? Aišku, nieko neat
sitiko. ‘Laisvinimo 

ir ‘nuvalymas 
agresorių pasirodė

viena pil kliu

daus suardyti, kaip jai pa
vyko iš vidaus suparaližiuo- 
ti .Jungtinių Tautų organi
zaciją.

Anglijos ir rrancūzijos 
užsienių reikalų ministeriai 
aiškiai pasisakė prieš Įsilei- 

,dimą Rusijos Į Šiaurės At
lanto Sąjungą.strate- 

atgal’
tiktai LYSENKOS TEORIJA

eklama.” JAU NEMADOJ

Rusijos bolševikų žurna- 
STREIKAS BAIGĖSI las “Komunist,” kuris visa-

-------- jda pasako “paskutinį žodi”
Pereitos savaitės gale lai- ideologiniais klausimais, už- 

vų krovėjai New Yorko uo-1 si puolė Trofim Lysenko už 
ste nutarė baigti streiką ir jo paveldėjimo teoriją, ku- 
grjžti prie darbo. Nutarimą ri, pagal tą žurnalą, yra tik 
priėmė senoji raketierių ap-.viena iš daugelio teorijų ir 

dėl tos teorijos

NEW YORKO UOSTO

kuri sėsta unija, kuri streiką pir- diskusijos
ma iššaukė be paskelbimo, teisingumo turi būti tęsia- 
o paskui streiką paskelbė, mos. Prie nabašninko Sta- 

\yriausybė dėl to bet nepajėgė visai sulaikyti lino Lysenkos teorijos buvo 
nėra pasisakiusi, darbo uoste. paskelbtos teisingiausios.



Pustonis Antras mm. ?o. eostor

Indokinija ir Amerika
Po ilgo svyravimo ir netikrumo Amerikos vyriausy

bė šiomis dienomis pasisakė gana aiškiai dėl karo Indo
kinijoj. Valstybės sekretorius John Foster Dulles nedvi
prasmiai pareiškė, kad Amerika neleis Indokinijai patek
ti i bolševikų rankas. Jei prancūzai ir bandytų ten karą 
baigti kokiu nors kompromisu, Amerika mobilizuos 
“jungtinę akciją*' (gal per Jungtinių Tautų organizaciją, 
o gal pasitenkinant suinteresuotomis valstybėmis) ii' 
bandys Indokiniją išplėšti iš išsiplėtusio bolševizmo im
perijos nagų.

Kokiomis priemonėmis Ameriką gelbėtų Indokiniją, 
jei prancūzai iš ten trauktųsi arba ieškotų susitarimo su 
bolševikais, dar nėra aišku. Kol kas Amerika deda pa
stangas, kad prancūzai nenutrauktų karo Indokinijoj ir 
duoda jiems visokeriopą pagalbą. Bet jei prancūzai ne
benorėtų arba nebegalėtų to karo tęsti, tai tada teks 
telkti jėgas kur kitur ir mesti jas prieš Indokinijos bol
ševikų armiją, kuri nuolat gauna paramos iš Rusijos ir 
ypač iš Kinijos. Tų jėgų pagrindas greičiausiai būtų 
Amerikos karo pajėgos.

Kol kas Amerika tiktai paskelbė savo apsisprendi
mą neduoti Indokinijos bolševikams. Jei Kinijos’komu
nistų armijos būtų atvirai metamos i Indokinijos karą, 
kaip tai kinų bolševikai darė Korėjoj, Amerika žiūrėtu 
Į tai, kaip i labai rimtą dalyką, ir toks kinų kišimasis i 
Indokinijos karą galėtų karą išplėsti už to krašto ribų. 
Jei kinai tenkinsis pagalbos davimu, kaip iki šioliai, tada 
Indokinijos karas galės likti lokalizuotas to krašto džun- 
glese ir įyžių laukuose. Vienaip ar kitaip, Kinija ir Ru
sija žino. kad Amerika nenumos ranka i Indokiniją ir 
dėl to krašto gali kilti didelis karas. Ar Maskva ir Peki
nas paklausys Įspėjimo*?

Atsakymo Į tą klausimą niekas nežino. Daug kas 
spėlioja, kad Kinija dabartiniu laiku norėtų kiek “atsi
kvėpti” ir sutiktų ieškoti kompromiso Indokinijoj, kaip 
ji sutiko su kompromisu Korėjoj. Bet kaip i tą reikalą 
žiūri Maskva, kuri turi nutveriamąjį žodi bolševikiškų 
kraštų politikoje*? Tai yra paslaptis.

Išvadoje išeina, kad Rusijos diktatoriams paliekama 
proga pasirinkti, ka jie nori daryti su Indokinijos karu. 
Jei jie nori, jie gali ji baigti labai greitai: arba. jei nori. 
gali tą karą plėsti ir todėl gali net Įtraukti Amerikos karo 
pajėgas i Indokinijos džungles. kaip jie tą buvo padarę 
Korėjoj, kur jie. beje. ir vėl gali karą pradėti bet kurią 
diena ir bet kuria valanda. Iniciatvva lieka Maskvos

EGIPTO DIKTATORIUS BUVO SUSIRGĘS

Egipto diktatorius generolas Naguib (užpakalyje) eina 
išlydėti Saudi Arabijos karalių. Nuvykus jam j aerodro
mą jis apalpo ir buvo parvežtas namo. Pasirodė, kad 
sren. Naguib nusilpo dėl persidirbimo ir trūkumo poilsio. 
J“ gyvybei pavojaus nėra.

valstijų atstovai yra Įpratę 
i juos žiūrėti ir, be to, jie 
bijo, kad padidėjus bend
ram senatorių skaičiui 
jiems sunkiau bus senate 
“filibusteriauti” (kalbėti be 
saiko ir tuo būdu užmušti 
nepatinkamus Įstatymų su
manymus), nes du trečdaliu 
senato gali filibusteriavimą 
nutraukti.

Bet dabar kongrese visos 
kliūtys nugalėtos ir jei pre
zidentas sutiks, tai abi te- 

• ritorijos gaus valstijų tei- 
•ses. Alaska su 156,000 gy- 
įventojų (tame skaičiuje 
■apie ketvirtadalis vietinių 
jindėnų ir eskimų) būtų gy
ventojų žvilgsniu pati ma
žiausia valstija, bet savo 
plotu ji būtų pati didžiau- 
'sia (586,400 ketv.^mylių) ir 
i toli pralenktų Texas valsti
ją. Alaska savo plotu pri
lygsta ketvirtai daliai visos 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių teritorijos!

Havvajai savo ruožtu bū
tų nedidelė valstija ploto 
atžvilgiu, bet tirštokai ap-

. , - , • gvventa, 6,454 ketv. mylios 
kunigams dėl ne- kitiems sugalvojami kitokie * virš sė$ miliono’ gy- 

Bus nutildytas ir ventojų
Svarbiausias

broliam
turtingiesiems žmonėms da- būdai, 
romų skriaudų ir dėl turtin- ir kun. Leppich. arba jis iš- 
sesniujų sąžinės surambėji- siners iš sutanos ir nueis su 

‘ Toks

rankose.
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jneliktų nieko, ji būtų suai-
• Ižvta iš vidaus., *

j Nesuprantama, ar Mask
vos Molotovas norėjo pa-

Bombos Galybė

Vandenilio bomba 
būti padirbta tokio dydžio,

gali

isileis Rusiją į sąjungą 
Šitaip vandenilio bombos'”.uk,*iI,.t« l’rieš Ru"

galvbe nupasakojo Atomi- "lja: l.a* juodas, tai ga-
nės Energijos Komisijos na abejotino juokingumo, 
pirmininkas admirolas Levv-1
Is L. Strauss, pereita savai-. , , , . ...
tę grįžęs iš vandenilio bom-'“l!o< 0 ( ai (^au.>iau abejoti- 
bos sprogdinimo bandymų,na>’
Bikini salelėse, Paeifike. 1

Laimėti
Tokia galinga bomba, nu- Teisėti”

gabenta i “reikiama” vieta,’ ,.T .,. , ' , . ‘ i - u-i Chicagoie einanti Lais-gali bet kurios valstybes -. T-, „ , ... , ., . . * ivoji Lietuva skelbia, kad-.‘sostine ar svarbiausia pra- . .i x • t .i laimėti perversmai vra tei-paversti i' ... „ . j.. . ., • sėti. Girdi, juos įteisinalavonvna. ...... . J *. „; i laimėtojai ir gyvenimas, 
jeigu taip, tai ir Plecha- 

i viciaus padalytas 1926 me-

dalykas Ha-
. . i'vajų ir Alaskos “suvalstv-

mo. ioks nepaprastas ir kovojančiais už teisingesnę tinime” vra tas. kad pirmą 
nelauktas kunigo pasimoji-visuomenės santvarką. jkaną jungtinės Amerikos 

neturtingųjų tei-j ‘-Darbininkas,’* kuris, ma-j Valstybės savo 
sės sukėlė didelio susido- tyti, neskaito čia einančio, nukelia

“Darbininkas” i “V holie Worker,

iO jei tai “rimtas” pasiūly
tas, tai Molotovo rimtumas

x
Perversmai

centrą 
ir

Klausimas yra tik. kaip to-,^ 
kią bombą nugabenti? Jei
lėktuvai gali prasiveržti pro , , T - ,. U . ... .. - >tu gale penersmas Lietuvo-

“ ne buvo teisėtas. Ji juk jimo nėra. . f ?.J i- , įteisino Chodokauskaitesvandenilio bombos gal v- • '.. i ir gana ilgas įssilaikvmas.

mones
griuvėsius

be kelia baimes ir . . . • c, - * Is to seka, kad ir Smetonosvisame pasaulyje. viltys , . G , ,kvla todėl, kad' bombos gl.ponst.tuc.jos (mes nebeat-
Ivbė esanti tokia didelėjsimename- k,ek ™ bu.:

tpritm i iii i • - - i • • -vo) irgi buvo teisėtos,ttiitoiiją.jOg 2mones nedrįs jos nau- . fo
Įtrau-:,iot_į įr susitars geriau gy-;..................—-*“ vienpar-

Smetona 
kad jis

.‘•tautos vadui” pagurklį ku- 
Nėra Naujos jtentų
žmonės ir susitars! T- , . .Is tų gilių samprotavimų

vilčių

"... A'.rč U- • i" T*“ 7,“ piunena Į UZJU11US 11 uiuu-;(ĮOti ir susitars geriau gV-*'1.?" ---v s -
mejimo, o Darbininkas į“Cathohc \\ orker, savo kia į savo pilnateisiu pilie-įventi taikoie arba bent Uu-!tucijų Patvirtino ir V1< 
sako. kad tas kunigas “jau- pastabas apie kun. Leppich čiu skaičių rasiniai sveti-Litars ta bomba uždrausti tinis seirnas’ kur? Srr 
dina visą \ okietiją. ’ baigia tokiais pilkais sam-raus gyventojus. Hawajuo-f ‘ ’ buv0 sušaukęs tam. k

Vokietiją valdo katalikai protavimais: 
priešakyje su Dr. K. Aden- • 
aueriu. Tie katalikai gal’ “Tas naujo pokarinio Vo-

gyventoju 
se “spalvuoti*’ 
daro apie 95 G visų gyven-’ 

Vyrauja ten japonai,1

žmones su-i

kietijos gyvenimo pamoksli- tojų.

suskaityti
t-..:

išrašyti lydi-
irus

padalys 
tai čia nėra nieko nau-

Amerikos vyriaus;. >ės nusistatymas dėl Indokinijos 
karo yra aiškus. Indokinija turėtų būti ginama. Jei ji 
virstų Amerikai ir antrąja Korėja, ji visvien turėtų būti 
ginama ir neužleidžiamą. Bet ar Amerikos visuomenė 
yra parengta tokiai politikai, tai yra didelis klausimas. 
Jei dirva aiškiai politikai būtų paruošta, tai vargu būtų 
protinga laukti, kol prancūzai Indokinijoj susmuks arba 
kol jie nuvargę pabėgs iš ten. Laikas veikti būtų dabar, 
kada prancūzai turi apie 250.000 savo armijos Indoki
nijoj ir, palyginus, nedidelė Amerikos kaiiška parama 
galėtų karą nulemti laisvojo pasaulio’naudai. Nelaimei. 
Amerikos vyriausybė dar turi "paruošti dirvą” krašto 
viduje, dar turi mobilizuoti viešąją nuomonę ir vėliau 
dar turės gauti iš kongreso sutikimą skubėti Indokinijai 
Į pagalbą. Užuot iniciatyvos. Amerikos vyriausybė turi 
rūpintis vidaus rūpesniais ir Įkalbėti žmonėms, kad, rei
kalui ištikus, antroji Korėja Indokinijoj turi būti ginama 
visomis priemonėmis.

daugiausia 
dėl kun 
tų. ne 
galvon 
kad
karo griuvėsių “privačios ja? 
iniciatyvos” i pelnoi princi- ”” 
pais vadovaudamasi.

Pasitaikydavo ir seniau 
katalikų bažnyčioj neramių, 
jautrios sąžinės žmonių, ku 
rie bandydavo
gelijų mokslą. Bet visų to- nai imtų jaudinti

leidimu ateina i ši pasauli ir 
' to paties Viešpaties šaukimu 
i grįžta pas Ji atgal.”

Iš tiesų, keista būtų.

rajai
rasinės segregacijos ir ten imą 
nėra tų nesklandumų rasi- jo. 
niuose santykiuose, kurie1 Nesenai

jei'

Stockholme 
laikų ginkli 

'rodą. Ten buvo rodoma 
'pirmoji vieno prancūzo.

taip yra būdingi Amerikos vo senovės laikų ginklų pa 
pietinėms valstijoms.

(konstituciją numesti i gur- 
|bą. Tokį “perversmą” 
ĮVLIK’as. rodos, jau ir pa- 

‘ darė ir apie smetoninę kon
stituciją nebėra reikalo kal- 

p. »bėti. o atstatomos Lietuvos
sekti evan- mūsiškiai pralotai ir klebo-j Alaskoj rasiniu žvilgsniu aėt ''Levondini padirbta'l>a#r,lnt,an pradžioje savai 

s dėl kokio tik nežymus indėnų ir eski-',au(,}.k,ė kul.ją’ jos dirbė. me bus dedama Steigiamo-
konsti- 

susirinks naujas 
Seimas ir pri

ims naują, tautos valia pa
remtą konstituciją. Rodos, 

aišku. Tik tral Lozo-

kių neramuolių likimas bu-ten Leppich žodžių, ar deizmų skaičius išsiskiria iš vi-'-ag vafjjno “La ^Chaumette.’’.. in?°. Prnnltoji 
vo tas pats: katalikų baž-'socialinio klausimo, kai gy-'sos šalies gyventojų, 0 šiaip'pj^ Levondini manė, kad'lUC^^’ . 
nyčios ierarchija juos vienu'venimas čia eina “Įprastu jau Alaska yra apgyventa’^ įautuvas priartins taiką'^te^amas^ 
ar kitu būdu nutildydavo. keliu” ir galima pasitenkin-'ateivių iš kontinenatalinių tautu nes ginklas, tų
Tokį Savanarolą popiežius ti bingo parengimais ir ave-;Jungtinių Amerikos ^a^sty* iaįku akimis žiūrint, buvo 
nutildė degančiu laužu, o lių kirpinėjimais. bių. ivi?a'

50 Valstijų?
. ... , Toks baisus, jog karas atro-! ... ,... . . , ,Paskutines tentonios, ku-U- . . .' .. uaicio politines pneplakos

rios °avo valstiiu teises čia -r- • - ... .... sitos logirtos nesupras., . J<r , ’ . , Deja. šaunamieji ginklai: “ 1buvo Naujoji Meksika ir 1
Arizona, abi 1912 metais.

—ab.
Senatas

nubalsavo
pereitą
suteikti

Ar Amerikos visuomenė pritars Indokinijos gyni->teises Havajų salom? 
mui? Ar kongresas duos savo sutikimą siųsti Amerikos Alaskai. Atstovu rūmai 
karo pajėgas, jei tok.- reikalas būtų. i Indokinijos džun

savaitę jau daug sykių yra pasisa- 
valstijų kiusios už suteikimą Hawa- 

ir jams ir Alaskai valstijų tei- 
dar siu. bet konvencijų pažadai 

pernai, kovo 10 d. 274 ba!-j (platforma i yra lengviau-
ais prieš 138. nutarė su- šiai užmirštamas daiktas, oIgles? Ar užbaigus nei šiaip nei taip Korėjos karą gali

ma sutelkti entuziazmo panašiam karui Indokinijoj? 
Tie klausimai neabejojamai kvaršina Amerikos vadų 
galvas ir nuo jų sėkmingo atsakymo pasirodys, ar užsi
brėžta politika Indokinijoj gale? būti vykdoma ar ne.

Apžvalga

AR JIS SULAUKS 
LAUŽO?

Pranciškonų “Darbinin
kas” praneša, kad Vokieti
joj atsirado vienas katalikų 
kunigas (iš kiek tūkstančių 
kunigų), kuris labai rimtai 
susirūpino socialiniu klau
simu ir “pjauna iki skaus
mo” savo atvira kalba ir 
drąsiu žodžiu. Tai yra ku
nigas jėzuitas Leppich. Iš 
to kunigo pamokslų “Dar
bininkas*’ cituoja tokias iš
traukas:

“Turime 
kurie yra 
technikai. Ar 
bažnyčios sto^o 
sinta uodegą, ne

perdaug kunigų, 
tik sakramentų 

gaidys ant 
turi paauk- 
tai svarbu :

liet kad rentininkas [nuomi
ninkas] nežino, ką jis rytoj

klausimas:
perversmai

Ar ato-
ir vandenilio bombos'.Jeigu 

tuo žvilgsniu turės didesni įyra teisėti.” tai kaip yra su 
gal tik prana-laimėtais užkariavimais?

Kaip tada reikalas stovi su 
Lietuvos valstybės “konti- 
nuitetu,” kurį nutraukė lai
mėtas nisu užkariavimas?

.karo nepanaikino, 
įminė

Kyla betgi 
“laimėti

pasisekimą 
šas galėtų pasakyti.

Tuo tarpu galingiausiaNacių Buvusiųjų
Aukų Lfemesiui ^n^n^ bomba yra beje

--------  Į gi padėti Dienbienphu tvir-
\ akarų Vokietijos parla-Jtovės apsuptiems kariamsįjei politiniai banditai kraš

to viduje gali daryti teisė
tus perversmus, tai kodėl 
politiniai banditai iš lauko

teikti valstijos teises Hawa- todėl ir tie pažadai daugbnentas išleido Įstatymą, ku-jIndokinijoj, kurie turi kau- 
jų saloms, bet apie Alaską kartų buvo užmiršti. |riuo atlyginami nuostoliai, I tis prieš kelis kartus gau-
neužsiminė. Jei dabar at-J Suteikus Havajams ir.susijusieji su nacių perse-‘?esnĮ priešą ir gali būti vi- 
stovų rūmai sutiks su sena-’Alaskai valstijų teises sena- klojimu rasiniu, religiniu arjsi išskersti, kol “laisvasis
to nutarimu, tai greitu lai- te būtų 190 senatorių. 4 
ku turėsime dvi naujas vai-'daugiau negu dabar. Ra
štijas ir šalies vėliavoje dvi dangi laukiama, kad Hawa-

galės valgyti, tai yra gėda.
. . . -Jei kokis kunigas dabita 
mieliau dailina savo bažnyčia 
negu stato kolonijas [butus], 
tai jis neklauso vyskupų, ku
rie butu statybą pavadino ka
tedrų statyba.

