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Fordo Darbininkai Laimėjo; 
Streikas Atšauktas

Fordo Darbininkai Jau Streikavo, Kai Buvo Prieita Su
sitarimo; Darbininkai Laimėjo “Garantuotą Uždar

bį; Fordo Kompanijos Atstovas John Būgas
Sako, kad Kompanija Tik Po Didelio Svy

ravimo Priėmė Darbininkų Reikalavimą

140,000 Fordo kompani- didžiųjų automobilių kom- 
jos darbininkų 53 dirbtuvė- panijų ir randa vis daugiau 
se Įvairiose krašto vietovėse pritarimo automobilių pir- 
šį pirmadienį pradėjo strei- kėjų’ tarpe.
kuoti, bet Detroito dirbtuvė- Šią savaitę, trečiadienį, 
se streikas atidėtas iki pietų, baigiasi unijos darbo sutar- 
Streikas jau eina Buffalo, tis ir su General Motors kor- 
Clevelando, Cncinnati, Can- poracija, bet apie derybų 
tono (Ohio), Sommerville eigą tarp unijos ir tos di- 
ir Natick (Massachusetts), džiausios automobilių kom- 
Chicagos, Dalias ir St. Paul panijos nieko neskelbiama. 
Fordo dirbtuvėse. Iš viso Atrodo, kad po Fordo su- 
40 Fordo dirbtuvių jau bu- sitarimo ir General Motors 
vo užsidariusios dėl streiko, kompanija turės priimti uni- 

Tuo tarpu derybos tarp j°s reikalavimą.
unijos ir Fordo kompanijos ----- ~
vis dar ėjo. Fordo kom- Anglijoj dėl Streiko

PALEISTIEJI Iš KINIJOS KALĖJIMO LAKŪNAI

Keturi laimingieji JAV lakūnai, kuriuos raudonieji kinai paleido iš kalėjimo. Juos čia 
matome atvykusius i Hor.g Kong. šiandie ? jie jau yra griže j savo šeimas. Iš kaires 
j dešinę: įeit. Lyle W. Cameron iš Lincoln. Neb.. įeit. Roland VV. Parks iš Omaha, ka
pitonas Harold E. Fischer iš Swea City. lova. ir pulk. Įeit. Ed’.vin L. Hel'.er iš VYynne- 
wood, Pa.

Rusija Kviečiama į 4 Didžiųjų
Konferenciją Liepos 18

Vakaru Valstybės Kviečia Rusiją į Vyriausybių Galvų 
Konferenciją Liepos 18 Ženevoje; Nei Konferencijos 

Vieta nei jos Darbų Tvarka Nėra Sutarta; Ru
sija Principe Sutiko Konferencijoj Daly- 

vaut; Smulkmenos Bus Aptartos Bir
želio 20-26 San Francisco Mieste

1

Maskva ir Tito Šią savaite Amerika, Ang-
Jau susitaikė į“

T, „ , ... rių didžiųjų valstybių galvų
Po 7 metų peštynių ir konferenciją Vakarų vals-

spiaudymosi Maskvos dik
tatoriai susitaikė su Jugosla
vijos diktatorių Tito. Bel
grade pereitos savaitės ga
le buvo pasirašytas susita
rimas tarp Rusijos ir Jugo
slavijos, kuriame numato
ma atstatyti geri kaimyniški 
santykiai ir susitarta 
bendro laikymosi kai

tybės siūlo konferencijai 
vietą Ženevą, Šveicarijoj, 
liepos 18 d.

Rusija buvo pasiūliusi, 
kad didieji susirinktų Vie
noje, bet Vakarų valstybės 
atmetė tą pasiūlymą. Rusi- 
ja nesutiko su Vakarų pa- 

, e siūlytu Lozanos miestu, nesku- ten Rusija neturinti konsu-
Rusi-

panija atmetė unijos siūly
mą. kad darbininkai patys 
nubalsuotų, ar jie remia
unijos siūlomus reikalavi- , .... _OA AAA , _

J .. , .. kas tęsiasi. Is obO.OOO darmus ar priima kompanijos , . . { . t • ui.

'Nacionalinė Krizė'

Anglijoj gelžkelių strei-

Užsieniams Remti Kinai Sušaudė 51 [Indijos Vadas Nehru ^ai^zsienių pollllkos klau' lato. Laukiama, kad 
Skiriama Virš 3 BiL Už Sąmokslą] Lankosi Rusijoje Susitarimas pasirašytas, 3^1,0 U 20-26 *<£

... „ ,, . . , bininkų ir tarnautojų dir-
ki ti K-/? J.bancių Anglijos geizkeliuo-

se apie 70,000 masinistų ir

-------- bet Jugoslavija nebegrįš 1
Indijos vadas Nehru šią Sovietų satelitų skaičių ir 

jos

Dėl to Fordo 
puolė, Po to 

panija sutiko 
unijos iškeltu

siūlymas at- 
Fordo kom- 
principe su 
‘garantuoto

ugniakurių

Senatas nubalsavo 59 bal- Kinų komunistai skelbia, 
sais prieš 18 skirti ateinan- kad jie sušaudė 41 žmogų ir'savaitę lankosi Sovietų Ru- rusai Įsakmiai pripažįsta jos
čiais metais užsieniams rem- 172 žmones nuteisė kalėti sijoje. Ta proga sovietų nepriklausomybę. Vakarų
ti tris su puse bilionus dole- už ruošimą sąmokslo prieš spauda rašo apie “istorini valstybės dabar aiškina,
rių. Prieš toki vyriausybės bolševikų diktatūrą. Iš 172 Įvyki” ir daug vietos skiria kiek Jugoslavijos režimas

San
Francisco mieste susitiks 
keturių didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministeriai. 
Jie visi dalyvaus Jungtinių 
Tautų organizacijos Įkūri
mo dešimtmečio minėjime

atlyginimo” reikalavimu ir 
pasiūlė sudaryti 55 milionų 
dolerių fondą, iš kurio at
leistinus iš darbo darbinin
kams būtų mokama pašalpa 
per 26 savaites. Pašalpa 
būtų mokama virš bedarbių 
pašalpos, kurią gauna visi

kalaudami aukštesnio atly
ginimo. Kiti gelžkeliečiai 
tam mašinistų ir ugniaku
rių reikalavimui nepritaria. 
Streikas turi tarpunijinio 
ginčo pobūdi. Bet dėl ma
šinistų ir ugniakurių streiko 
visi gelžkeliai sustojo ir 
Anglijai gresia didelis ūkiš
kos suirutės pavojus. Jau

MICIAUuja

bedarbiai per 26 savaites iš , ,. , . . . -• .. ... , 1, j j- daug dirbtuvių turėjo sustotivalstijų bedarbių draudimo 
fondų.

Lnija buvo patenkinta, kad 
Fordo kompanija pripažino 
principe jos

dėl anglių ir žaliavų trūku
mo. Anglijos eksportas 
staiga sumažėjo.

Anglijos vyriausybė dar jų propagandą

publikonai. mai . lai rčisKia, Kad mu*- Lianom pomiKos. kj gaus ai negaus kuiiskos n konferencijos darbi} tvarka
Republikonų vadas sena- ties bausmė jiems yra atidė-’ Nehru Maskvoje pasitin- ūkiškos pagalbos iš Vakarų, j,. kjek įigaį ji turėtų posė-

te, šen. Wm. Knovvland, no-ta dviems metams. Jei jie, karnas labai iškilmingai ir ------------------------- džiauti.
rėjo, kad didelė pagalbos per tą laiką parodys širdin-’atrodo, kad rusai deda visas PALESTINOS KARAS Amerikos vyriausybė Įspė-
dalis būtų duodama pasko-gos atgailos, jiems nereiks pastangas, kad tik padarius GALI ATSINAUJINTI ja kraštą nelaukti kažin ko
lų formoje, bet jo ir kitų de- mirti. Tiek nuteistųjų bolše-Įi Indijos vadą geriausią is- -------- keturių didžiųjų pasima-
šiniųjų siūlymai nepraėjo, vikai skelbia Šensi provin-j pūdį. Rusai atsidėję giria Egipto vyriausybė skel- tymo, kad paskui nereikėtų 

Eisenhovverio vyriausybė cijoj. j Indijos neutralumą h\ mą-bia, kad jeigu žydai nepa-nusivilti. Bent pirmasis vy-
numato didžiąją dali pagal- Is Kantono miesto prane-,tomai, tikisi, kad Indija ir ]įaus puldinėję Gaza sritį, riausybių galvų pasimaty- 
bos užsieniams duoti Azi- ša, Kad ten bolševikai su-į ateityje sėdės ant tvoros kurią valdo Egiptas, karas mas Vargu ar išspręs bet 
jos kraštams, kur didelis šaudė 10 žmonių, o 17 nu-jRytų Vakarų ginčuose ir tarp žydų ir arabų vėl atsi-koki ginčijamą klausimą ir 
žmonių skurdas duoda bol- teisė kalėti irgi už sąmok-jtuo pasitarnaus Rusijos in- naujins. Paskutinėmis sa- greičiausiai pasitenkins ap- 
ševikams pagrindo varyti slo ruošimą. jteresams. vaitėmis kautynės tarp žydų taręs, kaip eiti prie ginčija-

reikalavimą,, . , . , , . . šia savaitę žada imtis ne-
bet reikalauja, kad atleistie- z . • _ •

. paprastu priemonių streikui 
ji darbininkai gautu 11 - raukš
tesnį atlyginimą iš kompani
jos, nejį Fordas siūlo, ir, v, NFCRIŽpL,c
be to, unija nori, kad atly- V1ENAS..!?E55.1?Eyr 
ginimas būtų mokamas il
gesni la’ką, o ne tik 26 sa
vaites. Dėl tų klausimų ir 
ėjo derybos.

