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Ar Amerika Siųstų Karius 
Kautis Indokinijoj?

Viceprezidentas R. Nixon Sako Taip, Siųstų, Jei Pran
cūzai iš Ten Trauktųsi; Kongrese Kyla Balsai, kad 

Vyriausybė Plačiau Paaiškintų Amerikos Poli
tikų; “Antra Korėja” Yra Visiškai Galima

Pereitą penktadieni “vie- Armija Kaltina
nas aukštas administracijos 
pareigūnas” pareiškė, kad 
Amerika turėtų siųsti savo 
kariuomenę kautis i Indo
kiniją, jei prancūzai iš ten 
trauktųsi. Greit paaiškėjo, 
kad tas “aukštas pareigū
nas” buvo viceprezidentas į 
R. Ninon, kuris kalbėjo di
deliame Amerikos laikraš
čių redaktorių susirinkime 

Į klausimą, ką Amerika

Senatorių McCarthy
Armijos vadai Įteikė se

nato tyrinėjimo pakomisi
jai savo skundą prieš sena
torių McCarthy ir daug 

kelia kaltinimus 
ne tik prieš senatoriaus ty 
rinėtoją adv. R. Cohn, bet 
ir prieš pati senatorių. Ar 
mijos vadai sako, kad sena
torius pakartotinai reikalą-

netenorėtu v^.kad.ami> duOtU
iviui Shine, buvusiam Mc
Carthy komisijos tyrinėto
jui, Įvairių privilegijų ir 
.grasino, kad jeigu armija

t, i • -j , uneklausys, tai senatoriaus Pacai viceprezidentą ant- , J f 
■■ v • „ t ,] i • •• - vedama roji Korėja Indokinijoj 

yra visiškai galima. Jos at- miJos 
siradimas priklaušo nuo to,
ar prancūzai ten gali ir norii . .tęsti karą. Amerika "yra). .Sku"d5 senat0 Pakomis- 

. . *. , j t j f’-, jai iteike naujas armijosnusistačiusi, kad Indoiciniia, - , J' . no Lr uiocTOC• a. 1 a. • • 1 * *1 I7«rv ▼neturi patekti į bolševikų 
rankas ir tą stengsis sutruk- L 
dyti visomis priemonėmis. 1

ir
turėtų daryti, jei prancūzai 
nebegalėtų ar 
ginti Indokinijos, paaiški
no, kad tokiame atsitikime 
Amerika turėtų ten siųsti 
savo kariuojnene.

pakomisija tęs ar- 
tyrinėjimus ir kels 

(Viešumon Įvairius trūkumus 
i ir negeroves.

advokatas atsto- 
armijos interesus pa-

komisijos tyrinėjimuose.
Greit po 

pasisakymo 
partamentas

viceprezidento 
valstybės de- 
paaiškino. kad’

netenka bijotis “antrosios! 
Korėjos.” nes prancūzai vi
sai nemano iš ten trauktis.

American Woolen 
Siūlo Kapot Algas
American Woolen kom

panija, kurios dirbtuvėse 
dirba
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SENATO

Leroy Gore. buvęs šen. McCarthy šalininkas. Sauk-Prai- 
rie Wiscon>in<» savaitraščio “Star” redaktorius, dabar 
skaito, kad šen. McCarthy nebetinka būti senate ir renka 
parašus, kad ji atšauktų iš senato. Reikia surinkti 403,- 
000 parašų. Redaktorius sakosi su pagalba kitų anti- 
mccartininkų jau surinkęs 185,000 parašų. Visi parašai 
turi būti surinkti per 00 dienų. Jei parašai ir bus surink
ti. tas dar nereiškia, kad senatorius automatiškai bus at
šauktas iš senato, nes jis gali parašų tikrumą ginčyti ir 
byla gali ilgai tęstis. Bet tai būtų nemažas moralinis 
smūgis senatoriui, kuris taip staiga išgarsėjo savo me
džioklėmis.

C 7 p be n keimerio 
Kelia Daug Pro

Labai daug mokslininkų 
iš Įvairių universitetų Ame
rikoje protestuoja prieš vy
riausybės daromą Dr. Rob- 
ert Op; enheimerio ištiki
mybės tyrinėjimą. Ypač 
griežtai protestuoja tie 
mokslininkai, kurie karo 
metu kartu su Dr. Oppen- 
heimeriu dirbo Los A lamos 

. laboratorijose gamindami 
atominę bombą.

Kai kurie mokslininkai 
nurodo, kad be Dr. Oppen
heimerio pastangų ir 
jaus Amerika visai neturė
tu atominiu ginklu. Kiti 
'pabrėžia savo isitikinimą , . 
dėl Dr. Oppenheimerio išti- 
•kimvbės kraštui.

?eįfų Vyriausybė Baigia Pasiruošti 
Ženevos Konferencijai

Kitą Pirmadienį Renkasi Penkių Didžiųjų ir “Suintere
suotų” Valstybių Konferencija Šveicarijoj; Kinų 

Bolševikų Režimas Pirmą Kartą Dalyvauja 
Tarptautinėse Derybose; Vakarų Valsty

bių Vienybė Turės Būti Įrodyta Darbais

Statybos Sukčiai 
“Uždirbo” Milionus
Visus pokarinius metus 

vyriausybė rėmė butų sta
tybą ir duodavo paskolas

Ateinanti pirmadieni Že
nevoje, Šveicarijoj, pradės 
posėdžiauti penkių didžių
jų valstybių konferencija, 
kurioje kinų bolševikų reži
mas turės pilną atstovybę. 
Konferencijoj dalyvaus ir 
visa eilė kitų valstybių, ku
rios kariavo Korėjoj. Suti
ko konferencijoj dalyvauti 
ir pietinės Korėjos vyriau-

Įvairioms statybos firmoms,
I kurios statė butus gy-

Dabar iškilo 
P1 - į viešumon, kad daugelis sta-

apie Dr. Oppenheimen skai-i^3 f,, mų en?c valdz,os sybė, kmi tetgi iš anksto
tvtojai ras laikraščio vidu-c.1( e>nes'. paskolas, ne^u|reiškia kritikos dėl tos kon-

Įjoms kainavo namų pasta-,ferencijos darb Pictįnė 
tymas, ir paskui pastatytus iKoreja fUtiko dalyvauti 
namus perleisdavo valdziaiik((nferencijoj tik p0 tH

lokiu būdu Amerikos vyriausybė iš 
staty )imnkaiunaujo užtikrino korėjiečius, 

nes^’ikad jiems bus duodama ka
riška pagalba, jei bolševi

ję.

SFRENDŽIAMI MŪŠIAI 
PRIE DIENBIENPHU už paskolas, 

nesąžiningi
su pagalba. . matomai

L v 11 “ v •Mūšiai Dienbienphu v..* .. . , , .. . .
tovėj. šiaurinėj Indokinijoj, '?.lnlnCT..valdl"lnk«’ Pe!ne

v ie volfU/mc; I ortai ncniš valdžios iždo labai
kruvini. Indokinijos “par>i!!om) do!e,il*; ?rmi

būt būt ~oC;,-,Jnesimai sako> kad maziau-

'vėl atsinaujino ir yra labai-

tizanai būt būt yra 
žę dar iki Ženevos 
rencijos išmušti

daug

Amerika Gintų Į Anglų Divizija
Vakarų Europą^ “Europos Armijai

Prezidentas D. D. Eisen-Į Anglijos vyriausybė pasi- 
hower 
reiškė.

pereitą savaitę pa- žadėjo skirti vieną šarvuo- 
kad Amerika nedel- tą diviziją prie numatomos

kai vėl pradėtų juos pulti.
Rusų ir kinų delegacijų 

dalis jau atvyko i Ženevą 
paruošti buveines skaitlin
goms tų valstybių delegaci
joms. Amerika ir jos są
jungininkai aptarė savo lai
kyseną konferencijoj besi
lankant valstybės sekreto
riui, John Foster Dulles, 
Londone ir Paryžiuje, bet 
ar “Vakarų vienybė” pasi
rodys užtenkamai stipri, 
parodys tik konferencijos 
eiga.

Amerika iš Ženevos kon
ferencijos nieko nesitiki. 
Nei Korėjos sujungimo nei 
karo galo Indokinijoj nega
lima laukti iš Ženevos pa
šnekesių. Tokia yra čia vy
raujanti pažiūra ir visuome
nėj ir vyriausybėj. Bet 
Prancūzija ir iš dalies Ang
lija turi vilties, kad Žene
vos konferencijoj gal pasi
seks susikalbėti su Maskva 
ir Pekinu dėl taikos atstaty
mo Indokinijoj. Tik dėl 
Korėjos suvienijimo niekas 
nereiškia jokių vilčių, nors

pasiry-
konfe- . . ................. . . , .

prancūzus!“*? 1, ^sąžiningų statyte- 
nmkM kišenes. Kiti piane-

pasirodyti pergalėtojais'I8““1 m1?', s,ratus mll,on« 
Tvirtovė 'nuolat atakuoja-^™^ doIen* 
ma. Bet ir prancūzai vra! Statybos sukčiai pradėjo 
(nusistatę tvirtovę ginti iš'savo sukčiavimus prie seno- 
paskutinių jėgų. Amerikos'sios demokratų valdžios, 
karo lėktuvai “Corsairs” iš bet tęsė sukčiavimus ir prie 
lėktuvnešių pirmą kartą pa-j naujosios republikonų val- 
sirodė mūšiuose dėl tvirto- džios. Nemažai valdininkų 

Karo lėktuvai yra Federal Housing Authority 
Susti- Įstaigoje jau atleista iš dar

bo kartu su komisionierium. 
Kiti tardomi.

•šiai 75,000,000 dolerių pa-

t v II V17 v

Bet tas raminimas nepaten-;xaujojoj Anglijoj 
kino nei visuomenės nei 
kongreso.
ei ja kelia reikalavimą, kad|unjjaj naują darbo sutarti ruomenės” valstybei, kuri Europos armijos vadovybės į^°,'.es 
vyriausybė duotų platesni įr reikalauja, kad darbinin-būtų keno nors užpulta. ’žinioje ir dalyvautų kartųjį31™ 
paaiškinimą, kokia yra josĮkai sutiktų su uždarbių su-Į Europos Bendruomenė, su Europos valstybių
politika Indokinijoj ir ar.mažįnimu 211A cento Į va- kaįp žinoma, būtų sudalyta arTnUa karo veiksmuose, jei 2aura 

gresia pavo-]andą ir kartu sutiktų su di-’jg - ’ 11 " , '1“'

ves.
prancūzų vairuojami.

tvir
gynėjams yra nulei- 

naktimis parašiu- 
Oro keliu tvirtovė 
amuniciją, ginklus,

apie 3,500 darbininkų, pa- sdama skubėtų Į pagalbą kurti “Europos armijos ...
Kongrese opozi-'giūlė tekstilės darbininkų bet kuriai “Europos Bend- Ta divizija būtų jungtinėsiPlirjimai Dienbienphu

tikrai kraštui
jus 
ją” Azijoj.

imasi
rinėti.

iškilusį
Kongresas 

skandala tv-

Įsivelti i “anrąją Kore- 
Kol ka? vyriau

sybė dar plačiau nepaaiški-
bet spaudoie tas

desne darbo našta.
sesių valstybių—Prancū-Ikaras kiltu

jzijos, Italijos, Vakarinės 
Kompanija sako, kad uni- j Vokietijos, Belgijos, Olan- 

, . , , Ja Pati gali pasirinkti, kur dijos ir Liuksemburgo. Vi-
no, net spaudoje tas klau- uždarbius mažinti—iš atos- sos tos valstybės, išskyrus 
smnas lįaciai svarstomas togų pinigų, iš uždarbių arvakarinę Vokietija, ‘yra 

Repub ikonai savo laiku kitų priedų., bet mažinimas šiaurės Atlanto Gvnimosi 
griežtai kritikavo demokra-turi siekti 211 T cento į va-Sąjungos nariai ir jau turi 

landa. i Amerikos pažadą jas gintitų vyriausybę už jos Įsi
traukimą i Korėjos karą. 
net ir be kongreso sutikimo. 
Dabar republikonų vyriau
sybė stovi prieš toki pat 
klausimą ir žada pasielgti 
taip. kaip pasielgė demo
kratu vyriausybė. Rinki
muose tas dalvkas turėtut c
tam tikros itakos i balsuoto
jus.

Derybos dėl naujos dar-J Prezidentaf D. D. Eisen- 
bo sutarties buvo pradėtos hower nauja
Bostone pereitą penktadie- ti -
ni. Unijos atstovai reika-(Ame’,.ikos
lauja. kad sutartis būtų at
naujinta nemažinant uždar
bių, o ginčas pavestas iš- 

(ar-spręsti treciųjų teismui r ar- t kad 
bitražu). 19 dirbtuvių da ' ’
baltiniu metu streikuoja.

ANGLĖJ DARBIEČIAI
VĖL NEVIENINGI

Anglijos Darbo Partijoj 
pereitą 
ginčas.

MEKSIKA NUPIGINO
SAVO PINIGUS

Per Velvkas Meksikos vy- 
savaitę kilo naujas! riausybė nupigino savo pi
kulis gresia nusilp-Įnigus. Už dolerį dabar

pažadą
sustiprino užtikrinimu, kad 

armija pasiliks
,Europoje, kol ten grės ag
resijos pavojus. Preziden- 
,tas savo pareiškimą darė 

paskatinus Pran
cūziją ir Italiją patvirtinti 
“Europos armijos” sudary
mo sutarti.

Anglija visą laiką sakėsi 
negalinti dėtis prie numato
mos kurti “Europos armi
jos,” bet, kad paskatinus 
prancūzus ir italus greičiau 
patvirtinti sutarti dėl “Eu
ropos armijos” sudarymo, 
Anglija sutinka dalį savo 
karo jėgų Įjungti i busimą
ją “Europos armiją.”

JAPONAI PRADEDA
DERĖTIS SU RUSAIS

maistą ir pastiprinimus ka
riais. BUVĘ KARO VADAI 

TEISINA ROOSEVELTĄ

ninti partijos Įtaką krašte. 
K aido j o partijos sparno va
das. Aneurin Bevan, pasi
traukė iš parlamento frak
cijos vadovaujamo organo, 
protestuodamas prieš tai, 
kad partijos vadas C. Att- 
lee sąlyginiai sutiko su už
sieniu ministerio A. Eden 
politika kurti Pacifiko kraš
tų gynimosi sąjungą, jei de
rybos Ženevoj dei taikos 
atstatymo Indokinijoj •< pa
sisektų.

RUMUNAI PAKORĖ Buvę

Antroji Moteris Senate

Nebraskos gubernatorius
skaitoma 12 su puse pezų R. B. Crosby paskyrė Į mi- 
vietoje iki šioliai buvusių T usiojo senatoriaus D. P. 
8.65 pezų. Kainos visų pre-’Griswold vietą naują senu
kių krašte tuoj pat pradėjo torių moterį, Mrs. Eva Bow-
kilti.
Pavarykime Laikrodžius 

Vieną Valandą Pirmyn
ŠĮ sekmadieni, balan- 

džios 25 d., Įvedamas švie
sos taupymo laikas. Laik
rodžius šeštadienio vakare 
reikia pavaryti vieną valan
dą pirmyn.

ring, 62 metų amžiaus.
Mrs. Bovvring yra paskir

ta tik laikinai, iki šių metų 
rudens rinkimų, bet ji ne
mano rudeni statyti savo 
kandidatūros Į senatą.

Iki šioliai senate buvo tik 
viena moteris, Mrs. Smith iš

karo vadai 1941 
VIENĄ MINISTERĮ 'metais, generolas G. C.

--------  Marshall ir admirolas Har-
Rumunijos bolševikų val-lold C. Clark, griežtai pa-‘ 

džia pereitą savaitę nutei-!neigia admirolo R. A. Theo- 
sė 11 aukštų bolševikų par-Įbald knygoje paskelbtą 
tijos narių ilgiems metams'
kalėti, o du buvę pareigū
nai pasmerkti mirti ir nu
galabyti. Mirties sprendi
mas Įvykdytas buvusiam 
teisingumo ministeriui Luc- 
retziu Patrascanu ir Rumus 
Koppler.

Senatorius Mundt
Tariasi su Šen. McCarthy

tvirtinimą, kad buvęs pre
zidentas F. D. 
tyčia užtraukė japonų puo
limą prieš Pearl Harbor ka
ro bazę 1941 metų gale. 
Abu karo vadai užginčija 
tą tvirtinimą, o adm. Theo- 
bald to savo tvirtinimo ir
neįrodo, jis tik 
taip galėję būti.

Japonija praneda neofi- 
ciališkas derybas su Rusija.
Į Maskvą vyksta japonų 
žuvininkų sąjungos atsto
vai derėtis dėl japonų žuvi
ninkų teisių gaudyti žuvis 
Ochotsko ir Beringo jūrose
ir ties Sachalinu ir Kurilų Senatorius Mundt, kurio 
saloms. Neoficiališkos de- vadovybėje i ketvirtadieni 
rybos pradedamos su japo-jturi prasidėti šen. McCar- 
niškos vyriausybės laimini-.thy ir armijos vadų ginčo 
mu ir, jei jos bus sėkmin-.tyrinėjimas, ši pirmadieni 
gos, tai vėliau seks derybos turėjo pasitarimą su šen. 
tarp japonų vyriausybės ii;McCarthy dėl tyrinėjimo 
Rusijos santykių sunorma-(taisyklių. Visas kraštas lau- 
vimo. (Japonija dabar ne- kia viešų šen. McCarthy ii
turi normališkų diplomati
nių santykių su Rusija ir 
neturi su ja pasirašiusi tai
kos sutarties.)

Japonai mano, kad susi
tarimas su Rusija jiems bus

armijos vadų 
bet iki šioliai vis dar nėra 
tikrumo, kad šen. McCarthy

Maine, o dabar, bent iki reikalinga jų ūkio palaiky- 
rinkimų, bus dvi moterys, mui.

Rooses e ta> Ženevos konferecija pir
mon galvon tam ir šaukia
ma, kad užbaigus Korėjos 
karą ir tą kraštą sujungus 
i vieną valstybę.

spėja, kad

EGIPTO DIKTATORIAI 
VĖL PERSITVARKĖ

Egipto kariška diktatūra 
vėl persitvarkė. Generolas 
Naguib pasitraukė iš minis- 
terių pirmininko vietos ir

Valstybės sekretorius J. 
F. Dulles, prieš išvykdamas 
i Ženevą deryboms, turi ei
lę pasitarimų su preziden
tu D. D. Eisenhoweriu.

POPIEŽIUS KALBA
APIE H-BOMBĄ

Popiežius Pijus XII, kal
bėdamas per Velykas, užsi

užleido vadovavimą vy-minė apie vandenilio bom- 
riausybei pulkininkui Nas- bos baisumus, bet jos nau- 
ser, o pats lieka tik prezi-1 riejimo nepasmerkė, tik sa- 

tyrinėjimų, dentu. Kova tarp kariškų kė, kad tokio ginklo naudo- 
diktatorių Egipte jau senai jimas gali būti pateisina- 
eina ir gen. Naguib pasi- mas tik savęs gynimo tiks-

sutiks su bešališko tyrinėji- traukimas rodo, kad jaunie- lais. Popiežius sakė, kad
mo sąlygomis ir neiškeis 
kokių nors nepriimtinų rei
kalavimų. kurie tyrinėjimą 
nukels tolimesniam laikui.

ji. radikališkesni kariškiai;jis visada siekė ir sieks, kad 
laimėjo kovą ir nustūmė■ valstybės susitartų uždraus- 
generolą Naguib i antraeilę ti atominius, biologinius ir 
vietą. icheminius ginklus.
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bol-Uės kviesti savo dvaro valdiain- sau ir savo vyriškos lyties 

[kus ir iš užsienio, tačiau ta są-'diniams ir aš skelbiu priimąs 
!ly?a. kad svetimšaliu skaičius aukščiau pažymėtas sąlygas vi-

)P°- jam pasirodė esančios 
ševikų Įtakoje.

*neprašoktu trečdalio visu dvaro sose jų dalyse.
. , . , . - •*. i___ ',..1 ' ...... ... , Iv mokslininkui metamiAmerikos valstybes sekretorius pereitą savaitę lan-'JUminicų. \\dhelm Herzog von trach-. , . - ... ...... .

kėši Londone ir Paryžiuje tartis dėl “jungtinės akcijos”! . karaliaus vaikai turi, Graf von Uuerttenberg. ) ^rii^n^krašto
Indokiniioi Grtže^ iš Euiodos valrtvbės sekretorius sa-hnkytl lietuvišk? mokyklą .r Freiburg į. Br„ 198 liepos i d.’mai neia naujiena klasto įnuoRinijoj. uųzęs is tanopos \aui\oe. -ehieioiiu. sa turi b-tj aukiėjami Lietuvoj.) 'saugumu susirūpinusiems
kė, kad jo kelionė davė gerų rezultatų. Baigę mokslus Lietuvoj, jie ga-l Reikia atsiminti. kad žmonėms. Tik viešumon

Tiesa, Europoje nesutarta daryti bendro Įspėjimo n tęsti savo mokslus užsieny. Urachas buvo kviečiamas tie kaltinimai dabar pirmą 
Kinijos komunistams ir Rusijai, kad jos nesikištų i Indo- XII. Tautos Atstovybė kiek-^“karaliauti” jau po 1918 m.'kartą iškilo. Jie iškilo pa- 
kinijos karą. Nei Anglija nei Prancūzija nesutiko daryti vienam Karaliui, kai jis užima vasario 16 d. nutarimo, kuri tįes ‘ Dr.
jokių “Įspėjimų” kinams ir rusams kol Ženevo;

Sulaikymo Politika Azijoj
Nr IC. Balandžio 21, 1954

I Lojalumo klausimas bet- 
nekasdie- ^ra ir lieka ir vyriausybė 

Ten iš So-!neSali snausti.