“Ponia direktoriau, jūsų 
vonia yra didesnė kaip butas, 
kuriame gyvena penkių gal- 
vti pabėgėlio tremtinio šeima 
jei jis šaukiasi pagalbos, jis 
nėra rimties ardytojas, nes 
Kristus šaukia su juo.”

Kai socialistai tokius 
klausimus kelia ir kovoja 
dėl gerybių lygesnio paskir
stymo. kunigai tokius kovo
tojus apšaukia “Dievo prie 
šais.” Nūn panašiai prabi
lo vienas iš daugelio tūks
tančių kunigų ir bado akis 
turtingiesiems ir net savo

papildomas žvaigždes.
Senate už suteikimą Alas

kai ir Hatvajams valstijų 
teisių balsavo 57 senatoriai, 
prieš 28. Balsavo 33 repub- 
likonai, 23 demokratai ir 1 
nepriklausomas. Prieš bal
savo 19 demokratų ir 9 re- 
publikonai.

Atrodo, kad dabar Alas
kos ir Havvajų pripažinimas 
valstijomis priklauso nuo 
prezidento Eisenhovverio. 
Jei jis pritars senato nuta
rimui, atstovų rūmai tam 
nesipriešins. Bet jei prezi
dentas būtų priešingas (jis 
siūlė suteikti valstijos tei
ses tiktai Havvajų saloms), 
tai sumanymas šiame kon
grese gali visai atpulti.

Kongrese jau eilė metų 
Alaskos ir Havvajų klausi
mas iškyla ir vėl nurimsta. 
Abiejų partijų konvencijos

politiniu pagrindu. Tokių pasaulis” svarsto ir dūmoja, 
ką • daryti su vandenilio 
bombomis. . . .

aukų yra ir lietuvių tarpe.
Nukentėjusieji turi savo 

pretenzijas pareikšti iki šių 
įmetu spalio 1 d. Tarptau- 
Itinės Pagalbos Komitetas

jai atsiųs senatorius repub- 
likonus, tai republikonai 
šilčiau žiūri i -uteikima Ha-
vvajams valstijos teisių: Ka-!llTne? . komitetas pereitą gavaitę Magkva
dangi Alaska greičiausiai1 ( .n^elnatĮona. Rescue om‘|atsiuntė Vakarų valstybėms 
atsiustu i senatą du sena-,™lttee ’ f u0/ a Jien^ nt;™?-Įkeista nota. Molotovas siū- 
toriu demokratu, tai demo

Maskvos Siurpryzas

kratai šilčiau žiūri Į sutei
kimą Alaskai valstijos tei
sių. Kad nė viena partija 
“neturėtų skriaudos” suras
tas būdas surišti abiejų te
ritorijų pripažinimą valsti
jomis.

Prieš valstijų teisių sutei
kimą Alaskai ir Havvajams 
visada pasisakydavo ir da
bar pasisakė pietinių vals
tijų senatoriai ir kongres
menai. Jie tą daro tais iš
skaičiavimais. kad ii- Ha- 
vvajai ir Alaska padidins 
senate skaičių tų senatorių, 
kurie i rasinius santykius
žiūrės kitaip, negu pietinių'fceliko

kanu) patarimų, o Totaiisti-, Rad govi Rugija bfi
mu Režimu Buvusiu Politi
nių Kalinių Federacija, rei
kalui esant, parūpins nemo
kantiems anglų kalbos ver
tėją.

Susidomėjusieji prašomi 
kreiptis i minėto IRC teisės 
patarė Įa, 62 W. 45th St., 
Nevv York 36, N. Y. Tel. 
ML’rrav Hill 2-4672.

negali teisėtai krašto nepri
klausomybės užsmaugti?

x
Ginčas dėl Nešališkumo

Senato pakomisija, kuri 
pasiėmė tyrinėti armijos ir 
šen. McCarthy ginčą, jau 
trečia savaitė ieško nešališ
ko advokato, kuris imtųsi 
tyrinėjimui vadovoauti. Pa
galiau pakomisija tarėsi su
radusi Bostono advokatą 
Samuel P. Sears, kuris suti
ko užimti vyriausio tyrinė
tojo vietą. .

Bet vos spėjo pasklisti ži
nia apie naujai paskirtąjį 
tyrinėtoją, tuoj pasigirdo 
balsai, kad tai yra šen. Mc
Carthy pritarėjas, ne kartą 
reiškęs savo pritarimą sena
toriaus McCarthy tyrinėji
mams.

Ir vėl dabar triukšmas 
dėl tyrinėjimo nešališkumo, 
o pats tyrinėjimas -taip ir 
nejuda iš vietos.

—J. D.

tų priimta i Šiaurės Atlan
to Gynimosi Sąjungą 
(NATO), o Amerika galėtų 
Įstoti Į Rusijos siūlomą su
daryti Europos valstybių 
gynimosi sąjungą, kurios 
dar nėra ir nebus.

Šiaurės Atlanto Sąjunga 
i buvo sudaryta tam, kad tos 
sąjungos nariai galėtų jaus 
tis saugūs nuo Rusijos gali
mo puolimo. Į ką gi pa
virstų ta sąjunga, jeigu Į ją 
būtų Įsileistas nutatoma 
agresorius su pilno nario 
teisėmis, su savo “veto” if 
priekabėmis? Aišku, kad 
iš šiaurės Atlanto Sąjungos

Ar turi šių metų “Kelei- 

kalendorių? Jame yra 

daug gražių, Įdomių skaity- 

Nusipirk, nes nedaug 

Kaina 50 centu.

vio

mu.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NKPEIKlA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Pennsylva nijos Padangėj^ neretai nurodo’

ši kaita duosiu žiupsneli (vardu žinomoj kasykloj iš 
žinių iš Įvairių Alleghenv‘466 bedirba 325.
River slėnio vietovių, ku-1 Waynsburg esančioj Cru-( 
riose seniau dirbo nemaža eible Green Coal Co. kasyk-i 
lietuvių, bet kurie šiandien loj dirba 779 darbininkai, 
yra išsiskirstę po Įvairius bet kovo 16 d. 58 atleido. ( 
Amerikos kampus. (Girdi, seni, nebetinkami•

Brackenridge yra dilelė darbu'.
Allegheny Ludlum bendro- California yra sena dide-; 
vės plieno dirbtuvė, kurioj lė Vesta Shannopin Coal 
karo metu dirbo per 14,000 Co. kasykla. Tos kasyklos 
darbininkų, o šiandien jų vyriausias viršininkas E. Ii.’ 
tik maža dalis bedirba. Ne-'Cooper man sakė, kad 1953- 
senai dar 850 paleido na- metais čia dirbo 3,640 vy- 
mo. rų, kad anglies iškasta 4,-1

Creighton’e yra Pitts- 948.017 tonų ir nė vienas* 
burgh Plate Glass Co. stiklo darbininkas nebuvęs sužeis-, 
dirbtuvė, kuri dirba auto- tas. Tai esą bendru unijos, 
mobilių langus. Karo metu savininkų ir Federal Bu
joję dirbo 4,500 darbinin- reau of Minės pastangų 
kų, o po karo daug darbi-, vaisius, 
ninku buvo atleista. Pas
kutiniuoju metu priimta 
250 naujų darbininkų. Bo
sas sake: “Dabar dirbsime 
5 dienas po 8 valandas.”
Bet kažin ar ilgai?

Harmavillėj ant Alleghe
ny River kranto yra didelė 
anglies i kasykla, Harmar 
Coal Co. vardlu. 1950

LAIVŲ KROVĖJAI PIKETUOJA PREZIDENTĄ

Laivu krovėjų senoji, rakelieriu apsėsta unija iš New 
Yorka piketavo Washin»tone Baltąjį Namą. Piketavimą 
unija greit nutraukė, bet kai kurie Įstatymų leidėjai ma
ne. kad reik išleisti Įstatymą, kuris draustų piketuoti pre
zidento buveinę, bent jau neleisti piketuoti prie pat Bal
tojo Namo vartų.

klebonas 
vaikams kaip komunistus.' 

(Jis mini tiesiog pavardėmis* 
Ir mini ne tikrus komunis-Į 
tus, bet tuos, kurie jam ne-Į 
'patinka. Dažniausia tokiu

KAS SKAITO. RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Naujienos is Kanados
si, kuris kaštavo apie $1,- 
000,000. šiuo metu čia jau 

I pūdu tenka veikėjams pat-'Mūsų Klebonas ‘Susimylėjo’yra 4 didelės maisto, 2 mė-
riotams, net geriems k’atali-Į Ar bereikia geresnio pa-k.,aut^ve?’7 Ya!' 
kams. levai nesutinka su’vyzdžio, kaip nuvertinama ^ .Ob’ “ am aHU XKS_ 
Klebono nuomone ir aiškina mūsų Įžymios asmenybės' ?u l>’ _ o.. . , .
vaikams, kad tai netiesa,'tokiu pasisakvmu, koki ko- u<i q^€S’, “ ' Sl’
Vaikams sunku suvokti,1™ 21 d. išdrožė mttsd pa-l™0?11"* . ..
kas tiesą sako, o kas meluo-^pjjog klebonas kun: <!,,'? p'^askuciat, šoktų sale 
ja. Bet jiems vistiek Ji busas. Skundžiamasi, kad

HAMILTON, ONT.

kelios kitokios par- 
3 auto- 

taisymo dirbtuvės,

ku, kad iš tų 
netiesą suko. 
kas? Ar tai 
laužymas ir demoralizavi-

ais_,Tadarauskas. Taigi šis pa-iIdar

mas?

dviejų vienas rupi jos vadovas iš sakyklos?
Klausimas—‘paskelbė didelę malonę—I'/1’J*’ - 
nėra vaikų pažadėjo užleisti parapijos* ’lau uves- 

alę Vydūno minėjimui, su

nėra vaistinės, beauty 
nealkoholiniu gėrimu

Tėvas.

ERCOKLYN, N. Y.

savo pastaba, kad, girdi, 
nors Vydūnas ir nebuvo ka
talikas, bet kadangi jis pats 
'(kun. Tadarauskas) Vydū-

Neabejotina, kad miestas 
turi didelę ateiti.

A. Vaisnis.

Antanas iš Zanavykų. 

LAV/RENCE, MASS.

Žiniu Yra, Bet 
Nerašo

!
Niekas *

LDD Susirinkimas Bal. 11 na pažinęs Klaipėdoje, ir
LDD 7 kuopos labai svar-' pastebėjęs ji buvus neblo- 

bus susirinkimas Įvyks ba- 24 žmogų, todėl ir užlei- 
landžio 11 d. Lietuviu At- džiąs salę.
lėtų Klubo svetainėj/ 168 Toks apibūdinimas Vy-Į 
Marey Avė. Pradžia 3 vai. dūno P'a <ĮideHs J° asmeny- negaliu.

MIAMI, FLA.

Reikalo Eikvojamos 
Jėgos

Kad ir netoli nuo Miami 
gyvenu, bet ten nuvažiuoti

Be

_ veikalai suvaidinti labai ge- tėvus. Jau buvo rašyta, gyveno A. Jen- • 
kins, tai ir žinių spaudoje iš 
Lavvreneo rasdav

. ..... , _A/K dažnai, o dabar nebėra kammetais joje dirbo per 1,000 .
angliakasiu. Pernai pradė-1 . . .
jo čia naudoti Rabbot maši-' /’.vv<l»Hnas vietoje nest<>-< Vakarienė buvo gardi. Ją'saip kalba prieš kleboną. (Ja 

Žmonių beliko 250. o V1’/odelJ.r nallJien!J7ra v]’,paruošė A. Zareckienė, A.l Dabar paaiškėjo, kad mo-’,
okių. Lietuvių eiles rete-|£ajįkjūtė j,. Garlonis. Vi- kytojos vienuolės griežtai' ,

tia. \ ienas po kito, kaip;sos vaidintojos tam nat dir-'draudžia vaikams pasakoti Pr°f- Kaminsko Pagerbimas ^-tcoeti^,

nas. žmonių beliko 250, o 
anglių prikasa daugiau ne
gu reikia. •

Barking’e yra 
Mine (kasykla), kurioj

Kol eit

Skaitau korespon-
popiet. Prašome visus na- bčs pažeminimas ir ta kun.|(jencjjas įg Miami, žinau, 
rius atvykti, nes tai vra pas- Tadarausko malonė, užlei- ka(j ten lietuviu nėra daug, 
kutinis mūsų susirinkimas dimas parapijos sales jo mi-,^ jįe turi (ju choru, turi

dau-kaip klebonas paskelbė biu-P™* mūsų margučių poky-n<*,rnub negali ™ pažemį- klubą ir dėl jo tiek 
-pauoojc i.s. Scenarijų sustatyti pade-letenyje, būk pas jį atėju-4, kuris Įvyks balandžio 24. nnno atlla,syti. Bot tai vra ginčijasi. Girdžiu balsų, 
°Jne , „|jo A. Večkvs, A. Tataronis, sios dvi mergaitės dipukės' Šiuo metu eina narių va- grynas kun. 1 adarausko,ka(l gera būtų ^al. kita kiu.

:j. Stundžia. J. Belevičius ir ir klaususios, ko klausyti, jus, todėl kiekvienas atsi- veikalas. Mes jį negalime.ba turėti
kiti. *klebono ar tėvu, kurie vi-'ves^te bent po vieną nati- pnversti mums taip brangią j ^an vjsa ta< nesupranta-

nai Į. Nesivėlinkite!
Sekr. P. Kriaučiuka.s

asmenybę gerbti. Kiekvie
no laisva valia elgtis sulig 
Įsitikinimų, bet tenka tik

11P sos vaidintojos taip pat dir- draudžia
Oakmont!zm°nes sako’ “atei\iai jį-įbo sukaitusios.

važiuoja namo, atsisveiki-J Publikos buvo daug. Va 
na su šiuo pasauliu.

mininkas Urbonas.

kad asmuo, prie

ma. Kam tokiai mažai 
lonijai du choru. Juk 
ir vieno choro užtektų.

ko
jai

J ji 
ge- 
juk

būtų galima sutraukti 
liausiąs jėgas (o jų 
taip maža) ir turėti tikrai 
niekur gėdos nedarantį vie
netą. Kur yra pakankamai 
jėgų, ten varžytinės geras 
dalykas, bet kur jų trūksta, 
ten skaidymasis yra nusi
kaltimas. Nejaugi ten at
skilų asmenų užgaidos, gar
bė viską nusveria?

Tas pats ir dėl klubo. Jei 
jame kas trūksta, tai nariai

savo pavardė? niekad neuž- 
J- mii'i't.jnfte n»’t^A<r+i (laktUl'O

Itėvams, kas mo-j Primename, kad prof. c. mirštantis nri««rti 
„ jkykioje vyksta. Kodėl? Jei Kaminsko pagerbimas ' 

ikaro vedėju buvo klubo pir- ten viskas daroma

i namuose 
ll. „VU

prieš 4 metus dirbo per 500,'
o šiandien bėra 131 anglia- Dirbtuvės užsidarė ir pa
kasys. Kitų darbą atlieka liko darbininkus “ant Die-I Vakaro rengimo komisi-nežinotų 
mašinos. jvo burdo.” Šiuo metu nėDa yra labai dėkinga vi-?

Renton Coal bendrovės, trečdalis žmonių
kasvkloi iš 1950 metais dir- darbo.

heli- Bet lietuvių klubai vis 
seno- dar nenori pasiduoti: vie

nas no kito rengia toki ar 
kitokį parengimą.

busiu 
ko 350.

900 darbininkų
kasa 

h’V
Anglį

mis mašinomis ir
dieni per savaitę.

Logan’s Ferry esančioj
Allegheny-Pittsburgh Coal , ....
Co. kasvkloi seniau dirbo Ix’ir-’n!-P ..

Motėm Piliečiu Klubu kovo

tik avi

Si

900, o šiandien yra tik 527 
vyrai, dirba po 1 dienas peri 
savaitę. Anglį kasa seno
mis mašinomis.

Harvick yra labai sena 
kasykla Harvick Coal and 
Coke Co. 1945 metais dir
bo 985 darbininkai po 5-6 
dienas per savaitę, o dabar 
čia naujomis Rabbot maši
nomis dirba 250 darbininkų 
4 dienas per savaitę.

Rural Ridge buvo Mo- 
narch P'uel Co. 1923 metais 
atidaryta kasykla, kurioje 
vienu metu dirbo 715 ang
liakasių. 1928 metais ją 
uždarė. Tik po 7 metų, ki
tai bendrovei .ją nupirkus, 
ji pradėjo dirbti. Dabar

J° titulo, taip atstovautu mūsų 
g _ ai: metų amžiaus sukakties vuĮtūrininkuslovai _ • i -• - -» • .jtai kodėl bijoma, kad tėvai proga įvvks

‘balandžio 10 d
si šeštadienį,;

5 vai., Lie-Į
, • • . , Klebonui tyčia paskelbus tux*4 Piliečių Klubo patai-,aktingai prisidėtų-,, . .L. . DOse oan T'nion Avenuex.- ___ vasario 16 d. minėjimą tuo vinon

pačiu laiku, kaip taryba, ®r2ok^ne\ . . .į
vaikams buvo sakyta atlikti ‘ xa*- tQj Pa^'i°j 
parapijos ruoštame minėji
me programa ir atsivesti 
tėvus. Daugelis vaikų nu-' 
ėjo su tėvais i tarybos ruoš-^ 
tą bendrą minėjimą. Vė-!

Prieš liau vaikai pasakojo, kad
buvo duota daugiau ....... .  ............, o—-r ------ -- (
tiems vaikams, kūne su te- tais. Į Ameriką atvyko savo nuKią ir 
vais buvo tarybos minėji-Į1891 metais. Nuo 1924 lietuviškų dainų, 
me. O klebonas per savo metų gyveno Saginavv, 1216

metu nėįja .vra labai dėkinga vi- 
neturi riems

siems ši vakarą surengti, o 
taip pat ir gausiai į ji atsi
lankiusiai publikai.

—O. V.

kartą paminėsiu pas 
Lietuviu Vyru ir

20 d. surengtą margą vaka
rą. Tai buvo koncertas, 
vaidinimas ir vakarienė. ' 

i L vra Hali kvartetas (bro-

BROCKTON, MASS.

Kurstomi Vaikai 
Tėvus

Bolševikinėje santvarko
je vaikai laikomi valstybė

liai Volungevičiai, A. Tata- 
ronis ir J. Suslavičius), M. 
Pauliukaičio vadovaujamas, 
padainavo gražių dainų. 
Vietos mėgėjai vaidino O. 
Peslikienės
na” ir O 
mingą Mariutę.”

Pirmąjį veikalą vaidino 
E. Petkevičienė, O. Milienė 
ir M. Zautrienė. Antrąjį vei
kalą vaidino N. Petkus. T. 
1 isevičienė, O. Peslikienė, 
O. Večkienė, L. šiupetrie- 
nė, O. Milienė, S. Urbonie
nė. M. Strazdienė, E. Pet-

turtu. Valdovai stengiasi 
juos palenkti savo pusėn.

Jonas.

CALGARY, ALT A.

7:30 
toj bus

vai. 
vakarienė.

v;e-; Patikslinimas

SAGINAVV, MICH.

Mirė Frank VVinners
Kovo 16 d. mirė 

darbo Winners, irimęs

Patikslinama, kad vasaI 7
no 13 d. Calgary buvo vai- 
idinta dviejų' veiksmų ko-.turi juos 
mediją “vargšas vadas,
(kad iš vaidintojų labiausia 

P. Barkauskas 
išmokė

dukrą ii Žukauskaitę

Frank i pasižymėjo 
1873 me- ir kad Barkauskienė

Kas iš
mano, kaip tą padaryti ir 
nėra naiys, turi Įstoti ir 
siekti reformų.