Pirmadieni • apie pietus ........ ,T. , , - ..* ,. nej Kinijoj. Dabarbordo kompanija pagaliau .. J r..,. ,

sulaužyti.

NORĖTŲ GRĮŽTI

Pabaigus Korėjos karą, 
21 amerikietis negrįžo na
mo, bet pasiliko komunisti- 

r vienas

Tiktai maža dalis komu
nistų nuteistųjų žmonių yra 

Teismo Daktaras žinoma. Daug bolševikų 
Sugautas Bevagiantįjį jį

,---------  . _ niekas nedrįsta net teirau-
Nevv orko policija suė- Viešai skelbiama tik pa-

mė daktarą Price Adams rinktieji atsitikimai. 
Kirkpatrick ir kaltina ji Įsi- __________________

ir arabų Gaza srityje Įvyks- mų klausimų sprendimo ir 
ta beveik kas savaitę ar net numatys užsienių reikalų 

' P° kebs kartus per savaitę, ministeriu derybas.
Aiškina Kinkimus Egipto vyriausybė sako, kad ------ --------------------

-------- ir kiti rabų kraštai nebūtų Belgijoj Neramumai
Anglijos Darbo partija po neutralūs, jei Palestinos ka- Dėl Mokyklų Reformos 

pralaimėtų rinkimų gyvai ras atsinaujintų. _____

Anglų Darbiečiai

iv-i -i is tu negnzehų. korporalas 
sutiko su darbininkų reika- ~ 7, - D r .
, . . . . O. G. Bell, rašo savo zmo-
luvimuic iv fMrma bartalavimais ir pirmą
darbininkų ir 
ginčuose buvo sutarta, kad 
kompanija turi mokėti atly
ginimą ir tiems darbinin- j-. ■p , . .. , . ... padėtų jos vyrui grįžti na-

kams, Kuriuos ji atleidžia J ~

na karia • , , •• . •...
darbdaviu na1’ ^ad ps noretM gr.lztl na* 

mo pas žmoną ir 4 metų 
dukrelę. Žmona prašo vals
tybės departamentą, kad jis

laužus Į svetimą namą vogti. 
Policija sako, kad daktaras 
pavogęs visokių senoviškų 
daiktų už 1,000 dolerių ver
tės. Daktaras ir nesigina

Segregacija Turės 
Būti Panaikinta

aiškinasi, kas dėl pralaimė
jimo yra kaltas. Partijos de
šiniųjų vadas Gaitskell sa
ko, kad dėl pralaimėjimo 
atsakomybę neša kairiųjų

Nuo Elbos iki Pacifiko
Gegužės 17 d. 

vyriausybė Įnešė 
mentą Įstatymo

Belgijos 
i parla- 
projektą

Aukščiausias Amerikos

Kuriuos ji
dėl darbo trūkumo. Apie 
tą istorini susitarimą vėliau 
bus parašyta daugiau. Šiuo
tarpu reikia dar pridėti, kad --------
Fordo kompanijos darbinin- Pietinės Indokinijos vy 
kai išsiderėjo ne tik pašalpą riausybė pradėjo atvirą ka- 
nedarbo metu, bet ir gaus rą prieš Hao Hao sektos ka- 
geresnes pensija-* riuomenę netoli sostinės.

Ir Fordo kompanija ir Minėta sekta turi apie 10,- 
unija norėjo išvengti streiko, 000" ginkluotų vyi-ų ir neno- 
kuris būtų labai nuostolin- ri savo kariškos jėgos Įjung- 
gas ir kompanijai ir darbi- ti Į bendrąją krašto kariuo- 
ninkams. Fordo darbinin- menę.
kai kasdien gauna apie 3 Susirėmimai tarp Hao 
milionus dolerių atlyginimo Hao karių ir valdžios ka- 
ir streikas jiems labai bran- riuomenės jau vyko ir se- 
giai kainuotų. Fordo kom- niau, bet vyriausybė vis dėl- 
panija nuo streiko irgi skau- sė su tos sektos kariuomene 
džiai nukentėtų, ypač da- elgtis griežtai. Prieš kiek 
bar. kada ta kompanija iš- laiko Diem vyriausybė išvai- 
sirn’išė Į antrą vietą tarpe kė kitą privačią kariuomenę.

mo.

INDOKINIJOJ KARAS

daiktus vogęs. Jis sako, kad teismas gegužės 31 dieną iš- 
jam labai patinka visokie nešė galutiną sprendimą by- 
senoviški daiktai ir jis norė- lose dėl rasinės segregaci- 
jęs jais papuošti savo ofi- jos viešosiose mokyklose, 
są dar prieš savo vestuves, Pernai tas pats teismas ge- 
kurios būsiančios birželio gūžės 17 d. nusprendė, kad 
10 dieną. segregacija viešosiose mo-

Dr. Kirkpatrick yra vieno kyklose yra priešinga kon- 
New Yorko teismo daktaras, stitucijai, o šiemet teismai 
Jis aiškindavo teisėjams va- pasisakė, kaip segregacija 
gių ir kitokių kriminalistų turi būti baigta.
psichologiją. Dabar jis tu- Teismas nepaskyrė laiko, 
rėš progos “iš patyrimo” iki kurio segregacija moky- 
kalbėti apie vagių psicho- klose turi būti panaikinta, 
logiją, o jo vestuvės dėl ši- bet jis uždeda pareigą mo
to Įvykio gal bus kiek atidė- kyklų tvarkytojams tuojau 
tos. pat pradėti planuoti ir ruoš-

-------------- ------------- tis segregaciją baigti, o fc-
AR JĖZUITAI . deraliniams teismams už-

VEIKS ŠVEICARIJOJ? dedama pareiga prižiūrėti,
----------- kad segregacijos panaikini-

Šveicarijos katalikai kelia mas nebūtų perdaug vilki- 
reikalavimą, kad šalies namas.
konstitucija būtų pakeista —-----------------------------------
ir kad jėzuitams būtų leista pjenc yra per 100 visokių me- 
veikti krašte. Dabar jėzui- džiagų. reikalingų mūsų gyvv- 

’tu veikla yra draudžiama, bei palaikyti.

komunistų valdomi ?«,ie ™kyklų reformų kraš- 
• viu 1 • *• fe. Nuo to laiko katalikai 

frakcija, kuri(>s visoj Belgijoj kelia riaušes
stovi Aneunn Bevan. Esą J J - jr protestuoja prieš numato-
kairieji neturi aiškios pro- riausią politinę patai įamą-

Visi

gramos ir eina 
kus
skriauda

i darbinin- H tarybą,” kuri derins visų mą mokyklų reformą. Įsta
tymas numato padidinti vai-kartodami darbininkų komunistinių kraštų politi- ^.Rų mokykI„P skaiiių, 

jdas, pergyventas po alk sa° mažinti pašalpas katalikų
pasaulinio karo. kietijos bosas l lbricht. mokykloms ir mokėti kata 

Besilankant rusu vadams™, yK,, ,u moK,eu Kata-
pirmojo

Bet vien skundai darbinin- 
ku ir vpač jaunu ju nebevi- Jugoslavijoj jau buvo kai- į ‘ tiesioginiai 
lioja. ' bama’ kad “kominformas,” algas nesi0-iniai

A. Bevan, priešingai, dėl kuris 1948 metais išmetė is
pralaimėjimo kaltina parti-savo/^iT0 Jugoslaviją, bus

liku mokyklų mokytojams 
iš iždo, o 

ne per parapijų vadovus, 
kurie dabar pasilaiko kar- 

30 procentų moky-jos vadovybę, kuri užsienių panaikintas o komunistinių aJgu kitokiems kataįj. 
politikos klausimais venge kraštų politikos dennimas organizacijų reika-
užimti nepriklausomą pozi- bus vykdomas per naują or- jamg 
ciją ir tenkinosi pritardama ganizaciją. Nauja pata- 
konservatoriu politikai. riamoji taryba duos nuro- 

dymus ne tiktai komunistų 
valdomiems kraštams, bet

Aiškinimasis partijoj, 
dos, eis dar ilgą laiką.

10-
Peronas Bus Iškeiktas?

Argentinos bažnyčios va-
komuništinėms dai >pėja diktatorių Pero

ną ir jo parlamentą, kad 
______ bažnyčia gali ekskomuni

kuoti ji ir visus jo vyriau- 
sekretorius sybės ir parlamento narius.

įr visoms 
partijoms visame pasaulyje

Jugoslavijos vyriausybė 
skelbia, kad ji nesidės Į bol
ševikiškų kraštų bloką, kaip Karo laivyno 
jis buvo sudarytas Varšuvo- sako, kad atomine jėga va- kurie rems bažnyčios atsky- 
je, kur rusai ir iu pavergti romas submarinas “Kauti- rimą nuo valstybės. Bažny- 
kraštai pasiskyrė rusų mar- lūs” pasirodė geresnis, kaip čios vyresnybės Įspėjimas

ia Koneva savo vyriau-buvo tikimasi. Submarino buvo skaitomas visose Ar-saią 

siuoiu karo VŽadų. į bandymai tęsiami. gentinos bažnyčiose.
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Palaipsniui Pirmyn
r ‘ —----------------

Amerikos aukščiausias teismas pernai metais gegu
žės 17 d. išnešė sprendimą, kad rasinė segregacija vie
šose mokyklose yra priešinga konstitucijai. Bet teismas 
pernai nepasisakė, kada segregacija mokyklose turi būti 
baigta. Tą klausimą teismas paliko vėlesniam sprendi
mui i

Pereitą savaitę, gegužės 31 d. aukščiausias teismas 
pasisakė ir dėl būdų, kaip ir kada segregacija viešose 
mokyklose turi būti baigta. Teismas nepaskyrė laiko, 
iki kurio segregacija viešose mokyklose turi visai išnykti, 
bet palieka tą klausimą pačioms valstijoms ir federali- 
niams teismams tose valstijose spręsti.