Nei Anglija nei Prancūzija nesutiko daryti vienam Karaliui, kai jis užimavasario 16 d. nutarimo, kurines Dr. Oppenheimerio
konfe-.sost4- nustat0 išimtinę. mes šiandien švenčiame,'sprendimu, nes jo tyrinėji-

rencija neparodė, kad bolševikiškos valstybės nenori tai-,Vilnius. 1918 m- biželio 4 d- j kaipo Lietuvos nepriklauso-'mas buvo vedamas neviešai ,
kos Indokinijoj. Europoje nesutarta nė “bendra akci-A. Smetona. Tarybos Pirminin-m-paskelbimą. Jnuo pereitų metų gruodžio ne>ina^ <au„.\oę
ja,” kurios reikėtų imtis, jei kinų komunistų kariuomenė kas. j Tai buvo pirmas Vasario ~'J dienos.
skaitlingesniais būriais pasirodvtu Indokinijoj. ?taa«a»us- Tarybos \ “ep^-išešioliktosios akto sumyni-1 .... ................

t- , ,, -- . , . ’ - , 1 mminkas. t . -- I Tik pasklidus žiniai apieIs paskelbtu pranešimu anie valstvoes sekretoriaus' . . . _ . ... . mas i purvą. \ eliau ordini i ir - 1 - * . Dr. J. saulvs, Tarvbos \ įcepir- . -
derybas Londone ir Paryžiuje matosi, kad su Anglija ii*j rnininkas.
Prancūzija “susitarta tartis” dėl sudarymo Azijos valsty- j. šernas, Tarybos

į purvą.
; kitas to akto supurv

i ik pasKiiuus žiniai apie au atėjo _ „ , .
vinima- OpPenheimeno suspen-

Petrovas Pabėgo
Australija turi 

ninę sensaciją, 
vietų ambasados pabėgo1 
tretysis sekretorius Ylad i-! Kobalto Bomba 
mir. Petrov.

Pabėgo jis ne tuščias, bet 
dokumen-

Dar nespėjo žmonės nu
siraminti dėl Pacifike vyk- 

. , domų vandenilio bombų
tų n pavaldžių apie Mask-bandymų, kaj jau kan,a_ 
vos snipus Austi alijoj. ^i-;ma apje naują, dar baises- 
sa> infoi macija> apie boLe-,ng k. c}ar gaijngesnę kobal-
vikų šnipinėjimo tinklą V.

bių sąjungos bendram gynimuisi nuo bolševikų puolimo.
Tokios derybos rimtai prasidės tada. kai Ženevos konfe 
rencija
rėjoj
eina kruvinas karas.

Pacifiko gynimosi sąjunga būtų panaši Į Šiaurės At
lanto Gynimosi Sąjungą, kuri jau kelinti metai stovi Eu
ropos valstybių sargyboje ir sulaiko bolševikų veržimąsi 
pirmyn. Tokio pat tikslo turėtų ir Pacifiko Gynimosi 
Sąjunga, jei ji bus kada nors sudaryta.

Ir Europoje ir Azijoje, kaip matome, bus vykdoma 
sulaikymo politika. Bus tveriama tvora, kad bolševizmo 
drtimzlina agresija negalėtų toliau plėstis. Seniau gir
dėta kritika, apie “sulaikymo politikos trūkumus.” dabar 
užmiršta ir toliau sulaikymo niekas, rodos, nemano eiti.
Jei Amerika ir norėtų ką nors daugiau daryti, jos sąjun
gininkai apie tai ir galvoti nenori. Ypač nenori po van
denilio bombų bandymų, kurie parodė pasauliui, kokiais 
ginklais būtų kariaujamas naujas pasaulinis karas.

Valstybės sekretoriaus lankymasis Paiyžiuje paska
tino prancūzus galutinai atsisakyti nuo kolonialinių pre
tenzijų Azijoj ir suteikti Indokinijos tautoms—Laosui.
Kambodžijai ir anamitams—visišką nepriklausomybę, meriui organizuoti Los Ala- 
Derybos dėl nustatymo naujų santykių tarp Prancūzijos mos laboratoriją Naujojoj ketinio

Petiov perdavė Austialijosj Kobaltas vra kiek pana- 
vyriausybei, ,r prašė ją leist,- j švi ’ metaIas. Jei 
.am pasilikt, gyventi Aus- vandįnilio bomba jd4ti į 
tralijoj. Australijos vynau-.koba]to meta|o g.
sybe sutiko duoti jam pne-l dintj tokįa bomb taj 
glaudes teisę, o jo patiek-; kobaltas klei.
tąsias informacijas valdžios džja ,.a(lioaktvviniu
įstaigos dabar sijoja ir Pet- deb klll.į(, jjn;
rovo Įvardytus snipus pra-^ žmo ,vbei Tokie
deda imt, uz pakarpos „ ,debesys vėjo gali būti ne&. 
tai c vu. 1 j jahaj toii jr net gali, ap-

.e L?' ai "i- sukę žemės kamuoli, grįžti
ką ir vienas tokių yra sena-susipažinęs su Austrah- * kurfe juQS leį.

jos gyvenimu, atrado jį r
, -------------- ,............. ........ .................. .............. . daug pranašesni ir geresnį °KolM-lto bomba vra pas.

eigose:” Tokie ir panašūs komunistais ir komunistuo-'kėjo Dr. OppenheimerĮ su-Kaip sovietisKas lojus, o to-lkutinig saužu(|vbės mokslo 
"I)a?lnnktl,žodis. Jei kada kokie no,-s 
tok' n;t Jd^Tatoriai pavargs beval-

Tai buvo 1926 metais g,uo-'?avim?-. Pasl>ylė balsai už 
Idžio 17 d. Ir P>'«- Daug itakmguGeneralinis —

pirmame ir.; . , .‘žmonių, mokslininkų, atsa-
I tą Tautos Tarybos raštą 'nutarimo'lšn1Tkdn7me'l;?minS« ka,01 ™jininklJ

‘ " <šmeto-! (kaip generolas Groves,
geriau už‘vadovavęs atominės bom- 

aš priimu aukščiau pažymė-viską rodo, kas per paukštis^05 gamvbai ii paskyręs
tą Lietuvos sosto pasiūlymą buvo tas “tautos vadas.”

Sekretorius.
antrame Vasario šešiolik-

t- - lamus nueitu.' tnąio<; rintarimn išniek
ija pasirodys nepajėgi išspręsti taikos atstatymo Ko-|buvo gautas toks kunigai!^ skaisčiai šviečia A S 
j, kur veikia karo paliaubos, ir ypač Indokinijoj, kur ėio Uracho sutikimo raštas: nos vardas kas o-ėris

Oppenheimerio Galvosūkis

Dr. Oppenheimeri Los Ala- 
mos laboratorijos vedėju) 
griežtai pasisako už moksli
ninko ištikimybę. Netrūks
ta balsų nė prieš mokslinin-

“Dr. J. Robert Oppenhei- nesislepia, kad jis l936-',toriaus McCarthy balsas, 
mer suspenduotas savo par-' 1942 metais bičiuliavosi su -Jis sako. kad jau senai rei-

nutarėdėl ir 
laisvę.”

Nelabai senai toks pat 
jivykis buvo ir Japonijoj, 
;kur Maskvos šnipinėjimo 

šnipas

žmonėmis. Jis ne- spenduoti. 
ko-1

nesislepia,- Dr. J. Robert Oppenhei- 
jis norėjo mer yra ateivio sūnus. Jo'

‘t'35 atke!iav0 i Amerik?itinklo””v'vnausiai 
kuns pa- 1U-^ mei^aitę kun buvo l7 am£iau? lš y okietl. 

bom-Komunistų partijos nare1 • »« » ,
!Dr. Oppenheimer prisipa- .................. . ;nadoj pabėgo žinoma

milžiniški antgalviai perei-.janciais 
tą savaitę papuošė laikraš-Jsislepia vedęs buvusią 
čių pirmus puslapius.

Dr. J. Robert Oppenhei
munistę. Jis 
kad savo laiku

mer yra nekasdieninis žmo- 'es^ ' ieną. dabar 
gus. Tai “vyras, «o_*rusią mes
dirbo pirmą atominę
ba.” 1942 metais vvnau-
sybė pavedė Dr. Oppenhei-.^'•a davęs nemažai. pinigų- oktij.

komunistams Ispanijos pi-į kalba ir
_ ___________________ _  „ . _ „_v _________ _______________ _______ . karo .lojalistamf,kalbomis, ___________

ir Indokinijos tautų dabar vyksta ir tuo žvilgsniu, atrodo.(Meksikoj, kur ir buvo pa-*emti, o po pialaimėto Kaio;?angkrito kalba, bet 
bus padalyta didelė pažanga kovoje prieš gresianti bol-'gaminta pirmoji atominė į'bJv1.9”6"37 merų makosi ni 
ševizmą pietryčiu Azijoj, kur kolonialinės politikos liku-Įbomba.
čiai trukdė kovą prieš nacionalinėmis spalvomis nusida- Atominė bomha buvo 
žiusi bolševizmą. jbandyta 1945 metais 

ii' IV U. \ Alinu V UII<X U U v I

(lydami savo pavaldinius ir 
nutars sau ir pasauliui ha- 
rakiri — kobalto bomba 
jiems gal: puikiai pasitar-Rostovorov pabėgo pas ame- ...... . ,jos. Mokslininkas sakosiir-k:pz:ni. o 104^ mpTa;ą va_ nauti. Šiaip jau apie tą 

Oppenheimer pnsipa-jSeniau vi?ai nesijdomavęs’naHoi- n;hpfro žinomas Igor ?.\nk.la .vi?i kaIba tik su pa'

ipenheimer neužsigina, kad 
brolis ir brolio žmona 

laikaiš- J° . 
liepos Kuri

nistų parti jo<X V.V7IIIIIIV.

luina? |
Ra ir ekonomiRa. JlsiGuzenko, kuris išdavė Ka-jSI ai9eJ1Tnu-

nados vyriausybei platu ., . » o1, * • • 1 •: ,-‘'Kaip su Kontrole:tinklą atominių ir kitokių
bolševikiškų šnipų. Į Juo baisesnius ginklus

Petrovai, Guzenkos ir Ra-'žmonės gaminasi būsimoms 
jda neskaitęs laikraščių, ne--gtovorovaj ro(Įo> ka<j ir. imtynėms, juo

ir ekonomika. JiyGuzenko, kuris isc 
rašo astuoniomis 1, 
tame skaičiuje ir 

iki 
nieką-.

svarbiau,

sut3i iH Hčl \ ėikriiTi \nlstvhių bendros lsikvse*, r *.4. ui* v/DDPnncimBr • • • t- ------- r — — - -- ---------*_  , .. .. . • . * . * -bombos buvo numestos ant . • -ay^bmmo gvvenimo. Jis rase.; uio
nos Zeneios konleiencijo, pasirodys tik tos kon eren- Hirokima ir Na(rasaki mies. niekada nebuvęs komunistų eiie? ?ka;,ė 5ene=niu laiku 4 ’vald
cijos eigoje, kada v akani vinybe susidurs su Mask- Janoniioi ir io« tur būt Raitijos narys, nors kai ku-;žymesniuosius rašvtoiu^’ n\ k xaldu'
vo« ir Pekino pažadais ir nronao-anda Uį Japonijoj ir jos, tur out, komunistu nartiios'^me^luo;;lu- . ias^°Ju°’.vams tokie Petrovai yra tik-o. ir renino pa za o ai. n propaganda. pnsidėjo pne karo su Ja- nefn? Romunktų partijos v et anie cUenos įvvkius vi- rakštie našnnpip

nnniia nžhaimmn (siekimais jis sakosi šimpa-' nAeiidomaves' ‘ i 1 , painėj*; . .ponija užbaigimo. jtizavęs. Dr. Oppenheimer * ę Maskvos diktatoriai, siųs-
Dr. Oppen-*?enaj prisipažino, kad ko-' Bet vėliau ir tą užsidariu-Į^ami savo snipus i tižsie- 

heimer daugiausiai prisidė-*munjgtai vieną kartą ji kal-M žmogų pradėjo pasiektiems, visada turi atsimintiA p z v a 1 g a
PRIMENA URACHA IR 
URACHININKUS

Nesenai viena?
Vytautas Alantas f.Jakševi-’ 
čius). pasisakė, kad jis no-o ve-į 
lėtų matyti Lietuvos prieša
kyje karalių. Mums atro
do. kad Alantas stipriai pa
vėlavo, nes jos dvasios 
liai vieną kartą iau ir buvo 
nutarę kviesti karalių Lie
tuvai valdyti. Tam kara
liui kvietėjai buvo sugalvo
ję ir vardą Mindaugo Ant-} f,, 
rojo. Apie tą lietuviškų :tyva

Vykdomoji valdžia
ijo prie atominės bombos.bino duoti “techniškų infor-'žinios apie žydų persekioji-;Peb'ovus’ a* Kaip jie. gali 

jjpadirbimo. Jo vadovybėje maciju” rusu mokslinin-'mus hitlerinėj Vokietijoj.Jbūti tikri, kad visi “Petro-

naudai jis policijai tuoj pat'nuo hitlerinės pabaisos. Je dirba ne Maskvai.Tautos Atstovybę sudaro kol iš teoretiško spėjimo 
rūmai: Aukštieji Rūmai gavosi naujausias ir bai- 

Rūmai gjausias mūsų laikų ginklas 
!—atominė bomba.

ma. Taip rodos, bet tikro
vėje yra kitaip.

Jungtinių Tautų organi
zacijoj pereitą savaitę bu
vo svarstoma ginklavimosi 
kontrolė. Užuot reikalą 
švaistyti Maskvos atstovas 
Višinskis pasiūlė, kad Į 
ginklavimosi kontrolės de
rybas būtinai ir tuoj pat 
būtu pakviesta komunistinė 
Kinija ir net Indija su Če- 

ĮC-boslovakija. Paskui tas
ir žemieji(Taryba)

(Seimas).
t 4. Kiekvienas Įstatymas turi į 

bl>o_ būti Tautos Atstovybės priim- 
ir Karaliaus patvirtintas.

S. Konstitucijos persvarsty-
,mo iniciatyva priklauso Kara

tas

,1h

Dabar Dr. 
“suspenduotas

nepranešė ir tik po kelių Paskui iškilo Ispanijos pi-; Nesenai geneialinis pi o- paįg Višinskis pareikalavo, 
mėnesių jis tą atsitikima lietinis karas, kuris moksli-'Kurora? 
užsiminė policijai (FBI).

Oppenheimer: 
” Jam Ato-i Dr. Oppenheimer kalti-

...„i ir absoliučiai žemųjų 
daugumai.

Įstatymu (leidimo) 
priklauso Karaliui.

minės Energijos Komisija namas, kad jo name buvęsjojalistų 
RūmuĮnegali rodyti jokių atomi-

imcia- 
Minis-

karališkųjų šlapjurgių poli-|teriu Kabinetui ir penkiolikai 
tiką rašo naujai išėjusiamejTautos Atstovybės nariu. 
‘‘Darbo’ numeryje J. KJ Konstitucija bus peržiūrėta 
Ten aprašoma, kaip Lietu-jper dešimts metu. skaitant nuo 
vos Taryba 1918 metais nu kuria Karalius už
tarė kviesti Lietuvai valdy
ti karalių Urachą ir tam bū
simam karaliui statė tokias' 
salvgas:

Lietuvos (Tautos) Taryba 
siūlo -Jo Didenybei VVilhelmui. 
Uracho Kunigaikščiui. Wuer- 
tembergo grafui, jam ir jo tie
sioginiams vyriškosios lyties 
Įpėdiniams Lietuvos karališkąjį 
vainiką konstitucijos nustatyta 
tvarka.

Karalius priima Mindaugo', 
Antrojo vardą ir užima Lietu
vos sostą sekančiomis sąlygo
mis :

I. Lietuvos valstybės forma 
yra demokratišku pagrindu 
Įsteigta monarchija

II. Konstitucija. Karaliui su
tinkant. Tarybos bus paruošta 
ir paskelbta.

III. Konstitucijos pagrindai
yra šie:

Kraštą valdo Karalius ir 
Tautos Atstovybė.

L Karalius ir Tautos Atsto
vybė sudaro teisingumo orga
nus.

sakė. kad Ameri
ninkui parodęs, kad fašiz-!^os (federalinė polici- 
mas stengiasi išsiplėsti vi-j.ia) turi nemažai savo agen- 
same pasaulyje. Mokslinin-du komunistų partijos eilėse 
ko simpatijos buvo ispanui”- šiandien Amerikos komu- 
- - -- ■ - Dabar!ni?t” viršūnėlė pati nebe-

OppenheimerlžinO’ Kam ji gali pasitikėti 
Tai Kam ne.

puseje.
laikomas komunistų parti-; mokslininkas 
jos susirinkimas ir kas tai yra 50 metų amžiausnių paslapčių, jam nevalia.. _ . ---------- ,

lankyti atominių dirbtuvių'atPažinęs Dr. Oppenheim.e-’nepaprastų gabumų žmo-! 
irt bendrai, jo ištikimybė pi, kaipo dalyvavusį tarneįgus. vienas iš žymiausių. Panašūs Vargai ir Čia

tos dieno? 
ims sostą.

i V Užimdamas sostą. Kara
liui iškilmingai prisiekia laiky
tis konstitucijos, ginti Lietuvos 
nepriklausomybę ir teritorini 
integralumą.

V. Karalius renka sau minis- 
terius ir kitus aukštus valdi
ninkus lietuvius, kurie moka 
lietuvi ) kalbą ir ja naudojasi.

VI. Karalius pasižada ga- 
įantuoti laisvą religijų išpaži 
nimą.

I VII. Kara 
<tovybės sutikimo negali 
kitos šalies valdovas.

"VIII. Karalius ir visa jo šei
ma gyvena Lietuvoj: jis be 
Tautos Atstovybės sutikimo 
(pritarimo) negali daugiau 
kaip du mėnesiu praleisti užsie
niuose.

IX. Lietuvių kalba yra ne 
tik valstybinė, bet ir dvaro 
kalba.

X. Karalius renka visus savo 
dvaro valdininkus lietuvius, ku
rie moka ir naudojasi lietuviu 
kalba. Pirmuosius penkeris sa
vo valdymo metus Karalius ga-

susirinkime. Bet Dr. Op-,pasaulio fizikų. Dabartiniu} Kiek panašių vargų 
penheimer sakosi tokiamejaiku Dr. Oppenheimer yrajir laisvasis pasaulis.

iUPrinceton L’niversiteto pro-jševikai visur stengiasi pri- 
e- fesorius, jis ten vadovauja j veisti savo šnipų ir sabotaž-

jbuvęs namuose.

kraštui aiškinama ir tikri
nama.

Tokia nepaprasta žinia susirinkime nedalyvavęs 
turėjo sukrėsti daugelį!net makosi tuo laiku ne 
žmonių. Daugelio žmonių
galvose kyla , nejauki min
tis, argi ir vėl mus užtiko 
nauja Dr. Fuchs nelaimė? 

Kaip. iš tikrųjų, su

Dr. Oppenheimer kaiti
namas. kad jis priešinosi 
vandenilio bombos gamini

ais ten vadovauja} 
vienam institutui, kuriame ninku 
dirba ir Dr. Einstein.

Lojalus ar nelojalus? Į
, „ , ____  Jis pasisakė prieš tos1 širdį žmogui niekas negali

Oppenheimer is- bornbos gaminimą. bet kar-'Hysti ir niekas negali paša
P?jmui.

tikimybe?
*

Pasiskaičius plačiau apie 
Dr. Oppenheimerio klausi
mą, reikalas atrodo nebe 
toks baisus. Dr. Oppenhei- 

liūs be Tauto. At. ™er jau tris kartus buvo ty------------ ylgl pneg j* ke_tanti rinejamas.
liami kaltinimai ar Įtarimai 
jau yra senai žinomi, senai 
tiriami, senai bandyti išaiš
kinti ir todėl dabar viešu
mon iškilęs reikalas yra 
staigmena tik mums, pap
rastiems žmonėms, o pa
švęstieji Į valstybės paslap
tis žmonės Dr. Oppenhei
merio klausimą senai žino 
jo ir senai sau galvas laužė,

jtu su juo panašiai pasisakė K>‘ri. kiek ištikimas savo ša- 
visas Atominės Energijos. Hai yra tas ar kitas žmo- 
Komisijos “patariamasis ko-'£UP- Ret iš mokslininkui 
mitetas” kuriame buvo ir kdiainę kaltinimų ir jo pa
yra žymiausieji šalies mok- ?iaiškinimų gaunasi Įspū- 
slininkai. Jie pasisakė ivai- fIis, kad Dr. Oppenheimer 
riais garbingais sumeti- politikoje yra gana naivus
mais.