Bet visame kame reik 
žiūrėti visuomenės reikalo.

Kaimynas.

! pamokas barė vaikus, kad Hess St. Jis turėjo savo 
jie buvo tame minėjime, kepyklą, 

ruošė bedieviai ar ko-Į Velionis paliko
Vaikai tų dalv-(Oną Kubiliūtę, dukterį ir

T’-' t£vii "fla neatskiria. Jis dar jau- tris sūnus. Jis ilgą laiką 
z e\ i.<a Į^jno vajkus> kaci buvo mi-'skaitė “Keleivį.” 

paminklą. įėjime, kuriame vyko muš-!
parapijos mokyklų-( 

je vaikai irgi kurstomi prieš

Ten vaikų auklėjimo reika
lu paskutinis žodis priklau
so ne tėvams, bet komunis-

kuri žmoną
munistai.

- u •• v PartlJai- ------ < ,,ies »P?lk?Ji . atį"ivimą komunistai yra pasta- 
\ ečKienės Nelai- te vaįkui paminklą.

Mūsų

ku

itynės, liejosi kraujas. Pakalbinkim draugus 
Į pažįstamus užsisakyti “Ke

URANIUM CITY, SASK.

Išdygo Naujas Miestas
Jau pats vardas sako/i

NASHUA, N. H.

visa anglis iškasta ir kasyk- kevičienė, M. Zautrienė ir 
J. Kibirkštienė. Dainoms* 

Mine vadovavo O. Večkiūtė. Abu
la užgriauta.

Nr. 2 Russellton

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHAKMACY
29 Kelly Sauare, Worce*ter, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Ee 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

ti) galit užsimokėti gpzo Pilas ir (4) išpildom moneyčiu;
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.

(32-4)

Tėvų gimines ar draugus'leivj”. Kaina metams $4.

Karjerų renkiesi, o kritikai šūkauja?
Imk pirmą pamoką. Pradėk taupyti1.

nt SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Thrre’t »ear jtn — 
look for thf words 

"Scviup Benk” nr 
Institntinn for Seninti. ”

Jūsų vaikas gali turėti labai svarbių 
švietimosi ir kitokių pirmenybių gy
venime. jei jūs pradėsit reguliariš- 
kai taupyti Taupymo Banke. Ati
daryk sąskaitą tuoj pat ir dėk į ją 
kiekvieną algos gavimo dieną. Di
videndai padeda sutaupoms augti, 
jūsų pinigai yra pilnai apdrausti pa
gal Massachusetts Įstatymą.

------ -- ,

kad tai naujas Saskachewa- 
įrjno provincijos šiaurės mies- 
1? tas. Jo apylinkėse pernai 

pradėta kasti uranijus. Ka
syklų skaičius vis auga. to
dėl auga ir darbininkų skai
čius. Šią vasarą jau turi
veikti 5 kasyklos.

Šiuo metu mieste tėra
600 gyventojų, bet metų ga
le spėjama jų bus jau 2,000. 

Jau išmatuota 624 žemės

Sužeista Pupelienė

Kovo 30 d.
Mirė

mirė Julija 
Pupelienė, 63 metų am
žiaus. Prieš kurį laiką ji 
buvo sunkiai sužeista auto
mobilio nelaimingame atsi
tikime.

PATERSON, N. J.

Patiksliname, kad Vasa
rio 16 minėjimo aukotojų 
^ąraše vietoj “Aukotoja” 

sklypai, kurie netrukus bus,turi būti K. Praleika ir šei- 
užstatyti. Jau iškastas ša-ma aukojo $5.
linys bendram naudojimui- Komitetas.

LEACFAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Maikio su Tėvu

-Gut mornink, Maik!
»

Rusų ’Kulturos’ Nešėjas
Šiemet gegužės 7 d. sukanka 

50 metų, kai ru^ąi leido spaus
dinti lietuvių raštus lotynų rai
dėmis. Nuo 1864 iki 1904 me
tų tas buvo draudžiama. Lais
vajame pasaulyje esančių lietu
vių ta sukaktis bus įvairiai 
minima. Minės ją ir “Kelei
vis,” pavesdamas savo pusla
pius jos reikšmei išaiškinti. Tą 
lietuvių kovą dėl savo rašto 
reikalinga gerai žinoti, nes ta
da geriau galima suprasti ir 
dabartinių Lietuvos okupantų 
kėslus.

Prof. Vaclovas Biržiška yra 
pasižadėjęs tą reikalą padaryti.
0 jis yra geriausias to reikalo 
žinovas.

Parašysime ir apie knygnešių 
karalių Jurgį Bielinį ir kitus 
knygnešius. Duosime dar gy
vų žmonių atsiminimų iš tų 
laikų. Kartu prašome ir mūsų 
skaitytojus rašyti, jei kuris 
jų yra knygas nešęs, su knyg
nešiais draugavęs arba apie 
juos ką įdomaus girdėjęs ir tt.

Šis straipsnis bus lyg ir pra
džia. Jis kalba apie Muravjo
vą, kurį mes vadiname koriku, 
nes jis korė 1863 metais prieš ” 
carą sukilusius Lietuvos žmo- Ujon 
nes. nes su jo vardu yra susijęs 

'ir mūsų rašto uždraudimas, nes 
jis buvo vienas didžiųjų Lie
tuvos rusintojas.

Redakcija.

GEN. M. MURAVJOVAS

1831-35 metais Gardino gu
bernatorius. 1863-65 me
tais Vilniaus generalguber
natorius, žiauriai numalši- 
nęs 1863 metų sukilimą, 
todėl pramintas koriku. Mi 
rė 1866 metais.

kovojančių ... ir tai daro, 
rašo mokyti, išauklėti žmo
nės, — sielojosi Hercenas. 
Bet tokių baisas skendo 
Muravjovo pakalikų kelia
mame triukšme.

Tokie vyrai iš maskolių 
tarap, kaip Muravjovas, 
anuomet “kultūrino” Lietu
vą. Negeresni ir šiandien 
darbuojasi pavergtoje Lie
tuvoje, tik jų “kultūra” dar 
žiauresnė. Šiandien verčia
mi ne tik prisipažinti prie 
nepadarytų nusikaltimų, bet 
dar ir dėkoti, jei tave ne 
karia, bet siunčia Sibiran 
badu mirti.

Ir Muravjovo valdininkas 
Gogelis prisipažino, kad 
politinėse bylose be kanki
nimų neapsieisi, o šiandien 
juk Lietuvoje visi komunis
tų valdininkai uoliai tą 
vykdo.

j Muravjovas liepė daboti! K • J • • 1 • 1 •

KLAUSO RAPORTĄ APIE H-BOMBĄ

Prezidentas I). 1). Eisenhovver klauso admirolo Lewis 
Strauss raporto apie vandenilio l>ombų sprogdinimus Bi
kini salose Paeifike. Admirolas ir spaudai ši tą papasa
kojo apie nepaprastus vandenilio bombos bandymus kovo 
1 ir kovo 26 dienomis.kunigus, dvarininkus ir ki 

tus. Nūnai pavergtoje Lie- 
parašykite man. aš visus juosjUvoje Įsakyta sekti ir su- 

• • iminėti visus tuos, kurie ka-
dėl to Įsakymo da nors nepriklausomos 

tinka Lietuvos metais priklausė’ 
kuriai organizacijai

ištremsiu.
Jau vien

turinio Muravjovas 
būti Įrašytu komunistų par- bet

nariu. Pavergtoje Lie- Vadinasi, naikinti visus

Ponios Kristinos Atmintis Šlubuoju

- - Į Mrs. Kristina Stanislovai- dėjimui. ALDLD nesidaro 
‘mažiau reikalinga’—jos rolė 
darosi svarbesnė. . . . Reika
linga pirmose kovos eilėse 
stovinčiai. Komunistų Parti
jai. parama kitų- darbininkų 
organizacijų. . . . Taigi 
ALDLD Tolo labai svarbi ir 
darosi dar svarbesnė.”

tienė dedasi užmiršusi, kas 
s j) e r organizacija y r a'

ALDLD. Jos atminčiai at- 
kele-

pazangą Lietu-dalykėlių, ką patys bol-j 
J. Vlks. " ,S€V1*ęai aPie savo organi-

__________ * zaciją kalbėjo.

tuvoje komunistų tardyto- moringesnius, šviesesniu 
jai tardomiesiems sakyda- susipratusius lietuvius. Bet 
vo, kad Taiybų Sąjungoj “Tiesos” žodžiais, tai reiš- nauJir[tl paminėsiu čia

• . w • . . . - . , , _ - - to riti Iro notircnekaltų žmonių nesuima. kia didelę 
Jei jau kalėjiman patekai, vaii. . . .

!jų, juievas nei gavėnios ne- 
—Labas rytas, tėve! 'numato. Jis tik liepia šabą 
—Ar žinai, Maike, ko aš ęsti. Jokių pasninkų nė-į 

pas tave atėjau? ra. •
—Ne, nežinau. I —Aš rokuoju, Maike,;'v •* u- numuiu?- gajiau. jų
—Atėjau tau pasakyti, kad pasninkus mums pa-tai pasisakė, kad Lietuvos kymu, geriau tūkstantis nu- 

kad dabar vra gavėnia. iskyrė kunigėliai, ir paskv-ipi’ijungirnns prie Rusijos, bausti nekaltų, negu vieną, , .. .
—Ar tėvas manai, kad aš .ė valuk to. kad Kristus per į nepaisant, kad Rusijos prie- kaltą iš kalėjimo nuo baus- oame’ ?et gn^me j pato- nariams

tai tuo pačiu esi kaltas. 
Pavergtoje Lietuvoje ko- Xėra ko čia terliotis. Pa

rūkuoju, Maike,jvo d- “Tiesos” komunis- galiau. iu komunistiniu isa- 0 Jie Tebevargsta
Mes, kad ir sunkiai dir

to nežinau 
—Bet

gavėnioj
nežinai, kad vo.

gyt-

gal
nevalia mėsos vai-savo 

j kad

: 40 dienų puščioj pasninką- 5akX tuomet buvo caras ir mės atleisti. r p k * jaukų, daug kas jau ir
Ir tėvas Bružikas per 
misijas syki pasakė, 

visi geri katalikai pas
ninkauja: tiktai bedieviai,

nuosavą namą, sočiai pa
valgome, patogiai atsisėdę

—Kodėl nevalia?
—Todėl, kad griekas. icicilistai ir visokie bim-(n^am vystymuisi 
—Tur būt norėjai paša-bizai ryja mėsą kaip

dvarininkai, turėjo didelės, Muravjovo Įsakymu
teigiamos reikšmės tolimes- metais rugpiūčio 5 d. kai- ... . . .. , , .
niam lietuvių politiniam,!mas Javorovka buvo sude-‘Llun,me telev,zU°® ar kl_ 
ekonominiam ir kultūri- gintas, žemė suarta, jo gy

kyt: nuodėmė? pasninkauti reikia, anuomet 
—Aš, Maike. užaugau'”* “ AnstQS pasninKave. ! rinki jas,” 

Lietuvoj, bet tokio žodžio,' —Bet kunigėliai, tėve, ir Įas 
kaip “nuodėmė,” niekad patys nenori taip gyventi,'Jas 
negirdėjau. Tenai visi sa- kaip Kristus gyveno. J 
kydavo, kad valgyt gavė-'basas vaikščiojo, o jie bran 
nioj mėsą yra griekas. Ir giais automobiliais
ne vien tik lietuviai taip sa- jas i.

ba
ako, 

ir

i Amerikos Lietuviu Dar- m • , -
v- • i i •* . - A • 1 i a i n pasakojo apiebimnkų Literatūros Draugi- .Tn,,‘ v * i v 5- - T ,i- „r-,, ALDLD \. Andrulis. Kojos narystes knygutėj ”, ,t - . dėl jis dabar nepasako po-patarimai j£įj

„ _ . t aSkaitykit Draugijos išleis
tas knygas ir kitą lUeratūrą.
Platinkit komunistinę spau
dą. Savo pareiga laikyk— 
gauti naujų skaitytojų mūsų

jos 
duodami tokie

ą darome. Poilsio dieną
važiuojame dažnas jau

.t, - , - , , nuosava gražia mašina pa-Neabejotinai, didžiausias Į^nų kauna. buvo važinėti. žodžiu, negali
me gyvenimu skųstis. kaip

jos ūkio Keie" vaįi^i ” " j Džiugu, kad taip yra, bet mo ABC,”
* Muravjovas vieną kartą būdna, kad mes pamiršta- Leninas, jo 
|atvirai pasisakė kunigaikš
čiui Čerkaskiui:

ventojai visi kitur iškelti. revoliucinei spaudai.

Lietuvos 
ūkio

ir “politinis prūsinto 
buvo generalguberna

torius Muravjovas.
; Lietuvos “švietėjo” parei-

važinė-';g°ms j,s "tiko,” nes jis pats “Dažnai iuos dedu kalėjiman 
apie save. bene 1830 me- be jokio nusikaitimo, be įtari

mo. Tokiais atsitikimais aštaip pasisakė:kydavo. Toki pat žodį ju- —Veidiminut, Maike.Tai 
zina ir ruskiai ir paliokai. Kristus ne visada basas1 .
Taigi jis yra visų pripažin-'vaikščiojo. Juk i Jeruzoli- kuriuoJ karia< „ e,u , ku. iūs 
tas ir visų suprantamas. Ir mą jis ant asilo atjojo. i • , •. k • „ . nors
ji galima visaip lankstyt.' —Bet kur tėvas matei
Jeigu padarei grieką. tai sa- vo kleboną ar Bružiką ant’ 
koma: sugiiešijai: daryt asilo jojant? 
grieką, reiškia griešyt; o —Nu. čia tai jau tavo tei 
žmogus, kuris griešija, yra sybė, Maike. Nemačiau
griešninkas. Na. o patra- nei karto, 
jyk iu savo “nuodėmę” ši- —Bet tai ne viskas, tėve.
*ai' išrangyt. Nieko nepa- Kristus savo mokiniams ko- 
darysL Matai, vaike, kaip jas mazgojo. O parodyk 
aš tave sukirtau. man toki prabaščių, kuris

—Tėvas nieko nesukirtai, savo parapijonims 
tik parodei, kad kalbos da-'mazgotų! Ar žinai 
lykuose esi labai atsilikęs, nors vieną?
Bet šiandien apie tai nekal-į —Nausa . . . 
besime. Verčiau padisku-i —Eikim toliau, 
suokim mėsos valgymo, Kristus davėsi savo prie-

Iš ALDLD išleistų knygų 
paminėti tokias,’galima

Bucharino “Komuniz-Į 
Jaroslavskioi

gyvenimas ir
me, jog ne visi taip gyvena, darbai,” Bimbos “Kia

niai Stanislovaitienei, 
ji žinotu, kas yra 
ALDLD?

Tame pačiame leidinyje 
ALDLD tuometinė pirmi
ninkė S. Sasnauskienė iš
aiškino valstybės tvarkymo 

(paslaptis visiems bolševi
kams. Ji sakė:
“. . . dydis viso pasaulio dar- 

Į!.’.;įl v:uį:..s LenintiS mokė 7
‘kiekviena šeraoniiifie turi 

mokėti valdyt valstybę.’
Darbininkės jo paklausė ir 
įsteigė darbininku valdžią, 
kuri dabar vykdo Lenino 
moks

IU
Pamirštame, kad anapus Kovos Istorija Amerikoj” 
vandenyno dar tūkstančiai ir visa eilė kitų. visai pana- 
mūsų brolių ir sesių baisų šių savo dvasia. į

Minėdama savo 20 metu!gyvenimą gvvena.
!sprendžiu: lai sėdi po užraktu.'.... —. po ----------

Aš esu ne tų Muravjovų, gal ka r. is sužinosiu. Ir ka D aukos.
“J. Žmanot ? — visuomet 

atsiranda.

di

' Štai tik keliu laišku To paties leidinio 17 pusi.

kas

1S" sukaktį ALDLD išleido!įdėtas V. Kansuko paveiks- 
. “Proletarinės Šviesos Žibin-įlas ii' paaiškinta, kad Kap-
is Siegelbach, sei- leidinio vedama-Isukas buvo .glaudžiai susi-

Tada duok ga džiova. Augina tris ma- -a 
[žus vaikus. Duktė Verutė,

nors kurio nors -imusi 1952 metais lieI>os „ 
sukilėlio likimu ‘ .<•- talP l’at Jau džiovimn- « 

vo rūpintis, tai Mu-
Sibiran i'avjovas ant tokių prašymų 

972, iš- lengva ranka besišypsoda- 17160,31 v 
tremta kitur apsigyventi— dėdavo užrašą “pakai-,
1.427. atiduota rusų kariuo- ti, “susaudyti.” j
menėn—345, atiduota Į Muravjov

u drausmės dalinius — 864. dvarininko
tib.į Rusijos gilumon iškelta—kariuomenėj .. — vinį n ,,,-.1,m,

.l,ę>29, kitaip iš Lietuvos iš-tŲ tetuieaamas dalyvavo ... * .* !.>įniAL., mr<»io"tremta 4,096. Taigi, tik kare su prancūzais. 37 me- Pat dziovminkas. Du vai-,—k, musų .„„komu, n.lę,
tėve’Per- ('vejus metus Muravjo-tų sulaukęs jis jau Gardino ai’ 

ivas praretino Lietuvą 9,361 gubernatorius, o 1863 mc .
Lietuvoje prasidėjus ciab‘-

Paties Muravjovo surink-' cn 
tomis žiniomis, 1863 metų ka"

i.' sukilimą Lietuvoje numal- suimtojo 
šinus, krašte buvo nužudy- pradedi 
ta 128, ištremta
sunkiems darbams

•Mirė P.

~ jame Mizara sako:
“. . . Gerų 

leninistinių raštu 
žmonės Lietuvoje pasiilgę, 

Liko 8 maža- ištroškę, kaip Sahara van- 
. Našlė netu- (,ens - •

lis aiški

kojas

<4-1
įrišęs su ALDLD ir gyven- 

mark.-istiniu- Amerikoje ir Sovie-
hoVM , S«WOX, ję l’uvo 

ALDLD nariu, nuolatos ru- 
pinosi ir teikė patarimu.. . . 
Leidnio 15 pusi. užtinkame 
pasi} yrimą, kad bolševiko 
A. Bimbos knyga “Istorija 
Klasių Kovos Amerikoje’ 

ainu kal
ba atli- 

vungos komu-
Įnistinė akademija, 
j Galima būtu daugiau ua- 
įuasakoti apie ALDLD, bet 
oonios Staris’ovaitienės at- 
minčiai atnaujinti užteks ir 
to. Tegu ta leidė taip grau- 
dž:a: nedejuoja dėl ALDLD 
likimo, nes tas likimas yra 
pilnai pelnvtas. ALDLD 
yra bolševikiška organiza
cija ir generalinis prokuro
ras ta ir pabrėžė Įtraukda
mas ja i subvei šyviu orga
nizacijų skaičių. B. Narys.

Vincas And ru
na “Ką reiškia 

darbininkų judėjime”

o
- - L* , ri darbo ” iJ,s aisruna r\ą rensKia' \ ,' užrašą pakai-, * ’ ’ ‘ ............. t nn A. Bimbos knvtra

lyti.” Į Is 8 B. vaikų (is Bach-. skaitome tokiu nriri-«KIasių Kovos Ame
as buvo kilęs iš napgeL Jaa antras susngoj " iišleista rusu ir ukrai
- - r’žiova ipazmimų. j, . , , ,seimos, tarnavo' .. . ' Įlomis ir kad ta dari

j ir vos 17 me- Cautingo sanatonjoKp . i^ornelįs. tais reakcijos k<1 Sf.vi(.,,, Ra,-llngos 
amu. gydosi G. Jos vyras taip metais, ALDLD suvaidino mil-j . . - ,, .