Aukščiausias teismas paveda federaliniams teis
mams atskirose valstijose prižiūrėti, kad jo sprendimas 
būtų vykdomas, kad jis būtų vykdomas gera valia, ne vil
kinant, bet atsižvelgiant i vietos sąlygas ir aplinkybes.
Atsakomingi švietimo darbuotojai tuoj pat turi pradėti 
planuoti, kaip segregaciją panaikinti, o jei valstijos imtų vienon grupėn u
perdaug ta reikalą vilkinti, tada federaliniai teismai gali 'a“*''*1'““1- ~ie- 
f. r . .. ... ° galėtų pa *aahnti.

KINĄ! atsiintė atstovą
• ** T —?t>' •

•vai Maskva apsigaLt jj mėginti vėl prisivilioti jų pra
keiktąjį Jugosla! ijos diktatorių Tito. tai ir raudonieji kinai 
nutarė paskirti ten savo atstovą. Atvaizde matome Tito 
kairėje), besisveikinanti su Kinijos ambasadorių Vu 

Syu Tsyun. kai šis pirmą kartą jam prisistatė.

labiau išstumia anglį. An
glių vartojimas plieno ga
myboje priklauso nuo to, 
kiek kuriais metais gamina
ma plieno. Pavyzdžiui, per
nai metais plieno išdirby- 
stėje suvartota 
tonų anglių.

Kas Savaite
90,000,000 Tito ir M„kv. 1>rabi'

Maskvos diktatoriai baigėkkos pUSės konserva-
.. .. . . . _ , „ , - i torių vyriausybė galėjo paauglių vartojimas neina ma- sostinėje. Paskelbtas susi- o..fti -e- baisuotojus gy_ 

zvn, bet kasmet vis dar di- tarimas, pasirašytas Tito ir/a ūRi-Ra veikla if mokes. 
deja. 1953 metais elektrai Bulganino, kelia visokių du mažinimu> 0 ypač kon. 
gaminti buvo sunaudota 112 spėliojimų Vakaruose dėl se;vatoriams padėjo "taikos 
milinonų tonų, pernai me- Jugoslavijos diktatūros toli- R el.būvi0” šūkiai, 
tais sunaudota 115 milio- mesnių santykių su Maskva. g
nų tonų, šiais metais numa- . Amerikos sutikimas daly-
toma sunaudoti 125 milio- Tiesa, paskelbtas susna- vauti ketUrių didžųjų “gal- 
nai tonų, o 1956 metais jau nenumato, ka • ugo- va” pasimatyme buvo pa
bus sunaudota 140 milionų s^av Uos kompartija en< ta skeibtas pačiame rinkimų 
tonų. * darbiaus su Rusijos komu- jkarštyje ir buvo padarytas

Atrodo, kad visose srityse nistli Partiją, bet užtat uz- įam, kad padėjUs konserva- 
anglis neatsilaiko prieš na- siemų politikoje Jugoslayi- toriams rinkimus laimėti, 

’.tuialini gazą ir aliejų. Jei Ja pritarė visai eilei Kaip Amerikoje gen. Eisen-
’taip eis ir toliau, tai anglis kuriuos kelia Maskva. a- bowero pažadas keliauti Į 

,-į turės užtikrintą rinką tik- vyzdžiui, kinų komunistų borėją jr ten vietoje ban- 
šiluminėse eiektrainėse, Įsileidimas į JI oiganizaci- (|ytj bajgtį Korėjos karą pa- 

kitur jos ateitis ne- Formozos perleidimas UauRė daug baisuotojų> taip 
žada jokio pagerėjimo. kinų . komunistams, atomi- Anglijos premjero Edeno 

Bet nežiūrint gana tam- ginklų draudimas, nenu- pa£adas Vyktį j “galvų’’ pa- 
sios ateities, anglių pramo-matant kontio es, cJrnQtvma užtikrinti

Tiktai elektros gamyboje savo lankymąsi Jugoslavijos*

dėl palankumo esą net 55. 
u\on nuvykę, 

pa ,uaUnti. kuris kur tu 
vykti, kaip dabar 

daro Tarybų Są jungoje.

Štai jie:
'Iki šiol iš Amerikos ir Kana

„ 28 miestu yra gauta 55 as- tai Šill””’"Az'z' įsileidimas i JI
menti padėkos arkiv. Jurgiui, o visur 
Kai kurie jų yra gavę po keletą

, . . j- Toliau A. Gilmanas nuro- maloniu; jos jiems atrodo ne-
sakymo pernai metais, yra “vidurio kelio sprendimas. do, ka;p tokioms delegaci- paprastai didelės, bet vargu ku-
Teismas išklausė Įvairių valstijų ir organizacijų pasisa-joms galima būtų sudaryti » Įvyki galėsime (iš iki šiol ~~ vadovaV ikrai* turime Europos kolektyvinio saugu- :7abeYoiamaį patraukė
kymų ir ypač teismas rūpestingai išklausė pietinių vais- lėšų kelionei ir siūlo apie tą prisiųstųjų) patiekti Bažnyčios kad^anX mamo" mo sutarties sudarymas ir dau<r J bal<uotoju kurie
tijų pasisakymus segregacijos klausimu ir priėjo išvados, reikalą “gerokai" pagalvoti. Teismui kaip jrodytina stebuk- V Jį’ nėra^okia iuo panašūs dalykai, kuriuos ~ f ,, nasimaVvnio
kad paskyras aiškaus ,alko kada s^egacija turi Wi Mums anodo, kad ilgu W <££• -ai peraa Vakarams, buvo ^į o ka!^
panarinta, butų netikslus dalykas. \ įsoj eilej valstijų kalbų čiai visai nereikėtų. -wi dokumentu jie tikisi ateičiai? įrašyti ; Rusijos-Jugoslavi-,
ir miestų segregacija jau dabar naikinama ar net jau yra Tegu tik Rusija duoda suti- „Du a<menv§ at_ Anglių pramonės vadovai > susitarimą. Prie viso to nereikia
panaikinta po pernykščio principinio teismo pasisakymo. llJV.vlUT . legagavę akių šviesą, visiškai ap- mano, kad anglių gausumas Jugoslavija

eisti, e įautojų atsita> n jcurtu,į auSLS pasitaisė; kitam išgelbės tą pramonės šaką bia, kad ji vedanti visai ne . ...... «. • .
Klausimas įssispręs _jigai varginusi ausies egze-nuo sunykimo. Amerikoje priklausoma politika, o pas- ja nuosimci5 balsuo ojų pa-

Bet ar rusai sutiks. nia staiga išnyko; trims pasvei- yra didžiausios anglių atsar- kuriniu laiku ji lyg ir links- sisukimas i ueną ar kitą
Del rusų sutikimo abejo- ko rankos; šešiems kojų skaus- gos žemėje. Ju gali užtekti u i neutralumą*. Bet jos Pus?'..Sį kartą. neapsispren-

ja ir bolševikų "Laisvės" re- mai pasdiove; du pagijo .š net 2,000 metu! Tuo tarpu tikroji politika pasirodys dusiejl. J,dun0 balsuoto-
daktoriai. Jie prie A. Gil- arthntis. 8 ligoniai pasveiko, 16 nat.»raii«i,v n .„...L,.? ........ą...bL jai pasisakė uz konservato-

daugumą. 
balsuotojų 

rlijos Dari*) 
Partijos nepaliestas pagrin-

. tvarkė skilvio žaizdos, cukrinė zo praneš iruKti: aišku, rei- f‘as‘ w
, liga dingo, reumatas aplęido. kės vėl vartoti anglis, kurių Rusų Nusižeminimas 
{silpnaprotė duktė pasveiko, iš- yra neišsemiamos atsargos*. ‘ , didžim’n „.klu-
prašė sveikatos dukteriai ir vie- Tiesa, anglis vargu be- . - • pAi<n..,da Amerikos darbininkų uni-

Kodėl tie ponai "nema-Iiam -’ūneliui. trūkis (rupture) bus naudojama anglies pa- 011^T e i10n«e- ’1ri;i.t.J7ni.;„-’ j°s pradeda kovą už “ga-Lietuvą vkiate, bet ji visrien bus J ’antiotą metini ’ uždarbi.”
... j.. ..... stebuklų yra. bet traksta vartojama. Jau dabar iš an- m0 •- . - t? pn Daugelis rimtų ekonomistų

at^tatvs “normalius kraiP° galvas ir nesupran-
nant “vidurio keliu." randa nemažo pritarimo ir visuo-? Lietuvą nieko neleisti? Ar ’/oMimeiuų. vaumasi, iki-na ir gazą? o ateįtyje, kada ‘__ >;1,„ ta. kodėl darbininkai nori

i tą reikalą Įsikišti ir ji pagreitinti.
Toks aukščiausio teismo sprendimas segregacijos

klausimu, po to paties teismo principinio ir aiškaus pasi-

retu uos

simatymą taiką užtikrinti

iš

o kitose srityse teį=mo sprendimas susilaukė griežto pasi
priešinimo. Kai kurios pietinės valstijos, per savo poli
tinius vadus, ėmė organizuoti pasipriešinimą ir net pri
ėmė Įstatymus, kad jos visas viešąsias mokyklas atiduos 
i privačių organizacijų rankas, jei segregacija bus Įsa
kyta pravesti greitai ir prieš daugumos tų valstijų baltųjų 
gyventojų aiškų norą.