Mokslininkas kaltinamas, 
kad jis priklausęs prie vi
sos eilės komunistinių 
“fronto” organizacijų. Dr. 
Oppenheimer atsako, kad 
jis prie kai kurių priklausė, 
bet prie kitų visai nebuvo 
prisidėjęs. Dr. Oppenhei
mer sako, kad jis vėliau nu
sivylė komunistų partija ir

turi
Bol-

mpų
ir kartais sunku pa

sakyti, kam galima pasiti
kėti ir kam ne.

Toki netikrumą ir abejo
nes šiomis dienomis iškėlė 
mokslininko Dr. Oppenhei
merio klausimas. Reikia 
manyti, kad mokslininko 
geras vardas bus išlaikytas 
ir jam daromi priekaištai 
pasirodys be pagrindo'. Bet 
tarpe pustrečio miliono val
stybės tarnautojų kas gali 
pasakyti, kiek gali būti ne
ištikimų? O iš to ir kilo 
“lojalumo tyrinėjimas.” ku 
ris buvo pradėtas 1947 me 
tais prezidento Trumano

žmogus ir Įsivėlęs Į bolševi
kų draugystę jis tik iš pa
lengva pastebėjo, jog turi 
reikalo su falšyvais pasau
lio gelbėtojais. Jokiu ša
lies išdavystės faktu niekas patvarkymu ir dabar, prie
mokslininkui net ir nepri
meta. Lieka netikrumas ir 
baimė, kad kartais neatsi
tiktu nemalonus dalykas.

—ab.

ką su juo daiyti ar neda- Sovietų Rusijos politika ir 
ryti. Isakosi pasitraukęs iš kai

Dr. J. R. OppenheimerĮkurių organizacijų, kurios

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel 
bimus ir pajieškojimus.

naujos vyriausybės, tęsia
mas su nemažu triukšmu ii 
net su politiniais dažais nu
dažant tą visą reikalą. Juk 
buvo garsiai kalbama net 
apie 2,400 “neištikimųjų 
atleidimą, nors vėliau pasi
rodė, kad reikalas ir išpūs
tas ir perdėtas.

kad dervbose visi dalyviai 
turėtų “veto teisę.” Vadi
nasi. galima būtu sutarti tik 
tą. kam visos dalyvaujan
čios valstybės pritaria.

Dabar vargšė Jungtinių 
Tautų organizacija liežu
viais kulia Višinskio nau
jausius “pasiūlymus,” o 
ginklavimosi kontrolės 
klausimas velkasi ir . . . 
vilksis. Višinskis dar ne 
karta šoks meškos nusi
ginklavimo šoki ir rėks, kad 
jis tik vienas siūlo nusigink
luoti. . . .

McCarthy ir Tardymai
Senatoriaus McCarthy ir 

armijos vadų ginčas turi 
būti pradėtas aiškinti ba
landžio 22 d. Taip paskel
bė tyrinėjimo komisijos lai
kinas pirmininkas, senato
rius Mundt. Bet ar pradės, 
tai jau kita muzika.

Armijos vadai pakomisi
jai Įteikė savo parodymus 
raštu ir tuose parodymuose 
dar griežčiau kaltina sena
torių McCarthhy už jo ban
dymą paveikti armijos va
dus, kad jie klausytų sena
toriaus pageidavimų ir duo
tų kareiviui Shine Įvairių 
privilegijų tarnyboje. Šen. 
McCarthy bendradarbiai 
Cohn ir Carr atsiliepė savo 
kaltinimais. Tyrinėjimo ma
šina, rodos, užsukta.

.D.

Z
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

LDD 7 Kp. Susirinkimas -užsidėjo kepurę, pasiėmė
T, , ,, , . , ‘žmonelę po ranka ir išdū-.Balandžio 11 d. įvyko _ * 1i ,xr> _ . • • , . me namo.LDD 7 kuojios susirinki-, o . . J, 1 . . . , ‘ H ank Spūdis taip pat,mas, kuriam pirmininkavo . ., , . ..i o i* • j- i • • buvo puikus vyras, bet ir u 1adv. S. briedi Mus.nn-„ pį,

kim, atsilankė u u, dieną
vieseję Brooklyne LDD . „ nebc „ ti
pirm. Stilsonas su keleivio j 1 Kuopietis

LSS Literatūros Fondas

EASTON, PA.

redaktorių J 
svečiai tarė

Sonda. Abu
susirinkusiems 

atatinkama žodi. Ju atsi-
nariams Auga

Pastaruoju metu
lankymas paliko 
malonų Įspūdi.

Susirinkimo darbotvarkės'Literatūros Fondą 
svarbiausias klausimas bu- kais Įstojo: 
vo margučių vakaras. G a-i Iš Kanados—A. Frenze- 
lutinai aptarti visi su juodis, Kanados- LSS CK pir- 
susijusieji reikalai. imininkas, su $100, ir Ka-

! nados LSS Centro Komite
tas su $10, viso $110. 

žinoma. Iš Brooklyno: LSS 19 
balandžio 24 d., 7:30 vai.'kuopa su $150, V. Kalvelis 
vakaro Lietuvių Atletų Klu-'su $30, A. Žvingilas su $10,

Margučių Vakaras

Jis Įvyks, kaip

be, 168 Marcy Avė. Vaka viso $190.

i LSS 
dalinin-

LAIMINGI SULAUKĘ SAVO SUNŲ

V. v. ueorgescu šeima cahar laiminga. Tėvai sulaukė 
dvieju savo sūnų, kurie buvo palikę Rumunijoj, kai tėvai 
buvo išvykę j Ameriką 1939 metais. Tėvai nebegalėjo 
grįžti ir liko šioje šalyje, o vaikai augo Rumunijoj. Prieš 
porą metu Rumunijos bolševikai tėvui siūlė vaikus pa
leisti, jei jie sutiks šnipinėti bolševiku naudai. Tėvas at
sisakė ir pasiskundė Amerikos vyriausybei dėl jam daro
mo pasiūlymo. Vienas Rumunijos diplomatas dėl to Imvo 
išvarytas iš Amerikos, o dabar Rumunijos valdžia. Ame
rikos skatinama, sutiko leisti Georgeseu vaikams. 14 ir 
19 metų amžiaus, išvykti į Ameriką.

Minėjome Vasario 16

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Lietuvos nepi iklausomy- Aukos Įvairiems Reikalams paremti šios draugijos veik- 

bės šventę minėjo ir Kasto-' t \r.. la, kuri
no lietuviai.
ganizavo ne klubas ar kuri

vajų jau bai-j Atvyks Simonaitis 
e. Viso auku surinkta

... Wo,eesteiio Lietuviu Va- kun j8!™?™ tarnauja
Almėjimą or- 16.sios Komiteta- Lie. Lietuvos laisvinimo ir tiem-

.............................. .tuvos laisvinimo reikalamstlnn! ^’l'03 'eikalatns.
politine organizacija,! , . - . . , . ■bet SI A kuona Jos oastan- aukų telkimo vaJ*i Jau bai’,'Jvl OL/i I\LlOĮJ<i. ’JUo Į/dc'Lclll Iq.“ ._l_x

lietuviamsgomis lietuviams svarbi *7*, ’ “ Y., Worcesterio lietuviai pra-i. v.-$1,000. vv orcesterio lietu-’,1diena buvo paminėta labai ... , , 1 . . . ‘viųgražiai dalyvaujant 
miesto majorui.

Miesto majoras buvo ne-Į

dėjo ruoštis vieningai ir

ro pelnas skiriamas LSS Li
teratūros Fondui. Bileto 
kaina $2.50.

Paprastai margučių
kare drg. J. žaltys plačiai 
paaiškindavo apie margu
čiu

ir

Iš Cliffside, N. J.—K 
Bukaviackas su $20 ir J.' 
Turnavičius (iš Mayvvood? 

va-i\. J.) su $10 viso $30.
Iš viso $330. Anksčiau' 

gauta $815.78, kaitų $1,-.
kilmę, kaip juos dažo'145.78.

lietuviai ir kitos tautos ir , cc „ . ur. , „T> , . LSS 19 Kuopa ir Darbott. Be abejones jis tą pa-| v .
j • *• j • ▼ a JUSdarys ir šiemet. »

Raginame ir kviečiame 
margučių mėgėjus mūsų pa
rengime dalyvauti. Tikrai 
bus malonus vakaras.

“Darbo” Žurnalo Vajus

“Darbo” sėkmingai!, ------- vaJ4 ~ -
vykdo LSS 19 kuopa. Mū->
su žiniomis iki šiai dienai:pabrėžė, kad ir parapijines kikams atėjus 
kuopos nariai jau surinko mokyklas tautiniu požiūriu aukos, atsakė:
apie 70 naujų skaitytojų. 
Kuopos narių susirinkime 
nutarta vajaus rezultatus 
suvesti iki balandžio 20 d. 
ir iki balandžio 25 d. pa
lėkti atsįskaįtvma LSS 

• “Dar- 
Sekti-

LSS 19 kuopa pirmutinė 
surinko kelias dešimtis nau
jų skaitytojų. LDD 7 kuo
pa nenori pasiduoti, Vie-!tiv_v! 
nas J. Buivydas jau surado Centro Komitetui ir 
14 naujų skaitytojų ir tikisi bo” administracijai 
dar daugiau jų rasti. Drg.
B. Spūdienė taip pat jau tu
ri naujų skaitytojų, bet jei 
ir kiti nariai nepasitemps, 
tai 19 kuopa mus pralenks.

Kadangi kiti draugai tik 
pradeda Įsijungti i darbą, 
tai kuopos susirinkimas nu
tarė prašyti Centro Komi
tetą vajų pratęsti iki gegu
žės 31 d. ir per tą laiką at
sigriebti. Manome, kad 
mūsų prašymas bus paten
kintas. Taigi, vyrai, mo
terys, i darbą!
Negalavimai Mus Užpuolė

Mūsų kuopos stipriausi 
vyrai, J. Buivydas ir

mažai nustebintas, kada
jam buvo perstatyta
SLA kuopos pirmininkas J.
Akšys, kuris šioje šalyje yra
tik trvs metai ir kuris pir- ,• • į .... . < i Vasariominmkavo minėjime. Ma- 
joras sake, kad naujieji at- 1 J ,

«iu organizacijos sudėjo ,. . . . .. ..musW ft-v napal -nikų lanus Pa£arbiai sutlktl !)nimtl,.>-^.5.06, pagal aukų lapu. ,. .... Kptuvininka Mažo-
Isurinkta $331.50; minėji--° i * a-ąi ą A sios Lietuvos Tarybos pirmuose suaukota $414.67. ... „ , 1 .*. ...... . mininką Erdmona Simonai-Siam vajui reiksmmgon tai-.. , “ ,

musukon atėjo Aušros Vartų pa- .kuns Worcesteryj« lan-
rapijos prelatas K. vtJys, kys?s gesuzes ?.3 d' .?a

parapijoje Vada,ys P'an^imą plae.a- 
jai visuomenei.

prelatas 
surengęs savo

16 minėjimą iv J°> 
ALT Bus Jaukus Pokvlis$100 Įnešęs

u(reikalams bendrojo komite-į n o i „zu- •eiviai, patvre bolševikų x ... . x .. . 4 Gegužes (May) 2 d., se*-1 • • . ..... ^ to įzdan. Antroji gi lietu- ,. • , kn , . - ♦vergiją, yra geriausieji bu- . .... ..^ madieni, 1:30 vai. po pietų
dininkai prieš bolševizmo
tvarkos žiaurumą. Toliau , .......
majoras kalbėjo apie Ame-'^V .^^-V^’šiamas jaukus, menine pfo-

J ? .maniem, 1:30 vai. po pietų ;;U !>a‘ aPMa, nors ir lenge ,Jetuviu pniečiu Rlub{) sve. 
V asano lo minėjimą ta- (ainėj -12 Ve,.n()n gt ,.uo. 
ciau aukomis prie ALI pi-.. • , ___ • _.z
V

• či 
niginio vajaus neprisidėjo. grama paįvairintas banke-rikos pastangas, kad visa

me
demokratinės . ................
tų apsisprendimo teisė. liejas ai. zemaiiams. 'miršti ir lietuviški reikalai.

Jaunos mūsų mergaitės’ šia proga prisimintina, Pobūvio dalyvius skambio- 
į inko aukas ir surinko $54 ^a<I Lietuvai Remti Drau- mjs dainomis palinksmins
pavergtos tėvynės vadavi-'gijos seimas, posėdžiavęs ^rs. M. Meškienės vedama 
mo reikalams. 1 vasario 7 d. So. Bostone, moterų choro grupė; jauno-

Baigiant minėjimą buvo'A.LJ paskyrė $300. Tad sjos vįetos lietuvaitės pade- 
parėikšta padėka SLA kpA’iso minėjimo komiteto ir Rlamuos ir pianu paskam-

Įpirmininkui J. Akšiui už L. R. Draugijos iždininkas bins. Spaudos atgavimo 50 
— J.

pasaulyje viešpatautų j1 ,vajau^ kom^" tas. Šiame pobūvyje, šalia
kratinės laisvės i,- tau-£?. l'>'"1!n‘nka™ vietos vei- sod užkandži nehus už.

. . (ketas M. Žemaitaitis. t .... . ... . -

ne visas tegalima teigiamai —Ko jūs čia atsivilkote 
vertinti, o kai kurios jų yra.ubagauti

Įsėkmingą minėjimo orgam
__________ į žavimą ir ypač padėkota !tuv

.. 'poniai S. Lušienei už gar- 325 sumą. 
n papra^us.dįiai paruoštus užkandžius. Kita stambi auka, $200, 

Po visako klubo pirmi- persiunčiama PLB \ akarų

Dvareckas Amerikos Lie-ĮTne(ų sukakties proga ban- 
,’ių Darybai pasiuntė $1,-kete kalbės “Laisvės Var-

net žalingos.

MANCHESTER, N. H.

Atidarė duris ir 
išeiti.

Pinigais aukojo: 
Po $5—O.

V. česnakienė

l>o” radijo vedėjas P. Višči
nis.

Rengėjai — Amerikos L.
16-toji kuopa 

, —.. tikisi gausaus 
Vakarų Vokietijoje pa-lietuvių atsilankymo 

Įfundijo. Bet fundijo ne vi-jamai. Iš sios sumos, $100
. . . siems minėjimo dalyviams, paskyrė L. R. Draugijos

L' 1^,n.e’“Dipukams” fundo nebuvo,jseimas ir kitą $100 L. R.
ė, \. GaaeiKis, bent man ne(jaVg Negi j Draugijos vvorcegteno l=ss 

verksi žmogus negavęs kar- skyrius.

paprašė bą

ninkas P. W. Lūšis pakvie-j Vokietijos krašto valdybai.y. Sandaros 
tė minėjimo dalyvius i klu- j°s išlaikomų vargo mokyk-—kviečia irminėjimo daly
juą pasisvečiuoti ir ten už-(lu

Kadangi mūsų kolonija į' Haugčia. K. Kišiėhs,"7 ?an„n.edav.$.„
maža. tai ir jos parengimai 
neduoda pelno. Tą turė
damas galvoje Balfo sky
rius nutarė parengimo ne- 

o pinigus ir kitką 
rinkti lankant visus lietuvių 

Jonas Valaitis, jau namus.

nas pavyzdvs kitoms kuo
poms ir paskiriems vajaus

—K.

. ruošti.Geriau .

vykdytojams.

J. Valaitis Jaučiasi

Drg.
metus sergąs, jiaskutiniuoju 
metu kiek pagerėjo. Sako
ma, kad jis buvo gydytas 
ne nuo tos ligos, kuria ser
ga.

NEW YORK, N. Y.

Bendruomenes Konferencija

I. Nauragis Sveiksta
Buvusiam Lietuvos ope-

Krygeris, V. Matulis.
Po $3—V. Mikšienė,

Andrejūnas.
.. ?,°„ J- 2, jie skirsto lietuvius i vaišy- VVorcester
Krikščiūniene J- Vizims, P. tjnus ir nevaišvtinus? ' jkojo $25. 
Semesis, M. Zarambiene, S.
Antanaitis, K. Bernotas, A J Beje, minėjime buvo ir 

bet jis, kai
. ... _ . ----------- ...  ----------------  —o---- kalbant apie pa-

ne iiA-ai neapleido ne mv-R Lukoševičius, K. Si-vergtų tautu kančias, pasiė- 
muntis, A. Žukauskas. Ke- mė kepuraitę ir išėjo lauk 
li a.kojo mažesnes sumas.

A.

čiosios paragauti, bet Įdo
mu. kokie žmonės mūsų 
klube šeimininkauja, kad

Iam įeikalui pasiaukojo KiųUĮjg, y čeplinskienė, A. ponas Sharkey, 
A. Žukauskas 11 \ . Matulis. Urbonavičius, M. Zubaitie- išgirdo kalbar

Balandžio 10 d. Įvyko ke-j 
lių rytinių apygardų atsto- ’YJe 

F.’vų konferencija, kurioje da- 
Spūdis, pradėjo negaluoti.jlyvavo per 80 atstovų. Kon- 
Prieš keletą mėnesių J. Bui-jferencijoje pranešimus pa
vydas buvo susirgęs, 1,et darė kun. Balkūnas, Blazas. 
jau pasveiko. Tačiau vis Bielinis, Naujokaitis ir kt. 
dėlto nebe tas vyras. Se-J Iš pranešimų iš vietų pa- 
niau su draugais ir stikleli aiškėjo, kad bendruomenės 
išlenkdavo, ir užkąsdavo, o organizavimas eina labai 
dabar nei geria, nei valgo? palengva.
nei rūko. Seniau susirinki- Mokytojas Naujokaitis, 
mui pasibaigus užsukdavo bažnyčios žmonėms artimas, 
pas Bill Welton, o dabar žmogus, savo pranešimej

no lietuvio buto. Daugu
mas žmonių buvo dosnūs: 
vieni davė pinigų, kiti ap
rangos, bet gaila, kad pasi 
Laikė ir tokiu, kurie jokioj
aailesčio nejautė savo bro-|Sąjunga $5. Viso surinkta'ly 
liams. kenčiantiems užjū- $120.

j Dalfo skyrius turi 16 na 
Štai save vadinas dideliu riv. 

kataliku, kunigo tėvas rin-

Jaunas Eastonietis.
V. S.

. J. v.
parapija davė $25, 
Klubas $10, L. D.

Kultūrinio radio pusva
landžio “Laisvės Varpas” 
palaikymui L. R. Draugijos 
VVorcesterio skyrius paau-

Idomus Koncertas

solistui Ipolitui Naura- 
giui padaryta didelė skilvio 
operacija. Ligonis sveiks
ta.

NEW HAVEN, CONN.

Netoli Woodstock, Ilk. ark- 
s spyrė i pravažiuojančią ma- gramą 

šiną ir pramušė jos šoną. Vai-! 
ruotojas susirūpinęs, ar drau 

idimo bendrovė patikės jo aiš
kinimui.

Worcesterio Lietuvių 
Tremtinių Meno Mėgėjų 
Ratelis, žinomas savo pasi
rodymais ir' kitose, šalia 
Worcesterio, lietuvių kolo
nijose, balandžio 24 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje 
ruošia Įdomų koncertą. Pro- 

atliks Bostono Lie
tuviu Vyrų Choras, vado
vaujamas komp. J. Gaide 
lio.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA
Meni Pbarmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

P. Andrejūnas.

Jie susižiedavo! Jos tėvas aali šv ąsoti s. 
Jis tauoė. todėl vestuvės bus nuošnios!

SAV1NGSBANKS
of Massachusetts

'-'K ' ■■■■ ,

Tkert’i nt nter — 
look for the voris 

"SaviHgs Baiti”or
"IastilJlioii for Sooiags. ”

pirmoji
ruošia-

SLA Pokylis
SLA 142 kuopos metinis 

pokylis Įvyks gegužės 15 d. 
L. N. B. svetainėj (243 
Front St.). Jo visi jau se
nai laukia ir jis bus tikrai 
Įdomus. Bus vaidinama 2 
veiksmų komedija “Marty
nas Špokas,” Manchesterio 
lietuvių choras padainuos 
gražiausių lietuvišku dainų. 
Po meninės dalies bus šo
kiai gerai muzikai grojant. 
Neabejojame, kad progra
ma visiems patiks, todėl 
kviečiame ko gausiau daly
vauti.

Komisija.

Pirmoji Gegužinė
Lietuvai Remti Draugijos 

pirmojo skyriaus 
pavasario gegužinė
ma Babrausko pavilione, 
Izeicester, Mass., gegužės 9 
d.. Motinos Dieną, sekma-

Ar turi šių metu “Kelei
vio” kalendorių? Jame yra 

dieni, tuojau po pietų. Tau- daug gražių, Įdomių skaity-
tiečiai privalėtų gausiai ge-|mu. Nusipirk, nes nedaug 
ružinėn atsilankvti ir tuo beliko. Kaina 50 centų.