šams prie krvžiaus prikalti,i^ventoju. Tai jo patiestais _
.—Aš tau sakau, kad val-'ir prikaltas meldėsi už jUoS.!aP^aiojaXimTu: ° kltl tvirti-skilimui, jis buvo 

gyt mėsą gavėnioj yra už-'O kuris kunigėlių šiandien
128,

dalyvavo »'dos,G'. d,08 'Tgs 
_ pat džiovininkas. Du

10 me-j Tame pačiame rašiny 
tu, taip pat serga plau-;Andrulis moko, kad:

\LD1.D veikimą reikia
i “Našlė S. sunkiai serga 
širdimi ir nervais. Turėda-

klausima. .----- __ ____  __ .„.v... - - ......... sukilimui, jis buvo paskir-
na, kad jis Lietuvoje pako- tas viso “Severo-Zapadnyj .

[sutiktu tiek nusižeminti ir rė bei sušaudė ne 128, bet klaf’ general-gubernatoriu ?uni*’ J1 ne‘
uždrausta, tai tu-kentėti? Jei komunistai tiki“40- 0 to a?entai .. J P ‘ "kuri kur palikti vaiko ”

= kas uždraudė. į belangę kuri jų uždaro. ir^P.J““ nesnaudė, nes ap- sinti sukilimą. I-'1 Pallk“ • • •
Glausta.

—Jeigu
įim žinoti, ukilimą.

tėvas galėtum man šita tai didžiausis triukšmas ke-!skričil? viršininkams 1863 Ano meto 
iškint? iiamas. 0 kas būtu. iei kastetais spalio mėnesį jis da- suomenes tik

Ar 
paa 

—Tas 
rašyta.

;vė tokius Įsakymus:
[kryžiaus, kaip Kristus buvo! “Netikėkite niekam, kas jum 

Ian rodos, kad tėvas prikaltas? (primins apie pasigailėjimą,
klvsti. Aš šventrašti ži-

Rusijos svie-f “Ob. Eselberge gyvenusi 
maža dalis te- našlė S. susirgo. Ją išvežė

pagerinti . . . prieš SSRS su
kaktuves diskusuoti Sovietų 
Sąjungos atsiekimai . . .
Skleidimas ‘Laisvės,’ ‘Vilnies’ 
mūsų pareiga.
ginu paskleisti
\Vorkerio’—visu svarbiausias 
darbininkų laikraštis . . . aš
trėjant klasių kovai, augant 
revoliuciniam darbininku ju-

Reikia dau- 
ir ‘Dailv

vra šventrašty pa-(nors vieną jų prikaltų prie buvo nepatenkinta Murav- j j j pae-įgoninę, o vaikučius
s jovo kieta ranka ir jo veda- mė j prieglaudą. . . .” 

ma politika Lietuvoj. Atsiminkite juos, siųski-
—Maike. tu taip nekai- žmoniškumą, kaltės neįrodymą. tai \,azemskis ir Plesčeje- Įe gaVO aukas Balfui, kuris 
<. Man baisu darosi. Netiesa, visi jie daugiau ar ma- vas Ji g>T^- Liberalas, sla- tajs nelaimingaisiais

čia
r.au nuo pradžios iki galo, bėk
bet tokios vietos, kur būtų' —Bet teisybę reikia pa- 
draudžiama valgyt mėsą, sakyt, tėve. Kunigėliai iie 
nesu užtikęs. šventrašty,f ia žmonėms l)asni,“'“u,-jiii;inini{ams 
yia paduota dešimtis Dievo dėl to, kad Kristus pasnin-t ** 
prisakymų, kuriuos Maižius kavo: bet

ziau kalti ir mažiausia jiems vistas Košeliovas rašė žino
tais
naši.

rupi-
Balfo adresas: 

United Lithuanian Relief
pahauda kalėjime. Aš duodu mam rusų veikėjui Pogodi- 

Li... , *-'Plačius įgaliojimus kareivių vir- nui: “Vyras, Muravjovas:1
nKauti,----  i - , Duok, Die-Dumi of America, Ine., 105Todėl nesibijokite karia, šaudo.

atsakomybės. Jeigu pamatysi-ve jam sveikatos!
JĮe patjs nenonbg sukilėliams padedant ar juosi 

i a pai asęs žydų tautai i, taip gyventi, kaip Kristus[n3ujjrojant ar mažiausią prielan- Tik nuo caro valdžios i 
lurie yra Įtraukti i katalikų gyveno. Kam tat tie pasni-'kumą rodant, tokių sodybas su-užsienį pasprukęs revoliu-

IGrand St., Brooklyn 11. N. 
Y.

reikalingi?poterius. Tenai yra aiškiai kai
pasakyta, ką Dievas drau- —Jes, Maike, išrodo, kad
džia. Jis draudžia užmuš- tu nemeluoji. Lietuvoj ga
li. vogti, draudžia garbint vėnia buvo reikalinga, ba 
kitus dievus ir taip toliau, kitaip žmonės viską suval- 
1 et niekur nėra pasakyta, gytų ir ant Velykų nieko’
kad Dievas draudžia gavė-neturėtų: ale Amerikoje vi-Įtai 
r.Ioj valgyt mėsą. IŠ tikrų-,šokių gerybių yra perdaug,’Io.

VADOVAS J SVEIKATA
Geriaus:am sveikatos išlaikymui nauja knyga

. BUKITE SVEIKI
kuria parašė ir išleido Dr. Steponas Biež’s. SLA Daktaras 
Kvotėjas. šioje knygoje aprašoma suprantama lietuviu 
kalba svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti svei
ku ir ilgai gyventi.lyginkit su žeme. nepaisant, ar cionierius Hercenas savo Tas pats teisingumo

tai bus kaimas, ar kas kita. redaguojamame “Kolokol” jausmas, kuris neleidžia
Ypatingai dabokite dvarų po-smerkė Miiravjovą ir pikti-man sutikti, kad kitas dėtų 

kunigus su bajorų sodybo-Jnosj tais, kurie gyrė ji. Tai,'savo koją aukščiau negu 
ls sakė jis. yra pasityčiojimas manoji, apsaugoja mane 

iš tų, kurie pasmerkti eina mėginti statyti kitą žmogų 
mirti. Jie drabsto purvais.net vienu plauku žemiau 
našles mirusių ir dar tebe-Jvisų priimto lygio.

nūs.
mis. Nėr ko su jais terliotis-

pasninkauti 
Ai hečiu.

nėra reika-

rastis kiekvienoje lietuviu šeimoje, 
prisiuntimu. Tuojau užsi akykite. 

Užsakymus siųskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
1241 W. 661 h Place Chicago 29. III.

Telefonas REpuhlic 7-7868

ši svarbi knyga privalo 
Kaina tik 2 doleriai su

purvais.net
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kolūkietis Daug 

Negali

Tyku

Kalbėti stumdėlis Lietuvoje, parti
jos paskutiniame suvažiavi-
me aiškino, kad reikia gi

, ii-, liai nušviesti Rusijos valsty- Melmnkaites vardo kolūky-, _ .... A .TZ ..............., J bes suvaidintą vaidmenį beje. Kolūkiečiai vaikšto ne- . . . . “ . . . C., .tuvių tautos istoriniam liki
mui, reikia plačiai pažymė
ti Lietuvos' prijungimo prie 
Rusijos 160 metų sukaktį 
(Lietuvą carų Rusija galu-

ir ramu Marytės

je
kalbūs, nelinksmi.

—Kažin kiek šiemet
darbadienius gausime?—
klausia vienas kitą.

—Nežinia. Pirmininką

uz

... . . tinai prijungė 179o metais),pasiklausime, bet jis tik ap- . , - • •, 1,. ... J .. *. jos didžiulę pažangią reiksrėks, tingimais pavadins ir \ Ų
viskas. Be to, jį labai šun inę visam Lietuvos gyveni

mui. Žinoma, ragino mi
nėti taip pat ir kitais | 
metais sueinanti paskutinio
jo užgrobimo dešimtmetį.

ku ir surasti. Tai, žiūrėk, 
po Dotnuvą vaikšto, tai kas 
antrą dieną į Kėdainius va
žinėja. Vienu žodžiu, jis 
turi kažkokių svarbesnių 
reikalų, negu kolūkio.

Iš tikrųjų daugelis kolū
kiečių nežino padėties že- skęsta 
mės ūkio artelėje, o jei są- Sniečkus 
žiningesni ir jaudinasi dėl vime priminė, kad Lentdva- 
netvarkos, tai žodžio netu- rio mašinų traktorių stotis 
ri, nieks jų pasiūlymų ne- 1953 metais nuo kovo iki 
paiso. Valdybos posėdžiuo- rugsėjo mėnesio iš žemės 
se nesvarstomi gamybiniai ūkio ministerijos gauda- 
klausimai. Juose retkarčiais vo kas mėnuo po 43 įsaky- 
kalhama tik apie tai. ką mus, vėliau jau po 100, o 
parduoti ar pirkti, kokį bri- per paskutiniąsias 30 dienų 
gadininką atleisti ir kokį net 199.

APDOVANOJO VADUS MEDALIAIS

Republikonu partijos nacionalinio komiteto pirmininkas 
Leunard Hali (dešinėj). Įteikia prezidentui Eisenhow- 
eriui ir viceprezidentui Nixon’ui auksinius medalius, pa
darytus repuhlikonu partijos šimto metų jubilėjui pa
minėti.

vaisių, žuvies ir tt.—į skar
dos dėžutes, aklai jas už
darė, šutino garo prietai
suose (autoklavuose) tam 
tikrą laiką. Visi esą ten 
gyvūnėĮiai-bakterijos garo 
pagalba užmušamos, nauji 
patekti vidun negali. Sudė- 

■ti produktai aklai uždaryto
je dėžutėse pasilieka bergž 
di ir jie negenda, nėra puvi
mo. A. Dargis.

Eina SLA Rinkimai
Ką Reikia Žinoti Apie 

Kandidatus

Galvas Apsuko
įstaigos

Lietuviai Užsieniuose
ARGENTINA

Gimę, Bet Veiklūs 
Lietuviai

“Argentinos Lietuvių Bal-

Čia

vas ir jaun. lt. Kuznievocas 
atvyko su mašina į stovyklą 
dar neišaiškintiems tiks
lams. Stovyklos gyventojų 
tvirtinimu jie lankėsi pas

sas” rašo, kad judriųjų vi- jiems draugišką latvių Prei-
suomenininkų tarpe yra ne-'sų šeimą.
mažas skaičius jau čia 
musių:

gi rnų Jis su 
dūrė visai

Preiso tvirtini- 
karininkais susi- 
netikėtai, kai jie

Įsakymai

Lietuvoj visos 
popelių jūroj 

partijos
Pats 

suvažia-

“Dr. J. Basanavičiaus var- Preisą ties stovykla užkal 
do Argentinos Lietuvių binę ir jo buvę nuvesti pas

kuri mokanti rusiš-
lio Mičiūdas yra Argentino
je gimęs ir sukūręs lietuviš

kai.
Pasirodžius stovykloje ma

šinai su sovietiniais ženk
lais, žmonėse kilo nerimas. 
Susibūriavę gyventojai pra
dėjo pulti mašiną akmeni
mis. kiti pranešė stovyklos 
vadovybei apie sovietų at
silankymą. Stovyklos va-

SLA yra didžiausia lietu
vių organizacija Ameriko 
je. Dabar eina jos Pikto 
mosios Tarybos rinkimai. 
Kandidatų yra po du ir po 
tris kiekvienai vietai ir SLA 
nariai gyvai svarsto klausi
mą, kuriuos tų kandidatų 
remti. Tikimės, kad ger- 

— biamoji “Keleivio”
į ei ja leis mums pasakyti sa
vo nuomonę šiuo klausimu.

Į SLA prezidentus yra du 
kandidatai: adv. K. Kali- 

nustatė, kad su pagalba 'nauskas ir adv. W. F. Lau- 
garo ir aukšto spaudimo kaitis. Abudu geri. Jeigu 
ralima visus gyvius, mažus yra tarp jų kokio skirtumo, 

unaikinti. Jis iš- tai tik tas, kad p. Kalinaus- 
kaip reikalingas me- kas vra katalikas, o p. Lau- 

pj'o.dinamjij <lžia8as gydytojams ehirur-įkaitį-liberalas.
i.uhnb, §anis’ padaryti neapkrecia-' 

rutulėliu daugybę “ias> steri-į kandidatūrą stato p
kamuoto- e”
i žaizdą ■ Chemikas Pasteuras su- Mes

ką

li

Du

Kitos
Kokai

taip pat

Pasauliai
(Tęsinys) _ j
Bakterijų Rūšys Į
arba kamuolėliai 
vra įvairių mikrobu;ligy mokė

priežastis. Paėmę tyrinėti ’ ’

seimą.
“Argentinos Lietuvai Iš

laisvinti Centro pirminin
kas Zeferinas Juknevičius 
taipgi Argentinoje gimęs 
sukūręs lietuvišką šeimą.

“Seniausios Kordobos lie
tuvių draugijos ‘Neptūno’ dovas pareikalavo rusų iš 

redak-įpk'mininkas Antanas Magi- stovyklose pasišalinti, bet 
la taipgi yra gimęs Argen-'tas jau buvo negalima, nes 
tinoje. Į mašina ir blokas, kurtame

“Susivienijimo Lietuvių'gyven o latvių šeima, buvo 
Argentinoje sekretorė Ony- apgultas šimtų gyventojų, o 
ra •/^iavfa jr ilgametis SLA mašina apdaužyta.

Iškviestos kelios vokiečiu
tė Žeizytė 
iždininkas Jonas Šutinis— 
abu Argentinoje gimę policijos komandos negalė-

“Lietuvių Centro sekreto-Jo nuraminti žmonių ir So-

.. ,r. .. . . - . r. . , , _ ... ! pūlius suti. visuotiniai susimi- Stoties vadovybe, aišku,-.,,. • hobnin ša,UiS pauaryu neapis-ieviu-, Sekretoriaus pareigoms
kimai vyksta labai retai, o nebeturėjo laiko dirbti nau-daugybę mas’ bergždžias arba steri-įkandidatūrą stato p. Vini

karininkai buvo išva- 
musi Argentinoje. įduoti tik atvykus anglų ka-

“Nemuno

reikėjo kraujojuose taip pat daug nekal- dingo darbo, nes 
besi. Jei kuris nors kolū- skaityti Įsakymus.
kietis mėgina pakritikuoti i --------
valdybą, jos pirmininką ar . -
pareikšti kokį nors pastoly-) S,urbia kaiP Siurbėlė įdegimą, 
mą, staiga pasigirsta iš už Kaip Rusija siurbia pa
stato balsas: (vergtuosius kraštus nėra ge-

—Tylėk! Ne tavo reika-iresnio pavyzdžio, kaip ši- ,
las. Nieko nežinai, tai ir tas. * .organus, tai jie yra biaunos

Visos mokestinės paja- llgos “ “ PnezaČ
tis. Dabar surasti nauji 
vaistai, penicilinas ir kiti,

mažyčių apskritų 
•iių. Jie, patekę

nekišk
Taip

nosies.
rašo "Tiesa.”

C-avo Maskolių Ordinus
Kovo 15 d. Maskvoj pa-• arpypublikųsibaigusio lietuviu literatu-

rė Birutė Petrauskaitė—gi-,vietų
I’ir Mindaugo(ro policijai. Sovietų maši- 

valdybos narių tarpe yra vi- na, apsupta anglų džypų ir 
ir p-lė E. MikužiūtėJsa eilė Argentinoje gimusio lydima vokiečių policijos 
stojam už pastarąją.!lietuvių jaunimo. Mindau-mašinų, nuvyko į anglų ka- 

Apie jos kvalifikacijas bu-!go sekretorė, Eva Peron'rinę Įstaigą.
vo jau rašyta, todėl to ne-!universiteto studentė Va-Į Stovykloje susijaudinimas

Chemikas Pasteuras 
sirūpino sužinoti, kas yra 
rūgimas, puvimas ir pana-

tokie kamuolėliai ‘šūs dalykai. Kiek anksty-į kartosim, tik dar sykį 
kaip dvi pupelės vienas vesni mokslininkai surado, į tariam balsuoti už ją. 

ie kito patenka i lytiniuskad, raielės jra augaliniai, Iždininko pareigom, .
pailgai apskriti vieno nar- bene trys kandidatai. Mums,vyzaingai 
velto grybeliai. Jie daugi
nasi išleisdami spuogus.
Tie spuogai vėl leidžia

ir sužadina pūliavimą, už-

i Jei

paja
Sovietų valdomų.mos iš

; kraštų eina Į Sovietų Sąjun- 
Įgos biudžetą. Dalis

skiriama Į atskirų res 
biudžetus. Lietu

1953 metais buvoros ir meno festivalio proga'vaJ
asmenų11’510’801’000 1-ubl1^ 

~,ka suma, betmaskoliai keliolika 
apdovanojo ordinais.

Lenino ordiną gavo: 
kavedistas, rašytojas 
Guzevičius, rašytojas 
Žukauskas-Vienuolis.

pa-’lentina Bukauskaitė, girnų- neatslūgo, nes gyventojai 
si Prancūzijoje, Argentinon • ruošėsi pulti policijos sau- 

šeimą, kurią 
agentais. Sto-

.i:yra atvežta 5 metų amžiaus, pa- gomą latvių 
1-"".dingai kalba lietuviškai laikė Sovietų

geriausia patinka adv. K. ir veikia su didesniu pasi^vykios vadovybė, negalėda- 
Gugis. senasis iždininkas. įšventimu, negu daugelis vi-(ma apsaugoti šios šeimos,

— -. ......sai nesenai atvykusių. į miesto sunkvežimiu, sau-
“Jaunimo draugijose, cho- gant kelioms vokiečių poli

puose, vaidintojų būreliuo- cijos komandoms, tuojau 
'se matome pavyzdingai vei- pradėjo jąją kraustyti su vi-

fu nu kurie gana greitai šiuos ka-‘.Į1įuj.us spuogus. Jie auga 
W ’’ muolėlius užmuša ir greitailabai ge.ra}. Mulose cuk- 

ligoni pagydo. " raus, skiedimuose. Mieles
augdamos naudoja cukraus 
daleles savo maistui. Jos 
ia cukraus skiedinį suskal-j 
io i dvi dalis: į dujas— 

angliarūkštį ir skystą dalį 
—alkoholi.

Panašiai vyksta mielių
darbas užmaišius duonos
miltus ir pridėjus mielių.,
Jos čia vysto daug dujų ir,!

c.i duoną iškepus, ji pasilieka 
spirocheta. _ . - w M v- • „

atsiminkite,

skirta' tokie kamuolėliai re-
Gero- težeJ° 

zaizdą.
• / lobuj J<3 v luaiv ivotrmL'nI /c* VV IJlkt*

1 kiantį, Argentinoje 
mūsų jaunimą.”

Tok;
tai apsergame 

kamuolėliu ret
lože.

IS, VOKIETIJA

gimusį sa manta, pasiruosusi ją 
.kelti Į Stoeckeno stovyklą.

= t Apie tai sužinoję stovyklos
•gyventojai ruošėsi irgi vyk- 
įti i Stoeckeno stovyklą. 
Preisų šeimą teko policijai 
išvežti i slaptą, nežinomą 
vietove.