Aukščiausio teismo sprendimas dėl segregacijos 
panaikinimo laiko ir būdų. yra kompromisinis sprendi
mas. Kaip visi kompromisai, taip ir šis aukščiausio teis
mo pasisakymas susilaukė kritikos ir iš segregacijos šali- 
lininkų ir iš jos priešininkų. Vieniems nepatinka, kad 
teismas iš viso segregaciją skaito nekonstituciniu dalyku, 
o kiti nepatenkinti, kodėl teismas nepaskyrė aiškaus ir
greito laiko

lėšų 
greitai.

mano rašinio deda 
kurioje sako:

"Mes nemanome, 
bartinėse sąlygose. dar vis te- 
besiautėjar.t šaltajam karui, 
A. Gilmar.o sumanymą būtų 
galima gyveniman realizuo
ti.”

Kana rasine segregacija mokyklose tun nuti no,

Prie viso to nereikia uz- 
sRtų_ miršti, kad rinkimus Angli- 

_ joj nulemia maždaug dvie-

,pagijusi be operacijos, susi- rensime, kai aliejaus ir ga- gą. 
skilvio žaizdos, cukrinė zo pradės trūkti? Aišku, rei-

kaa kelione i
visai panaikinta. « būtų galima? Ar jie žino _, 5L^DU.Kia .-V1^* oei minsią vartojama. Jau dabar iš an- u

Segregacijos šalinimas iš mokvklu palaipsniui, ei- rusų nusistatymą ir toliau ’°Jinai reikalingų žinių bei gbes gabma gaminti gazoli- Jį, P,US1.Zt€ 
' ' - -.......................................dokumentų. Vadinasi, rei- ną ir gazą. 0 ateityje> kada gal ir ab

menėj ir net negru Įtakingos organizacijos pritaria to
kiam teismo pasisakymui. Negrai sako. kad jei teismas 
būtų paskyręs laiką, iki kurio segregacija turėtu būti pa
šalinta. tai segregacijos priešininkai būtų laukę iki pasku
tinio momento, o dabar jie turi pradėti planuoti ir ką nors 
daryti, nelaukdami kokio tai paskutinio teismo skirto 
laiko. Gal vietomis segregacijos panaikinimas mokyk
lose užsitęs ir kiek ilgiau, bet užtat daugelyje vietų ji bus

Metinis Uždarbis

K-ta. .-kl . ' i- j- • 1 • - 14 rvaua -onttrlrbie”
rusai mano laukti, kol visa kia aflf Ludmmkų n aliejaUs ir gazo atsargos eis b.,ibv saugumo savo
senoji lietuvių išeivija Ame-T)anasia dalykų. mažyn, noroms nenoroms . i i ekonomistai
rikoje išmirs ir tik tada ka-' Mums būtų Įdomu, jei reikės gazoliną ir gazą ga-ne l .egiaf z 1 baido, kai
da nors leis Amerikos lietu-Jun. Matulaitis paaiškintų, mintis iš anglių, čia tai jr nea eJ°Jamai P’ - "

su eretiku Tito, darbe, nors 
visai nesi-

V1_------ , jie patys gali
gauti užtikrintą metini už-

viams vykti Į Lietuvą pasi-koks reikalas rūpintis afida-yra ta šviesi anglių ateitis, Jer?,s 1UC^i darM-
svečiuoti ir pasidaryti? Vitais, liudininkais ir kito-apie kurią kalba anglių pra-..Ai.A Vėliausios derybosgalima ir ragus rodyti ir ----------- tarp

automobiliu darbininku uni-Kadaise grižęs ii Lietu-' k:a^? dalykais (ypač yažiuo- m o n ės žinovai.
vos VIENINTELIS lietuvis, i Ameriką), jei miręs jau veikia dirbtuvės, ku-J" jo? ir Fordo kompanijos, ro-
kuriam rusai po karo leido arkivyskupas ir be paskelbi- rįOse iš anglių dirbamas ga- Prieš 6 metus Tito pavyz- dos, jau pralaužė ledus ir

panaikinta greit, nelaukiant ypatingų raginimų. Kai kur Lietuvą aplankyti, Maskvos1?^ šventuoju žmonėms at- žolinas. Kol kas iš anglių dys daugeli bolševikų Len-Fordo kompanija sutinkan- 
tas jau ir daroma remiantis pernykščiu teismo pasisa-agentas Antanas Bimba, sa- Jeka ne^logą patarnavimą dirbamas gazolinas yra šiek kijoj. Vengrijoj, Čechoslo-ti darbininkų reikalavimus

visvien sveika kaili išnešti.

k.vmu. ' ' ‘ "kad “metus kitus" Į Lie-' ?veikatos srityje? Ar po tiek brangesnis, kaip natų- vakijoj, Rumunijoj ir kituo- bent iš dalies patenkinti. Ji
Lėčiau ar greičiau, segregacija viešose mokyklose tuva niekas nebus Įleidžia-!P^^ėibimo šventuoju jis valinis gazolinas, bet lau-se rusų paveigtuose kiaš-bak tai pasiūliusi sudaryti 

yra paskirta išnykti, o su ja išnyks ir viena dėmė Ame- mas. Bimbai rusai pasakė,Paag^au ge,adčjysčių nary- kjama, kad jau nebetolimoj tuose labai viliojo. Rusai i fondą, iš kurio darbo nete- 
rikos gyvenime, kuri nedaro j'okios garbė« Amerikos de- ka(l j*e nieko i Lietuva ne-,ta' ateityje gazolino gaminto-satelitų linkimą pasekti Ju- kę darbininkai gautų papil-
mokratijai. Reikia tikėtis, kad greitu laiku teismai im« leis> 0 Bimba ukaz3 In/r/?,, VnrfniinUK Jai Aur?s savo gazolino goslavijos pavyzdį atsake domą paramą, šalia gauna-
daryti visas išvadas iš aukščiausio teismo nasriakvmo prieš ižvertė * kitu<’ maišyti bent 10 procentų kartuvėmis ir kalėjimais
segregacija ir pradės naikinti rasine segregacija visur dabar praėjo jau 10 metų IS Dar jfazejfl dirbtino gazolino, gaminto Dabai, kada iusai su ke-
o ne vien tik mokvk-ln-p < » ‘ ’ po karo, o Lietuva tebėra . . . ., anglies. Jei toki diena puiemis lankose nukeliavo — ------------- --
______________ • ' aklai uždara ir lietuviams' Fe’nai metais Amerikos atejs, taj gazolinui gaminti pas Tito taikintis, Jugosla- du dėl metinio uždarbio, ar

~ ir ne tik lietuviams, bet ir'an^^ kasyklos iskasė ma- reįgės sunaudoti per metus vijos pavyzdys gali pasida- ga] darbininkai turės eiti i
visiems lankantiems Sovie-žiau pegu 400.000,000 tonų 60,000,000 tonų anglies. O ryti dar labiau viliojantis ir streiką, rašant šiuos žodžius

minkomu anorlni Neturint 1......—i.-------------z--------„„i kartuvėmis nebepasi- dar nėra žinoma. Bet, taip

mos iš valstijų draudimo

nusitars su For-

A p z v a 1 g a
PROTINGAS 
PASIŪLYMAS IR 
BUKAS “NEMANYMAS”

“Laisvėje" 
pasisakyti A 
nu visiems

tų Sąjungą. Kodėl? Ar A. min,k.št^ų.angllų . N^z,ur!?t kur anglis gazui gaminti? gal _ , a
Gilmanas anie tai yra pa_ £'ei'būvio ir gerai einančių Taip žiūrint anglių atei- seks nepriklausomybės troš- ar kitaip, darbininku naujas

,uva. Jie kalba ir rašo kasdien galvojęs? ‘ ' 1^'dauS £ *’* .nŽfa 'isai ju0<ia’ kinM> UŽ8roau«tt reikalavimas yra rimtai iš-
šiandienine Lietuvą, apie --------------------------------- ,nai mažėja n aaugeiis an-ta svies, ateitis vargu ►< keltas ir darbdaviai turijapie

Lietuvos žmonių gyvenimą. AR TURĖSIME 
Ypatingai dabar, kada susirasi- NAUJĄ ŠVENTĄJĮ?
liejimas su Lietuvoj esančiais „ ... . ., ,A. ...... . i--------- -------- ------- ------------- -- -

• giminėmis nėra taip sklandus, įancis onų 31 ias 1S pi a- dos, tėra ir vilties, kad grei- jr ateities gražiais pažadais J1
lietuviams labai kaip pirmiau būdavo, daugelis kad dedamos pastan- toje ateityje padėtis anglių jje negali maitintis. —ab

rūpimu klausimu: Kas vyks- net susirūpinę savųjų likimu. paskelbti miiusi arki-!ppamonėje pagerės. __________________
ta Lietuvoje? Kodėl Ame- Daugelis norėtų su tenaitiniais vyskupą Jurgi Matulevičių Dar prieš keletą metų ge- Amerika Protestuoja
l ikos lietuviai negalėtų pa- pasikalbėti, daugelis norėtų su šventuoju. Sako esą vilties,................ ’ ’
siusti i Lietuvą savo delega- tenaitiniais pasimatyti. kad bažnyčios teismo spren-
cijos ir pasidairyti po mūsų “Tai?i dabar, šią vasarą, bū-' dimas bus palankus, 
senąją gimtinę ar tėvų kraš- tl' iabai taisykliska Amerikos Pasirodo, kad i

gavo vietos 
Gilmanas vie-

įghakasių yra visai be dar- beateis palengvinti dabar- Anglijos Rinkimai 
|bo, arba dirba tik po 2 ai 3 tinių angliakasių gyvenimą, 
dienas per svaitę. Mažai, ro- jjems darbo nėra šiandien

ležinkeliai sunaudodavo per 
metus apie 100 milionų to
nų anglių, bet pernai jie su-

rimtai su juo skaitytis ir tu-
Kartais ir rinkimu prana- kitoje formo-

ntsnėia rinkimu rezulta- ie’ J1 patenkinti. Gal ne po atspėja rinkimų rezulta n j ,R .f turintieji
tus Anglijoje Pranašai ?u {u •>
statė ant konservatorių ir w
atspėjo. Konservatorių vy- . c x .