Nuotakos tėvas gali nesirūpinti ir 
džiaugtis dukters vestuvėmis, jeigu 
jis taupė iš anksto tam laimingam 
įvykiui. Du iš trijų Massachusetts 
gyventojų taupo Taupomuose Ban
kuose. Reguliariški indėliai greit 
auga. Dividendai padeda sutaupoms 
didėti. Ir, kas svarbiausia, kiekvie
nas centas yra pilnai apdraustas 
pagal Massachusetts įstatymą.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimu, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
dar’oo, 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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1\ /I 1 1* O . \ J • • •|Ar tai gali būt?
Maskolių omurto V aisiail -Tik™: “T™” ,fil• ;mas organizuoja džiunglėse

n . vi,- _ ' . . . . (kolūkį,” arba—“TarzanasRytų Vokietijos pramone Muilo įstengiama tik sven- kolūkio pirmininką* ” 
atsidūrė ties bedugne: nėra tems nusipirkti. Medžiagos, §įe juoĮęaį matyt paskli- 

tegaunamos tik juodajame1^ po visą R^/nes ne- 
turguje. Tik brezentmiams-senaj tos fįimos demonstra-
bateliams sukrapštoma ska-Įvįma uždraudė dėl “demo- 
tikai. Pradžios mokslas’ralizuojančios linkmės.” 
privalomas, bet įstatymas y. žarsteklis.
nieko nekalba apie basus!_____________
vaikus. Tokie žiemai sėdi Ką BALF’as
ant krosnies. Koichozinin-. p CAmiūZUai?
kės, kurios gyvena netoli: *JF«W*»* 
miesto, paryčiais skuba su Kartais ima ir

žaliavų, o jei ką pagamina, 
tai unkšta transporto prie
monių eksportavimui. To
dėl sutarčių su užsieniais 
dalyviai vienas po kito atsi
sako veikusių prekybos su
tarčių.

Norvegija tiek išsiuntė į 
Rytų Vokietiją prekių sko
lon, kad paskutinėmis sa
vaitėmis visai nutraukė eks- pora litrų pieno parduoti, toks klausimas: Ką Balfas 
portą į Rytų Vokietiją, nes kad parneštų iš kepyklos duoda Vasario 16 Gimnazi 
nėra vilties atgauti susida- porą svarų duonos varnams, jai? Kokia iš jo nauda ta 
riusias skolas. Suomija bu- Pieno iš turimos karvutės gimnazijai? O dar kaip 
vo sutarusi už 5 milionus sau nelieka. Duona mieste ten su tais pinigais, kuriuos 
dolerių vertės parduoti Ry- gaunama tik pirmomis po gimnazijos rėmėjai ir kiti 
tų Vokietijai celiuliozės ir atidarymo valandomis. aukotojai siunčia per Bai
ui liek pirkti tekstilės. Kai! žj visai Tą?.................................
suomiai gavo pirmas «nm- vena Latras, gii- Atsakymui paimsim v.e
tas tekstiles, tai jiems *ga-;tuokIis |ėšik sukčius,metus-

...... . Sat-tinginys, vagis-i Lietuvą!) .Fei ,tuos
Čia isUmnna ’ snrandim 'gimnazijai persiuntė 18,.

VU JAISIAS ANGLŲ TANKAS

Balfas
sonijos fabrikų gaminamo
mis medžiagomis ir sutarti
nutraukė. ~ igo. Kori išsilaikyt darbe/6 DM, būtent, 8,929.-

Turkija užsimanę nupirk- norj atsikrat t p,.jekabiu, 62 DM daugiau, nekaip kad 
u aumasinų. DKW jmo- nori enkavedist0 akį kieK tie pinigai kiekvieno auko- 
nės /tetekau mieste. paga-' imcl.kti> norI nolmas tojo būtų buvę siųsti tiesiai 
mino turkams 70 važiavimo,ui(iintl.. .(, k> a[ė. gimnazijai pašto peria,do-

Apaun tuikai!Jūną kįšk . jo kjs<,nę mis, pagal kūnas paštas is-
liūs.

jsiaugina sprandus,'g^nazijai
4:kaip buliai, iš lietuvių var-,eib~b dolerių arba 87,-

•‘aparatų.
ir atsisako. Jiems, girdi,
reikia iš automašinos pro , jnį 0 kai pasibai. 
stiklą žiūrėti, kas dedasi

.Naujausias anglu lankas skaitomas vienas geriausią. 
Daug tu tanku techniniu patobulinimu laikoma paslaptyje. 
Tankas pradedamas masiniai gaminti anglų karo dirbtu- 
vėse 'lankas vadinamas “(onųueror.

Ar Dėl To Nustojo Teisės į 
Nepri klausomybę?

Švedų spaudoje vėl kilo toriai, Pabaltijo diktatūrų 
ginčai dėl Pabaltijo tautų naudojamos valdymo prie- 
subrendimo savarankiškai menės toli gražu neprilygo 
gyventi. 1915 metų lapkri- Hitlerio ar Musslinio prie- 
čio 23 d. Švedijos užsienių spaudai ir terorui, 
reikalų ministeris, kalbėda
mas parlamente dėl pabal-f .... ....

išdavimo Sovietams, tIS Jabai Papiktino 
pasakė, kad pa bai- n<‘ 2O(

tiecių 
taip ir

Punta tavo paskutinį 
P2

gė—ištrems iš tėviškes

shingtonemoka pastoviu kursu 4.17|tiečiai politiškai yra nesu- 
DM už doleri.

Chase National Bank susidariusia padėtimi
Balfas su-'dėtis atstatymo darban j>o ... 1 *gimnazijai vietų Sąjungos rėmuose, 

įmanoma kirtus pinigus, per visus Nesubrendėliais jis
metus tėra paėmęs $1.05 dėl to. kad ten buvo ivesta mokratinej 

• kaip matote
dimu

viai 
steno

Įbrendę ir turi skaitytis su '!al JUH>tai

Alenas Amerikos laikraš- 
Audė- 

;. kad esą ir Wa- 
dirbantieji lietu- 

rvšium su Ker-
komisijos tvrinėji- 

gt)_ mais turi “truhelio,” kai 
reikia Lietuvos konstituci- 

laikė j°s vystymąsi parodyti de- 
šviesoje. O 
to laikraščio

—Tegul bus pagarbintas, mestu nors vieną ant Mask- 
Maike:

—Sveikas, tėve. Aš ma
niau, kad būsi jau išvažia- žitkas mėtyt jas i pustynes? nematyti.
vęs i farmas. —Tėvas nesupranti vals- Karl-Marksstadto (anks- jg^ėgti į laisvąjį pasaulį.

—Pastanavijau neva-tvbiu politikos. Tos bom-^au Chemnitz) ir Plauen kasdien į Berlyną atbėga Pasto Išlaidų uz 29 perve-įdiktatūrinė santvarka. . ....
nuėjės ant Šos sprogdinamos dvkumojjekstilės fabrikai dėl stokos ~ t šimt j J • -dimus pinigų iš Amerikos- pasipiktinimas (tam pasku-

rodos pas savo frentą /.a-tara. Kad pasaulis matytų “«d™nue?. v^. “T “"? glaudžia, maitina, kitu Xkes«u |tu atsiliePė buv?s Estijos mas buvo savas) visai be
wTPistėtoJv^k&anšlT^s' Apie'siunčiamus pinigus ™nisteris pumininkas A. reikalo. Tikrai, dažnai 
nrrraniy iHin^ kurine ne gimnazija visada gauna iš be1’ Latvijos auks- mums reikia teisintis de-

įpakavimui. mnk^r^dalina mai ^lfo pranešimą su nurody- gausiojo teismo narys M. mokintinio pasaulio akvse.
Laikrodžiu fabrikai vai-drabužius ir kita. Tai pa-mu’ kas auk°j° (adresas), ^akste m Ignasi šėmius.. Lie- t, tas nėra lenerya. Vokie- 

nrntrdini h- • v a + r t r f * ** kiek aukojo ir kuriam tiks- tUVOS rašytojas. -Jų įastas tis ar italas, didelės tautos
, . ., , piOrini''dziai pranese, kad netrukus vergtam lietuviui neįmano- “ Tuos n.-ane^i atspausdintas plačiai skai-.iengviau pasiteisina o mu-

jos sudegina viską per ke- mas turi dmeles reiksmes.visas darbas turėsiąs susto-ma pasiekti. 'mus riniiaziia ar kuri re tomarr*e liberalų “Gagens'mis matote dėl to laiko ne
lis simtus mylių. \ e. sako, dabar. Kai demokratmesĮti, jei nebus parūpinta už- Ir taip, metus akis į vir- -C Nvheter” laikraštyie.
japonų fisermonų ši pai. ką valstybės ruošiasi Ženevos'į.jeny gaunamų dalių. Švei-šų ar apačią, visur matai, 
buvo už dviejų ar trijų sim- konfe* meijai su Sovietų carija kreditan dalis siųsti ką reiškia maskoliaus šei-

mestų neis vieną ant .uaso......... -s -------- ------------7 ge—IStrems 1S teviSKes. ir.,----L. ,
(vos. tai gal mažiau komu-|ant kelio, o čia stiklas toks v^j matome skirtumus: ^ew orke, kur 

- nistų beliivtų. Bet koks pa-Įbanguotas, Kad pro jį nieko ~ Lietuvos nepabėgsi, gi įgienka ii .laiko
rusų zonos visgi

žiuot. Buvau
) frentą

cirką, tai jis vokuoja, kad Amerikos galybę. Rusijai 
neužsimoka niekur važiuot,-tas pasako, kad tokia bom
ba, sako, jeigu tos vande-ba galės nukristi ir i Mask- 
nėlio bombos pradės kristi va. jeigu ji nesiliaus kuis
ant miestų, tai ir ant farmų č-ius pasauly sumišimus, 
ratunko nebus, ba, sako, Ypač tų bombų

no darbus. Kitur vėl guli 
eksportui paruoštos koji
nės, nes ti-ūksta kartono

tų mylių nuo tos salos, kur Rusija ir komunistine Rini
tą bomba sprogo, visi buvo ja. 
apsvilinti ir fisermonų 
kraujas suspoilintas. Na, '
tai ką mačy s bėgti? Kur
tik būsi, vistiek bus kaput, kai

—Tėvas perdaug tų bom
bų nusigandai. Nešioji kar
dą, nori būt generolas, o 
bailumas kaip zuikio.

toliau nesutinkanti. Ta mininkavimas—matai “su
proga galima pažymėti, kad vietišką žmogų.” O jis su-( . 

azietos rašo, Mai- Rytų Vokietijos gamybos elgetėjęs ne vien medžiagi- ?irr*nazi.la 
Ke. Kari ir Rusija jau turi laikrodi reikia visai kitaip niai, bet ir dvasiniai
išsidariusi tokių bombų.!įsivaizduoti. Pigiausias ki-žodžius rašančiam teko

‘ kodėl ji jų nesprogdina?’šeninis kaštuoja apie 
-Rusija, tėve, nori atsi-,markių, liet, po trumįK) lai-nės uždangos. Rausti teko.

įvežti konferencijon kitokį 
trupą. Ji paskutinėm!
(dienomis labai sustipr

-Bet
kad šluos vu?1:

lui aukojo, 
mus

vieg/is enriL-Ftn NyKetei' laiKl'astVie. 1 ciiLi-onfliicm\i.cija visaua irau suui\nii- - - - .
ti su aukotojų laiškais ir ki-’ Jie įrodė, kari carinė Ru-pa’svai gyventi 
tais daviniais. sija tuos kraštus visaip čiul- Jej jau diktatūros prieši-

Pašalpų per 1953 metus pe, o pumojo Paulinio njnkams lenka svctimuju
)S Balto yra ga- karo metu jie buvo dar la- akvsc reika|a ..šveininti,”

tautų 2,8to svarų, biau nualinti, bet tapę ne-!ta- tyg (|iktĮ,tūros jabnin.
cukraus 3.0UI) sv.. sviesto pnklausom, jie ekonominėj.^ kaltininkai turžtų

liu 3,-srity padare rudele pažangai__ i... ■. __ ______ :
Į 500

daugiau sutikti iš už geleži-11“!?° S' j v - «
- - ■ -oo sv>, drabužių 2,400 sv., ir

nevertus 
ir tvarkytis.

pieno miltelių 3,-srity padarė didelę pažangąr^ j krūtį mušti 
dar pajėgė pravesti gi-Jiė̂tis už savo mirtiną nuodė-

—Palauk, palauk, Maike, 
nebūk toks krabras. Nusi-/'.’/b>' 
gąsi ir tu, kai tos
lio bombos pradės kristi.
Tik aš nesuprantu, kodėl 
vandenėlis turėtų deginti?

—Pereitą sykį aš tėvui, 
rož.os, gerai išaiškinau, kad 
tes baisios bombos daromos 
ne iš “vandenėlio,“ bet iš 
vandenilio.

—Maike. tu turi mistei
ką. Pereita nedėldienį a 
tyčia klausiausi lietuviškos 
įadijo programos, kad suži-! 
roti iš kokio štofo ta bom-i 
1 a padaryta, ir radijušnin- 
kas aiškiai pasakė, kad iš 
vandenėlio. Tik aš visgi 
negaliu išfigeriuoti. kodėl 
vandenėlis turi tokią vel
niška šyla? Jeigu jau bū-j 
{u koks didelis vandenynas,! 
na, tai sakyčiau, kari gali 
pagimrlyt baisu patapą, ga
li būt sūdna diena, ar kas; 
o dabar tik vandenėlis, ir 
tokius nesvietiškus dzivu- 
liongus padaro!

Indokinijoj karą prieš pran-iįįo lanku apvilktas. Stuk-tų augančioj prarajoj trokš- ti 11,793 DM.
telėjai į ką—ir visa subyrė-tantiems kartais raudonieji Už pinigų, maisto 
jo. faraonai pa beria Vakarų dūktų ir

Dantų pasta stiklinėse kultūros trupinių pasturla- siuntimą

Jeigu iki konferen-
vandenė-’cl-,os komunistai prancūzus 

tenai nugalės, tai Rusija at- 
ive< konferencijon komu- 

nistu k'imėjimus ir pasa
kys : žiūrėkit, ką mes ga

miams.
Teisybė, sakė jie. dikta- 

kitų daiktu per- būrinė epidemi ja is Italijos, 
bei patvarkymus Vokietii°s ir Lenkijos pa-

pro-

valstybes

lim. Jeigu jū- 
nės valstybės,

i as 
\ rnerika 
lyti savo 

—Taip,

paėmęs jokio 5’ek® Pabaltijo
i bet jei tokios senos kultū-

ir vis širsta, kai 
jiems primena jų

kas nors 
“grieką.”

Ž-tis.

įsidėmėtinos Mintystūbose. Dugnas medinis, ji kus. Minėsiu kino filmas. Balfas nėra
reikia pirštu stumti, kad iš-'Pamatytumėt, kaip puola atlyginimo. .....

pastą. Mėsos i. minios Vakaruose gamintą' A. Giedraitis. ny“a^~V"a ‘®™u *“Jį naciai žinomas visnome-
_________________ jnuo šitos ligos, tai kaip ga- mninkas Kipras Bielinis

•Įima reikalauti, kad su žy-!PraeM rudenį atšventė 70
HoloTldŽio Mėnuo Jmiai didesniais sunkumais amžiaus sukaktį. Čia

Amt>rikn<i /«/oriin/,besi^runiiančios Pabaltijo stai kelios tikrai prasmin- AmenKOS Istorijoj ltautos turėjo pa,.Ofivtį di. gos ir įsidėmėtinos mintys,
'dėsni atsparuma. Juk dėl kurias Kipras Bielinis viena 

didelių Amerikos t0< sako jie nefitaiams nei ar kita proga yra pareiškęs, 
įvykių buvo kaip __ i

gautum Mėsos ir minios Vakaruose
f'.emokrati-jžuvies konservai stiklinėse, filmą! Jos leidžiamos ne 

pirkėjui duodama iš geriausiųjų, bet, ve, Rytų 
jneįvyniota. Vandentiekio Berlyne kiekviena banaii 

amzdžiai namuose stikli- scena kino lankytojų pil
dai (ši “naujovė” vartoja-imama didžiausiu 
ma ir Lietuvoje), stogų lie-kinimu. Gi ru

filmas de-‘ Daug 
kinai tus- istori jos

mums nenu- Duona
eisim toliau.

kad
paro- pasiten- 

s ir ki-

Jeigu tai būtų iš tikro 
vandenėlis, tėve, tai užtek
tu ir lietsargio nuo jo apsi- 
saugot. Ir tokios bombos 
daug nekainuotu. O dabar 
jos kainuoja milionus dole- 
i iii.

—Bet pasakyk, Maike, 
jeigu jos tiek daug kainuo
ja. kodėl Vašinktono val- 
d'”ia be reikalo jas juzina? 
T'rm ias mėto ir sprogdina 
rnt tuščiu salų, kur niekas 
negyvena? Jeigu jau nu-

tu rokuoji 
tenai galės 
bombą?

te ve. Ameirka 
, adės ant konferencijos
-falo vandeniiio bombą ir 
pasakys komunistams: štai. 
ką mes turim! Jeigu Jūs 
oandysit pagriebti dar nors 
vieną kraštą, tai šita bomba 
sprogs Maskvoje.

kas bus. Maike, 
jeigu šita bomba sprogs ant 
konferencijos stalo?

—Gali būt visaip, tėve. 
Bet iš anksto aš nenoriu 
nieko pranašauti.

—< ‘lrait, Maike, dabar 
aš eisiu ir pasakysiu Zacir- 
kai, kad su ta bomba 
būti visaip.

gali

Di rbo unijos šiandien nariu 
penkius kartus daugiau 
į u turėjo prieš 1S metų.

turi
negu

Di’ 
vert i

im-'s ir mirtis mažiausiai 
pasitikėjimo padarai.

—Grušas.

___ _ atsparumą.
Ame’k to, sako jie, nei italams

kuojamos po 20, bet par-tutėliai. Čia dažnai vadai tiktai balandžio mėnesi. Aokiečiams ai lenkams
modamos ir po vieną, ne-griebiasi suktybių. Skelbia George Wa"hi^on bu-7a5 nen?',1 at'ml' teT hu‘. .A0™1'.
ivvniotos. rodysią vakarietiškas fil-'vo prisaikdintas 1789 m >'■ I’<‘.P''lkla.uson’us; Nenei-tik orgamzuo , .r drausmtn-

talima būtų mas, o suleidę žmones i sa-'-ais balandžio 30 d. Ig!a ‘r .rUS', taU^' teV zm™es’ bu;''* z,n°’ k-°
prirašyti, kaip atrodo, lę. paleidžia . . . rusišką fil- Abrakam Lincoln buvo'^ž 'a™l jala,d^1^K

. . - . x mybę, nors ją jau nuo dažniausiai tik verkšlena irmaskolius seimininkau- mą. mirtinai sužeistas 186o me- if.ę- * i i • -• , • , • , - ,
tu i i, • - n •••iv * i- • \ |191< metu kankina ziau-deiuoia, bet nepasiekia to,Tik mesk vakarmiuo-, Rusijoj kelis metus rodė tais balandžio 14 d. ir kitą • , • ?.•„ u:L i • 1i , • i- • • v.u- r» i- •• • t • • - opiausia is visu buvusiu dik-ko nori.se sektoriuose akį. ir jau Tarzaną. Rodė jį ir Lie-dieną mirė. L..-.. ‘ z-- ... --.-• .•

matai, kas yra iš “demokra-'tuvoj. Tai jau kad puolė Amerika pradėjo net ke-’ 3į”*’ is i - ą išėjusio
tinio sektoriaus.” Tokį iš- minios atakuoti muvius, kad turis karus balandžio mė-
duoda kiaulės odos bateliai,'veržėsi, kad jau grūdosi nesi: Nepriklausomybės ka- 
lepšiu pavirtusi skrybėlė, prie kasų, rodės, sulaužys rą ties Concord ir Lexing- 
garankštėtos, nors ir nau-įsienas! Pritrūko bilietų, ton. civilini karą Fort Sum- 
jos, kelnės. jtik juodojoj rinkoj galėjai ter apšaudymu, balandžio

Bet, tiesą kalbant, reikia susirasti. O kas mums, gy- mėnesį pasiustas ultimatu- 
pasakyti, kad vįs tik Rytų venantiems laisvajame pa- mas Ispanijai Ispanijos- 
Vokietijos dar taip nedrįso šaulyje, toks “Tarzanas”?, Amerikos karą pradedant,
“aplyginti,” kaip tai suspė-Nieko nekasdieniško šioje 1917 metais balandžio mė
ta Lietuvoj padaryti. Ten srityje. Bet per dialektikos nesi buvo paskelbtas karas 
akis atsimuša į pilką apda- malūno girnas varomam tik- Vokietijai. Į
ą, moterų medvilnes koji-'ia atgaiva. Ir matę šią fH-! 1906 metais balandžio 181

tačiurlės (“rynos”) igelito tų “demokratijų’ 
medžiagos. Cigaretės pa- monstruojantieji

Daug 
dar 
kur 
ja.

nes, žiemą į beformius pal- mą Lietuvoj ištisas savaites d. buvo baisusis San Francis- 
tus, kurie dažniausia atro-'gyveno įspūdžiais. Ta pro-įco žemės drebėjimas, ku

nie-

(Iš tik ką 
to, sako minėtieji au-'“Darbo” Nr. 1.)

s. m.