!kad viso labo tais metais .
ibuvo numatyta surinkti matomas per padidanamuo- 
apyvartos, įmonių, pagai-sius s11?1?8’. vadinamas 

A-Ivės n^5An,i57,,nf,; b streptokokais.

en-
A. ! Sovietų Karininkai Sutikti 

Akmenų Kruša
nacionalizuotų namų ir 
mokesčių 4,081,500,-} Ant rubežiaus tarp
rublių. Vadinasi, Ru-Tinių bakterijų ir gyvūnėlių 

ninkas K. Petrauskas, akto-sjja įį kiekvienų 100 su- pirmagyvių yra vingės arba 
r’a? M. JVfironaitė, J. Pet-rinktų rublių sau pasiliko sraigto pavidalo 
raškevičiūtė. J. Rudzinskas, gg, 0 37 rublius atidavė Šios rūsies bakterijos yra
G. Jackevičiūtė. I. Stasiu-,Lietuvai. labai pavojingos. lai grįž-
nas. kompozitorius J. Juze-) tas ne viskas. Rusi- tamosios šiltinės priežastis

mu-jtt.
zikas K. Kaveckas, daini-'

auga-
000

liūnas.
Liaudies artisto garbės cinkelių, 

vardas suteiktas koropozi- n 
toriui J. Švedui ir aktoriui 
J. Sipariui.

1 ia pasiėmė

rimu

Lietuvos geto-Ji
paštų, visasąjun-’ga—sifiliu—apkrėsti, 

imoniu pajamas, ji toks vingiuotas padaras,1 j-

taų> pat gali venerine li-
Jei

su tuštumomis, “akimis 
Kitos rūšies gyvūnėliai

gali vyną paversti į actą. 
Pieno rūšies bacilos, pate
kusios i pieną, jį suraugina. 
!Be šitų bacilų pienas nega

Ragina Švęsti Pavergimo 
Sukaktis

Vasario 26 d. Hannove- 
rio - Buchholzo tremtinių 

'stovykloje dideli susijaudi
nimą sukėlė atsilankę So- asario 4 d. Diepholzc 

Į vietų karininkai. Įmirė Ona Bruožaitė-Tumė-
Sovietu misijos pulk. La- nienė, gimusi 1918 metais 

Kurboto- kovo 5 d. Pajevonyje. Vil-
......... » kaviškio apskrity. Velionė

paliko džiova sergantį vyrą 
ir tris mažamečius vaikus. 
Palaidota Diepholzo kapi
nėse.

Mirė Tumėnienė

zarievas,
misijos

majoras

»ima: Kur gi rasite 
reikia pa- patyrusi ir toki

kitą to- 
1 sąžinin-Apie adv. Gugf lemia pa- ki patyrusį il

gą iždininką?
Iždo globėjų pareigoms ( 

o-vvūnplin ne<rali-lv, —- yra keli kandidatai. Mes'
Be iu negalė-*2’0 kuornet P\r_ stojam už adv. Briedį ir p.i

!ma Gugio iždininkavo kiti?jDevenienę. Ypač svarbu)
;n n iri-/i unci niinctnlvjHi . • • j- •• Ipravesti Briedi, nes jisj Sovietu 

ne tiktai geras teisinin-
arba gyvu-rtien dėl to, kad iždą vedė finansiniu

. l vars-ėmė ir žemės ūkio priva-spirocheta, pateks Į lytinius-sūno^ Bendrai^maisto5plačiau, nes iždinin 
mąsias duokles, už kurias,‘organus arba ant gleivinės^ ro;,uktų gamyboje be šitų k° 

teisybė, moka, bet kiek—-burnoje, tai ir atsiras kieta - - — ’• tou

paėmė 
ior

nė pusės vertės. pavojinga žaizda. sifilio
Tai matote, kaip ta siur- Pra(1^la- -J<tt, sitiliu apsi 

Jau rašėme, kad lietuviai bele, Maskvos komunistų krėsti galima nuo 
komunistai pradėjo atvirai valdžia, moka siurbti pa- ne ^k per lyties organus, 
garbinti rusus už tai, kad verertuiu kraštu krauia. Oibel su juom bučiuojantis 
jie pavergė Lietuvą. N
kas kitas, bet A. Sniečkų 
vyriausias maskolių p

mažyčių 
ma apsieiti.

ko ,tų pagaminti
JU 

alaus, alkoho-'
:io, gero vyno ir panašiai.

vaidmuo yra labai svar-( 
Atsimenat, kiek žiu-'

SLA turto, kuomet pir- VIETOJ TRAKTORIŲ
RODYS MEILĘ

. Buvo didžiausi 
(Dingo šimtai

nuostoliai! į y,.a 
tūkstančių yra

• vien dėl to, kad iždą vedė
filmų gamybos 

direktorius G. Aleksandrov 
velbia, kad Sovietų filmos 

muviuo- 
nesitenkins tik- 

Ilgą laiką

Geros Knygos Visada Reikalinaos
BARAKAS. 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, 
gražuole jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvainį .................................................. 2.50

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

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

veikalas .................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

Ten kai kurie kaimai kaip šiltinės, džiovos, difte 
sifiliu, dažniausiai ap- rito ir kitos bacilos.

ne- meniai ouvo peuvaiKvu 11 ir kongresmano Kersteno Relini h„vn
- 1. Bet daug SLA turto Jsgelbeta.iR0^^^ Lietuvos okuPa-įkaitomos

iš beik— ’žarnose yrn daug bakterijų,!*! įeikia pasakyti, kad ištirti Už Briedi bū-1
X _ Z______ Z ______ !• -ilr.sa QT A .

sikrėsdami gerdami „ _ _ ................. _____ _____
dro indo, iki 100'r, t. y.,įkurtos žmogui ar gyvuliui'kad SLA istorijoj iždas ne-'tįjįaį reįRįa balsuoti, 
visi gyventojai buvo apsi-'yra naudingos. Jos suskal-i buvo taip gerai sutvarky-j
krėtę. jdo maisto liekanas į pa-'tas, kaip dabai- adv. Gugio.

Suminėti visas baktertjas,!.grindines dalis ir
kurios sužadina ligas, už-lnaudingą darbą.

parei-Daktaro kvotėjo
atlieka'Jis yra nepavaduojamas in-'goms taip pat reikalingas 

jvestmentų žinovas. Reikia jaunesnis ir gyvesnis asmuo, 
imtų daug vietos. Apie to-’ Louis Pasteuras pirmuti^žinoti.
kius apsikrėtimus yra para-jnis išaiškino, kas yra puvi-ivertybės

kad investmentų* Chicagos lietuvių daktarų 
nuolat kinta. Pa-jdraugija nutarė, kad šitoms

šytos didžiausios knygos.
Naudingi Mažieji 

' Gyvūnėliai
Antras mokslininkas, ku

ris sukūrė naują mokslą 
apie bakterijas ir bendrai 
mažuosius gyvūnėlius, buvo 
prancūzas Louis Pasteur’as. 
Jis buvo chemikas, ne gy 
dytojas, bet jo nuopelnai 
medicinai ir žmonių gydy
mui yra dideli. Jau esu 
minėjęs, kad jis surado ir 
nustatė, jog iš negyvos me
džiagos negali atsirasti 
viai, Kad ir mažiausi.

tinka(mas ir kaip jis vyksta. .Jis vyzdžiui. Nevv \ ork Cen- pareigoms geriausia 
surado, kad garu ir aukštu tral gelžkelio o' > bonai bu-’Dr. Zalatorius. Ir mes tam 
spaudimu iššutintoje me- ^o išleisti po $190 ir išrodė!pritariam 100 procentų.

‘geras investmentas. Betį Kalbant trumpai, mes 
vėliau tie bonai nukrito iki'siūlom būtinai balsuoti už

džiagoje nėra gyvų mikro
bų. nėra ir puvimo, gedimo.
Tokia medžiaga negali kei-;S35. lodei neužtenka pi- 
stis iš vienos rūšies į kitą. nigus tik investuoti, bet rei-

„ . - kia dar tuos investmentusKonservai

Tokiu būdu išmoko dary
ti konservus, kurie Ameri
koje labai plačiai vartoja
mi. Pirmutinis konservų 
gamintojas buvo prancūzų 
kondidorius Appert’as. Jis

nuolat sekti, kad nepasida- patinka.

šiuos kandidatus:
į prezidentus, 

kas ar Laukaitis,
Kalinaus- 

kuris kam

gy-,sudėjęs 
Jis iriuosius

paskirtus
daiktus -

valgo-

rytų nuostolių. Už šitą in
vestmentų priežiūrą SLA 
iždininkui yra nustatytas 
tam tikras atlyginimas nuo 
kiekvieno $1.999. Bet adv. 
Gugis budriai tuos SLA in
vestmentus saugoja ir nu-.nus.

buržuaziniais 
prietarais” ir filmų gamyba 
penėjo rusus propaganda 
apie traktorius, “pirmū
nus,” stachanoviečius ir 
panašius bolševikiškus virš
žmogius.

IR LIETUVOJ SUŽINOJO

Viceprez., P. Dargis. 
Sekr., E. Mikužiute 
Ižd., adv. K. Gugis 
Iždo glob., adv. Steponą* 

Briedis ir Alena Devenienė. 
Dr. kvot., Dr. P. Zalato-

“Amerikos Balsas” kovo 
28 d. pranešė klausytojams 
Lietuvoj, kad “Keleivis” 
įsidėjo Tado Kosciuškos, 
kuris vadovavo prieš 169 
metų prasidėjusiam lenkų, 
o vėliau ir lietuvių sukili
mui prieš rusus, paveikslą 
ir kas anie jį buvo parašy
ta. Be to dar plačiau pa
pasakojo Kosciuškos nuo
pelnus Amerikai.

mėsos,įstatyto atlyginimo visai ne-į SLA Rytų Komitetas.

“Keleivvie” naudinga vra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieško j i mus.
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ikartais yra nereikšmingi,' J. GRUŠAS:

, Moterų Skyrius
I
Taip Gyvenama Kolchozuose

Jau pereitą savaitę rašė- rioms atsargoms, lieka kiek 
me, kad iš Lietuvos gavome javų, tai juos padalija tarp 
tiesioginiai žinių, kurios nė- kolchozinmkų. Bet kolcho- 
jo per rusišką cenzūrą. Iš zininkai gauna šį tą. JEI-
tų žinių padavėme, kokias GU kas lieka. Jeigu nelie-i 
kainas Lietuvos 
moka už Įvairias 
kiek jie uždirbi
duosime daugiau žinių Komuna,'*

žmones ka. tai nieko negauna. Per-, 
prekes ir nai metais vienas kolcho-j 

Dabar zas, vadinamas "Paryžiaus 
davė kolchozi-!

kiek-

KELFTVTS, RO. BOSTON
NEGYVOS AKYS TARNAIS GYVAI

Mrs. Harry Tarzia iš Haverhill. Mass.. guli dar ligoninėj, 
jos akys apraišiotos po sunkios operacijos. Jos akims 
buvo uždėta nauja permatoma rago plėvelė paimta iš 
mirusiojo Massachusetts seim'elio atstovo George T. 
\Valsh akiu. G. T. Walsh iš I.owell. Mass.. mirdamas sa
vo akis padovanojo ligoninei. Vyras ir vaikai lanko li
gonę.

bet jie rodo, kad kai kurios 
moterys nesuranda laisvei1 
ribų. O tuo tarpu ribos tu-J 
ri būti. nes vedybiniam gy
venime naudojimasis neri-' 
bota laisve veda prie ap-( 
gaulės, melo ir prie “divor-'bet neilgam.

Kelionė su Kliūtimis

so.
L. Mockevičius.

Generolo Svečiai

apie žmonių gyvenimą kol- ninkams metų gale už 
chozuose ir apie Lietuvos vieną darbadieni įx> 75

nuotaikas. Imus grūdų’. 75 gramai yrai
didžiuliai mažd.al« 'dvi a'ba|

dvarai, i kuriuos turėjo sto- ~ " a 15 frVar0 • 
ti visi Lietuvos ūkininkai.' Kad kolchozininkai ne-1

zmonių 
Kolchozai

g’*-.

(Tęsinys)
—Gal dar dienelę kitų,'nenumatė 

. . Naktį jau Dar kartą
ir grabnyčia buvau uždegu-
si.

Balandžio 2 dieną i Ame
riką specialiu lėktuvu al

kviečių. Dabar ji mirčiai 
jokių kliūčių, 
ipžiūrėjo pirkią

ir kreipėsi i ligoni:
... , —Na, kaip? . . .

Viešnia priėjo prie ligo-j Ligonis tik suvaitojo, šu
lnio, pažiūrėjo, patraukė pc- stenėjo, pasikasė smakrą ir 

atsisukusi į kaimy-sumurmėjo:
jau

ciais ir 
ne prašnekėjo: 

—Matai . . . 
Bet ji norėjo

GalĮ —Mirsiu. . 
šiandien. . . . 

—Nabagėlis otikvisiškai galva
uskaičiuoti, kiek jam ar nesvaigsta,—dabar ji ne

liko žemiško- besiginčijo su juo, o tik 
guodė, pati nekreipdama 

vertinančiu daug dėmesio į savo ž<»- 
geras pirk- džius.
eksponatą,' Pradėjo rinktis moterė- 

jo ausies iries. Atėjo tos, kur moka 
■jėgų viršininkas Britanijoj, sučiulbėjo: [iš kantičkų giedoti, ir tos,
Svečiai važinėsis karisku( —Gal jau misliji kelt, so-kur turėjo didele marinimo 
automobiliu, lankys teatras, sįedėl? ipraktiką* Visos’ buvo šva-

' įdomesnes vietas ir darys, Ligonis pramerkė mie-'riai apsirengusios ir š.en- 
ką nori. Generolas juos pa- ouistas akis. įtadier.iškai nusiteikusios,
kvietė atsilankyti Ameri-

vyksta trys škotai (vienas §iįaį
ir dvi moterys) iš dar žingsniu 

žvejų kaimelio Skip-'sios kelionės.
; vyras 
mažo
ness. Škotai atvyksta kai p į par kartą 
asmeniški svečiai majorofžvilggniu> ^aip 
'generolo Francis Grisvvold, jySj žiūrinėjo 
kuris yra Amerikos oro pa-‘ pasilenkė prie

Tik stambesniųjų ūkininkų, mirtų badu ir galėtų bau- 
vadinamų “buožių,’’ bolše-'džiavą eiti dvare (kolcho-
vikai i kolchozus neįleido irze). jiems leidžiama turėtiį Moterų padėtis yra tokia Apoaulė ir Melus-- 
juos su šeimomis išsiuntė ir apdirbti SA\ O RANKO-pat sunki, kaip ir visų Lie- 
įvairių
dirbti į tolimas Kusijo
tis. Visų ūkininkų žemė’kolchozininkas gali auginti i “sulygintos” savo teisėse su' Jau kuns laikas gyvenu 
ir visas jų turtas buvo pa- daržoves, bet 
imta į kolchozus.

Lietuvių bolševikų spau
doje kartais skaitome, kad

£5'
guistas akis.

—Labai slabna, slab-iį Žinovių akinus apziuri- 
Įnėjo ligoni ir stengėsi isiti- 

kiek minučių dar
..... . . , -----________ - - i—i..... šiam vargšui liko gyventi.

_ šioje laisvės šalyje Amen- ame^1k*ecilI greituosius ko- gaj timptelėjo šeimininkę —Tai jau, dėduli, ruo-
gateiaVaidžia išrėkia "mo- reiškia tik tą, kad "meilys pradedu susipažinU T“<^b * ntnk<>v&. Pasivedusi i'šiesi mus palikti • • -.—kal
kėti mokesčius. Jei kol-dirba pačius sunkiausiussu politiniu, kultūrintu >r į j 1 ' ' sali ėmė garbstyti: Įbtno zmogelj, tarsi i Erazi-

vyraių fvisuomeniniu gyvenimu. Ša- ' ....... i —Matai, širdut ... O tu Hją važiuoti pasirengusi.
tas me> to yra progos stebėti if Olandijos da!'.,niek° nesirengi’ Jauj Bet lyg tyčia ligonis ne-

«žmonių asmenišką gyveni- - visiškai marmamas, jau.,..,i,- »,• -Jot-ėjimoPrest\vicko aerodroma Sko-. ... jrone (linelio pasitikėjimoma. t .. . D . tučtuojau mirs . . . siandienlt„..,-„,tl-j ū>v i i tnoje. Beskrendant juos * . . i marintojomis, iie.-a. jis jo-Kad Amerika yra laisves J J , • i-, pat . . . matai, pažiūrėk,’ - cicVlomėjo. pagavo didele audra, ir lėk- N . * ’.mis labai susioomejo, net
vadovauti darbams sah* PlIna to zodzi° pras- IM-lVt; kari,L d v a s 1 o s nebeatgauna.

šeimomis išsiuntė ir apduoti t<ranku-;pat ranki, Kaip uvira Lie- Ardiitoini kon’ norėdamas tuo paro-
prievartos darbų MIS apie vieną akrą žemės.;tu\os žemės diibėjų. Mo- ■ S jdyti savo dėkingumą už tai,1 v; s ;
olimas Rusijos sri-Į Tokiame žemės lopinėlyje .terys bolševikų tvarkoje yra ; — 'kad abi škotės išgelbėk) 29 'iesnUa

auginti j “sulygintos” savo teisėse su 
uz ia žemės!vyrais. Bet tas sulyginimas

I t- A Ša’: Viešnia rankom suplojo.kinti,kad abi skotės išgelbėjo _J sau per gjaunįs jr paslaptin- 
. gai timptelėjo šeimininke

- VOS

chozininkas
T.gyvenimas kolchozuose y ra'sklypelyje 

puikus, kad valstiečiai ten 
metų gale pasidalija tono
mis javų už savo metini 
darbą ir girdime panašias 
pasakas. Tikrenybėje gy
venimas kolchozuose yra 
labai skurdus ir sunkus. Bet 
iš kolchozų pasitraukti ne
galima. Kartą pakliuvai 

ii

savo 
laikoa-z-, karve.

žemes 
ji

darbus kartu su 
Ypač kolchozuose

turi valdžiai duoti nuo kar-Jtasi i akis, kur moterys at 
vės 250 litrų pieno per me-’lieka visus sunkiausius dar
ius (apie 275 kvortas). Iš(bus, o vyrai daugiau įsigud- 
tų žemės lopinėlių kolchozi- rina
nmkai svarbiausiai ir maiti
nasi, nes uždarbis kolchoze 
yra baisiai mizernas ir, pa
lyginus su kainomis, aišku 

kad

pagavo didelė audra, ir lėk-ooviz-iv ĮZ1«O- . X -1 V • VI > O 1 V O UCMLtlLirttuvai pradėjo trukti benzi- ,. . . . . ,niekas neein- * r. , . . Kviesk marintojas, kono. Jie turėjo leistis nepa- J
siekę aerodromo, bet kaip

išlakstė, tik isrni ega s jam
•jo veido buvo matyti, kad 
[viešnios jam ne perdaug' 

jnusileisti audroje, nepažis- 1 patogus. . Įgerą Įspūdi padarė. Žiūrė-
itamoj vietoj? I Valiulienei net šilta pa-’J° išskėtęs, dar nesu-

miestuose. kur moterys dir-Į Laisvė neturi leisti žmo-! Vienintelė ju viltis buvo sidarė. Dabar jau jai jo-'’prasdamas, ko jos čia ren- 
ba prie visokių sunkumų'gui meluoti, apgaudinėti ar- radaro aparatas .kuris buvo kio abejojimo nebebuvo,|kasi- Vietoj

prie gatvių grin- jK1 elgtis taip, kad pažeis-Mažame žveju kaimelv kad jos brangus vyrelis;?0geros
prie kitų sunkiųjtum kito žmogaus garbę ir Skipness. Kaimelis turėjo šiandien mirs. Nė kalbėti’nieJ° l)er

[jausmus. Tokios taisyklės 993 gyventojus, ir vieninte- nebereikia. Juk mirtis jau j 
įmonės savo asme-jjs vyras, kuris mokėjo ope- kaip ant delno. Šaulienė; 
gyvenime, santy-‘ruot[ radaro aparatą, buvo gi tokiuos dalykuos nusi-'ka'‘

(yra brigadyriai ir kitokie rne* 
perdėtiniai). Įcys;

Motera “lygybė”

manau,
bet kad laisve 
ribas, su tuo,

grei

įi vra. kart iš savo uždarbio 
kolchozą, tai ir turi jamejkolchozininkas negali pra
būti, ar tau patinka ar ne. gyventi.
Iš kolchozo išvykti galima- “Kolchozininkas' 
tiktai su valdžios leidimu, o J buvęs Lietuvos 
leidimas duodamas tiktai ūkininkas. kuris 
labai svarbiam reikalui
esant.