. 1 _ , . . * . įdomus SveikintojaiDėl Kar r nausybe tun parlamente -
_____ 59 balsų daugumą ir gali Bostone posėdžiavo tau-

Komunistinė Kinija palei- šeimininkauti krašte be bai- tininkų suvažiavimas, kuris 
do 4 amerikiečius lakūnus, mes dėl menkniekio nuginu- pasižymėjo tuo, kad pasisa

kė už “nepriklausomybės 
inkimus fondą“.

Šiaip suvažiavimas bu-
jie yra varomi nevalytu alie- Amerikos vyriausybė pareis- lėse eina aiškinimasis, ko- vo Įdomus sveikintojais. JĮ 
jumi arba elektra. Anglių kė padėką Jungtinių Tautų dėl taip atsitiko. Kai ku- sveikino prof. Ig. Končius, 
vartojimas mažėja ir namų.sekretoriui už pavykusias rie partijos žmonės kaltina prof. Puzinas. “enciklopedi- 
šildymui. Dabar visi perei- pastangas išvaduoti keturius vadus, kad jie esą nusenę, jos vardu", ir koks tai in-

šventuo-i vartojo tiktai 17,000,000 to

lo? A. Gilmanas rašo: ka savo akimįs. Aprašymai ne-kitokie bandymai, tyrinėji-
“Dabar Įėjo madon vykti pa- ki Rali taip nušviesti esančią mai, iki pagaliau miręs as-

sižvalgyti Sovietų Sąjungom padėti, kaip kad galima atpa- 
Vyksta studentai, universitetų šakoti gyvu žodžiu, tiesiogine 
laikraščių redaktoriai, moksli- kalba. Tas atneštų didelė nau- 
ninkai. privačių laikraščių re-'<lą kaip čionaitiniams lietu- 
daktoriai. biznieriai, biznierių viams. taip ir Lietuvos žmo- 
delegacijos. ūkininkų delegaci- nėms.
jos o iš kitų šalių net didelės 
linijų delegacijos.

“Kitataučiai žingeidauja Ta
rybų Sąjungos naująja tvarka.
Bet lietuviai, gyvenanti svetur, į rodytų keletas tokių delegatų
dar

muo pripažįstamas tinka
mas Įrašyti Į palaimintųjų, 
o vėliau ir Į šventųjų skai
čių.

Kunigas K. A. Matulaitis 
dabar rankioja žinias apie

na i kūrenimą aliejumi, o 
kai kur gazu, o kūrenimas 
anglimis skaitomas jau ne
bepatogus, “nešvarus”, rei-

,m^'kWW 'iXia7le^j«u mielojo arkivyskupo Ma-j kalaujantis daugiau darbo
rinkti ean ria,trose apylinkėse Pa't,r Pnez,uros-
dėl patogumo. Kada jau pasisi- gal pranciškonų “Darbinin-i Sumažėjo anglių vartoji- Kinijoj, sako, kad mėnesio tijos 

tų, ką” tokių stebuklų, kol kasamas ir pramonėje, kur natų-bėgyje kinai paleis dar 11 tikri
labiau žingeidauja apie Lie-'tada juos būtų galima sujungti betgi dar nepripažintų, jaujalmis gazas ir elektra vis amenkiecių lakūnų

lakūnus ir kartu pasiuntė atsilikę nuo gyvenimo. Ki- žinierius inžinierių organi- 
griežtą protestą Kinijai, ko- ti kaltina partijos nevienin- zacijos vardu, 
dėl ji laiko kalėjime kitus gumą ir nesugebėjimą sutar- Nepolitiniai profesoriai, 
amerikiečius lakūnus. tinai stoti už vieningą prog- nepolitinė enciklopedija ir

Indijos diplomatas Me- ramą. nepolitinė inžinierių drau-
non, kuris nesenai lankėsi Nėra abejonės, kad par- gija buvusios diktatūros rė» 

nevieningumas ir ne-(mėjų suvažiavime parodė 
tikrumas, kokią programą savo nepolitinį kailiuką.
Ji vykdytų gyveniman, pri-į —J. D.
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1A3 NIEKO NEVEIKIA

NIEKAS KEPKI K) A Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Illinois Lygumose

ROCKFORD, ILL. paukštį, kuris teršia savo 
------------------------------  lizdą. O mes juk taip da-

Išmetė Lietuviu Kalbą rome.
Iš Susirinkimų Tik pagalvokite. Ameri-

Rockford Lietuvių Klubo ka—laisvas kraštas. Čia ga- 
moterų skyrius, gyvuojąs nuo J* uekviena kalbėti tokia 
1946 metų lapkričio mene- kalba, kokia jis non. Mūsų 
šio, gegužės 18 d. susirinki- kalba sena /r graži. .Mūsų 
me išmetė savo šimtąją kai- prosenuoliai išlaikė ją bu
bą iš lietuviškų susirinkimų: <}arai didžiausioj pnespau: 
nutarė protokolus rašyti ir d°j- Mūsų močiutės įšmo-
susii inkimus vest! ne lietu- kė. rnus sav°J° ;asto slaPtai 
viškai, kaip iki šiol, bet ang- Prie 1-ate.iao, dėl jo mūsų 
ji£kaj » taurieji sūnūs ir dukros ėjo

O1 ’ . . . . i Sibirą, galvas guldė, o mesSkvnuje yra 68 nares, ju , , , . J.’ ..- _ J J - k’ubietes pačios jos atsisa-

tarpe < svetimtautes, nemo- , 1 J
kančios lietuviškai. Jos pa- KC™e-
teko čia todėl, kad ju vyrai ^e’ as esi? riki a, kad dalis
lietuviai. Visos kitos kalba mūs« l»darS P«r apsnįki- ___________ _____
gerai lietuviškai, net anglis- ta klalda netru us. ,us „oknojci: Sėdi (antras iš
i • . - , . 'atitaisvta: savuose susinn- . . . ............

BOSTONO LITUANISTINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI IR JĄ ŠIEMET BAIGUSIEJI

kaires) liet. k. raok t. 'z. Giedraitis, liet. literatūros mokyt. ir klasės 
vedėjas Kazys Mockus. Lietuvos 

(pirma iš kairės) Dalii Siaiar.avi- 
tovi (iŠ kairės): Romas Venckus. Reda 

Lsndraitytė. Birutė Banaitvtė, Milda Gedmintai 5. Algimantas Gustaitis. Irena Niku: skylė. Re
gina Galdikaitė. Luana Pilkaitė ir Antanas šku '.zinskas. Birželio 5 d. įvyko i."Įei ti:vių akta: , 
per karį mokiniams išdalinti baigimo pažymėjimai ir geriausiai baigusiems Įteiktos ekrane .

KAS SKJUTO, RA*O 

TAS DUONOS KIPRAM.

Kanados Naujienos
Ontario Lietuvių 

Dėmesiui

cijos Centras įkurtas pagel
bėti naujiesiems kanadie
čiams nedarbo pašalpos, su- 

7 . . sižeidimo, imigracijos, dar-
Aitinasi provinciniai rin- teįsės klausimais, o ne 

per kuriuos bus iš-tikslu pasiekti laikinos poli- 
rinkti atstovai, kurie tvar- tinęs naudos.
kys provincijos gyvenimą Susirinkimui pirmininka- 
leis vienokius ar kitokius v0 Henry Weisbach, CCF 
Įstatymus. \ isi mes gyve- politinės akcijos komiteto 
name šiame krašte, matome pirmininkas.
ir susiduriame su daugeliu informacijos Centro di- 
sociaiinių negerovių. Pa- rektorium bus Rudy Kasch- 
vyzdžiui: neturime pakan- te
kamo draudimo nedarbo at- Minėtame biure nemoka- 
veju, nėra sveikatos drau- mą pagalbą teisiniais klau- 
dimo, o senatvės pensijos simais bus teikiama lenku, 
yra perdaug menkos. Reiš- ukrainiečių, gudų, lietuvių, 
kia, tokiame turtingame italų, žydu, ir vokiečių kal- 
krašte nėra net tokių svei- bomis.
kates ir socialinių apsaugos Lietuvių atstovas patari- 
įstatymų, Kokie jau yra dau- nius duoda kiekvieną antrą 
gelyje neturtingų Europos įr ketvirtą mėnesio antra- 
.aistybių. dienį, pradedant birželio 14

Tačiau, ar galima šaky- ir 28 d. 7-9 vai. vakaro, 
ti, kad čia nebūtų galima--------------------------

kiniai,

kai nevisos gerai moka. Bu-'a“Lais-VLa• savuose susinn ...........
vo manyta, kad to kitatautės kiniuose mes lietuvis ai a - ,:eografįj<w mokyt. Veronika Kulbokienė. Mo, 
reikalauja, bet pasirodė, besime 11 lietuviškai UZiasy- j jr paskatinė iš dešinės Danutė Adomkaily, 
kad šios kitatautės yra la- s‘me nutarsime.

biau susipratusios, jos nerei- Smilga,
kalauja atsižadėti savo gim- —: t
tosios kalbos. Jos buvo pa- Buvo Gražios ‘Pabaigtuvės
tenkintos angliškais paaiški- Gegužės 8 d. Meno Mė- nuk Šį minėjimą rengė L. Jau penkiolika metų kai dr. Grigaitis ir s; k u tą, kaip 
nimais. gėjų Ratelis kartojo Krumi- Rockfordo Apylinkės mūsų rauta veika sunkų bol- visuomet, kalbėjo įdomiai ir