VADOVAS I SVEIKATĄ
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

Žmona—tai moteris, kuri ga- 
būti labai saldi, jei .ji nori 

Dan Bennett

’o, lyg būtu skolinti iš ma
žesnio ar didesnio. Kakla
raištis ten retas. Marški
niai tamsiai dažyti, tai ne 
Jaip dažnai reikia plauti.

Iga sukurta ir sveiko sąmo-.riame žuvo ar be žinios din 
iars, gnybtelėta okupantui go 500 žmonių, kuris su- 
į sprandą. Pavyzdžiui: j griovė apie 28,000 namų ir

—Girdėjai, demonstruoSjpaliko be pastogės apie 
“Tarzano“ trečiąją dali? 250,000 žmonių.

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

Užsakymus siųskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
3241 W. 66th Place Chicago 29. III.

Telefonas REpublic 7-7868



Nr. 16, Balandžio 21, 1954 KELEIVIS, KO. BOSTON Puslapis Penkta

Jums Atsiųsime Maišą išmėtytos, tai trąšos pateko 
Grūdų ten, kur jos nereikalingos

Tik šiais metais iš Lietu- net " žal‘n«os; jos pa
ves išvykusi svetimšalė mo- khu™. * su‘lnlus,’. ,mal5° 
tėtis papasakojo prancūzų eitus. Kas tinka dt- 
laikraštininkams. kati ji kultuose neužmatomuose 
prieš išvykimų, užėjusi at- laukuose. tas netinka nedt- 
sisveikinti su kolūkio vado- dehu0?e . P10??*’ ket ™
vybe. Kolūkio pirmininkas, 5uosekalP ^Planuota, W 

v. . ii- i . turi būti.sužinojęs, kad ji vyksta į 
Prancūziją, nustebęs pa
klausęs :

“Į Prancūziją? O ko?
Netrukus Ten Viską 

Nemokamai Duos

Juk ten tik vienas skurdas. Taip gali pamanyti pais 
Jei jus ištiks bėda, tai duo- skaitęs “Laisvę.” Ji dide 
kitę žinią, mes atsiųsime liu džiaugsmu skelbia, kad 
jums maišą grūdų.” Tarybų Sąjungoje, taigi ir

O kai su ja atėję atsisvei- Lietuvoje, prekių kainos su
kinti kolūkio darbininkai, mažintos nuo 5 iki 45 pro- 
jie prašę nepamiršti, ką ji centų. Sakykite, koks plė- 
buvo pažadėjusi, būtent: Šimas buvo daromas, jei 
atsiųsti iš Prancūzijos bent kurios nors prekės kainą 
tuziną medinių samčių. galima sumažinti net 45 

--------  :procentus ?
Jei Užmirštų Lietuvius— * Bet tai tik akių dūmimas. 

Užspringtų Gerklėje Kąsnis Mes jau esame rašę, kad
...... . . .. ten kainos gerokai sumaži-Vokiečių spaudoje grįžęs naraos tom? kėras ar j 

is Sovietų neįves vokie- . mažiau
te W. Gutting papasakojo, Q ,aiiausia va'rto.
kaip jis su savo draugais . iu kai
praleido 1948 metų Velv-jamų p ek. U. JU, b 
kas Panevėžio karo belais- -
vių stovykloje. Lietuviai Ten di,.ba arf
jiems atnešę po du kiausi- jaį jfe m^ka k(j
mu, gabaliuką lašiniu, tris ....
srogunus ir gabala duonos. ‘ _

DIDYSIS VADAS KRIKŠTYNOSE

Indėnų vadas Wah-Nee-0ta, apsirengęs tradiciniais indė
nų karu papuošalais, dalyvauja savo dukters, “Baltojo 
Debesėlio," krikštynose Los Angeles ligoninėj. Kūdikio 
motina sėdi priešakyje, o slaugė laiko vaikutį.

▼
Pagerbė Didelį Žmogų

Balandžio 10 d. Brookly- nimo Komiteto pirminin- 
nc visuomenė pagerbė prof. kas, Vlikui Vokietijon per- 
!J. Kaminską jo 75 metų sikėlus vėl jo pirmininkas, 
amžiaus sukakties proga? vėliau Vykdomosios Tary- 
Teisingiau pasakius, pagerbė bos pirmininkas, Tautos 
ne Brooklyno visuomenė, bet Fondo valdytojas, Lietuvos 
jos atstovai. Brooklyne ir vi-'atstatymo komsiijos pirmi- 
same Nevv Yorke lietuvių'ninkas. O ir šiandien jis 
yra daug dešimčių tūkstan-,dalyvauja visur, kur tik yra 
čių, o čia tebuvo tik pilna'didelis reikalas.
nedidelė Lietuvių Piliečių'. Kaminskas ant savo pe 
Klu’o salė. Jei ta visuo-čių nešė didžiausią naštą 
menė būtų netokia apkiau-'visais sunkiausiais mūsų 
tusi, tai salė turėjo būti' tautai laikotarpiais, visuo 
kimšte prikimšta, o joje te- met surasdamas tinkamiau 
buvo tik rinktiniai žmonės,*sią kelią į siekiamą tikslą, 
kurie atstovavo betgi visą Iš jo mokintis politinės iš- 

' lietuviškąją gyvąją, įvai-'minties buvę malonu ir pra- 
riausių atspalvių mintį.'nešėjui.
Buvo ir iš toliau atvykusių:'} Inž. Novickis nusakė Ka 
iš Bostono, Waterbury, o minsko nuopelnus sanitari- 
prof. Puzinas iš Philadel-'nės technikos srityje. Jis 

užuolai- phijos. 'pavadino jį tos srities pra
dirbti

filmų studija rengia naują tiesės, paklodės, 
filmą, kurios reikalams dos, bet esą ir raštų, “pra-
skelbiasi perkanti iš gy- turtintų naujais socialisti- gražiai vadovavo Dr. Re-Jdar prieš pirmąjį pasaulinį 
ventojų "papuošimo me-nio gyvenimo motyvais.” pe£ka, inž. J. Valaičio pa-karą Vilniaus kanalizacijos

katalikiškus kry- “Praturtino” lietuviškus dedamas. {ir vandentiekio skyriuje, jis
Sukaktuvininko darbams;Kaune pavyzdingai įrengė

Pagerbimo akademijai dininku. Pradėjęs

džiagas”:

klaidas: partinė neaukšto 
ygio kova, lengvai leista 
janaikinti demokratiją ir 
t. Uždaviniai: nepailsti 
covoti dėl laisvos, demo
kratinės Lietuvos; jau čia 
ruoštis ten įgyvendinti de
mokratinius pradus, tą pra
dėti nuo savęs, kad tieji 
šūkiai būtų ne tik lūpose, 
bet ir giliai širdyse. Mū
sų pareiga nepasibaigia pa
aukotu centu arba atsidūk- 
sėjimais, prisiminus savuo
sius krašte. Visą laiką bu
vau optimistas, toks tebesu 
ir šiandien. Kaip anuomet 
jaunuoliai sukėlė didelį ju
dėjimą, taip ir ateityje at
žalynas tą pati padarys: 
Lietuva bus laisva.

Vakarienės metu, kuriai 
vadovavo inž. S. Birutis, 
inž. Balčausko padedamas, 
kalbėjo Devenienė, Sonda, 
Vainauskas, Vilkaitis, Dr. 
Trimakas, Vaitekūnas, 
Venclauskaitė, adv. Michel- 
sonas, Stilsonas, adv. Bra- 
kas, adv. Briedis, Žilinskas, 
Šveikauskas, Glaveskas, 
prof. Kanauka, Šaltis, Spū- 
dienė.

Visi jie, kiekvienas pa
liesdamas tą ar kitą sukak
tuvininko darbų sritį, pa
brėžė jo principingumą,

Jie 3 metus išbuvę Lietu- KI ..... Nauji Savanorių I rėmimaivoje ir vis būdavę lietuvių * ’
šelpiami. Šiauliuose buvę Komunistai paskelbė nau- 
4,000 vokiečių belaisvių, ją “linksmą” žinią, kad nu
bildi, ir jie beveik kas die- matoma “sukultūrinti” dau- 
ną gaudavę duonos. Rašy- giau kaip 14 su puse milię- 
tojas pabrėžia, kad tai}) da- nų hektarų nenaudojamos 
rė žmonės, kurie patys bu- žemės ir kreipiasi į komjau-J 
vo varge. ’nuolius kviesdami “įrodyti”!

“Ir jei kas nori iš mūsų darbais savo ištikimybę j

zrus, rožančius, medalijo- raštus štai kokios “lietuvai?
nūs, kaspinus, salius, sagas, tės ’: Kuznecova išsiuvinė- apibūdinti buvo prašyti V J kanalizaciją ir vandentiekį; 
sidabrinius ir auksinius siū-jo Kremlių, Jegorova— Sidzikauskas, inž. A. No-'paruošė projektus kitiems

Įvickis ir K. Bielinis. Aiš- Lietuvos miestams, o uni 
ku, nenukirsi šimtamečio ‘versitete mokindamas pa- 

metalines ir stiklines apsiu-. Skelbiamo* Automobilių ąįU0}0 per vieną akimirks-' ruošė visą būrį tos srities
vas, sagas, įvairias lazdas ir1 Pirkėjų Pavardės nį, nenusakysi per valandą žinovų. Jis buvo pavyzdin-Jnuoseklumą, pamiršimą sa- 
kitką. I Vilniuje parduota 40h' ilgiau nei 50 metų darbų gas profesorius, studentų vų reikalų ir besąlyginį tar-

;—/lengvųjų automobilių ir dar žmogaus, kuris plėšė įvairių gerbiamas ir mylimas. jnayimą visuomenei, jo kriš- 
Esama ir Tokiu‘Lietuvaičių’jtikima‘si §iais metais par laukų pačius sunkiausius* r. Bielinis iškėlė Ka-'J01?”?. asmen^.-. Nevienas 

Panevėžio kraštotyros mu-duoti 150. Automobilio pir- plėšimus, bet minėtieji pra- minską žurnalistikos srity-i Pastebėjo, kad su-

tai užmiršti, tas neturėtų I'artUa\ tėvynei, savajai; 
savyje nė mažiausios pado- liaudžiai “laimint tarybi-* 
rūmo kibirkštėlės,” rašo ne^ žemei naujų dirvų Ura-
Gutting. 

Belaisviai
jie, Kazachstane ir kitur.

sutarę, kad, . Žinoma, nepamirštas
jei jiems teks grįžti narnoj;, Lietuvos jaunimas 
papasakoti, kad visi šita ži-Įian(ižįo 4 d. Vilniuje 
notų, ir kas, sako, to nepa- gUruoštos iškilmingos 
darys, tam turės gerklėj ką-}Įokįų “savanorių” išleistu- 
snis sustoti. Gutting tą pil-1 Vės. Reik manyti, tai tik 

pradžia. Šitų 200 pėdomis 
teks eiti ir didesniam Lie
tuvos jaunimo skaičiui.

“Laisvė” džiaugiasi tais 
“savanoriais,” nors ji gerai 

“savanoriškumo”

dydamas nutaręs ne tik žo-’ 
džiu papasakoti, bet ir pa-, 
rašyti. Tai}) jis ir padarė.

Kalta Amerika

zėjus atidarė liaudies meno kimas yra toks didelis įvy-'nesėjai savo uždavinį tikrai je Kaminskas turi retai ^aktuvminką tun teisę sa- 
parodą. Didelę parodos da- kis, kad pirkėjui pavardės;gerąi atliko. (lengvą plunksną. Ir jis jos,vin^ls viea tik socialde-
lį užima rankšluosčiai, stal-inet viešai skelbiamos. Sidzikauskas kalbėjo apie neleido rūdyti. Jo straips-Jm. ataL J i savintis tun

Kaminską politiką, valsty- n,u pilna visuose socialde-^els£ visa tauta. 
bininką, visuomenininką. ‘mokratų laikraščiuose, jo Sukaktuvininkas 

Pabrėžęs, kad 19 amžių- rašytieji politiniai feljeto-
je plačiai nuaidėjo tautų iš- naf gali būti geras pavyz- kuklių dovanėlių. Ta pro- 
silaisvinimo mintis, kad <jyS įos rūšies rašiniams. Jis Sa Savo aukų ir LSS Lite- 

“Wisnako stebuklas.” Ant daug tautų tą laisvę atga-‘autorius galybės partijos j matūros Fondas, kuris ruo- 
aukuro sudegusios bažny-ivo, kalbėtojas priminė, kad‘ieiSĮų atsišaukimų, jos nu-*^as^ išleisti Kaminsko raš- 

.. Jeios pasiliko keletas ostijų, i Lietuva tebenešė . sunkų!tarimų formuluotojas. Jis tus-
i ra ypatinga baktenjų Aštuntą dieną jas rado rau- jungą. Bet ir čia pasirodė'įr šiandien redaguoja Lie-l Amerikos Balsas iškilmes 

rūšis, kuri augdama ant donas, it tekančias krauju.(prošvaistės, pasireiškė aiškin.ono-Hoc'užrekordavo, bet blogai, 
tam tikros medžiagos pa- Kai salia jų padėjo keletą į socialdemokratinė grupė, leidžiamą “Darbo” žurnalą? ^af’ rengėjai pamiršo jas

iškėlė ne tik į Pranešėjų kalboms užsi-!nu^0^°Sra^U0^
tautos sava- tęsus, tik maža dalis norė-| Metėsi į akis generalinio 

....... . . .. , . sukuri jusiu akademijos metu svei- konsulo nebuvimas—jis na-
V H a i ų “3U1 gin° ant|I>aLen,ka Š Kaminskas- .. Skina begavo balsą, kiHems sitenkino sveikinimu raštu,

tingai mėgsta veistis, atsi- lauzo 38 žydus. I Didesnėj viešumoj Jis^ko sveikinti jau vakarie-;Atrodo, kad nepriklauso
mybės akto pasirašytojas 

Akademijoje buvo duo-'turėjo būti pagerbtas asme- 
... . . j , x ^as žodis prof. V. Biržiškai, niniu oficialaus valstybės

pn’m.in.inkaVja n'.pa5!ed.a ^.kuris pareiškė dėkingumą'atstovo dalyvavimu, 
didziulią, dar politiškai ne-iuž ^a teigiamą įtaką, kurią
įgudusią žmonių minią su-Įj^aminskas jam padarė. Sa- 

___ ______ ____ j-j-,__valdyti ir tinkama linkme ko, jej nelikau latras ir
guano miestely, netoli Pa- PaJak^- .. . tinginys, tai čia daug kal-i
riua miesto, ant itališko pa-j . čhau jis eina gerą poli-tas sukaktuvininkas, 
tiekalo, vadinamo polentaj^ mokyklą sekretoriau
Luris gaminamas iš mieži
nių kruopų košės, pasirodė

Du Pasauliai
gavo

daug sveikinimų raštu ir

(Tęsinys)
Stebukladarės Bacilos

200

Pernai ir Lietuvoj atsira- žino jų 
do “kolorado” vabalų, ku-'vertę. Sovietuose juk ir ne 
rie daug derliaus sunaikino.'kalti žmonės teismuose pa
žinomą, dėl jų kaltinama Jtys prašosi sušaudomi. Jei 
Amerika, nes ji tuos nela-!ten esama ir tokių “savano- 
buosius vabalus ten atne- rių,” tai jau dirvoms plėšti 
susi. daug lengviau “padaryti”

-------- savanorių.
Scvietinė Technika ! Šiuo metu be to renkami

T T • , , . , .'darbininkai prie tolimųjų
nutarė trąšas berti iš lėktų-?“51*05 Unijų,
vų, bet tokio tręšimo vai-' 
šiai labai liūdni. Kadangi

OO 7 ------ ---- —.7 — —J |tcKO SVCll
rasdama iš oro, ant pieno? Menininkas Rafaelis Ita-jpirmą kartą pasireiškia Di- ngą metu 
ryžių košės, baltos duonos lijoje, Vatikane, kraujuotų gižiajame Vilniaus Seime,) 
ir panašių maisto produk-iostijų apsireiškimą nupiešė pačiu sunkiausiu metu jam 
tų. Ši bacila pridarė vidur- paveiksle “Stanza d’Eliodo-
amžiais daug nelaimių ro.” Menininkas pasinau- < 
žmonėms. Ji, augdama ant dojo 1263 metų legenda.
minėtų produktų, pakeičia 
baltą spalvą į raudoną. Iš
augusios bacilos atrodo, 
kaip kraujo dėmės. Ji pri
sitaiko net į bažnyčias įsi
skverbti ir išaugti atsitikti
nai ant ostijų. Viduram
žiuos tokios kraujuotos os-

sirodėmų nemaža žiaunų įvyKių. 
Dažniausiai tokios ostijos 
patarnaudavo žydų pogro
mams. Aš čia duosiu iš
trauka iš vienos bakteriolo-

1819 metais Italijoje, Le-

raudonos dėmės, panašios į 
Tokios dėmės pa-

_____ vėliau ir ant kitų
valgomų produktų. Prieta-Į1611^0^' 
ingi gyventojai labai išsi-Į metų

J. V-gas.

Patys Sekime
Savo SąskaitąAudėnas, sveikinęs liau

damas Dūmos atstovų lietu- dininkų vardu, įteikė, dova- 
vių socialdemokratų frakci-:nų nesenai išėjusią knygą—
Jai- {“Mykolas Šleževičius.” Dar dama })ensija. pareina nuo

Socialinio draudimo duo-

Jis pirmose savo partijos 
eilėse, tarptautinėse konfe-

Supirkinės Rožančius

laukai nedideli ir sodybos Vilniuje veikianti muvių'ojjos knygos, kurią parašė

Lietuvių
gando?r laukė"“D?ev? rykįlkonferencijos Vilniuje da- 
tės.” Atvykęs į tą miestelį ^VIS’ Jls lsf}n^oslos 
gydytojas Sette nustatė,p°.s ^a,ys; J1S Taryboj gru-

sveikino tautininkų atsto- mokėtojo mokesčio. Labai 
vas Dr. Nemickis ir Nevv'svarbu, kad mokestis būtų 
Yorko inžinierių atstovas išskaitomas toks, koks pa-
Garunkštis.

Akademija baigėsi sukak- 
Tary-|tuvininko prasminga kalba.

gal įstatymą privalo, ir kad 
nė vienas centas nebūtų pa
mirštas Įrašyti į atatinkamo

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

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

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

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sniogienė ................................................ 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.

|H. Jaeger. Jis rašo taip: 
“1292 metais prie Zue-

1 richo, Šveicarijoje, ant j 
esančių drėgnose koplyčio
se ostijų pasirodė raudoni 
plėmai, it kraujas. Kuni
gai tokį įvykį išaiškino Die
vo rūstybe už žmonių nuo
dėmes ir labiausiai už tur
tingųjų žydų nusidėjimus. 
Toksai suverti mas bėdos 
ant žydų sukėlė minią ir 
buvo priežastimi 10 tūksan- 
čių žydų užmušimo. Sun
kiausiai nukentėjo per tuos 
žydų jx)gromus dėl kruvi
nų ostijų Vokietijos žydai, 
gyvenę Frankfurte ant Mai
no, Wuerzburge, Nueren- 
berge ir kituose miestuose. 
Juos kaltino dėl įvairiausių 
apgavysčių, kad dėl jų pra
keikimų ostijos pradėjo 
krauju prakaituoti.

kad tai turi būti kokie norsi1]11^1 su lyguma pnes^ di- 
grybeliai. Dar apie šias) „ 1U>

{bakterijas tuo laiku nežino- ciarns 
jo. Gydytojas įtikinėjo

nusileidimus vokie
tis prieš karaliaus 

kvietimą į Lietuvos sostą ir 
įbaugintą minią, kad čiaitos k°vos laimėtojas. Gy- 
nėra nė “Dievo rykštė,” nė ven’mas Pa, o^ė, kad jo ke- 
piktos dvasios padaras. oj^as buvo teisingas, kad Ta- 
paprastas apkrečiamas gry- v^augu[na nenumatė 
helis. Kad taip tikrai yra, būsiančių įvykių laidos, 
gydytojas paskiepijo ir vie-!. Nepriklausomje Lietuvo- 
tinio klebono valgius. IrJe x’enas svarbiausių jos 
ant klebono valgių išaugo Parnat4 stiprintojas: vy-
raudonos kraujuotos dė
mės. Tuo syk gyventojai 
nusiramino ir patikėjo, kad 
čia ne “Dievo rykštė,” o pa
prastas grybelis.

Šios bacilos gerai veisia
si ir piene. Joms patekus 
į karvės tešmenį, pienas pa
virsta į kraują. Žinoma, 
gali būti ir tikras kraujas, 
jei pasidaro tešmens nžde- 
gimas. Tik ištyrus su žiū- 
jionu (mikroskopu) galima

Nuo 1383 metų yra žino-’nustatyti tikrą priežastį, 
mas istorijoje vadinamas Tokių atsitikimų pasitaiky-

riausybės narys, vėliau visų 
demokratinių seimų narys, 
savo vienminčių frakcijos 
vadovas, vienas geriausių 
kalbėtojų, okupacijų metu 
pogrindžio darbuotojas, pir
mojo Vyriausiojo Išslaisvi-

davo ir Lietuvoje. Tam 
sūs žmonės suversdavo vi
są bėdą kokiai nors senai 
moteriai. kuri mokėjusi 
apraganauti savo kaimynų 
karves.