Uždarbiai kolchozuose jnebadavo
yra nustatyti nu 
dienio.” Ta? “darbadienis” 
nėra viena darbo diena, bet 
tai yra tam tikras viršinin
kų nustatytas darbas, kurį 
turi atlikti. Jei per vieną 
darbo dieną to darbo neat
likai, tai prie to paties dar
bo dirbsi ir kitą ar net ir 
trečią dieną ir gausi atlygi
nimą už vieną “darbadie
ni.” Paprastai už vieną 
“darbadieni” kolchozo dar
bininkai gauna 6 rublius irlbaigoj galų su galais nesu- 
50 kapeikų. įveda ir brenda Į skolą. To-

Metų gale, jei kolchoze,įkie kolchozai ne tik kolcho- 
atpylus visas pyliavas val-'zininkams jokių javų metų 
džiai, apmokėjus už maši-'gale neduoda, bet 
nu naudojimą iš Mašinų ir kia skolą valdžiai 
Traktorių Stoties ir atidė- išsimokėti, 
jus javus sėkloms ir įvai

prie 1 }
sunkiųjų darbu matosi ir,dau^ ka> >ut^-

turi tu- 
tikiuos

čiausiai. Ir laikas gi da

nau af U-l O 11UHAlrtU

krovimų. 
' dimo ir 
darbu.

Ko laukia Lietuvos
’padortis 

žmo- niškam— - ..o rie>. Kiiukia ‘ V’IIAA/A Iv Iii 
' Cl Al d v n:iv. ; rvivi

tai yra 
valstietis 

seniau
dirbdavo savo žemę ir ge- 

?rtėsi. bet
Dabai tas pats 

“darba- valstietis dil ba didžiuliame 
dvare ir skursta taip. kaip 
jis skursdavo baudžiavos
laikais, kada jis

Visus pokarinius metus1 paprastai 
žmonės laukė KARO, nesėtos taisyklės

kitais žmonėmisgjojjH 
laikosi. Bet

atsakymo tik 
valandėlės sumur- 
nosį:

— Hm . . .
—Vargšelis, jau matyt, 

tiek ... nė žodžio ne- 
i ištaria.baimn mano.rvo 1 ii«w ------ -xr

^▼1 a lajų ug au, —Ką ten ir bekalbinti. .. 
—Kaiminka. tu pradėk, 

pagiedosim litaniją.
—Tėvai, gal žvakę už- 

tikrai susigiau- 
dama porą

aparata. Fasti-A-,auai uis. ssaruu maumu-—y ~ --------  nor?..
Apgaudinėjimas yra liga. sė<1" art dviračio ir jos. Negi turės skirtis bejkaip maątote, nebuvo linkusi

Ar tai kitu ar savęs paties Per audrą ir lietų atvažiavo marintojų. Be to, gi dar, e,_ u- 
stalių. Nelaimė, jo ne- *dus. Numarinti, tai ir be 

tvarkyti pa- buvo namuose. Jis svečia- alaus dar galėtų, bet jau

laikosi
ar stalius, 

vedę
j Viešnia išėjo, ir ūkininkė!

Vis-‘, Amerikos lėktuvu kon- tuojau griebėsi darbo.
tik per karą jie tikėjosi lais-!žmonės? Ar žmona (arba tro[ė Prestvvicko aerodro- kas turi plaukti sklandžiai 

laisv ėj;vyras) daboja, kad melu ir tuojau patelefonavo i’" padoriai. Kunigas nese-ateauti. Mums,

atliekamu nuo lažo laiku. 
Kai kuriuose kolchozuo

se, kur žemė derlingesnė, ar 
kur tvarka kiek geresnė, 
valstiečių padėtis yra kiek 
geresnė, bet yra ir

i rykštė. Bet pavergti 
žmonės, kurie kasdien jau-1
čia svetimo plėšiko sunkų ..... , .
jungą, galvoja kitaip. Pas- u » -

,okiulkUtiniU laiku-Pagal prane"!riėti." Apsaudinėjimasnie-vos, pas savo 
kolchozu, kurie tik pagadina, myliu. Tiesa, jis paliko alau

. - v. Tnams

motina už 20 budėti

*

uzsitrau- 
ir negali

, gal
būt, išvadavimas iš rusų 
vergijos bus pasiektas ir be 
karo. Bet kaip ir kokiu 
būdu. to niekas nežino, tik 
einą tokie spėliojimai.

McCarthy auka vėl dirba

Mrs. Annie Lee Moss. kurią senatorius McCarthy tardė ir 
vadino komuniste, dabar vėl grįžo prie savo darbo armijoj. 
Ji griežtai užginčijo, kad ji buvo kada nors komunistė, ir 
kol klausimas galutinai bus išaiškintas armija grąžino ap
kaltintąją moterį prie jos senojo darbo laikinai.

■H-
Labai daug 

žmonių vra išvežtu 
jos
las.

prie numirėlio be 
niekas nepanorės.

Yra žmonių kurie be an-’rakta nuo radaro aparato Tai būtų stačiai gėda jų na- 
gaulės melo negali ta.ti'savo žmonai. mams. Ką žmonės pasaky-

‘žodžio. Vietoj pasakius tei-J Abi moterys, paštininkė,tų _
svbe. nors ji būtų ir nekal-.a staliaus žmona, išbėgo; Bernui, tam stuobriui, 
čiausia. arba prisipažinus*Pe1' smarkų vėją ir lietų Lakė daryti alų, o pusmei-r"ie'miU 
prie savo klaidų, žmonės Pr’e radaro aparato ir ijun-g§ ,
įnaudojasi melu ir apgaule.'?^ jl« kaip išmanė. Visi terčlių marintojų. Pati ėm;

Lietuvos Vedybiniam gyvenime ap- lėktuvai saugia; nutūpė, tiū.-ti po ydų. Reikia su 
Rusi- gaudinėjimai ir melagystės Lėktuvai turėjo benzino tik.tvarkyti ligonio lo\ą, ap-

Bet ligonis gynėsi, kaip 
vapsvų apipultas. Mosta
gavo abiem rankom ir kaž
ką murmėjo. Šios apeigos 
jam ėmė kelti visiškai rim
to susirūpinimo.

O moterėlės vienos žva
kes žiūrinėjo, kitos vartė 

knygas, šnekučia-
siuntė kviesti kaimo mo- vo?* 0 laukė, kada čia iš 

tikrųjų prasidės marinimo 
iškilmės. Toliau stovėjusios 
pradėjo svarstyti laidotuvių

I1U virt IJVC6LU I 1VUM- Utį linai M Iliciau V SIC?------ - ---- -------------- -------- - J . . 1 • ‘ii- t • rooHn tforbo
koncentracijos stovvk-!anksčiau ar vėliau paaiškė-[10 minučių skridimo ir be dengtistalą, nuvalyti šuo-! I ‘ 

ci.ciz’.in niz.izoc io ,»• išlenda kaip via iš radaro butu greičiausiai lūs, iššluoti asla, oaruosti!Tikra 
nežino, bet 
čius 
čiu.

ja ir 
maišo.

Šeimyniniame gyvenime 
Paskutinieji masiniai;apgaudinėjimas išplaukia 

iš dvasinio susmukimo. 
Dažniausiai viena pusė pra-

siekia

skaičių niekas 
išvežtųjų skai- 
šimtų tūkstan-

trėmimai lietuvių į Sibirą 
vyko 1951 metų spalio mė
nesį. Po to, bent iš tos/leda apgaudinėti kitą, kai 
vietos, iš kur pranešimas‘sulaužo ištikimybę, nes tuo- 
gautas, masinių tiėminrų met be apgaulės negalima 
nebuvo. gyventi. Vyras ar moteris,

kuri laužo ištikimybę, ir 
Bolševikai Lietuvoje vyk- žodžiais ir elgiasiu turi me- 

do smarkią rusifikaciją. Vi-įluoti. Jis (arba ji) turi 
sos atsakomingos vietos,vaidinti ištikimą ir gerą vy-
valdžioje ir ūkio gyvenime ra (ar žmoną), o vogčiomis, 
yra rusų užimtos, o lietu- nuo šeimos pavogtu laiku, 
viai turi tenkintis antraeilė- susitikinėti su trečiu asinė
mis vietomis ir daug ma- niu. Ir po susitikimų grįžta 
žesniais uždarbiais. Rusi- i namus lyg nieko dėtas, 
fikacija eina mokyklose iri Sunku pasakyti, kas dau- 
visame gyvenime. Lietuvos giau apgaudinėja, vyrai, ar

audroje sudužę.
Norėdamas parodyti dė

kingumą už jų pasitarnavi- 
mą, generolas pakvietė abi 
moteris ir vienos vyrą. pasi
svečiuoti Amerikoje, nes 
abiejų motera pasitarnavi- 
mas nebuvo jų pareiga, o 
gilus žmoniškumas.

Žaizdą, kurią padaro 
kulka, gali užgyti. Bet 
žaizda, kurią padaro žodis, 
niekada neužgyja.

Persų išmintis.

Ius, iššluoti aslą, paruošti! —egzekvijų neaosiei- 
žvakes-juk tuoj gali pra-l ; Xe tiek jau įia b,.'an 
dėti rinktis marintojos. | tokiam ūkininkui!—

Kada viskas jau 
prirengta, šeimininkė 
viau atsipūtė, kaip 
piovėjas, paguldęs

buvo traški moterėlė rėkė ant vi-lene-’ • j •sos pirkios.geras
rėži (Bus daugiau)

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1951 Metams

sostinėj Vilniuje kai kurio
se krautuvėse lietuviškai 
nesusikalbėsi.

Gyvenk taip, lyg tarsi tu 
tuoj pat turėtum skirtis su 
šiuo pasauliu; lyg tarsi lai
kas, tau dar paliktas, būtų 
netikėta dovana.

—Marcus Aurelius.

moterys, bet man atrodo, 
kad dauguma lietuvių Ame
rikoje pasikeitė ir pradėjo 
“naudotis laisve.” Ne vie
nas vyras Amerikoje išgir
do iš žmonos, kad ji “yra. 
jauna, giaži, turi simpati 
jų. ir gali daryti, ką nori, 
nes čia yra leidžiu šalis.’ ” 
Gal būt tokie pasakymai

Nemanyk, kad žmogau? 
stiprumas yra jėga ir drąsa. 
Jeigu žmogus gali pakilti 
virš pykčio ir moka atleisti 
skriaudas, tada jis yra ne
įkainojamas.

Žmogų, kuris ieško iš
minties, galima vadinti iš
mintingu. Bet tokį, kuris 
mano išmintį suradęs, gali
ma vadinti tik kvailiu.

—Persų išmintis.

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
didelį HM) puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, b ngvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway -:- South Boston 27, Mass.
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i Iš Plataus Pasaulio
EGIPTO POLITIKOS VINGIAI

Egipto kariški diktatoriai pereitą savaitę nusprendė, 
kad jau nutarti daryti parlamento rinkimai reikia atidėti 
iki tam bus “patogios sąlygos.” Po to nutarimo krašte 
prasidėjo demonstracijos prieš kariškus diktatorius. Kai-Į 
ro mokslainių studentai masiniai išėjo i streiką prieš' 
karininkus.

PAKISTANAS IR TURKIJA

Pakistanas ir Turkija pereitą savaitę pasirašė senai 
jau garsinamą ir ruošiamą sutartį, pagal kurią abu kraš-j 
tai susitaria bendrai gintis pavojui kilus ir bendradai-• 
biauti kultūrinėj ir ūkio srityse. Sutartis pasirašyta’ 
Amerikos vyriausybei pritariant. Į ją tikimasi įtraukti 
ir Iraką.

STEBĖJO BANDYMUS | Gaila jau mus mulkino Mas
kvos davatkos. Susipraskime 
ir parodykime joms priklauso
mą vietą.

LAISVĖS M Y LĖTOJ AŠ.

JUOKAI jMrs. B. Pocius. Montreal. Cana-J. Gavėnia. Chicago, Ilk; Miss 
:da. *L. Vendelis, Chicago, III.; F.

Po SI prisiuntė: P. LaimanjBaress, W. Hanover, Mass.; A.

PIRMOS APRILIAUS JUOKAS

Didžiausią balandžio pirmos juoką iškirto Maskva. 
Ji pareiškė Vakarams, kad ji sutinka įstoti į šiaurės At
lanto Gynimosi Sąjungą, kuri buvo sukurta tam, kad nu
draudus rusus, jei jie bandytų dar naujas tautas užka
riauti. Atrodo, kad rusai sutinka patys save sumušti. . . .

ITALIJA PRADEDA VALYTIS

Italijos vyriausybė nutarė patikrinti visų valdininkų 
ištikimybę krašto konstitucijai. Tai yra pirmas žingsnis 
pastangose apvalyti valstybės aparatą nuo bolševikiškų 
šnipų ir sabotažninkų. Vėliau seks kitos pastangos ap
tramdyti bolševikų partiją ir su ja susirišusias organi
zacijas. ,

JAPONIJA IR ATOMAI

Įgimtas Vadas iDetroit, Mich.; Lithuanian So-’Norbut, Hartford.
Maža Maryte kartą parsivedė cial Club. Manchester. Conn.;| F. Inczauskis iš 

namo maišytos veislės šuniuką.P. Macys, \Voodhaven, N. Y.; prisiuntė $25c.

Conn.
Bruce, Wis..

namo ' ................... ” " ” J“
•kuris jai atrodė labai gružus,?Krank Petrėnas. Brooklyn. N.J Visiems, atsiuntusiems laik- 
Ibet jo.-, mama buvo kitos nuo-.Y.; V. Wast, Akron, Ohio; Mrs.'raščiui aukų, tariame nuoširdų 

RYTŲ PASAKOS, viena *r ^““‘Uko nenorėjo lai-1 A. Stockus, Montello, Mass.; ačiū.

ATSIUSTA PAMINĖTI

kvti. Marytė vis Įrodinėjo mo- M. ltezgaitis, Brooklyn. N. Y.: 
šuniuko geras savybes ir Mrs. Bajerčienė, Boston, Mass.; 

kartą ji pasijuto turinti labai J. Sakavičius. Iaivvrence, Mass.; 
svarbu Įrodymą. įW. Butman, Avon. Conn.; J.

P.

geriausiųjų ir Įdomiausiųjų 
mūsų žymaus klasiko Vinco tlllai 

• Krėvės knygų. Išleido chi-
jCagiškė^ knygų leidykla, j^ai grjžllsį mokyklos ji Miller, Lugerville, Wis.; 
Telia, l4S W. 33ld - tieet.’pama|ę kieme lakstantį šuniu- Budreika, Verdun, Canada;

Administracija.

PARDUODU FARMA
Parduodu farraą: 12 akrų dirba

mos žemės, 8 akrai miško, 5 kam- 
Įj Į barių namas, su elektra ir miesto

rsi • t,. V-,.' 1" ’aės " * ‘Ivandeniu, viena karvė, daržinė, šie-CP.lcagO, 111. \ 11.-eIĮ piese ka net keliu kalvčiu lvdima. ji Shaknaitis, Union City, Conn.; nui traktorius ir kt. mašinos. Tik 2 
r-........................ .................... ’J. Vilkas, Baltimore, Md.; J.’^ios nuo Bridg^ater, Mass. Ka-•dail. Romas Viesulas. Kny- įbėgo i kambarį ir šaukė: 
ga gaunama 
įstaigoje

•. Šioje knygoje yra pen- įgimtas vadas, 
kios pasakos - apysakos.1 
Pasakoms turinys pasirink-'
.tas iš Indijos, Persijos ir. ko tamsta

“Keleivio”| —Mamyte, eikš prie lango! M. Rudžius. Detroit, Mich.; B.
šuniukas yra Shivok. Detroit. Mich.; Mrs. E.

įBennett. Chicago. Ilk; S. Ra-
-------- jkauskas. Chicago, 111.; R. Pop-

Panašus Ūsai įlauski, Pittsburgh, Pa.

Kaina $2.50. j Pažiūrėk, mūsų
Mrs. I.. A. Turski 

143 (.'urve St. 
Bridgevvater, Mass.

Greita Pagalba

taip žiuri į ma-
A t ominės Energijos Komis i- I Arabų kraštų tautų mitolo- ne?” klausia požeminiam trau- tas, 
jos pirmininkas Lewis 'gijos, gyvenimo ir folkloro, kiny sėdįs vyras, pakėlęs galvą * riak 
Strauss pereitą savaitę grįžo jVisos pasakos Įdomios 1! *

stebėjo gav0 turiniu, ir puikiu pa
bomb¥ sakojamu dalyku pažinimu,‘ ‘ Atsiprašau.” pasigirt 

į.. kvmas; "man atrodo, ka

« Ar jūsų kojos depą. niežti, skau- 
’da? Vartok ZALB ir vėl šypsokis. 
:Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 

Great Neck, N. Y.; K. Va-!pūsles (kernus) ir nuospaudas. Sep-
riptmir Mirti • Mrs tt>'ni<>s aktingos vaistų dalys suteikia uetroit. Mltn., Mre.Jgreit4 paKaibą. Prisiu.sk $1 (C.O.D. 

vyrą, Mary Subačius. Kingston. Pa.; r.esiunčiam>. Pasiuntimą apmokam.

Po 50c prisiuntė: A. 
Neck. N. 

riakojis. Detroit. Mich.;

Kėkš-

iš Pacifiko, kur jis stebėjo 
baisiųjų vandenilio 
sprogdinimą. ir ginu prasmingumu, 

sprendžiant klausimus ir
Kas Mums Rašoma i;)aslaptls’. būdingas***«> iiaauuv - | tautoms ’** 1,1

Gana Mus Mulkinti

į.- į prieš jį stovintį kitą
kuriam nebuvo kur sėsti. ĮGeo. Bužas. Lynn, Mass.; W.

irdi atsa- Bružas. Ft. \Villiam, Canada; 
id jeigu Mrs. Alanskas. Rosemont. Mon-

Bridgefield Drug Co.. Ilept. S. 
Gregory St., Kridgeport. Conn.

tol

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (19) 

PAVOJINGI LAIKAI

1U ūsai. taį tamsta būtum labai treal. Canada; V. Venslovas,
panašus i mano žmoną.” (Union City. Ccnn.; M. Arison,

“Įj<ai? Juk aš neturiu ūsų.”|Stratford, Conn.; A. Miller. 
ll jų mąstysenai.j “Aš ta matau. Bet mano Brooklvn. N. Y.; .J. Sberman,1 Savo tikslų įvykdymui Dievas turi

(Knyga priklauso Vinco_žmo„a turi.” Ho, Springs. Ark.; W.
jBridgeport, Conn.; J. Andrew.Įturėjo būti parašyti Biblijoje kaipo‘.Krėves jaunystės kūrybai,

Kanadoje turime tris lietuvių-nuotaikomis artima Žymie-(Bijo, kad Dantys Neišduotų Oakland. 
kalba leidžiamus laikraščius.'siems veikalams Šarūnui iri n t o-vdvtnin -žmona -jSudburv, Ont., Canada; K. Mi- 
Du ju sielojasi Lietuvos reika- Skirgailai, kur mūsų sena- klausta- įtiktos , w»~ester-

jaunas, audrin-j^, kur ji važiuoja. atsak'ė.iMrS' B- Ung- Balt,m,>re-lais, rūpinasi jos išvadavimu is'gįg Krėvė buse sutiktos
. . (nes, kur ji važiuoja,

tretysis, Įgas^ maištingas ir neramus, kad pas dantų gydytoją. 
kaiP ’.r ar tai papasakodamas apie' “Kaip tai, kaiminkėle, 

lln,'įdievus, ar apie žmones.'savo vyru nepasitiki?