Šiais metais minėtam Lie- no “Rugiapiūtės Pabaigtu- aldyba. ševikų vergijos jungą, šim- gražiai.
tuvių Klubo moterų skyriui ves.” Bendrai vaidinimas Matėme “Gyvuosius la! dūkstančių brolių ir se- po dr. P. Grigaičio
pirmininkauja nauja pirmi- buvo neblogas, bet gėda Numirėlius” .. .. ,,
ninkė. Lietuviškas priežo- rockfordiečiams, kad jie ne- -įuorų vielų vergų stovy .-Jo- dojo “Prie liūdno kapelio.' ta i rie: rinkiminė propagan
dis labai teisingas, kad nau-Įstengia turėti savo gero G gegužės 22 d. Rockfor-se, o č.Iaskvos \iespaeiai Tai jos pačios žodžiai ir da, nei konservatoriai ir Ii-prieš šimtą metų vyriausy-
ja šluota gražiai šluoja, choro ir šiam veikalui cho- do Lietuvių Kultūros Klu- <‘ar didesniu suktumu ir gaida. Dainininkės stiprus, koralai kalba apie tokių bė turėjo tokią daugumą.
Naujoji pirmininkė dėjo vi-ristus gavo kviesti net iš bas pasikvietė Kenoshos klasta spaudžia laisvąjį pa-gražus balsas plaukė iš jos įstatymų reikalingumą, bet Tikslius skaičius jau būsite
sas pastangas, kad tik grei- Chicagos. Rockforde yra
čiau iššluotų lietuvių kalbą. rų dainininkų ir dainininkių 
Todėl pasiskubino gegužės bet jie dėl išdidumo neda 
18 d. sušaukti visuotiną su- lyvauįa. Chorui vadovą tu
sirinkimą ir be jokių kalbų, rime labai gerą muziką p. Geriausiai iš visų vaidino ir suy\en^orn,s kad neiškenčiau neverkęs, rinkimus duoti pažadai būtų Churchill pasitraukė

vedėjas Bernardas Brazdžionis, istorijos mokyt, ir Mokyklos 
ni:;i: Sėdi

! -d-ilt.1"

moję srityje padaryti netYokietijoS
žymiai uaugiau, negu kituo- _____
he ketuose. Galima, bet AngIijo, Parument(> 

Rinkimai
Anglijos parlamento tin

įeikia, kad išrinktieji atsto
vai tuos socialinius pageri
nimus nuoširdžiai norėtu

siu žuvo ar vargsta už spyg- bos Ona Kubilienė vėl gie- įgy vendinti. Tiesa, kol vyks- kiniai pasibaigė žymiu kon- 
“Prie liūdno kapelio.” ta i riešrinkiminė propagan- servatorių laimėjimu. IiK

gretomis toliau kovotibe pasiūlymų, neieškodama Linevičių, kuris dirba kiek gydytojas. ...
kitos išeities pakišo klausi-galėdamas. Taipgi yra dar Parengime žmonių labai išmata
mą balsuoti. Matyli, buvo pora asmenų, kurie gali mažai tebuvo. Net iš klubo anoie"^elerinėš_nžuola» 
tikra laimėti, bet apsiriko: chorvedžiui daug ką padėti, vaa0Vybės tik vienų vienas1' anoje gelezines uzuolai 
balsavimo duomenys nebu- bet kur tau, tuščia puikybė tebuvo matytis.
vo jai palankūs. Tada ji neleidžia. diečiai

Churchill
už R ne aš vienas taip dariau, vykdomi, kviečiamas savo uz^e’(^s yietą žmonių mė-• y, - 1 7 - - - --- -- --- «--------

RockfoT- <|OS PUSŽ7 k7ka‘ Tada “rna su JoM Grin!aas mokratinė, antikomunistinė, *»!»?*»■žmogusįvvviNAvi m p Tiktai linnpti ir .... i-»„ __ ’.............. ... Llzuti i rrolimuc c f oi, , ” me ne tiktai liūdėti, bet ir pelenais buvo nedėta otpH, 1V_ , . . . .......- pasistatė kultūros _-kaunti rvžti_ kietai ? , 2J.ea .-!Gia pramones
P^skebe antrą balsavimą ir bct ksta 72,1 Lutos ei^ t° - t V .‘° G"r’a- ninkli’ snl>ilkil!jU prekybi-
kumėjo 3 baisa,, Vadma-■ juose gražauJ ir kuitūringo »os ninku ir profesionalą parti-—

matyti. Daugelis ’ Ma»! H'žto, prote^ Jonas Krasausk,,

Vadina-
si. savo tikslą pasiekė: lie- Gegužės 15 d. turėjome {fe^viaį'YMaaičnėbįn^ somai: Mūsų ryžto, protes
išmesta, kaip nereikalingas I motinas žodį tarė agr. v-nrn kq;n h Vvatko^ nuo V kovos balsai, pareikšti skuduras. ‘ Zakarienė, o Chicagos P davatkos nuo biržeho 9 d Town Bąli,

Bet negana dar to. Mūsų Moksleivių Tautinio Sambū- Nevv *oi.vS, bus plačiai pa-
pirmininkės ižulumas toks rio vaidintojai suvaidino B. Gal būt, perdaug iš eilės skleisti pei Amerikos Balsą 
didelis, kad, užuot pasakiu-Gražulio paruoštą montažą buvo tų parengimų, bet nė ir Laisvosios Europos Ra
si pralaimėjusioms (jų buvo “Lietuvei Motinai.” Tauti- viename jų perdaug žmonių d i ją.

tuvių kalba iš susirinkimų Motinos Dienos
kaip nereikalingas Į motinas žodi tarė agr. V.

minėjimą.

BROCKTON, MASS.

Serga Cna Stock’enė

darbininku, ūki- G!<«ti į galimus stebuklus ir 
Edeno laimę ar sugebeji-

I
ja. Jos programa yra to- Anglams reikia plačiai su 
Kia: (a) Kad visiems būtu Rusija prekiauti, nes kitose 
užtikrintas darbas su tinka- rinkose juos muša vokiečiai, 
mu atlyginimu; (b) pasta- psv. automobilių eksporte 
tyti namų žemomis kaino- vokiečiai daro milžinišką 
mis ir pigia nuoma; (c) Ii-pažangą daugiausiai anglų

beveik pusė, o, teisybę pa- niu šokiu šokėjai gražiai pa- nebuvo ir vis tie patvs. Da- 
sakius, gal dauguma) ma- šoko, o kanklininkai gražiai bav salės durys užsidarė, pą- 
lonų, raminanti žodi, ji bal- paskambino ir padainavo, rengimai viduje baigėsi ir
savusioms už susirinkimų Sambūris savo vaidmenį prasidės išvykos į gamtą—
vedimą lietuvių kalba tėš- raiti gražiai ir Įdomiai atli- gegužinės.
kė: “Jūs visos išeikite, nie- ko, kad net beveik visus su- Perkūns.
kas jus neverčia čia būti.” graudino. Vyrai šluostėsi —:—

Iki šių metų skyriuje na- ašaras, o ką jau bekalbėti Atžymėjo Lietuvi 
lių tarpe ir valdyboj buvo apie moteris—jos kone bal- Lietuv; Aleksandrą Sau 
didelė vienybė, susi kiaušy- šiai kukč'ojo prisimindamos , j___ ta__ ___ ___ ___ t_

Pabaliijo Valstybių 
Laisvės Komitetas.

BROOKLYN, N. Y.

Kalvelis Rengiasi Keliauti
Drg. Vincas Kalvelis ruo- vak vakaro 

šiasi keliauti. Liepos mė-

“Keleivio” skaitytoja Ona goninės draudimas kaip pir- įkaitom

Stockienė, gyvenanti 47 iuas žingsnis į pilną valsty- Kas seks?
Ridge St., susirco ir daba*’ bini sveikatos draudimą; riai vengs socialiniu lefoi- 

(d) $20 priedo prie mėnesi-u«l ir didės darbiečių Rai
nės senatvės pensijos; (e) rysis sparnas. Bevan rinki- 
sumažinti automobilių drau- muose išlaikė savo šalininkų 
dimą mažiausiai trečdaliu, pozicijas. Komunistai bu- 

Žada nedaug, bet ką ža- vo išstatę 17 kandidatų ir
da—darys ir rinkiku neap- nė vienas neišnnktas. Ko

munistai rinkimuose gavo 
labai mažai balsų ir už 16

_ . .. . c . kandidatų, kurie negavo nu-Sor.ald'J’C^ratĮi, Sę,ung°. statyt0 ba,sų skaiiiaus> rei.
kės sumokėti po 160 anglų 
svarų už kiekvieną.

_____  Manoma, kad rinkimų
. v ,. .. vaisiai gaivinančiai paveikslSaujuju Kanadiečių iv—

r f - n * darbiečių partija, nes josinformacijos Centras 7 1 ? Jveikloje buvo jaučiama ap- 
Gegužės 26 d. buvo ofi- snūdimo. —J. G.

cialiaj atidarytas “New ---------------------------

guli miesto ligoninėje. Jai 
padaryta 2 operacijos. Bū
tų gera, kad pažįstami ją 
aplankytų. Lankymo valan
dos nuo 11 vai. ryto iki 8 

Draugė.
gaus.

Konservato-

nesi jis žada palikti Brook-
t-. • r j ra f "vrzTboUUni, '-“•***« išrinko siu metų ąt- jvno draugus ir leistis bentmas. Daug ir dideliu dar-savo motinytes. Moksleivių - .