A. Dargi*.

Kiekvienas, ypač inteli- asmens sąskaitą. Darbda-
gentas, savo tautai yra daug 
skolingas. Mano sąskaita 
čia buvo neteisingai išpūs
ta; prirašyta daug nuopel
nų, o pamirštos mano sko
los visuomenei.

Asmuo savo sugebėjimais 
gali daug ką padaryti, bet 
bendrai jo laimėjimai par
eina nuo visuomeninės ap
linkos, nuo visuomenės tal
kininkavimo.

O visuomeninės Sąlygos 
praeito šimtmečio gale, ka
da Kaminskas išėjo į vie
šuosius dirvonus, buvo niū
rios. Sodžiuje net degtu
kas buvo branginamas, me
dinė žagrė, spragilas—mo
derniausias įrankis, baran- 
ka—reta dovana. O kultū
rinėje srityje — maldakny
gė ir kantička išminties šal
tinis. Tokiu metu 11 jam 
teko pradėti visuomeninį 
darbą.

Dabar matome ir savo

viai privalo kasmet praneš
ti socialinio draudimo įstai
gai, kiek iš kurio tarnauto
jo yra išlaikyta, bet jie gali 
apsirikti. Todėl patys tu
rime savo sąskaitą sekti. 
Mes galime kiekviename 
socialinio draudimo ofise 
gauti nustatytos formos at
viruką ir jį pasiųsti—gausi
me žinią, kiek mūsų sąskai
toje yra įmokėta ir galėsi
me patikrinti, ar ta suma 
yra teisinga.

Jei klaida paaiškės tik 
tada. kada reikės pensiją 
gauti, tai bus jau vėlu tei
sybės ieškoti.

Svarbu žinoti, kad ir na
tūra gaunamas atlyginimas 
(butas, valgis ir tt.) turi 
būti Įskaitytas Į gaunamą 
atlyginimą (tas neliečia tik 
privatinių namų ir žemės 
ūkių * samdinius). Jei tas 
nebus padaryta, mažesnė 
bus ir pensija.
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NEDARBAS SPAUDŽIA
Atėjo gražus pavasaris, se? Žinau kai kurias mo- 

Taip malonu, rodos, būtų teris, kurios iš Lawrence iš
gyventi, ypač mums, jau važiavo dirbti i Bostoną, 
pagyvenusioms moterims, iena kita gavo darbo, bet 
kurios per ilgus metus ne- už valandą gauna po 80 ar 
lengvai dirbome ir jau šio- 85 centus, tai ir gyvenk is 
ki tokį lizdą turime susisu- tokių uždarbių.
kusios. Bet šių metų pa va-j Jau tur būt tekstilės cen- 
saris daugelio mūsų nedžiu- truose nebėra tokių darbi- 
gjna. " ninku, kurie nebūtų išėmę
* Kalbu apie moteris teks- savo bedarbių pašalpą, ku-
tilės pramonės miestuose £ 
Naujojoj Anglijoj 
tik
tai
bas. Audyklos 

su

gauname per pusę me- 
Jau ne tų- Bet išėmus tą pašalpą 

šiemet, bet’ kelinti me- (larba neatsiranda, ir tada 
mus persekioja nedar-'ieikia gyventi iš sutaupą.

ir verpyk- *Jei dar nors vienas šeimos! 
los dirba su pertraukomis J nar>’5 ?auna darbo, tai nė-

KELEIVIS, SO. BOSTON
AKTORIAI GERIA Už BŪSIMĄ LAIMĘ

Aktoriai Suzan liajl ir Diek Long po vestuvių geria taurę 
už savo būsimų laimę. Aktorei šių metų pradžioje buvo 
nupiaula viena koja ir ji prie altoriaus ėjo su dirbtina
ko ja.arba visai užsidaro, ir dau- ra taip sunku verstis, bet 

evbė darbininku palieka 
bedarbiai. Audyklose ir ver- 
pvklose dirbo daug mote- dienos. Kas ir turi kiek šu
nį ii- vyrų. Nedarbas pa- sitaupęs, tai, rodos, gaila iš
lieto visus. Jei šeimos "ai

jei šeimoje niekas nedirba, 
tada tikrai ateina liūdnos

va netenka darbo, tai mote
lis namuose jaučia nedarbo 
našta: jei moteris pati dir
bo dirbtuvėj ir kartu su vy
lu šeima išlaikė, tai nedar
bas paliečia moteri, kaipo 
darbininkę, bet šeimos la
bai skaudžiai nepaliečia, 
iei vyras dar palieka dirbti. 
Tačiau jei abu netenka 
darbo, tada gyvenimas da
rosi sunkus ir nemalonus.

leisti, kol dar gali žmogus1 
dirbti, nes paskui ateis dar 
liūdnesnės dienos, kada ne
begalėsi dirbti, ir kur ding
si, kas priglaus?

Tokių 
nių, jau 
bančių. 
centruose

nelaimingų žmo- 
ilgą laiką nedir- 
visuose tekstilės 
yra daug daug

Audyklose ir verpyklose 
jau buvome {pratusios dirb
ti. Darbas Įprastas, o todėl 
nebeatrodė sunkus. Ir už
darbiai buvo neblogi. Mo
telis galėjo Į valandą už
dirbti S1.20. Turėjome uni
ją, kuri mūsų reikalus gy
nė. Rodės, kad jau susi
tvarkėme ir galėsime senat
vei ši tą susitaupyti, o tada 
su “old age” pensija gali
ma bus baigti savo 
be vargo.

Bet užpuolė nedarbas. 
Dirbtuvės užsidarinėja. Kai 
kurtos užsidaro visam lai 
kui. Sako, kad jos keliasi 
Į pietus, kur pigesni darbi
ninkai. O čia darbininkai 
palieka nei nuleisti, nei pa 
karti. J pietus negi va 
žiuosi, jei čia kur nors 
Lavvrence ar
praleidai savo

tūkstančių. Atsimenu prieš 
rinkimus pas mus buvo už
važiavęs dabartinis prezi
dentas Eisenhower. Jis, 
rodos, žadėjo neužmiršti 
tekstilės pramonės darbi
ninkų vargo, bet. nežinau, 
ar po linkimu užmiršo ar 
gal valdžia nieko negali pa
dėti, kad darbininkai turė- 

darbo ir galėtų gyventi 
iš savo prakaito. Darbinin
kas žmogus negali suprasti, 
kokia kvaraba užpuolė mū
sų pramonę. Rodos, žmo
nės rengiasi, perka rubus, 

dienas tai i’ mes turėtume turėt: 
darbo, bet darbo nėra. Tik 
laikraščiuose skaitome, kaip 
įvairias tekstilės kompani
jos barasi ir skundžiasi dėl 
“blogų laikų,” nors tikrai 
blogus laikus turi ne kom
panijų savininkai, bet pap
rasti darbininkai, kurte 
kompanijų šėrininkų susi
rinkimuose nedalyvauja.

Dabar po visą kraštą be
darbiu skaičius eina didyn.

Leurtstone
gyvenimą.

ŽEMEI
Graži ir galinga esi, nuodėmingoji žemė!
Tu praneši dangų savųjų žiedų skaidrumu.
Iš tavo gelmių sau vaivorykštės metmenis semia—
Iš tavo krūtinės ir aš sau gyvybės imu.
Nuo juodbruvo veido saulėleidžio skarą nutraukus, 
Tu šiltą pavasario naktį manim apsvaigai:
Jaučiu tavo plakančią širdį ir kvepiančius plaukus, 
Kaip galvą svaigina, lyg žydinčių pievų ūkai.
Raudonos aguonos nuvytę tau linko prie kojų,
Ant tavęs rausvi debesynai pakriko lengvai,— 
Susitelkė žvaigždės ir mėnuo padangėj sustojo,
Kai šiltą pavasario naktį tu mane bučiavai.
Apglėbiau tave, kaip nė vienas apglėbt negalėtų. 
Įaugau tavin chaotingų geismų šaknimis,
Kaip pasakos augalas kilsiu lig ruimų žvaigždėtų 
0 kraunamas žiedas tavąja gyvybe išmis.

PUTINAS.

morkų ar salierų kotų) ir 
dar pašutink mėsą apie va
landą ar ilgiau, kol mėsa 
pasidarys visai minkšta. Po 
to, kai i skauradą pripylei 
vandens, mėsą galima už
dengti ir kepti pečiuje 250 
apie pusantros valandos. 
Stalan duoti su bulvių ko
še ir daržovėmis.

Ryžių ir Razinkų 
Pyragaičiai

Išvirink ryžių, kad pasi
darytų jų 1 puodelis. Pri
dėk šaukštą cukraus, šaukš
tuką sviesto, vieną išplaktą 
kiaušini, truputi druskos, 
du šaukštus saldaus pieno, 
truputi besėklių razinkų ir 
baltos duonos trupinių, kad 
pasidarytų stipri tešla. Ge
rai išmaišyk ir iš tos masės 
padaryk paplokščius apva
lius paplotėlius. Paimk 1 
kiaušini, išplak su vande
niu, paplotėlius apibarstyk' 
duonos trupiniais, pavilgyk 
i išplaktą kiaušini ir vėl ge
rai apibarstyk duonos tru
piniais. Tada kepk paplo
tėlius skauradoje ant labai 
karštų, sumaišytų su svies
tu, taukų. Kai vienas šo
nas gerai paras, paplotėlius 
apversk ant kito šono ir vėl 
pakepk. Sudėk pyragai
čius ant karštos lėkštės, api- 
berk cukrumi, kas mėgsta, 
gali užkrapinti cinamono, 
ir duok stalan. Lengvas ir 
gardus valgis.

IR ŠITAIP ATSITINKA

Tuką, Okla., policininkus su
stabdė automobili, norėdamas 
pagirti vairuotoją už labai at
sargu važiavimą. O vargšas 
vairuotojas jau septynerius me
tus važiavo be leidimo.

imo tvjr VVIIL

’Keleivio’ Knygos
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasaito, kodėl jv 
negali tikėti. Runa aj'guiitt.inų, a. 
rių nesumuš joks jėzuitas..........

lietuvių kalbos 
GRAMATIKA

Pritaikyta *n.«-ri»v> b- ■-« »• 
iaug ha- ii livluvisao ju,;..' •» i. • 
m. •jinai išmuši: savu u'-v^ ks , 
• senimas irgi dažnai neri psgni. 
siu raštiškų lietuvių „ulbos zli.uj. 
r&. Šilą gramatika yra tinka-*a > 
ienos, kas nori gerai Vetirvių kai 
>3 išmokti. Didelė knyga. 144 "O" 
Kaina tik ..................................

; KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta vi«i tie lobiai, kuriuo*

J žmonės kuria per amžius? žj niuri-

I
guojantĮ pulitiškai-ekor.otKžškę klau
simų aiškina garsusis Voki, lijos so- 
iiaaieinokratų •..i,n-‘, Kari k»ul-
sky. Kaina .................................... 1O
KAII’ TAPTI SUVIENYTŲ 
RAŠTIJŲ l’ILIEt U ?

| Išaiškinimas pilietybės statymų bu 
i re.kai.ngai • klausimais ir ataalcy- 
Įniais lietuvių ir anglų kaiboia. 
Kaina ............................................... ■ 23c

JUOZAS STALINAS
fAVO KELIAS J 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Biumas. Trumpas ir a- 
<us socializmo aiškinimas.......... 25<
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

L„bai (doini knygutė šituo svarbi 
.laušimo. Jų turėtų perskaityti kiek 
ienas katalikas ir socialistas. Pa 
aše E. \ ar.de r veide, vertė Varau 
,as. Kaina .................................. lik

JEMOKRAT1NIO 
iOClAl.IZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
lienų klausimams suprasti knygutė 
Kaina ..............................-...............

JĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raž 

ai ir dokumentai, sudaryti dėl bu i 
ievikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 23,

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vt«> 

ia žymiausių lietuvių rašytojų ? Ai 
■inote, kad ji buvo paprasta kai 
no moteri*. mažai mokslo išėjusi 
'yveno ūkyje ir augino vaikus, kai( 
Pūkštančiai ir milionai kitų moterų 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti 
los apysakos yra tikras gyvenimas, 
turį tūkstančiai žmonių gyvena, bei 
temaitė pastebėjo dau-; dah-kų, kū
nų kiti nepastebėjo, ir gražiai juot 
įprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 
-ašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria rau- 
<ų gyvenimo būdų ir musų papro- 

I čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 
| sius rašytojos parašu. taiDgi paveik- 
• šiai vaikų prieglaudų, kurias Že

maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
kta ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 30c

Arba, kaip Kaukazo KazotminKa* 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kuip 
jis įgijo vaidzių. ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labui (domi knyga.
Kaina...............................................'.................. 23c

SOCIALIZMO IEOKUA
Šis veikalas trumpais ir aisaiau 

f a.v tais parouo, &a p lai sivl uctteai 
aruu gijos formos, ii kode! turės t>« 
ti pakristus kai.iO.li/ n-.- koia
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų ciktatura (a«tų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ja. Visiems k>!a k a^.-.i'.'ias kodėl 
Rusija nesosiatj i:t su kiiomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija ncaori įsileis.i 
iš kitur žmonių [»asiz:'ir< ii kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai is jų 
pragyventi? Dabar jusiu sako kaJ 
Lietuva buk tai yra Rusijos Calia. 
Rusai dabar Lietuvą vaido, tai kas 
yra tiesa apie Rusijų lai j ra tien* 
apie dabartinę Lietuvi - padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į siuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai i-.ei-ių knygų. 
98 puslapių didumo. Kaina 3,1 centų.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSIST AT Y D A V G ž EM Ų ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Lav 
daugelj autorių paras-. Iksas. Antr 
knygutės dalis yra. "Išvirkščias 
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lUe

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
SOLšEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomiB 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina................................2(»e

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuoee. Veika- 

.as perstai© nužudymų caro Aiek 
sandro II. Labai pv.kus ir nesun 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 2S<

•gal
ntrf

Philadeiphijoje policininkas 
•sulaikė jauną vairuotoją. kuris 
•važiavo vingiuodamas i visas 

žmonės daž-!?a*vės puses. Ji.; pasiteisino 
nai susižeidžia, o savo ne-’nor^?s tuo l)ūdu sustabdyti 
rūpe.-tingumu pridaro žalosjsavo mer"inos žaksėjimą.

Ypač nuo to nu-

m-m pi 1T7 L- l/icnllt r\i vroiuu,

kapitalistinėje tvarkoje, jei vamzdžių ir pan. 
tiek dausr žmonių turi sėdė- v.,,-,,---., 
ti rankas sudėję ir neturi ką
dirbti.

Lawrencietė.
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Dėl Nelaimių Patys 
Esam Kalti

ir kitiems
kenčia vaikai. Dažnas vai
kas užsigauna kaktą, užli
pęs ant nevietoj pastatyto 
Įrankio, o dažnas ir susi-

. . žeidžia. Ypač daug nelai-
Atėjo pavasaris. Prasi- mingų atsitikimų su val

dės Įvairūs darbai daržuo- kajs * ivvksta
se, soduose ir laukuose. jej neatsargi 
Vieni dažys savo namus, ki- ]aiko valymo

namouse.
šeimininkė

pažįsta- Kai kas sako, kad bedarbių 
mus, draugus, nuosavybę ir krašte jau yra šeši milionai. Įveikiami 
seimas. Jei ir norėtum kur Mes, ilgą laiką nedirban- 
išvažiuoti, tai kur? Kas tieji, suprantame, kokia tai 
laukia prie kitų darbų pa-yra nelaimė visam kraštui 
gyvenusius darbininkus, ku- ir ypač darbininkams.

čia turi trimmes,

ne
ha

visa savo gvvemma

.____ priemones
ti juos kitaip taisys. ^k'i įkartu su maistu, tai ne tik 
tie darbai yra susiję su di-*vaikai> het kaitais ir 
dėsniais pavojais, bet atsar- apsinuodija.

ji pati

giam žmogui jie lengvai 

kaip j

Boise baldu krautuvininkas 
kiekvienam televizijos pirkėju: 
duoda priedu vartotą automo 
bilj. Tačiau tuo negali pasi
naudoti Detroito keistuolis, ku
ris automobili pakeitė šunimis 
ir dabar važiuoja 3 mylias Į 
darbą, pasikinkęs 3 šunis. Tą 
kelionę jis atlieka per 18 mi
nučių.

mažų<kaluTurint namuose
Štai keli patarimai, kaip j vaikų. ypač reikia daboti, 

išvengti nelaimių. Jkąd vaistų spintelė būtų to-
Vartodamas kurią nors;ki°j vietoj, kur vaikai jos 

medžiagą ar Įranki, laiky-jnePariekia, nes dažnai ,pa

SAUGOMA" KALĖJIME
a d Dnunc
KRISTAUS

a dir- Šiaip ar taip sakysite, o kis fabriko nurodymų, ku-Įsitaiko, kad vaikas praryja
- * I • • i I K/ir L’tUo nvrtn svzkaudyklose ir verpyklo- aš manau, kad kas nors yra

JAUNA AZALIJŲ KARALIENĖ

Mis* Pat Pricst, 17 metu, išrinkta azalijų karaliene Nor
folk. Va., mieste, kur tos gėlės dabar gražiai žydi. Tokių 
gėlių. uogų ir net daržovių karalienių repuhlikonišknj 
Amerikoj kasmet “gaminama“ tūkstančiais.

rie paprastai surašomi ant 
Įpakavimo ar atskirai.

Elektrikinius Įrankius var
tok tik gerai patikrintus.

Motorų išjungikliai turi 
būti taip Įtaisyti, kad vai
kai jų nepasiektų.

Aštrius Įrankius sudėk to
kioj vietoj, kurios vaikai 
nepasiektų.

Jei reikalinga dirbti auk
štai palipus, dabok, kad ko
pėčios ar pastoliai būtų ge
rai pastatyti ir {stiprinti.

Jei vartoji garuojančias 
medžiagas, tai pasirūpink 
tinkama ventiliacija. Venk 
tokius garus Įkvėpti.

Jei tenka mažoje patal
poje naudoti (lažus ar kitas 
garuojančias medžiagas, tai 
dažnai išeik pakvėpuoti 
grynu oru.

Būk atsargus, padėda
mas Į sandėlį dažus, terpen
tiną ar riebius skystimus. 
Jų indus gerai uždaryk, šo
nus nuvalyk nuo riebalų ir 
nelaikyk jų tokioj vietoj,

bonkutę aspirino arba ge 
ležies pilių, manydamas, 
kad tai saldainiai.

Ilibbing. Minn., jaunuolis 
Ventura. atvykęs Į miestą, pa
statė mašiną ir nuskubėjo rei- 

atlikti. Grįžęs jis rado
3 policijos pabaudos raštelius: 
už Įstatymams priešingą susto
jimą. už perilgą stovėjimą ir 
už palikimą mašinos neišjungtu 
motoru.

Jaunuolis. neatsižvelgdamas 
Į šitą. vakare dalyvavo pokyly, 
kuris buvo surengtas jo garbei. 
Mat jis buvo pripažintas “man 
of the year.”

• - -

ŠEIMININKĖM
Jautienos Kepsnys 

Svogūnais f i
Paimk 2 svarus “round 

steak” 6 asmenim. Nu- 
Įpiaustyk nuo ‘ šonų plėvę. 
Nulupk 5 vidutinio lydžio 
svogūnus ir supiaustvk la
bai plonom riekėm. Sun
kioj skauradoj pakept svo
gūnus ant taukų ar sviesto. 
Tuo tarpu paimk porą 
šaukštų miltų, gerai sumai
šyk su diuska ir pipirais ir 
tada juose išvoliok mėsą. 
Skauradoje svogūnus nu- 
stumk Į vieną pusę ir joje 
pakepk mėsą iš abiejų pu
sių, kad gerai parastų. Ta
da skauradą uždenk ir pa
šutink mėsą ant lengvos ug
nies 15 minučių. Po to 
Įpilk skauradon 1 puodelį 
verdančio vandens (į van-

su

NELAIMĖ CIRKE

Cirko aktorė. 17 metų ak
robatė Irma Rodrigue, nu
krito iš cirko palubių žemyn 
Į tinklą ir smarkiai prisi- 
trenkė. šalia jos ligoninėj 
jos brolis Panl.

šita jauna moteris. Liudmi
la S. Michailova. kitaip va
dinama Claire VVilson, atvy
ko iš Kalifornijos Į Wash- 
ingtoną ir prašė, kad ji bū
tų uždaryta i kalėjimą dėl 
jos pačios saugumo. Kali
fornijoj ji buvo numatyta 
deportuoti už bolševikišką 
veiklą, bet ji pasipasakojo 
policijai, kad seniau esanti 
buvusi bolševikų šnipė ir 
dabar bijanti, kad jos kas 
nors neužmuštų. Ji prašė 
už prisipažinimą leisti jai 
pasilikti šioje šalyje.