Calif.; S. Tolvaišą,

J. Sakalauskus, South

pranašystės, bet turėjo ateiti laikas, 
kurio parašytos pranašystės turėjo 
pasidaryti suprantamos ir kuomet 
jos turi išsipildyti. Juo arčiau pri
siartiname prie tų laikų, tuo aiškiau 
galime suprasti pranašystes. Vienok 
yra parašyta, kati “bedieviai nesu
pras,” net ir tuomet kai išpranašau
jamieji dalykai įvyks jų akyse. Mes 
skelbiame kad daugelio pranašystės 
įvyksta miksų dien. se„ l>et alpinai 
žmonės nežino ir nežinos iki pat ga
lutino žemės ir dangaus pajudinimo, 
apie kurį rašė šv. Povilas: “Dar kar
tų aš pajudinsiu ne tik žemę, bet ir 
dangų”—žydams 12:26.

Šis galutinas ir pagrindinis žemės

Boston, 
J. Kazlauskas. Charles- 

Me.; M. Komer, Allen,

svetimųjų jungo.
“Liaudies Balsas,’
Amerikos “Laisvė” su
rm, susir.etęs garbina Mask- Rlasikinė forma> puįkus sti.'maniau. kad jis yra puikus dan-'"^ ’

Jis pradėjo eiti prieš 20 me- lius- ° ?Pač didelis » ’ston- R’ L’ Mrs- M Sterling.
tu, kada Kanados krašta slėgė toj o talentas yra vertybės’ Chicago. III.; J. Umaras. De-
sunkus ūkinis atoslūgis.' kardei kurių ši knyga pati ^^.troit, Mich,

amžių pažiūrėjus į jo dan

ar
O

tai 
<t s

Mass.: 
tone.
.Mich.; D. Shesnicky, New To-

. .. , . kada dėl kurių ši knyga pati rim-
Japomjo? parlamentas vienbalsiai nutarė reikalauti, nebuvo darbų jr kasdieninės čiausia ir įdomiausia iš pas-'^0’ 

kad atominė energija būtų tarptautinių Įstaigų kor.ti o-|duonos 0 krašto valdžia nesi-kiaušiais metais pasirodžiu-'^s da-Į)ar 
liuojama. Japonijos vyriausybė pranešė parlamentui,Įskubino ateiti darbo žmogui į šių knygų, miela ir pasakas 0 mano vyras 

prašyti ir atlyginti 23,paff«Ibą. gi kiti vietos laikraš-Jmėgstančikad ji reikalaus iš Amerikos atsipr;
turiu 50 
mano,

metų,
ton. Mich.;
’Yalpole. Mass

T. Norkus. Tren- 
Mrs. Mary

S. Kondrat. 
A. Petronis,

kurie nukentėjo dėl vandenilio bombosĮc,al s!epė
šaukdami

japonų žvejus, 
sprogimo Pacifike kovo pradžioje.

tikrąją

MAU-MAJU PRADEDA DERYBAS

Anglų Kenya kolonijos maištininkai, 
“mau-mau,” jau pradeda derybas su Anglijos

žmones 
mis.

Bedarbių 
buvo dar

padėtį ap- genimui. 
darbo negaunančius 

tinginiais, nenuoramo-

megstanciam jaunimui, ir 40.”
ieškančiam ver

tingos ir rimtos knygos.

eilėse ypač daug 
nesenai atvykusiu

TECHNIKOS ŽODIS, 
1954 m. Nr. 1 (30), lietu-

Elizabeth, N. J.
,! |Manchester, Conn, A. Dugis, 

•Alberta. Canada; J. Gudaitis, 
. r» 1 • 1 - !Cleveland, Ohio; P. Vainaus-

Ka.p Jos Renkasi Gydyto,ą kas Detroit, Mich, A. Gar- 
Dvi gražiai apsirengusios mo-.hatiskas, Georgetown, III.; J. 

terys įėjo į Xew Yorko medi-,Stankevičius, Ratine, \Vis.; J. 
cinos akademijos knygyną ir Jukonis, Montreal, Canada; A.

-'Kačergis. Montreal. Canada; P.
Įjctmit Mteh • T*

vadinami Įvairių tautų ir profesijų žmo- viU inžinierių ir architektų paprašė keleto žymių New Yor 
Jiareigū-:mų- štai tada juos užtariantie-’žurnaias. Red. adresas: K.jko daktarų paveikslų, 

naisdėl padėjimo ginklų ir dėl taikos atstatymo koloni-Į'* laikraščiai ir turėjo didelio;Burba, 1023 N. Keystone no vedėjui atnešus prašytas fo-'Norwich. Little Falls, N. Y, 
joj. Pereita savaitę šeši “mau-mau” vadai tarėsi su ang- Pavi>ekl^!O- Toksbu\o ir Liau- Avė., Chicago 51, III
lais, o kiek seniau keletas mau-mau vadų pareiškė -Darbininku žodis 
noro baieti veik riu metu? užsitęsusias imtyne.-

Ko žiūrovai nematė

rvil\ “ -.r

pajudinimas pabudins apsnūdusių 
iLI'k, . žmonija, kad suprastų ir pažintų 
■Milės, Viešpaties veikalus, ir pasekmėse vi

sos žemės gimines bus palaimintos.
Pranašas Danielis pasakė, kad “pa
baigos laiku.” “žinojimas padangės” 
ir “išmintingieji supras.” < Dantelio 
12:4, 10.) Anot šventojo Rašto iš
mintingais vadinami tie, kurie pa
žįsta Dievą ir pasitiki Juo, tiki Jo 
pranašystėms ir klauso Dievo ir Jo 
Sūnaus Jėzaus Kristaus įsakymų.

Esamojo laiko surėdymo visai ne
bus galima pataisyti (1) dėlto, kad 
jo amžius pasibaigė ir dėlto, kad jis 
neatitinka naujajai gadynei; (2) dėl 
to, kad mokslumas ir žinojimas pa
daugėjo; (3) dėlto, kad žmonės pa
tyrė, kad kunigija savo klaidomis 
apakino ir gąsdinimu lyg pančiais 
surišo minias ir dėlto visas religinis 
mokslas bus laikomas paniekoje ir 
priskaitomas prie “nedorų žmonių 
išmistų ir klaidų.”

tografijas. viešnios ilgai jas ir A. Versinskis, Montreal, Cana- 
šiaip ir taip vartė, lyg studijuo- da; M. Gallinat. Bethalto, III, 

Barkauskas. Oakville. Conn, 
Dominas, M'indsor, Canada; 
Jasiūnas. Easthampton, N.

damos ju savybes. Pagaliau M. Barkauskas. Oakville. Conn.: Visa ui yra “pasaulio pabaigos”
viena, atsisukusį į savo draugę,jr. Dominas, vvindsor, Canada; Apaštalas Povilas pasakė: ‘H'ai ži-
drąsiai pareiškė: |B. Jasiūnas. Easthampton, N.|nok-,.kad .paskutinėse dienose ateis

.. x , .. . ’-v T» r> J/. - _e- u TU pavojingų laikų; nes žmones bus sa-Man sis atrodo gražiausias. į* .; P. Hojrdcn. Sprindi ield. Iii.; Įvymeiliai, jrodūs sau^yros ... be
Aš pas ji ir eisiu.”---------------------------------------- • • • labi?u(teatrus, kozyravimą, <rirtuokliavi-

Ir jis pel
ikė tada čionykščią tvarką ir 
igyrė Rusiją teigdamas, kad ten 
Į.iar- ininkai turi laisvę ir gra-j 

gyvenimą. Daug kas jam i 
patikėjo. Bet metai bėgoj Ame.riįę°^ 

Paaiškėjo ir tikrasis Rusijoj į Pareigūnais 
sukurtasis “rojus.”

KĄ SIŪLO VAKARU 
KOMITETAS

ižu
'ir

Susivienijimo Lietuvių 
aukščiausiais • 

siūlomi rinkti:

Petro Vaičiūno “Tuščiu knieti tarti viena kita žodi. , , ^-‘ prasiblaivė, bet dar vra ir šian- tis pirmininku.
Pastangų premjera South apie tai. ko spektaklio ziū-'dien tautiečiu, kurie tebeskai- 
Bostone buvo nekasdieninis rovai neturėjo progos pa- to “Liaudies Balsą” ir tebetiki 
įvykis. Tiek žiūrovų su-Imatvti. Taigi. “Tuščių Pa-

- Iš kiekvienų 4 amerikie , K,
Daugelis-šie asmenjs. . I . Laukai-.č-ju viena*5 nėra matę*5 nei nereikė

nirmininkn P TW<ri« Aflanto> nej Ramiojo van -
denvno.

GERA PROGA

SU-(matytl. Taigi, “TUŠČIU Fa-; jo pučiamoms migloms. Ta-
traukti, kiek jų buvo “Tuš-tstangų” spektaklis su viso-'ciau jo skaitytojų tarpe yra gal

tęsėsi dar daugiau tokių, kurie 
• i

..t

P. Dargis 
vicepirmininku, E. Miku- 
žiūtė sekretorių, K. Gugis 
iždininku, J. Arlauskas ir 
S. Briedis iždo

ma ir t. p.) kaip Dievą, turį, tiesa, 
namaldumo išvaizilą, liet užginčiją 

nori gyventi ant fanuos?!Jo valią.”—2 Tim. 3:1-5.
ia. sąlygos geros.

(141
Joseph Baltrūnas

2)0 E. 1 Ith St.. Xew York 3. N. Y.

Kas
(Bus daugiau)

Mylintieji tiesą, literaturos gaa-

čių Pastangų” spektaklyje, mis pertraukomis tęsėsi dar daugiau tokių, kūne j!jĮ)r p Zalatorius daktaru 
tegalėjo kas nors ypatingo [apie 3 valandas, o žiūrovai-"kaito iš papratimo arba ?k’.’s-jj<vot-;u 
ir viliojančio. Tuo magne-’nematė to. kad dažną vaka-,(,aTTliesi- kad. girdi, kiti vieti-j J 

be
iliojančio. Tuo magne ----- ,

abejonės buvo pir- rą to vaidinimo tiktai vieno niai , v • . • 
mesnieji A. Gustaitienės'veiksmo repeticija vykdavo ietin a s 
pastatymai ir Henriko Ka-'po 4-5 valandas; jie nema-‘ Tokiems aš noriu

laikraščiai tik davatkoms I . .
j Amenkos žemes ūkio pajamų 
j j 953 metais buvo $20,466,000,- 

pasakyti: |000. o visų kitų $259.099.000.- 
činsko dalyvavimas. Nie-'tė ir to, kad dauguma vai-įGėda tik dėl įpratimo skaitytij000.
kas negali dabar pasakyti dintojų ateidavo į repetici- laikraštį, giriantį tuos. kurie -----------------------------
visuotinos arba bent dau- jas tiesiog iš savo darbovie-;mūsų kraštą terioja, mūsų bro-į 

žiūrovu nuotaikosjčių arba po repeticijų gal-‘1BS ir seses pasigailėjimo

Korėjos kare buvo sužeista 
globėjais,Į111.512 Amerikos karių, o ne

laiminguose eismo
Amerikoj per 1952 metus su
žeista 1.350.000.

tu

Lietuvių Susirinkimai
Kas gyvena Miami. Floridoj, arba 

į ią aplanko, neužmirškit aplankyti 
įvykiuose Lietuviu Susirinkimo. Galima kiok- 

;vieną dieną. įžanga nemokama. 
. Pamokslininkas D. Diske, ičius. (2!) 
į 5i3 N. W. 8th St.

Miami. Fla.I
Maikio ir Tėvo Kraitis

I.ITHUANIAN BIBLE STtJDENTS 
ASSOCIATION

3444 R. I.ituanica Avenue 
Chicago 8. III.

gumos
po to spektaklio. Bet ne'votrūkčiais skubėdavo į 
apie tai čia noriu kalbėti, darbą naktinėse pamainose. 
Man, besitrynusiam visą Žiūrovai sekė aktorius, at
laiką užkulisyje ir stebėju-!liekančius scenoje savo 
šiam “Tuščių Pastangų” pa-:vaidmenis, bet neturėjo 
ruošimą ne žiūrovo akimis.! (Nukelta į 8 pusi.)

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČITTKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BITJF/1Ų
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea»t Bro«dway, South Boston 27, M»««.

—

ir
kankina Sibiro katorgoj, kurie 
nori išnaikinti visą mūsų tau
tą. Neturi pagrindo ir antra
sis pasiteisinimas, nes. jei ne
patinki) Kanadoj leidžiami lie
tuvių laikraščiai, tai išsirašy
kite iš Amerikos “Keleivį” ar 
“Naujienas.” kurie duoda daug 
žinių ir iš Kanados gyvenimo 
ir čia plačiai skaitomi. Juose 
rasite teisingai nušviestą ne tik 
čionykštį, bet ir Lietuvos gyve
nimą.

Turime Kanados Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų ir Montrealio 
Sūnų ir Dukterų savitarpinės 
pašalpos draugijas, kurioms 
priklauso apie 1.000 narių. 
Daugumas tų narių yra demo
kratiškai nusiteikę ir nieko 
bendra neturi su Maskvos pa
kalikais. Jie torlėl turėtų susi
rinkimuose nutarti, kad draugi
jos atsiribotų nuo “Liaudies 
Balso” ir iš visų valdybų išva
ryti Maskvos armonika grojan
čius.

Tai padarius tų draugijų du
rys būtų atidarytos naujie
siems ateiviams ir tuo būdu jos 
susilauktų naujų jaunų jėgų.

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kalendorių, prisiuntė Mai- 

. ,kiui su Tėvu dovanu,
giame parduoti. Paskubė-Į v. Valentine iš Ansonia, 
kitę nusipirkti. Kaina tik 50 Conn., prisiuntė $3.

Po $2.50 prisiuntė: J. Bie
liauskas, Toronto. Ont., Cana
da. ir P. Simanavičius. I^i- 
combe. Altą.. Canada.

Po $1.50 prisiuntė: J. Gru- 
shas. Chicago. Ilk: Mrs. J. .len
kins. Celeveland. Ohio: J. Am- 
brosas. Montreal, Canada, ir

Šių metu kalendorių bai-

I ikinciųjų Kalėjimai
kaliniai šviesoje, Epez. 

kaliniai tamsoje, Jou. 

katėjime yra gana vie-

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

Gyvatių šaknelių. šitos šakneles 
kamparu kvepia ir vra galinga gy
duolė. Kainuoja $12.00 už švara. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi
me jums kvoterį svaro tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27. Masa.

centu.

NEITIKĖTINA”

Krašto gynimo -ekretorius 
Charles E. Wilson pasakojo 
spaudos atstovams apie van
denilio bombos galingumą ir 
sakė. kad jos galybė yra ‘‘ne
įtikėtina.”

DYKAI IŠBANDYMAS
mo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot RORSE 
TABS nuo Kaumeninių skausmų, 
tankiai susijusia su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 3b metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaun«ma pagalba, grąžin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rosse Products t o., Dept. X-9 
2708 Farw»|l Avė.. Chicago 45, III.

Kristaus 
3:1.

Tamsos 
24:1«-17.

Kristaus 
tos.

Tamsos kalėjimai piįni su kaupu. 
Kristau-- kaliniai džiaugiasi su Tie
sa. Tamsos kaliniai bijo šviesos.

Kam neaišku, paaiškinsiu veltui. 
Rašyk: <17>

Alik Armin 
3441 Mass. St.

Gary, Ind.

SUSIVIENIJIME LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRA LIETt VVBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAL'DA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai 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. VINIKAS
307 West 30»h Street, New York 1, N. Y.

Prisiu.sk
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rūpesčiu kovo 28 d. gražiai

PENKTADIENI ĮVYKS 
SVARBUS PASITARIMAS

GEGUŽĖS 30 DIENĄ 
MATYSIME

J VVORCESTER, MASS.

Paminėjo Spaudos 
Atgavimo Sukaktį

Atskiras L. Enciklopedijos 
Tomas Lietuvai

Jau turime du
Lietuvių Bendruomenės'Enc!klot,edi> .

. . _ . . tl’OPlUC CtVJIIfh k Įsi Pu K VI

Į paminėta spaudos atgavimo 
'50 metų sukaktis. Prof.|^on’

trečias spaudoje. Pakvietus

humoristas 
tis.

Visų iki šiol Bostone bu- 
Lietuvių’vusių spektaklių (“Atžaly- 

ojno,” “Indranų,” “Tuščių

SIMONAITĮ Yadovas Biržiška laikė pa-lį.

prof. Dr. Puziną redakci- 
dabar vienu kartu bus 

uosiami spaudai du tomu.

Antanas Gustai- ro klausimas būtų išspręs
tas ilgam laikui: Sambūrio 
dalyviai aukosis kaitų su 
režisiere, neatsisakys jam 
talkininkauti ir mūsų didy
sis scenos meisteris Henri
kas Kačinskas, nebejaus 
nebepakeliamo nuovargio 
Antanas Ursus-Gustaitis.

Pastangų’ ’) paruoštam uo
sius ir pagrindinius juo
džiausius darbus atliko jis. 
Jei£u dar vienas ar pora

džio 9 d.. 8 vai. vakaro, Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa-
talpose. 368 Broaduay, So. kelionę po lietuvių koloni-
Bostone kviečiamas draugi
jų atstovų pasitarimas 
spaudos atgavimo sukakties 
minėjimo reikalu. Draugi
joms yra pasiųsti kvietimai,, 
bet jei kuri jų per klaidai 
nebus jo gavusi, prašoma 
taip pat dalyvauti.

jas laikydama:

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškoo Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WH1L, 1430 
klc.

Biznio reikalais kreiptis į
M. Plutą, 1422 Columbia Rd„ 
St>. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

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

Mieli žiūrovai, Bostono 
lietuviškų draugijų ir orga
nizacijų nariai ir valdybos, 
jūsų rankose ir valioje yra 

Susirinko lietuviško teatro likimas ir
mas pavedamas paruošti vieną vakarą grupelė akto- atetl“ ^st“ne; As’ netulė' 
Dr. V. Maciūnui. |rių pas inž. Čapliką įkalbę- dan,as • ^'a'-a-

šitas sumanvmas gal pa- ti gabalėlį vaidinimo į plok-!*1??31 atidengiau spektakl.o 
tenkins ir tuos, kurie buvo steles radijo pusvalandžiui.
šalininkai mažesnės enci- šeimininkai priėmė juos sa- 

drau “a klopedijos, apimančios tik lone, kuris apstatytas mink- 
ia . Lietuva liečiančius dalykus, štais baldais. Gustaitis at- 

-------------------------- sisveikinoamas jau “ata-
KO ŽIŪROVAI NEMATĖ kuoja” šeimininką: girdi,

--------  būk malonus, paskolink
(Atkelta iš 7 pusi.) mūsų ruošiamam vaidini-

LDD 21 kuopos sumany-į Žymus Mažosios Lietu- 
mu, ši penktadieni, balan-'vos lietuvių veikėjas Ed- 

jau at

'skaių. Meninę dalį išpildė Euman-Vta Jau daba!' P™dė->našių parengimų, a 
4 1 įuosti tomą, kuris prasi- tikras, jam bus

as esu 
uždarytos

mundas Simonaitis 
vyko i Kanadą ir prade j

lamacijų (R. Dabrilaitė, E. 
pianesimus. jr j Pauliukonytės) ir solo

liečianti medžiaga. nors “iškaulys.’