, i 7 . * . . , _ . žymėtinu tėvu (latnei oi me 2 menesiu kelionėn. Jis tū
bų padalyta. Šiais metais sambūrio,\lk da^ Jis yra 10 vaikų tė-ri galvoje aplankyti ne tik
prasidėjo uenybes anLma., vo. Gaibe sambūrio a o vag. -Ju0 metu va(jOvauja Kaliforniją, bet ir Meksiką, 
trukdymas darbui, neapy-vybei bei mokytojams uz to-aukštesniosiog mokyklosį *
kanta vienų prieš kitas. Gė- ki gražu ryžtą bei pasišven- kr šinio komandai. 
da mums klubietėms ne tik timą. Taipgi garbe ir pa-

Saudargas yra baigęs II- 
me- linois universitetą ir moky

tojavęs keliose mokyklose.

prieš savuosius, 
timuosius. Juk

bet ir sve- dėka tam jaunimui už pasi- 
kas pagirs aukojimą lietuviškam

PATARTiMA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kuria paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi! patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvu” kur paduo
dama apie šimtą įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Ma*».

NEW YORK, N. Y.

CHICAGO, ILL.
Palaidojo J. Grinių

Gegužės 29 d. teko ir man 
dalyvauti Jono Griniaus pe
lenų laidotuvėse Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse.

Diena pasitaikė lietinga 
ir šalta, todėl žmonių kapi
nėse susirinko neperdau- 
giausia.

Laidotuvių iškilmes pra- 
M. Gudelis trumpa 

primindamas velio- 
nuveik-

Birželio 19 Jokių 
Pasilinksminimų ar 
Privačių Parengimų!

Kadangi baisiosios birže
lio dienos šiemet yra viešai dėjo 
minimos New Yorke birže- kalba 
lio 19 d. 5:30 vai. Tovvn nies Jono Griniaus 
Hali salėje, 143 W. 43rd St.Jtus darbus. Po jo kalbos 
Pabaltijo Valstybių Laisvės dainininkė Ona Kubilienė 
Komitetas maloniai prašo sugiedojo “Kur nors dar 
visas organizacijas ir paski- saulė šviečia.” Jai smuiku 
rus atsmenis tą dieną ne- akompanavo Lulu Raben- 
ruošti jokių pasilinksmini-, Misevičienė, 
mų ir nešaukti tuo laiku jo- Vėliau Dr. P. Grigaitis tu- 
kių susirinkimų ar suvažia- rėjo uždavinį apibūdinti Jo- 
vimų, bet visiems vieningai no Griniaus asmenį r jo nu- 
dalyvauti Town Hali orga-’ veiktus darbus. Jis kalbė- 
nizuojamame susikaupimo,'j0 apie valandą laiko, bet 
ryžto ir protesto mitinge. I klaUsvtojams neikirėjo, nes!

SUGĖDINO (H R t šč 10 V A

JAV ambasadorius Jugo
slavijoje Riddleberrer luri 
Jištru liežuvi. Jis gražiai 
ptkirto ir ten Tito atversti 
f tvykusiam Chruščiovui, 
paris vieno pokalbio melu 
porėjo ambasadorių su
piršti sakydamas, kad jis 
pežino darbininkų reikaių. 
Pet, kai Riddleberger pa 
l*iškž, kad jis pats yra 
►uvęs ir žemės ūkio dar- 
Hnialc&s ir mūrininkas, 
(ai Chruščiovui nebebuvo 
kas sakvti.

Kanados Lietuvių 
Socialdemokratų I 
Centro Komitetas.

TORONTO, ONT.

Canadians’ Information Mirė Pranas Krapoviekas 
Centre plieno darbininkų Hannover-Stoecken sto- 
unijos pastate, 31 Cecil St. vykioje mirė po sunkios Ii- 
rt ollege-Spedina kampas). gOS pranas Krapovickas, gi- 
Centrą atidarė ()ntario CCF metais Gelgaudiš-
lyderis Donald MacDonald. kyje, Šakių apskr. čia ji;

Davė Archer, Toronto gvveno vienas, šeima paliko
and I>akeshore Labour Lietuvoje.
Council prezidentas, panei----------------------------
gė, kad Kanados profesinės 
sąjungos yra priešingos 
emigrantų atvykimui. Tai 
yra klaidinga nuomonė, re-

ARGENTINA

Ir Čia Prasimuša
Buenos Aires universite- 

miama tų žmonių, kurie no- to veterinarijos skyrių baigė 
• ri skaldyti naujuosius atei-Irena Klusaitė. Tai pirmo- 
vius darbininkus. Ta pati ji gyvulių gydytoja lietuvai- 
aktika vartojama ardant tė tame krašte. To paties 

kanadiečių darbininkų vie- universiteto farmacijos sky- 
nybę. rių baigė A. Neniškytė.

Eamon Park, Ontario Evos Peron miesto inžineri- 
CCF prezidentas, kalbėjo jos mokyklos mechanikos 
nurodydamas, kad Informa- skyrių baigė V. Fialkauskas.
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ras
Maikio su Tėvu

Naftos Užtvanka Išgelbėjo į
Šiuo metu Vakarų Vokie- sakysim, valtims, būtų pa- 

tijoj demonstruojamas fil- sisekę pasiekti pakrantes, 
mas “Canaris” (buvęs Hit- ten būtų sutikę antrą ug- 
lerio karo žvalgybos virsi- nies liniją. Tokiu atveju 
ninkas) patiekia žiūrovams ten jų būtų laukė virš 20,- 
iš britų karo žvalgybos gau- 000 vyrų, vadintos home- 
tą filmo juostelę, kurioje guard armijos. Dešimtys 
parodoma praėjusio karo tūkstančių sprogstamos me- 
britų pakrantėse nuo vokie- džiagos pripiltų statinių 
čių Įsiveržimo gintis Įrengi- būtų akimirka liepsnos 
mai. Įdomu, kad Churchil- spiaudalais pavirtę, 
lis savo atsiminimuose tik Trečią užtvarą 
užuominom juos priminė, plačiai suraizgytas 
bet kas ta “Naftos Užtvan- džių tinklas saloj, 
ka” buvo, plačiau nepalietė, vamzdžių trykštanti, lieps-

Apie patį filmą galima nojanti nafta ugnies čiurlė- 
tik tiek pasakyti, kad tai mis būtų apliejusi priešą, 
yra ieškojimas prieš Hitlerį Anglai buvo tikri, kad pas- 
priešinusių asmenų ir rikia- taroj i užtvara, pavertusi sa- 
vimas jų Į skystokas to me- los pietų rytų pakrantes 
to rezistencijos didvyrių ei- liepsnojančiu pragaru, prie- 
les, kurių žūt būt prisireikia šui prasiskverbti buvo ne
kaip tik dabar, kuriant Va- Įmanoma. Tuo metu įsiver- 
karų Vokietijos kariuome- žimui paruoštus sklandytu- 
nę. Panašiai daroma ir Ry- vus būtų sutikusios “naftos 
tu Vokietijoj komsomolcų patrankos,” iš kurių i aukš-

sudarė 
vamz- 
Iš šių

IR J AM ĮDOMI’

I i'oag Jae, 6S metu. kariu su kitais 10.003 
. "\o iau* iečių turėjo prosros būti Korėjoj esančių Ameri- 
{ os kariu svečiais. Jis labai atidžiai steni naują 
paidį. Senio tautietis karys duoda jam

na u tą kaikn- 
paaiškinimu.

k Tas Įdomu Žinoti

—?.Iaik, ar tavo škulė dar 
neužsidarė?

—Užsidarė, tėve: dabar dideli išradimą, 
turim atostogas. tau visą bačką

—Nu. tai kokiems para- pirkti, 
liams tu tą savo knygą ne- —Maiki. 
šiojiesi, jeigu mokytis nerei- man galvos 
kia?

—Mokytis, tėve 
visą gyvenimą.

tarnybą. Jų tarnyba ski
riasi nuo vyrų karo tarny
bos. Vyrai mokosi ginklą 
vartoti, o moterų privalomo
ji tarnyba yra darbo tarny
ba—jos privalo dirbti vals
tybės darbus.

i abmų partija yra tai 
tarnybai priešinga, nes, sa
ko, ji trukdo moterims at
likti Dievo joms skirtą ūž
ti a vinį.

Kavos Kainoms Krentant
Po paskutiniojo pasauli-

Svarbi ir Nuotaika
Pittsburgho Universiteto 

nervų ligų skyriaus viršinin
kas dr. Broslin Massachu
setts Medicinos Draugijos 
suvažiavime pareiškė, kad 
iš 4 ligonių, kurie ateina 
pas psichiatrus, 3 yra nepa
tenkinti savo darbu. Jis tuo 
norėjo atkreipti dėmesį į 
tai, kokios didelės reikšmės 
žmogaus sveikatai turi nuo
taika ir kaip svarbu visuo
meniniu požiūriu, kad dir
bantieji galėtų būti savo 
darbu patenkinti.