YRA
VIETizNINKAST

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
ira>'.ii lnr.k'ojM done/s RutafiMų 
laži.yčios autoritetą ir faktais pa- 
ooo. kad jis nėra ; ka Kristaus vie 

-įninka.-. 221 pus,. Kairu* .... J1.2f

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose k-aštuo>e žmonės gar- 
oino įvairius dievu'. L'ievų garbirj- 
mas keitėsi. K<-d--!? Kokius dvevur 
garbino mošų Lovai? Kokias žiajr- 
čias jie buvo į teigę? 'Kode; zi.oonė* 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimos gule: i atsakyti pa
skaitęs šių k;;ygą. Ta: ri'de.'ie for
mato, 271 puslapio knyga. ..

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kao 
noris’. atšau« neoasraivešęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir driko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų “ Kodėl jam reikia riebalų ? Ai
tuos klausimus suprasi tiktai iš šioe 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Joa 
kaina tik ........................................ 13c

PAPIPJH <

VISUOTINAS TVANAS
Ar galėjo būti toks tvanas, 

apsemtų visą žemės rutuli? Iš kur 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

ilėjo surankioti viso pasaulio gvvu- 
lius, vabzdžius ir paukščiu?? Kana 
šitie klausimai rupi. teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ................................ 23c

Ikur jie gali užsidegti, bū-Įdeni gali pridėti piauRtytų

ii
DAR GALIMA UŽSISAKYTI 

Keleivio" Kalendorių 195/ Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir 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.

ar.de


Ni 16, PsUindžio ?1, i 954 KELEIVIS, 50. BOSTON FūeU4s Sadutei

Iš Plataus Pasaulio Naujienos is Kanados
CALGARY, ALTA.

MASKVOS BĖDOS AUSTRALIJOJ Gėdinasi Savo Kalbos

Nesenai mano sūnus

,rinėti darbo vergu iš tų 
kraštų padėtį pačioje So
vietų Sąjungoje.

Labai svarbu vėžio ligą pa
stebėti pačioj pradžioj, todėl

ir plačiai kalbama, nedaro krikštyti savo vaikus katali-'milionai žmonių dirba ver-'pataria kiekvienam įaugusiam 
garbės nei aukotojui, nei kiškai ir katalikiškai juos gų darbus, sugebančiam žmogui bent vieną kartą

šis nemalonus 
apie kuri

i. Katalikui palieka Jungtines TūlltOS 
sunkia nuodėme sutvarkyti' 
savo tariamą moterystę, ar 
ba išsiskirti.

TT 4. Jis yra įpareigotas, po
Hamiltone senai* ekskomunikaeijos

fčiktHS,

I

bausme,

Svarstys Vergų 
Darbus Sovietijoj

Kad Sovietų Sąjungoj

pa
sa

ko, einu Brooks miestelio.

Maskvos vyriausybė atsiuntė Į Australiją du naujus 
“diplomatus,” kurie atsivežė naują slaptraštį ir turi už- pasakojo tokį nuotyki, 
davinį atstatyti suardytą bolševikų šnipinėjimo mašiną.
Maskvos šnipų viršininkas Australijoj, Vladimir Petrov, 
persimetė į “priešo pusę 
bei rusišką šnipų tinklą.

se-gatve n sutinku čia jau ...
................. ... ‘’ittai iš Calgary atvykusį lie- S1> °
n- įsnave Australijos vynausy- luvį vadinsįme Planu. imo'

“Sveikas, drūtas, Pra
nai,” sakau jam. “Kaip tau 
sekasi?”

“Gerai,” atsakė jis man 
angliškai.

Toliau aš klausiu jo, kur
Bikini saleles ir japonai nebegalės Pacifiko vandenyse-e^na- vėl man atsa-
gaūdyti žuvų. Japonija virš trečdalio savo maisto gauna j^0 angliškai. Kai paklau

siau, ar senai jis čia yra at 
vykęs, tai jis vėl atsakė ang
liškai.

JAPONŲ BAIMĖ

Japonijos žvejybos valdyba reiškia baimės, kad 
Amerikos daromi vandenilio bombų bandymai Pacifiko 
salose gali užnuodyti apie 3,000 mylių vandenyno apie į

iš žvejybos vandenynuose.

VOKIŠKOS AMBICIJOS

aukų rinkėjui:
dėl neleistino kuklumo—j jg nuostatų aišku, ko- jiena. Jau daug milžiniškų
jtylėjimo, antrajam dėl bažnyčia griežtai d rau-laisvojo pasaulio organiza
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pirmajam auklėti.

visuomenes

Miško Brolis

MONTREAL, QUE.

Kalba Vienaip, o DaroVienaip,
Kitaip

per

Aš tada sakau: — Po
Vakarinės Vokietijos krašto gynimo viršininkas šimts pypkių, kas čia atsiti

Theodor Blank sako, kad Vokietijos armija (kurią dar 
tik žadama kurti) turės būti išlavinta vartoti atominius 
ginklus ir atominę artileriją. Vokiečiai keta sukelti 
“Europos armijai” 500,000 vyrų, tame skaičiuje apie 
400,000 pėstininkų, 80,000 vyrų karo aviacijoj ir 20,000 
karo laivyne.

tu lietuviškai neko? Ai 
bemoki?

Pranas apsidairė ir sako: 
—Nenoriu kalbėti, nes 

kai išgirs, sužinos, kad aš 
ateivis

.galvoti žmogui nebėra nau- metus patikrinti savo sveikatą.

MAU-MAU KARAS AFRIKOJ

Anglų derybos su “Mau-Mau” nutrūko ir karas tarp 
nėgių sąmokslininkų ir anglų karo pajėgų atsinaujino. 
Pirmose dienose po derybų nutraukimo anglų kariuome
nė ir policija suėmė 1,200 nėgių įtartų dalyvaujant maiš
te. Derybas dėl karo paliaubų nutraukė “Mau-Mau” 
vadai. ’

CECHOSLOVAK1JOS TRŪKUMAI

nepai>\- (jžia katalikams aktyviai ciju yra tą reiškinį pasmer- 
dalyvauti kataliko vestuvė-'kę. Senokai dedama pa
se pas nekatalikų kunigą, t. stangų tą reikalą iškelti ir 
y., būti sutuoktuvių liūdi- didžiausioj pasaulio organi 
ninkais, ar būti ceremoni-Įzacijoj, tai yra Jungtinėse 

įjose. Tuo atveju katalikas Tautose.
netiesioginiai bendradar
biauja nuodėmingame veik-

Amerikos atstovų pastan
gomis pernai rugsėjo 17 d

Ir pas mus daug kalbama'sme- _ Jungtinių Tautų organizaci-
apie pakantą, toleranciją.! Antra, bažnyčia draudžiaija nutarė tą klausimą 
Tų kalbu girdi ir bažnvčio- net ir pasyviai dalyvauti to- syti darbu tvarkon 
je‘ * kiose vestuvėse (kaip sve-

Kai Montrealy kūrėsi b nes toks dalyyavi-
antroji lietuvių parapija,!mas pritartų ir pripažintų 
tai
ateivių

Lietuvių Susirinkimai
Kas gyvena Miami, Floridoj, arba 

jų aplanko, neužmirškit aplankyti 
Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek
vieną dieną. Įžanga nemokama.
Pamokslininkas D. Diskevičius. (23) 

543 N. r. 8th St.
Miami, Fla.

ira-j*08

Kristaus
3:1.

Tamsos
24:16-17.

Kristaus

Tikinčiųjų Kalėjimai
kaliniai šviesoje, Epez.

kaliniai tamsoje, Joa.

kalėjime yra gana vie-

Tamsos kalėjimai pilni su kaupu. 
JlS bu-1 Kristaus kaliniai džiaugiasi su Tie- 

, , * , . įsa. Tamsos kaliniai bijo šviesos.VO aptartas tam tyčia suda-j Kaili neaišku, - paaiškinsiu veltui.
~ " (17)rytame komitete ir lapkri 

čio mėnesį pateko į ekono- 
ai daug kas, ypač* naujųjų’ nuodėmingą besituokiančio įminę ir socialinę tarybą, 
iteivių, žiūrėjo į ją, kaip j,kataliko veiksmą, kaipo ge-! kurios posėdžiai prasidėjo

i Rašyk:
i Alik Armin 

3444 Mass. St. 
Gary, I nd.

ra.lietuvybės ir vieningumo 
šaltinį. Ir klebonas pirma
jame pamoksle pareiškė, leidžia, dėl 
kad jam būsiąs brangus1 priežasčių (artima giminys- 
kiekvienas lietuvis, kurios'1®, didelė draugystė

Kartais kataliku bažny-
svarbiu

kovo 30 d. Ji netrukus pra
dės svarstyti ir minėtąjį 
vergų darbo klausimą.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (21)

___ _____ __ didelė draugyste n
—Pianai, — sakau,—jeiljis tikybos ar įsitikinimų'Pan- L dalyvauti nekatalikų 

anglas išgirs tave ir angliš-1 bebūtų. Vėliau čia lankę-1?Pav- <bkjų protestantų)

TEISMO DIENA 
Krikščionys abelnai tiki, kai kada

Pii v#*ro+iiin tautu m-crani_inors ateityk ateis teismo diena, ka- raveigtųjų tautų oi gani- rioje Dievas teis pasauij \eabejo- 
zacijos, kurios veikia lais-jtina- .kad toki©_ įsitikinimo pagrindai 
vajame pasauly, susirūpino,
kad iminėtoj ekonominėj ii’

kai kalbant, jis supras, kad 
tu nesi anglas. O iš antros 
pusės, ar nuodėmė būti at
eiviu? Juk čia visi ateiviai, 
vieni seniau, antri vėliau 
atvykę, jei ne jie patys, tai

ir

Cechoslovakijos vyriausybė skelbia, kad pramones 
gamyba tame krašte nuo 1949 iki 1953 metų esą pakilusi 
net dvigubai, bet žemės ūkis labai atsilieka ir nepajėgia 
pagaminti kraštui reikalingo maisto. Iš valdžios nusi
skundimų aišku, kad ir čechijoj žemės ūkis pergyvena 
tą pačią krizę, kaip ir Piusijoj. ,

KORĖJOS KARO PALIAUBOS
Korėjos karo paliaubų priežiūros komisija, suside

danti iš neutraliųjų šalių atstovų, nepajėgia paliaubų 
prižiūrėti ir pranešama, kad jau virš 40 kartų bolševikai 
paliaubų sutartį yra sulaužę. Skundai dėl paliaubų su
tarties laužymo atsiremia i Lenkijos ir čechoslovakijos 
atstovu sabotaža.

jų tėvai.
Taip bešnekėdami, sako, 

užėjome į valgyklą, čia 
mano Pranas, kai patarnau
tojos nebuvo arti, kalbėjo 
lietuviškai, o kai ji prieina, 
jis savo darkyta anglų kal- 

iba liečia.
Mano sūnus yra čia gi

męs ir augęs, vidurinius 
mokslus išėjęs ir turi atsa

sis vyskupas Brizgys pasa-!xeswvese. nes nekatalikų socialinėj taryboj tas klau- 
kė, kad “ar socialdemokra- ^^^tes katalikų bazny- ?imas būtu išspi.ęstas kiek 
tas Grigaitis yra blogesnis' čia pripažįsta teisetomisLaiima palankiau. Tuo tik- 
lietuvis kaip aš,” gražiai jslu jos stengiasi ta reikalą
atsiliepė apie visus lietuvius r°kie tat .vra . bata!!kų,ko geriau išaiškinti taryboj 
ir apie lietuvius evangeli- bažnyčios nuostatai ir reika- dalyvaujantiems atstovams, 
kus ir kvietė visus lietuviusdavimai katalikams.
vieningai dirbti.

Tai praeities žodžiai, bet 
darbai? Taip, yra ir “vie
nybės” darbų. Štai prieš ~ 
Kalėdas klebonas su pade-p

Kiek
vienas savo bažnyčios ne
neigiąs ir savo tikėjimo ne
paniekinęs katalikas turi 
šventą pareigą tų bažnyčios 
istatvmu laikytis. Kas ne-

jėjais lankė parapijiečius 
neparapijiečius, neaplenkė 
ir protestantų, spaudė jiems 
rankas, linkėjo laimės ir ... 
priėmė auką. O štai nesc-

nusikalsta.”
Išaiškinta taip, kad po iš-< 

pa-'
Jei katalikui net tiki

Tuo rūpinasi tam tyčia iš
rinktas komitetas, kuriame 
vra ir lietuvių atstovas V. 
Sidzikauskas.

Atatinkami raštai para
šyti valstybės sekretoriui 

.. John Foster Dulles ir Ame-
..... , ... . Irikos delegaciios pirminin-1aaskinimo dar neaiškiau pa-įkuj Tautose

.Cabbot Lodge.
Nutarta aplankyti visų

kingą darbą. Jis, aišku,Inai katalikų tikybos jau-įnma ei” J nc^aJ-ailKV ves^u‘i valstybių delegatus. Pabal- 
moka gerai ir anglų kalbą,Inuolis vedė J71 ntę ne-^’ /ai ’’.f e a ai Uįtįįo Laisvės Komitetu pir 
bet visur ir visada su lietu-'katalikų bažnyčioje. Jų ves-j’“&uJ_,e.luz.ia™a lS nekatan-.
viais kalba lietuviškai, 
ateivis, kuris silpnai anglų

liko.
su bažnyčios leidimu 

•Įima eiti i nekatalikų vestu-!

yra Šventasis Raštas, kuris iš tikrų
jų skelbia apie teismo dieną, štai 
čia paduodame ištrauką iš Apaštalo 
Povilo žodžių, kurie parašyti Apaš
talų Darbuose 17:31: “Nes Dievas 
paskyrė dieną, kurioje jis teis žemės 
skritulį teisingai per Vyrą, kurį pa
skyrė. Jį jis padarė patikimą visiems 
prikeldamas jį iš numirusių.”

Jei bus Laikomas teismas, tai, su
prantama, turės būti ir teisėjas. 
Nors šitame tekste apaštalas nemi
ni vardą busimojo pasaulio Teisėjo, 
bet jo žodžiai aiškiai parodo, kad tai 
yra Kristus; nes Jis vra tas Vyras, 
kuris buvo prikeltas iš numirusių ir 
kuris dauiriau jau niekad nebemirš
ta, kaip “Aš buvau numiręs, ir štai 
esu gyvas kad jis pats yra apie save 
pasakęs: per amžių amžius.”

Dievo žodis, kuris pranašauja apie 
pasaulio pabaidos suspaudimus, pa
tiekia taip pat paguodos ir vilties. 
Apaštalas Petras sako: “Bet mes 
laukiame sulig jo pažadėjimų naujo 
dangaus ir naujos žemės, kuriose 
gyvena teisybė.” (2 Petro 3:16., 
Kitoje vietoj tas pats Apaštalas ra
šo: “Todėl darykite atgailą ir grįžki- 
tės, kad jūsų nuodėmės būtų išdildy
tos, kad ateitų Viešpaties veido at
gaivinimo laikai, ir kad jis siųstų 
jums apskelbtąjį Jėzų Kristų. Dabar 
jį turi paimti dangus iki visų daly
kų atnaujinimui, apie ką yra kalbe-

jau-i.... .  — : — ,va
«eJves, tai kodėl katalikų ku-Įtį£

Imininbui kroiuėci ir i uūtn-*‘s W€va* "u« an,žių savo šventųjų |mininxai Kieipesi 11 Į atsto pranašu burna. —Ap. Darb. 3:19-21.

KorespondencijoS

kalba gievezoja, nenori 
kalbėti savo motinos kalba! 
Ar taip turi būti?

A. Kučinskas.

HAMILTON, ONT.

oituvėse buvo draugų, drau-'k? irnt’ jo bazny-j^ narj Kersteną pra-
ų'gių katalikų tikybos. Auš- C1OS reikalarnį- , JĮe. ne_;švdami paremti ta reikalą 

- >ra trefni? kodėl tokioms-ros Vartų klebonas tų ves-?a. 
tuvių pokyliui net indus iš_'mišrioms

DETROIT, MICH. naitis atvyksta i Chicaga ir
“c~• • »• čia Lietuviu Auditorijoj' ba- 

įlandzio 2o d.. 2 vai. po pie- 
LSS 116 kuopos narių vi-Jtų laikys viešą pranešimą

LSS 116 Kp.

suotinis susirinkimas ivyks’ apie Mažosios Lietuvos ko-
balandžio 25 d., 1:30 val.Įvas už savo laisvę. Aišku, 
po pietų, Armono svetainėj, Simonaitis, būdamas Vliko 
24th St. Prašau visus na- narys, kalbės ir apie kitus 
rius dalyvauti. opius mums reikalus.

Sckr. V. Sirutavičius. Simonaičiui priimti yra 
sudarytas iš ALT ir Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos bendras komitetas, 
kurio prieky stovi M. Pur
vinas.

Komitetas kviečia visuo
menę gausiai dalyvauti Si
monaičio pagerbimo iškil
mėse ir išklausyti jo prane
šimo Mažosios ir visos Lie
tuvos laisvinimo reikalais.

CH1CAGO, ILL.
Sudėjo $10,000

Chicagos lietuviai Lietu
vos laisvinimo reikalams 
šių metų vasario 16 d. pro
ga sudėjo $9,910.81.
Ruošiasi Priimti Simonaitį

Mažosios Lietuvos žymus 
veikėjas Erdmonas Sinjo

JfES ATUEKAK ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mas*.

Maždaug prieš šešerius 
metus kun. Tadarauska 
pasileido po Kanados miš
kų stovyklas ir ūkius rinkti 
aukų nuo bado su sutinu
siais pilvukais mirštantiems 
Švedijoje vaikams gelbėti 
(jo žodžiais).

Kiekvienas miško kirtė
jas, pergyvenęs Vokietijoje 
maitinimosi sunkumus, rei
kalą suprato ir negailėda
mas aukojo. Kad ir iš sun
kaus darbo sudėto skatiko 
nesigailėjo — dosnūs buvo 
miško vyrai, nes kiekvienas 
iš jų tikėjo, kad auka nueis 
geram tikslui.

Ūkininkai taipgi nešykš
tėjo ištiesti savo dosnios 
rankos gelbėti tautiečiams, 
sunkion padėtin pateku
siems. Miškininkų stovyk- 
’oms, kurių nepasiekė kun. 
Tadarauskas pats, jis siun
tė aukų lapus.

Praėjo apie šešeri metai 
Aišku, kad aukų lapai jau 
vra grįžę ir pinigai suskai
čiuoti. Bet niekas nežino, 
nei kiek surinkta, nei kiek 
nusakytam tikslui atiduota. 
Kodėl?

Juk turime reikalą su vi
suomenės turtu. Kodėl au
kotojai. skyrę savo auką vi
suomenės reikalui, negali 
žinoti, kur auka nuėjo? Ar 
laiko nepakako sudaryti 
viešai apyskaitai? Ar ne 
laikas miško vyrams aplan
kyti 58 Dundm St. N. ir pa
dėti kun. Tadarauskui pa
ruošti viešą apyskaitą.

nuomavo. Netiukus po ves
tuvių tos pačio 
leidžiamame 
pasirodė kažkokio Jurgio! 
V. atviras laiškas klebonui, 
kuriame prašoma paaiškin
ti, ar galėjo katalikai mi
nėtose vestuvėse dalyvauti. 
<itame numery klebonas į* 
:ą taip atsakė:

“1. Katalikas niekada1 
negali susituokt pas nekata 
ikų kunigą.

2. Tokios jo 
nėra moterystė, 
bendras, laisvas gyvenimą

nas
dus?

vestuvėms klebo- 
galėjo išnuomuoti in

parapųosi-“-. X^auę,ten- ku,;.JTatpe jėgas si 
biuletenyje siok:° biznio, galima,! jau mef|gja

T„«.*«;rtlo kur nėra—negalima. ____ _a
J. Valeika.

TORONTO, ONT.

Socialistai Rengia 
Pasilinksminimą

Af>a.stalas Povilas, rašydamas apie 
busimąjį Kristaus karaliavimą, pa
sakė: “Jis turi karaliauti, iki nepa-

ir atctnvn riinuincp anio Lai dpi! vi?us SJV,n neprieMius pe savo 11 tO\ų 1 uniUO. C d.pie L31 kojomis. Paskučiausia neprietelė
prabilti. Lietuvos Laisvės sunaikinu mirtis.” d Kor. 15: 
' i-a. 25» 26.) To karaliavimo tikslas irKomitetas ŠIUO metu Įtem- nasekmės yra puikiai aprašytos šv.

k n d n n- Jono- Apreikštojo plunksna: “Dievas KO u<tu- nušluostys nuo jų akių kiekvieną 
gOS apie priver- mirties daotnan nebebus; nes

». . j v 1 r - x • •l<as Kuvo pirma, išnyko. Tuomet s<—ėdamuosius darbus laetUVOLMintis soste tarė: štai aš darau visa 
Pabaltijo Laisvės Komi-fc^y

tetų pii-mininkai davė tele- Apreiškimo 21:4. 5. 
gramą dabar Sovietų Są
jungą lankančios Amerikos 
laikraštininkų delegacijos 
pirmininkui prašydami ryž- 

kad jiems būtų lėista 
‘ paty-

šiuo 
surinkti

Kanados Lietuvių Sočiai- tis,
demokratu Toronto skyrius j lankytis Pabaltijy ii
gegužės 8 d..šeštadienį, 8'
vai. vakaro. Lietuviu Na- . i pasi-

“vedybos
bet vra rnuo?e rengia

LIŪDESIO VĖLIAVA

Virš Kapitnliati" Washing- 
tone iškelta liūdesio vėliava 
atminčiai mirusio senato
riau Dwight P. Griswold iš 
Nebra.sk os.

viešą
(linksminimą—šokius. Tuo
būdu duodama progos 
ilgesnės pertraukos drau
gams ir visiems mūsų prie- 
teliams susitikti ir laiką 
praleisti ne susirinkime, bet 
laisvai prie užkandžių, iš
gėrimu ir muzikos.