Bostone jis bus gegužės 30 dainų (J Aukštutytėt.
diena.

KĄ MOTERYS PAJĖGIA
Kryžiaus Karas Vėžiui

Balandžio 4 d. 
Draugijos skyrius 
vakariene, kurios

, Kovai su vėžiu 
T- numato šiais metais surink- 

surenge Massachusetts valstijoje

žiūrovams kai kurias Dra
mos Sambūrio užkulisines 
vietas, o galutiną žodi tani 
palieku organizuotai lietu
vių visuomenei.

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

ir nuo 7 iki 8

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

Mus Laukia Didelio
Smuikininko Koncertas Lietuvos istorijai išleisti.

Pelnasį $710.000, o visoj Amerikoj 
skiriamas Dr. \. Sruogienės 20 milionų. Balandžio mė-
T I .......nesi

i

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l'pham's Corner 

DORCHESTER. MASS.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMAji skelbia 

surinkti.
vajų tom: progos išgirsti tų aktorių mui vieną kitą šitame salo- 

.pokalbių prieš išeinant į ne esamą sofkutę. Ką gi, 
'sceną: “Ar tu jaudiniesi?” paskolino.
“Visiškai ne. O tu bijai?”. Susirenka i repeticiją ak- 
“Hi, ko man bijoti? Juo-toriai, o vieno trūksta: su
kai, bijoti . . .” Tuo tarpu sižeidė darbovietėje siu
tų pokalbininkų šypsniai ir burkauli. “Jūs repetuoki- 
balso intonacija aiškiausiai te.” sako Gustaitis, “o aš* 
išduodavo i kartuves veda-pažiūrėsiu.” Ir netrukus jis ny 
mo žmogaus jausmus, žiū-atsiveda naują vaidintoją.! 

‘lovai nematė A. Gustaitie-'Argi to vaidintojo žmona — 
i

H. Kučinsko ranką i namus, jeigu būtu

! lėšomSusirinko nelabaiį cucmimu itciauai gaUSUs.į

turime.^ malonus būry 
meninin-jjojjįg buvo pavaišinti

‘giau negu iki soties. Galė
jai valgyti ką norėjai: pas- Kovo 28 d. “Laisvės Var- 

rime ir ji. Tai Izidorius nįkaujį—skųsk silkes, varš-’po” radijo komitetas buvo 
\ asiliūnas, kuris n^senai kėčius. patinka kiaulė—sukvietęs organizacijų al
au yko iš Kolombijos i Bos- kirsk dešras. Istovu susirinkimą, kuris iš-
toną ir balandžio 19 d. į Dvasią pakuteno solistė rinko “Laisvės Varpo” ra- 
(pirmadieni), 8 vai. vakao. Barmienė. Vakarą pra- (lijo valdybą. Joje yra šie
^B^oRpinSiCkS!c^A. JanuSkeviėienK pa-'a/menysjTpj'-™; ir P^’.nės ir jos pagrindinio pa-būtu Įsileidusi tą “juodąją- 
gio& >a\o pnmąjį Koncertu. prasiusl čaplikiene toliau mos vedėjas Petras Visci- tz - , '
Nepraleiskime progos išgir- vadovauti Iri* vicenirm K Jureeliū- ge^ininko H. Kučinsko lanką į namus, jeigu butų
sti ta mū'U žvmuii <muik;- v • ’ c • - * • a Vu n ? t triūso, rūpesčio ir kantrybėsįiš anksto žinojusi, kad ji iš-su tą mu?ų žymųjį smuiE.- Kaip matote. Sruogiene nas ir A. Chaplikas, sekr. J. .. , . . r . ..* __ _... ,r. , . .. , .... is būrio scenos mėgėju su-tisoms savaitėms ištempsiraso istorija. Januskevicie-Gedmmtas, fin. sekr. Albi-,,.. . ,, - . I- .. D. , r, t- --i * o. klijuoti darnu. vieninga jos vyrą iš namu: Pasko-ne su Čaplikiene koman-'nas Balulis, įzd. A. Strums- - - - /c ,»~ ...... ’ jungini, najegianti sudaryti Imtus baldus reikia juk at-duoja saiej. Tumaviciene kis. , (--- * i__ »• : ~-i~ i. . •J _ j-j - • 'žiūrovams tikroio. menisko gabenti i sale. kunoie bussceną uzeme; Be to didesnėse lietuvių

Visur motervs! i kolonijose išrinkti įgalioti-., _ 1TXO,. j pa:
... , Bet spektaklio vadovu ir sunkvežimi, bėga pas antrą,gražiai Kainejo apie sima-tis radijo reikalais: South’ r o r-

na Daukantą, bet pats sa- Bostone—J. Tuinila, J. Ar-
ū kosi tą padaręs valdybosJauskas ir J. Lekys; Wor-( - • •

o *■ * J c

Čia Amerikoj 
Įvairių šakų žymių 
kų, bet didelio smuikinin 
ko neturėjome. Dabar tu

ninką. Bilietas tik SI.

Knygnešiai, Atsiliepkite!

Šiuo prašomi visi

saiej,
[virtuvėj, o 

Bosto- Barmienė.

svečių.į ---------
dau- “Laisvės Varpo” Valdyba

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

Biznio reikalais kreiptis šiuc 
adresu:

PAUL LAPENAS 
VVrenlham St., Dorcheste. 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

I = FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4118

KX
X
a

xS!
I
X
sx

ne ir apylinkėj gyvenantie-.TeisvKė, prof. I. Končius’niai. i kuriuos galima kreip 
ji knygnešiai pranešti savo orražiai kalbėjo anie Simą-tis radijo reikalais: Soutl
adresus “Keleivio” redakci-: 'aktorių pastango 

tikrai tik
būtų likę 

tuščiomis pastan- 
nebūtų buvę

pas trečią, bet šie jau iš 
anksčiau ji pažįsta ir randa 
rimtų priežasčių atsisakyti 
paskolinti. Nėra išeities.

jai. Būsime dėkingi
tiems, kurie žinodami savo įsakytas lo valdvboj dau-’.cesterv—J. Krasinskas, J.'«- , - ♦, , , .
pažįstamą knygnešį, praneš gum*a moterų >:-Januškevi-Pupka, J. Dvareckas ir J/Jt— — - - !Pot
in ad>p<« Prašnmp at«i • -• z. n ‘ v a i b. i • • i t iSudare sąlygas Tuščioms Bet jis atsimena dar vieną'ir kX n?.?-1 ?-• u’ I l>ad«l^a5.'Sala™jus. Norwoo(le-J..pasta ram.llietuvį, kurio nebuvo “ata-
kn gu nenešė be? su v™ T?“ v™ u • La,"'ien'c- pos šviesą. O toji -juodo-ikavęs.” Xue-a h- iškauli-
knvgų be‘ virs.nmkių .sakyti, kas adv J. Stundžia, Į-O'veHyje^, ranka atliekaJnti Jpačius’ja. Padėkoj š skuba į sa-

bendiavo ir a„ie lsake muz. J. Gaideliu.-V kopeckas. Brocktone-^^^ ir iš tiesį juo.|ję cia v4- isokių da,.l)ų
1. V aičiūnas. idžiausius darbus vra humo-'.ir po viso to klampoja i na-

Sitų įgaliotinių, aišku, rfstas Antana$ -

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

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

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams $
S\ isokie Reikmenys Namams H 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Ssstiytr 4,^.s x'.xx x

Ci________Jicponaa iuiimuv'

A. J. NAMAKSY
REAI. ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

W«st Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

nesiais 
juos ką nors žino.

muz. J. Gaideliui 
akompanuoti Barmienei, 
nežinau, bet neabejotina, 
kad ir jis šį kartą vykdė ku-

-------- irios nors leidės įsakymą.
Balandžio 11 d., 11 val.l , . tni

ryto, Verbų sekmadieni. So.L lr P° ,vis,a 10 sak-vk tu’jton. Mas 
Bostono Evangelijos Surin-zmo»au’kaf, Pa'aUl! ' ?- '”j8-11.59-R. 
kimas E. 4th ir Atlantic St.!terys valdo’ Rep‘• f
maldos name įajošia gies-

Dėmesio! Dėmesio!
Be Ieškau

galima kreiptis stačiai į pQ Gustaitis.!mus, vos-vos vilkdamas ko- kausko,
... “Tuščiu Pastangų” i jas. Ir taip per dienu die-jbridge,

;i)roę'am°s vedėją p. V‘sci-spektakii0 vaidintojams p"a-!nas. . ' kėnis. 5
31 Bunkei Avė.. Broc a c„=_l Viso to žiūrovai nematė chester.

tel. BRrockton

Radijo programai . iSlai-,;.iausias humoristas. sį

gerbti vakarienėje A. Gus-|
įtaitis galutinai kiekvieną'ir jiems tatai neįdomu. Bet 
'įtiko, kad jis yra tikrų tik-,tenka pagalvoti, kad vienas

leškau
I)r. Juozo Meš- 

gyvenančio Cam- 
Ohio.—Kazys Šal- 
Hesster Terr., Dor- 
Mass.

Reikalingas

mių šventę. Programoje Santvaro Paskaita Jaunimui 
mišraus ir moterų choro 
duetų giesmės.

Visi via maloniai

kyti reikalingi rėmėjai 
aukos bus skelbiamos

J u po-'žmogus visą laiką negali
; ros pasišventusių vyrų pa-Įdirbti už keletą

’-'i... Pei!galba po spektaklio sutvardga pagalba: savanoriška
a’:įia 11 sPau.j®‘ —^aiP. kęs dekoracijas ir visus vai-Į arba samdyta, jeigu, žino- 

i..: i -^ka^errani° ?kautų sąju-^ūpi lietuvybės įsiaikymas,’jnjmuj reikalingus daiktusima, Bostono ir apylinkės 
...... * Bostono skyrius rengia: n^ū.'U tautiniai, kultunniai jr j vakarienę atvykęs Į lietuviai nori turėti teatrą.

ciami atsilankyti. Atskiri,jaunjmuį pO&t0 Stasio San-!reikalai, kviečiami stoti į keveįk ‘ * i- -
pakvietimai nebus siuntinė-tvaro pašnekesį apie lietu-Į “Laisvės Varpo” 

vių literatūrą. Pašnekesio ‘les.
tema apims pomaironinę li-

jami. įėjimas laisvas.
Choro Vedėja

ir

Virėjas
restoranui reikalin-

FLpiktllin- ~a< '-f’ra-. patyręs virėjas. Kreip-ireuvailll- tjs raį.u ar a nierlskai i -avinioką:
Stranri Ca e 374 Broadvvay, South 
Bostone.

Lietuviškam

BUTAS
4 kambariu •jai baigiantis, jis į Dabar tas teatras, Bostono 

ien\eJU ei' drožia padėkos žodį vi-Lietuvių Meno Sambūris, tuo- pat 
J* Įsiems tiems, kurie jam su- yra, bet jis pakriks, jeigu — Bostone.

NUOMAI
tiesus butas tre-

Atsisakė nuo Premijos

J. Liūdžius iš Cleveland, 
cihio. laimėjęs LDD vajaus 
komisijos paskelbto rašinių 
konkurso premiją S12.50. 
atsisakė ją paimti ir, prie 
tos sumos pridėjęs $1.50, 
taigi viso $14. atidavė LDD 
“Darbo” leidimo fondui 
: tįsti printi.

Priėmė Bostono Biudžetą

teratūrą. Bostono jaunimas 
j nuoširdžiai kviečiamas ap
silankyti ir susipažinti su to 
laikotarpio lietuvių litera
tūros žymesniais veidais ir 
srovėmis.

Paskaita Įvyks 
11 d. (sekmadienį 
popiet. Tautos Namuose.'N 
484 E. 4th St.. So. Bostone.;
Įėjimas laisvas.

Dar Apie Joną A. Rudį

darė salvgas ištisas savai- 
tęs nedamiegoti, neturėti

, . Haiko pavalgyti ir dirbti per!nereikalingos piniginės au- laiku.
a“K0J°!;ą laiką taip. kaip retas kos, jam reikalingos lietu- 

, . T _ . , .. _ .ai-”isunkiausius darbus dirbąs'viškos širdys ir rankos:
bai.-J. Baginskas įs Biidge-jdubininkas. Net jo bend-jam reikalinga lietuviška 
water, Mass., S2, W. And-;rada,.bjs Henrikas Kačins-globa

AUKA ALT AI

Per ‘•Keleivi” 
Amerikos Lietuviu

pati visuomenė neateis jam 
į pagalbą. Tam Sambūriui

čiame” aukšle išnuomuojamas 
573 E. Second Street. 

Savininkai gyve
na apačioj. Yra aisbaksis ir
pečius. Apžiūrėti bet kokiu 

(14)

Miesto taryba priėmė 
miesto biudžetą $100.437,- 
774. Šiemet jis yra $482,- 
617 mažesnis kaip pernai, 
bet nepilnojamo.io turto sa- 
vininkai gali nesitikėti, kad 
jiems mokestis bus suma
žintas.

Kortų Vakaras Pavyko

LDD 
džio 3 
vakaias

21 kuopos baland- 
d. suruoštas kortų 
pavyko. Susirin-

Tcl. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis. Gydytojas ir Chirureas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

^ooooeesoooeoeeGeeeostgeeoo
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis «•
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo

Seredomis:
Nuo

9 ryto iki 7 vakaro 

9 ryto iki 12 dieną

Broadvvay447
SOUTH BOSTON, MASS.

sčseeoeooeoooooioooooosoeoešv

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

baiandži0|riūnas iš Dorchester Mass.,,kas ]aike «Tuščių Pastanj Ir vaizduojuosi 
į L 3 val.j-50 11 A. Zelaitis iš Lincoln, grenera]inės repeticijos ko visų lietuviškų 

H., $2.
Pinigai pasiųsti ALT cen-

lui ( hieagoje. Ursus.“ Iš tiesų, taip sun-'rinkime tie atstovai nutarė
kiai ir ištvermingai tegalė- paimti Bostono Lietuvių! 
jo kovoti “Quo Vadis” fil- Dramos Sambūrį savo glo- 
mojė matytas stipruolis L’r- bon ir juo visokeriopai 
sus, ir taip sunkiai bei iš- kaip jų globotiniu, rūpinti 
tvermingai tegalėjo dirbti Tuo būdu ir lietuviško teat-

generalines repeticijo 
akė: “Antanai, tu ne'cijų 

tu esi

gy 
pa
Gustaitis.

susirin-

PARDUODAMAS 
RESTORANAS

su pilnu likerių 7 dienų 
laisniuorganiza-|.i . j •• . . i<iel savininko nesveikatos. Kreiptisbei ClTHUjriJl} atstovų 12-1 vai. Pranas Ramanauskas. 

Antanas susirinkimas ir tame susi- VVashincrton St.. Norwood. 
Tel. NOrtvood 7-0004.

i
'Bostono Vyrų Choras

Dainuoja Worcestery

Pereitą savaitę rašėme 
apie seną legionierių veikė
ją Joną A. Rudį Belmonte. 
Mass.. mūsų laikraščio išti
kimą skaitytoją per dauge
lį metų. Deja, nepaminė-’

Worcesterio Meno Mė 
gėjų Ratelis balandžio 24) 
d. rengia Bostono vyrų cho-', 
ro koncertą.

PARDUODAMI NAMAI
Pijriai parduodu 3-jų šeimų namą 

(11 kambariui su visais baldais. 
Baltos sinkos. showers ir kiti pato
gumai. Geros pajamos. Kreiptis:

Mrs. A. Palubinskis 
177 H St.

So. Boston 27. Mass.
(14)

jome, kad ne tik pats Jo
nas, bet ir jo žmona Vero
nika Rudis taip pat yra 
darbšti legionierių veikėja 
ir aktingai darbuojasi VVav- 
erly veteranų posto (VVFV) 
ir S. Dariaus legionierių 
posto So. Bostone moteni 
(Women’s Auxiliary) sky
riuose. Pats Jonas A. Rū

šį ŠEŠTADIENI 
PUIKI WHIST PARTY

Dorchesterio Lietuviu Mo
terų Klubas šį šęštadienį, 
balandžio 10 d. rengia pui
kų kortų vakarą Dorcheste- 
įio Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė.. Dorchestery. Pradžia

Cambridge $4900
J butu namas prie Central S<i. 

?3 2'in banko 4r5 morgričius. Skam
binti HA 6-1431. Vakarais PE 
3-4713 R.

7 Kambarių Tuščias Namas
Pahar Taisomas SS2OO

Naujas baltas pečius, elektros įtai
sai. nesenas 4,> banko morgičius 
$7100 sumai. Skambinti:
HA 6-1431. vakarais PE 3-4713 R.

Maldene 6 Pataisyti 
Kambariai $4827
banko morgičius. puiki kai-ko pilna Dorchesterio klubojdis nesenai minėjo 50 metų 7:30 vai. vakaro. Parengi-mvnvstė. žemi taksai.‘tik $62 me

salė. Buvo svečių net iš atkeliavimo į Ameriką su- me bus labai gražių dovanųSavimiAm: n g-žim.___
— ’ ■ • 'T v i .- • •■ užkandžių. Y’isi malo-|Brocktono ir Noruoodo. kaktuves ir rengiasi minėti
Geriausi lošėjai 
tingu dovanu.

gavo ver-jsavo vedybinio gyvenimo (niai 
o- ,-noti, sukaktuves.

kviečiami
.2-> metų

atsilankyti.
Komitetas.

Pigiau Kaip Nuoma
$3 i mėnesį ir kiti 3 butai paden

gia visus nuošimčius, apdraudą, nu-

matomus taksus ir apmoka VISAS 
išlaidas. Medforde. Geriausios ver
tybės už Bostono ribų. Savininkas: 
HA 6-1431.

/ 5-8 Kambarių, 2 Karų.
2 Garu Šildymai, Porčiai
l’itūs taksai, bet Dorchestery ;e. 

G. L jrali įmokėti tik $500. o skir
tumą moka kaip nuomą. Savinin
kas: l.l 2-2101. vakarais KE 6-1012.

Tuščias, 5 Kambarių 
Žemutiniame Dorchestery 

$38
$57.60 pajamų iš dviejų kitų butų 

kas mėnuo eina jums. Gerai pasta
tytas 3 šeimų namas šv. Petro pa
rapijoj, yra puikiai sutvarkytas, at- 

«ražiai. naujai maliavotas. G.
L arba kiti lengvomis sąlysromis. 
Skambinkit: HA 6-1131. vakarais: 
PE 3-1713 R. (U>)

Parduodu Krautuvę
Cambridge parduodu mėsos ir 

daržovių krautuvę, yra ir icecream'o. 
(.era vieta, neras biznis, pajamų 
apie $S*M» per savaite. Dauj< prekių. 
Kaina tik $2,5^0. Rendos $30 per 
mėnesį. (17)
574 Cambrids’e St.. Cambridge. Mass.

Tel. F.I. 4-3783.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais Insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2182

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirstėms ir 
papirštėms.

5— -Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boston 27, Maso.

I