Socialdemokratai pokylių 
mažiausia rengia, bet gyve
nimą pamarginti kartą į 
metus reikia. Socialdemo
kratai nesivaiko didelių 
pelnų iš pasilinksminimų, 
todėl jų tos rūšies pobūviai 
visuomet būdavo geri, jau
kūs ir prisimintini. Toks 
bus ir gegužės 8 d. vakaras.

Socialdemokratai be sa
vo tiesioginio dai’bo remia 
kitų organizacijų kultūri
nius parengimus, šį kartą 
jie kviečia lietuvišką visuo
menę iš arti ir toli paremti 
iu rengiamą gegužės 8 d. 
Lietuvių namuose (Ossin- 
ing ir Dundas gatvių san 
kryžoje) pobūvį.

Kvieslys.

Ar turi šių metu “Kelei
vio” kalendorių? Jame yra 
daug gražių, įdomių skaity
mų. Nusipirk, nes nedaug 
beliko. Kaina 50 centų.

PAIESKOJUVAI
Aš/ Ona Milkunutė, paieškau El- 

po zės Raslavičiūtės, kuri paeina nuo 
.12.. Turiu svarbų reikalą.Mar:amnolės.

Atsiliepkit:
Anna Haseben 
P. O. R<>x 230 

Broa'I Rrook, Cor.n.

Paieškau J. Budniko, kuris 1913 
metais išvyko Amerikon. Girdėjau, 
kad gyveno Chicagoje. Atsiliepkit 
adresu:

P. Miknevičius 
8 West Parade 

Lincoln, Engiami.

ir tikri.”—

(Rus daugiau)

Mylintieji tiesa, literatūros 
site veltui, kreipkitės:
I.ITHLANIAN BIBLE STVDENTS 

ASSOGIATION .
3444 S. l.ituanica Aveaue 

Chicajjo 8, III.

g»a-

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

Gyvatių šaknelių. šitos šaknelės 
kamparu kvepia ir yra galinga gy
duolė. Kainuoja $12.60 už švara. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi
me jums kvoterį svaro tą šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuviu 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 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frateraalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

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

JI

J
1 »

Nebra.sk


Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1G, Balandžio 21, 1954

i _

PASIRUOŠIMAI 
SPAUDOS ATGAVIMO 
SUKAKČIAI PAMINĖTI

Praeitą savaitę vėl posė
džiavo komitetas tai sukak
čiai paminėti. Į komitetą 
pririnktas rašytojų atstovas 
S. Santvaras.

iš pranešimų paaiškėjo, 
kad dalyvaus profesorius V. 
Biržiška, Bostono Lietu
vių Vyrų Choras, komp. Ju
liaus Gaidelio vadovauja
mas, vietos rašytojai ir kad 
jau surasta Bostonu knyg
nešių ir jie pakviest* minė
jime dalyvauti.

Smulki programa bus pa
skelbta vėliau.

Minėjimas Įvyks gegužės 
9 d.. 1:30 vai. po pietų, Mu
nicipal Building svetainėje, 
Broadvvay, tarp H ir G gat
vių. South Bostone.

Komitetas prašo atsiliep
ti dar neatsiliepusius knyg
nešius ir tuos, kurie turi 
spaudos draudimo laikų 
laikraščių, maldaknygių ar 
kitokių raštų, nes ruošiama
si laike minėjimo turėti ir 
senos lietuvių spaudos pa
rodėlę. šiais reikalais pra
šoma kreiptis i komiteto 
sekretorių J. Sondą. 636 E. 
Broadvvay, So. Boston 27. 
Mass.

SLA 43 KP. RINKO
CENTRO VALDYBĄ

------------------- i

Balandžio 14 d. balsavi
muose gavo balsų: Kali-: 
nauskas 57, Laukaitis 12,! 
Dargis 33, Trečiokas 33, Vi-} 
nikas 50, Mikužiūtė 13,’ 
Gugis 8, Gegužis 29, Čap
likas 32, Maceina 13, Deve-! 
nienė 38, Arlauskas 38,' 
Briedis 8, Budvitis 24, Buk-J 
šnaitis 4, Dr. Biežis 45, Dr.,’ 
Zalatorius 4, Dr. šliupaitė 
15.

F. M. Grendalytė Notarė

JAUNAS LAKŪNAS j LDD 21 KUOPOS LABAI 
'SVARBUS SUSIRINKIMAS

BLOGI TEKSTILĖS 
DARBININKŲ REIKALAI

GAUTA PAMINĖTI

Norit Klausytis Europos?

Lietuvos garbėsBostono 
konsulo ir advokatų A. O. 
ir S. P. Shallnų sekretorėj 
ilgametė “Vyčio” žurnalo' 
angliškosios dalies redak
torė Felicija M. 
praeitą

V.Ki___
k i..n Kelly 'tretysis, antra
jame kare žuvusio lakūno 
didvyrio sūnus, 14 metu am
žiaus. jau valdo dvieju mo
toru lėktuvą. Jam paūgė 
jus yra užtikrinta vieta 
naujai kuriamoj karo avia
cijos akademijoj.

Naujosios Anglijos au
džiamosios pramonės dar
bininkai gyvena sunkų lai
ką. Įmonės viena po kitos 
užsidaro. Darbdaviai siū
lo kai kurias Įmones atida
ryti, bet reikalauja darbi
ninkus sutikti sumažinti at- 

Be kitko, bus'lyginimus. Bendrai visur 
pranešimas apie Įvykusi darbdaviai siūlo net 15% 
kortavimo vakarą Dorehes-'m a ž e s n i u s atlyginimus, 
teryje, apie būsimą tradici- trumpesnes mokamas atos-

Ateinanti sekmadieni, ba
landžio 25 d., 3 vai. po pie
tų, Lietuvių Piliečių Drau
gijos patalpose, 368 \Yest 

Į Broadvvay, So. Bostone, yra 
šaukiamas Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 21 kuopos 
eilinis, bet labai svarbus su- 

•sirinkimas.

---------------------------------- zone.
SMERKTINAS PAPROTYS Kartu

m pavasarini kuopos ban
ketą, apie lietučių spaudos 
50 metų sukakties minėji
mą, apie einamąjį LDD va
jų ir kitką.

| Nė vienam nariui neleis
tina šio susirinkimo “už
miršti,” nes jame, be jau 

■minėtų dalykų, dar bus nu
statoma gaires mūsų veik
lai artėjančios vasaros se-

togas ir tt.
Vienur kitur darbininkai 

mėgina net streikuoti, bet, 
esant bendrai nepalankiai 
padėčiai, sunku tikėtis ką 
gera laimėti.

Minkų Radijo Gegužinė

BULLETIN OF “LITHU- 
ANIA” PHILATELIC SO- 
CIETY, Nr. 6. Tai Ameri
kos lietuvių pašto ženklų 
rinkėjų draugijos leidinys. 
Iš jo sužinome, kad Chica- 
goje gegužės 1 ir 2 dieno
mis draugija savo 7 metų 
sukakties proga rengia paš
to ženklų parodą. Draugi
jos sekretoriaus adressas: 
E. Jasiūnas, 5741 So. Loo- 
mis Blvd., Chicago 36, III.

------------------------------------ š*-
JEI VISI BŪTUME 

TVARKINGI?

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariikos Radio
Programos

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

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

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

primename, kad 
jau išėjo iš spaudos pirma- 

paė- sis šių metų “Darbo” nume- 
susirinkime dalyvaują

Lietuviai, bendrai
Grendabmus’ >’ra tvarkingi žmonės ris, 

avaitę prisiekdinta darbštūs, o tokie žmonės nariai galės ji pasiimti.
moka branginti ir tinkamai 
naudoti laiką. Čia Ameri-!

Bendruomenės Susirinkimas rJ)i ta*P Pat 'la priežodis.
_____  “Time is monev. Todėl]

Penktadienį. balandžio nesuprantu, kokiu būdu, ■ “
23 d., 7:30 vai., tautininku ''ent Bostone istvvravoiva]S[įios (|uįu (aazof bend-
namuos 484 F Fourth * srnerkanas paprotys veluo- . J . •> * ’.g . . . .
namuose, 4b-i L. fourth bt., roves Praso leisti atpiginti
so. Bostone, vra kviečiamas^1* P’adeti susirinkimus ai. eeeužės 1 d duias
motinu vUnntink Amori I kitokius parengimus. At-nuo £eguze> 1 a- (tuJ.ą*’ metini? \i?uotini? Amen- (vartojamas namams apsil-
L’mc T imtuvui HU5»t3t\ tll laiKU 11 2JU- , . / . rko? Lietuvių Bendruomenes, • i^.-dyD n-ortu vėsinti (air con-
Bostono apylinkės narių su.j n1 laukti piadzio. kartais
sirinkimas tokia darbų xa ar}( a’ nes.

notare (notary public). Valdyba.

Minkų radijo gegužinė 
(piknikas) bus rugpiučio 
1 d. Brocktono Fair 
Grounds.

Jie prašo kitas organiza
cija? tą dieną neruošti ge
gužinių.

Vasiliūno Koncertas

ATPIGS GAZAS

Massachusetts

Balandžio 19 d. So. Bos
tono Municipal Building sa
lėj Įvyko smuikininko Izi
doriaus Vasiliūno pirmasis 
koncertas.

MARGUČIŲ VAKARAS

tvarka: 1—Atidarymas. 2 S1^ei^ia J.a\^u a^e1^- e Tai 
—prezidiumo sudarymas, 3Jn^ia ^ukūnngų. ^1_

-Dr. J. Girniau? žodis. 4— tus gerbiančių žmonių įpro- 
Jtis ir reikėtų su juo prade-pranešima? apie balandžio

Šito? bendrovės yra šios: 
ki- Mystic Vallev, Lavvrence, 

Noith Shore, Central Mas
sachusetts, . W a c h u s e t,

d. ivvkusia bendruome-i:i kovon- Parengimų vado-'Northampton, Nonvood Gas
* .* * 7. .. i'-ii’ ti’vStu iv ‘inbetn ivnofi f’Amn.ir.T

Yra
Europo? 
kada.

Čia galiu 
pavyzdžiui, iš Romos lietu
vių kalba duodama kiekvie
ną dieną nuo 3:30 iki 3:50 
vai. po pietų šiomis bango
mis: 19.48: 25.40 ir 41.15. 
Programa gerai girdima, 
duodama daug žinių iš Lie
tuvos gyvenimo. Iš tos pa
čio? stotie? duodama pro
grama ir kitomis kalbomis 
lenkų, rusų ir tt.

P. Bliumas.

GABIJOS CHORAS
PRADĖJO DARBĄ

norinčių klausyti? 
radiia. bet nežino

10
nės konferenciją N’evv Yor-Įvai . 
ke, 5—valdybos ir revizijo?;fe*lx^ j?, 
komisijos pranešimas, 6—}ku pradėti ....
valdybos ir revizijos komi-įniai atel> 11 ra* ^usinriKima

turėtu iš anksto Įspėti 
ir nustatytu lai- 

Kai tie tingi-

Company.
Tai bus antras dujų kai

nos sumažinimas nuo to lai
ko, kai i Naująją Anglijąvaiayoos ir revizijos somi-;----  . : . . iiiuzina.

pranešti, kad. sijos likimai. 7—?umanv-'ar ''^dmimą pradėtą, tai atvesti natūralių dujų vam- atsilankyti
* t - __ . * IV it o borto iio nocicknnnrc no____ ir.’ tmai. Pagal turimus adresus K.lta..^a,.t Pas^enš^ ne_ 

vra siuntinėjami kvietimai, 51v^ intb ? tas nebus jiems, 
sunku padarvti, nes beveiki 
visi vėlinasi tik iš apsileidi-

J. Vanagas.

tačiau adresų tilksta. Į su
sirinkimą kviečiami visi. 
kuriems rūpi bendruomenės. 
veikla. Numatoma trumpa 
meninė programa. Mirė A. Petrušauskienė

Balandžio 18 d. Cam
bridge mirė Alisa Čepulytė- 

Balandžio 15 d. mirėjPetrušauskienė, palikusi nu- 
Barbora Martinienė, gyve- liūdusi vyrą Joną, dukterį 
nusi 73 Farragut Rd.. So. Gužauskienę ir sūnų Edvar-

Mirė B. Martinienė

zdžiai.

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas savo patalpo
se, 1810 Dorchester Avė., 
šeštadienį, balandžio 24 d., 
7 vai. vakaro rengia margu
čių vakarą. Už gražiausiu? 
margučius bus duodamos 
dovanos. Bus gardžių už
kandžių ir gėrimų, šonki 
muzika. Kviečiame visus

Komitetas.

Pagalvokime, kas iš tik
rųjų būtų, jei visi ir mažmo
žiuose būtume tvarkingi? 
Gyvenimas tikrai būtų kur 
kas lengvesnis. Vienam ki
tam mažiau rūpesčių tepa
darytume, vienas kito dar
bą sumažintume ir tt.

Jei, pavyzdžiui, mūsų 
mielieji skaitytojai patys 
atsimintų, kada jų prenu
merata baigiasi ir ją, ne
laukdami paraginimo, at
naujintu. kiek darbo ir iš
laidų laikraščiui sutaupytų! 
Tas sutzupas būtų galima 
sunaudoti laikraščiui page
rinti.

Taigi, mūsų prašymas: 
Nelaukite paraginimo, bet 
patys laiku prenumeratą! 
pratęskite. .

Administracija.

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiur 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VVrentham St., Dorehestei 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

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

ir nuo 7 iki 8

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

* x®prx>;»;x.x x Xs.».>OC?S»»ęJt>e>«jS3s.-iS

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

s x X xxsx.x x x X xx x x xs »» »
1 

=

‘K ’»
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broaduay 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
5 Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

- Visokie Reikmenys Namams 
? Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai 
XX' X S S X - X X X X S X - S X X X X X s x.x,»

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Roxbury. Mass.

Ilgą laiką Bostone sklei
dęs lietuvišką dainą Gabi
jos Choras buvo apmiręs. 
Tačiau prieš kurį laiką jis 
vėl atgijo: pasikvietė diri
gente muzikę Plevokiūtę ir 
pradėjo pratimus. Ateinan- 
(i rudeni choras žada jau 
viešai pasirodyti.

Choro pirmininkas yra 
Jonas Kirmelavičius.

Bostone. Paliko nuliūdusį 
vyrą Antaną, dukterį ir sū
nų. Palaidota Brocktono1 *• « 
Highland kapinėse.

Ir Po Velykų
Visa šeštadieni

da.

Kuria Lietuviška Šeimą

taip lijo. jog atrodė, kad 
miestas paskęs. Bet Yėlv- 
ku rvtas išaušo gražus ir

Balandžio 24 d., 4 val.i 
po pietų šv. Petro parapijos 

Bostone į bažnyčioje susituokia Irena

palyginti šiltas, 
jis suteikė 
džiaugsmo, nes 
parodyti savo nauja
bėlaites ir sukneles.

Moterims 
daugiausia 
jos galėjo 

skrv-

Dalia Jurgelevičiūtė su 
Apolinaru Treiniu. Tą pa
čią dieną jungtuvių pokyli? 
Įvyksta Tautinės Sąjungos 
namuose, 484 E. 4th St., So. 
Bostone.

Beveik Bilionas Keliams

DYKAI
Pasiūlymas Tiktai Trumpam Laikui

100 Galionų Aliejaus Kūrenimui
Su kiekvienu Įtaisymu naujo

MASTERFLAME AUTOMATIC P0WER OIL BURNEIt
3 Minn. Honeywell kontrolė

Galima išsimokėti per 3 metus. Daugiau informacijų 
gausite paskambinę

TA 5 4768, FORTŪNA FUEL & HEATING CO. 
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

Kainos prieinamos. Darom nemokamai apskaičiavimus.

9 Reisai Kasdien

w o
Su Turf Reisais 

iki Gegužės 31

Posto Laikas 1:30
Daily Double 
Užsidaro 1:15

neną.
viškos

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niai? nuo 12 iki 12:30 vai. 

Perduodamos lietu- 
dainos, muzika ir

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

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

Steponas Minkus.

PARDUODU PEČIŲ
Parduodu pilka pečių, trazo ir alie

jaus kombinaciją. Geram stovy. 
Kreiptis tei. SO 8-1297 arba 182 M 
M St.. So. Bosfon 27. Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
• (LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
334 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tei. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9

Seredomis:
Nuo 9

ryto iki 7 vakaro 

ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay

Linksmu Pavasario Švenčiųc
—Linki—

Visiems Draugams ir Kostumeiiams
SOUTH POSTO N CAFE

Savininkai Vincas Balukonis ir Jo Sūnūs
Kas dar nebuvo mūsų Įstaigoje, prašome užeiti. 
Visus maloniai pasitinkame. Gėlimų miera 
nuostabiai didelė. Patarnavimas malonus.
256-258 W. Broadway South Boston

Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno farmoje. Raynham. Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dvieju aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms ir ki
tokioms iškilmėms. Dabar toji svetainė dar gražiau ištai
syta ir išdekoruota. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės Į: (26)

Mr. F. Rožėna?. 488 No. Main St.. Ravnham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

Naujojoj Anglijoj per 3 
metus naujiems keliam? 
tiesti bus išleista per 8825,- 
900,900. Iš tos sumos 
Massachusetts valstijos ke
liam? jau patvirtinta $250,- 
090,000. Connecticut $350,- 
000,000.

SUFFOLK
DOWNS

Mažiau 15 mi 
n u č i ų MTA 
traukiniais iki 
Suffolk Downs 
Stoties.

No. 3

PARDUODAMI NAMAI
Parduodu 3-jų šeimų namą su ga

ražu. creroj vietoj < Hvde Park>, ge
rai Dastatvtas. Kaina neaukšta. 
Skambinkit Hvde Park 3-2128 arba 
sekmadieniais kreipkitės: (17)

752 Hyde Park Avė.
Hyde Park. Mass.

PAR DU ODAMl“ NAMAI"
Pigiai parduodu 3-jų šeimų 

namą (11 kambarių) su visais 
baldais. Baltos sinkos. showers 
ir kiti patogumai. Geros pa
jamos. Kreiptis: (17)

Mrs. A. Palubinskis - 
177 H St.

So. Boston 27. Mass.

SOUTH BOSTON. MASS.
2OSOOOQ<SOOOOOS1COSOS<O<OOOOS<Q<

Lietnviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOI TH BOSTON, MASS. 

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

Lietuvių Protestantų Žiniai

Per Atvelykį, sekmadie
ni, balandžio (April) 25 d 
2 vai. popiet, 85 VVest New- 
ton St.. Bostone, First Lu- 
’thern Church bažnyčioje, 
bus Bostono ir jo apylinkė
se gyvenantiems lietuviams 
protestantams pamaldos, 
kurias laikys kun. Dagys.

Maloniai kviečiame tam
stą su artimaisiais dalyvau
ti.

Bostono Lietuvių
Protestantų Susivienijimo
Valdyba.

Cambridge $4900
4 butų namas prie Central Sų. 

$•',200 banko Yit morgičius. Skam
binti HA 6-1431. Vakarais DE 
3-4713 R.

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

7 Kambarių Tuščias Namas 
Dabar Taisomas $8200

Naujas baltas pečius, elektros įtai-

5-8 Kambarių, 2 Karų,
2 Garu Šildymai, Porčiai
Pinus taksai, bet Dorchestery je.

G. I. žali įmokėti tik $500. o sitir-
... _  „„„ii:., tumi moka kaip nuomą. Savinin-ai. nesenas 4% banko morjncius, - - ------- '

Parduodu Krautuvę
Cambridtre parduodu mėsos ir 

daržovių krautuve, yra ir -ceeream’o. 
Gera vieta, geras biznis, pajamų 
anie $800 per savaite. Daug prekių. 
Kaina tik $2.500. Rendos $30 per 
menesį. f 17)
57 4 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Tel. F.L 4-3783.

$7100 sumai. Skambinti:
HA 6-1431. vakarais DE 3-4713

LI 2-2101, vakarais KE 6-1012.
R.

Maldene 6 Pataisyti
Kambariai $4827

4': banko morsričius. puiki kai
mynystė. Žemi taksai, tik $62 me
tams. Savininkas: LI 2-2101.

Pigiau Kaip Nuoma
1 t

$3 i mėnesį ir kiti 3 butai paden
gia visus nuošimčius, apdraudą, nu-

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
rodo oražiai. naujai maliavotas. G. 
I. arba kiti lensrvomis sąlygomis. 
Skambinkit: HA 6-1431. vakarais: 
DE 3-1713 R.

(16)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per melus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8 218?

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maso.
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