O kiek šių dienų darbda
vių tuo sielojasi?kovų su ginklu prieš Vaka- tį besiveržią ugnies spindu- Tikrai “Monkey Business 

rus patriotizmui grūdinti, liai būtų ore sunaikinę lėk- * Indijoj beždžionė laiko-
Stabtelėti čia tenka ties tuvus. ma didžiausioj pagarboj, nio karo kavos kainos gal- Vamzdžiais Veš Anglį

pačia “naftos užtvanka, šiuos gynybos įrenginių t0(iėl jų ten prisiveisė devy- vatrūkčiais pakilo. Didme-
kurią britai 1940 metais planus vokiečių karo žval- nįos galybės. Žmonės jų nų prekyboje jos vieno sva- Pittsburgh Consolidated
įrengė salos pakraščio pa- gybos viršininkas Canaris ;au nebegali atsiginti. Jų i o kaina 1946 metais buvo Coal Co. vamzdžiais veš
vojingiausiose vietose. Tuo per savo žmones buvo įsi- pilna net didžiuosiuose tik 13 su puse centų, o per- anglį į Cleveland Electric

_r»alfllli, r ė ve kai aš pačiu metu kaip tik buVO gijęs- Jis PersPėj° Hitlerį, miestuose. Jos lenda i na- nai vasarą ji buvo pašokusi Illuminating Co. elektrainę.
haioA, n-n’-d„ ’ darvAn bai?tas.ir vokiečių pasinio- kad skirta invazijai armija mus iškrato juos ir pasiima net iki 90 centų, bet vėliau Bendrove apskaičiavo,

ą i . - Šimas įsiveržti į Britaniją, nuteista mirčiai. Jo per- kas joms patinka. vėl nukrito beveik per pusę. kad jai pigiau bus pravestitai galėsiu r.1 
alaus nu-

su savo išradi 
mais. Ką tu čia

reikia Prasti, kad jau kiekvienas 
cvekas vra išrasta

Japyvardžiu “Jūros Liū-spėjimus Hitlerio žmonės Nesenai" net dalis parla-Vartotojams kurį laiką teko 108 mylių ilgio vamzažius ir 
tas.” pašiepė, vadindami “karo mento atstovų padavė mi-už svarą mokėti net $1.30. jais vežti anglį, negu gele-

nebalamutvk Britų Petroleum Warfare žvalgybos kiiedėjmais,” bet, nisteriu pirmininkui Nehru Mūsų krašte kavos labai cinkeliu, kaip iki šiol daro- 
ivo išradi DePartment išilSai Pakran' oįsbui sntzpųd ‘diuouiz dskunda, kad beždžionės už-daug išgeriama, todėl tuo ma-

dabar Čių * žemę ^kasė dldziullus invazjos Hitleris nepradėjo, puoiė jų butus, išnešė rastą kainu pakilimu buvo net Tl) vamzdžių įrengimas
naftos baseinus, iš kurių po jis pamėgino “Jūros Liūto” maistą, suplėšė knygas ir tt. kongresas susirūpinęs ir pa- kaštuos apie 10 milionų do-
vandeniu nutiesė ištisą planą vykdyti maža apim- Calcutioj vieno diduome- skyręs tyrinėjimo komisiją. leHų- Pagal sutarti pei 15

ko tu dabar gali jeigu galėtum išrasti 
kai škulė uždary- doleri, katras pra 

ta7 * vėl sugrįžtų į kišenių
—Dabar, tėve, aš studi- kyčiau, ne už dyką moki

jv«wjva
—Nu. tas tai gal ir gerai, . —Išradimams, tėve, 

ba man irgi dažnai pilvą niekad nebus, 
sopa: taigi, gal galėsi patai - £al susilauksim tokių išradi- 
ti man gerų liekarstvų nuo rnu> kad doleriai jau nebus 
pilvasopijos. reikalingi. Saulė yra

—Tėve, filosofija tokiais matuotas energijos šaltinis, 
klausimais neužsiima. Jei-Jos spinduliuose sprogsta

—Bet 
mokytis,

18

įsva— 
mažus ga

li plitusi, ir au- maudytis ir tomis dienomis, eina vien nuo kavos trūku- balus, pilama į vamzdžius,
. uždengusi visą kada maudėsi klubo nariai, mo, bet čia yra didele dali-čia sumaišoma su vandeniu

C į eitu laiku invazijai’ * Jūr3 PumPu°ja_ akiratį. Iššokęs iš skęstan-Negalėdami kitaip jų nusi-mi kalti didieji kavos pil k-ir siurbliu pagalba stumia- 
u mą naftą būtų uždegę elekt- čios valties tas jūrininkas 4 kratyti, klubo nariai vieną liai. ma pirmyn. Pasiekus elekt

ra. Akimojum visa jūra valandas plūduriavęs vande-dieną užleido beždžionėms. Mat, 1953 metais Brazi-rainę vanduo bus nusunktas 
nei? butų užtverta viską tirpinan- nyje, kol jį išgelbėjęs pasi- Kadangi beždžionių ne- lijoje šalčiai sunaikino dalį ir švari anglis galės lysti į 

čia liepsnos siena, pro ku- taikęs laivas. Šio liudinin- galima žudyti, tai sugautą- kavos medelių. To paka- elektrainės krosnį.

vamzdžių tinklą. Vamz-timi. lik vienas to plano nės klubo nariai gavo už-Bet iš jos naudos daug ne-metji jais bus atgabenta

ciaius vožtuvai
ToneUV l IC-. Prasidėjus

nuo \an- mes tvorą, 
vokiečiu tnici "i crulnn

pu galvą skauda, tai reikia medžių lapai, žydi žiedai ir , ti
kreiptis į daktarą. noksta vaisiai. Jos spindu-------

—Bet ar tu žinai, Maiki. liai taipgi sukelia perkūnijas žmogui gyvulius ir 
kad dabar vra visokiu dak- ’r audras. Fizikos mokslas Pavyzdžiui, jau yra išrastayra
tarų. Kai privažiavo iš Lie
tuvos dipuku, tai beveik 
kiekvienas prie savo pavar
dės rašo “Dr.” Aš klausiau 
Zaeirkos. ką tos dvi litaros 
reiškia: jis pakrapštė sau 
pakauši ir sako, well, pagal 
m-mo fot-iinda, tai “dr.“ tu
rėtu reikšti dumiu: gi “Dr.” bą

rią jokiam invazijos laivui ko pasakojimus Churchillis sias miestuose išveža į lau-ko spekuliantams: jie pra- 
neoūtų buvę įmanoma pra- savo atsiminimuose tik tiek kus ir paleidžia. Čia jos dėjo kelti kainas.

Bet jei kuriam laivui, papildo, kad pažymi, jog į naikina javus, juos sumin- Brazilija, kaip žinoma, 
vairius anSp4 salos pakraštį vanduo damos ir suėsdamos. Ūki-yra didžiausia kavos augin- 

išplovęs visai suanglėjusius ninkai jas visokiais būdais toja. Čia išauginama be-
be sėklų vokiečiu kareiviu lavonus.dabar pradėjo galvoti su- būdas orančiam 

rasti būdą pakinkyti šitą auginti, 
energiją naudingam darbui —Aš, Maiki, orančių ne
dirbti. Taigi gali būt, kad valgau, todėl toks Jšradi- 
•zmnnėms nereikės nieko mas man nieko nereiškia, 
dirbti, nei pirkti, viską pa- Ot. jeigu mokslas galėtų iš- 
gamins gamta. rasti kiaulę be kaulu,

Maiki. prieš Dievo va-būtu kas kita. Dabargi kai Maskvos globoje esančiose grūdu ir vai
U bucens i o-valstybėse už nustatytą su-ti

V. Žarsteklis.

Žydai Išsiperku
Vokiečių 

taĮ Ostpreussenblatt

-K. K.

veja iš ten. Taip tęsiasi mu- veik pusė visame pasaulyje 
zika be galo. pagaminamos kavos. Bra-

Bezdžionė yra ėdrus su- zilija ir gyvena vien iš ka- 
tvėrimas. Vienoj tik Uttar vos, nes du trečdalius jos į.a?

Nauii hddimai

UŽUOLANKA Nr. 3, dai- 
literatūros ir kultūros 

mėnesinis laikraštis, reda
guoja A. Vilainis-šidlaus- 

a V. Matulaičio
I’radesh valstybėj, kurioj eksporto sudaro kava. Svar- Sp3Ustuvė 727 W 18th St

laikr^tk gyventojų yra 60 milionų (o bi kava ir Colombijai, Sal- Chicag0 16< n] šis nume.
»1att” račn kad visoj Indijoj jų yra 356,- vadoiui ii Gvatemalai, ku- jau gerjai, išleistas, bet
/hnk ,a‘J” ,7^2 OOO.OttO), beždžionių yra 5<) i ių eksporte kava užima ?u «Lietllviu Dienomis” jis 
inoie esančiose . .....bet jos žymesnes ita- 

i kavos kaina neturi.
. 80,, , oei jo® žymesne® iia- da|. Iv„intis Visa

TV S"J suėda tl<ik' klek rel' ko! ! ^ai'.0^ ‘“H’? r'etun' medžiaga imta iš Chieagos
ketų visiems tos valstybės Paskutiniųjų dviejų metų tryvenimo.

išpirkti ir gyventojams išmaitinti. Tai kavos derlius Brazilijoj bu- ' __.__
.... - Uzs‘e.n-L Dabar už kiek jos suryja visoj Indi-vo geresnis negu paprastai, NAKTYS K AP AT Iš.

, , . , . . .. x . kiekvieną toki seną žydą, joj r q badas Indijoj vra o kitais metais laukiama KIUOSF liūdo Dovvdėno
dipuką ka prie savo ^ogus buvo perdaug -lėve, seniau buvo daug kūnam duodamas leidimas Ulatinis reiškinys. dar geresnio. Taigi kava anV,aka

pavardės rašo “Dr.,” kad cekavas. norėjo paragauti blogiau, nes kiaules turėjo išvykti j Izraeli iš Vengrijos, Beždžionės reikalingos turėtu žvmiai atpigti. aP^aKa jaunimui iliustravo
drobi liekarstvų nuo mar- uždrausta vaisiu, ir už tai daug stambesnius kaulus Bulgarijos ir Lenkijos bol-•' • • r r • • -r ‘ "i u - - daiPninka‘s v tautas Ignas,u utMh.uu nuo uidi . . i u r> * i i 7 J i»w įvairiems moksliniams tyri- Tuo labaimatizmn. Sakau, pradėjo f<abar tun pakutavot. Duo- negu dabar. Bet mokslas sevikai reikalauja sumokėti " 
man sukti viena koja. O jis nai užsidirbti reikia sunkiai pagerino kiaules taip, kad “atlvginimo” po
nurijuokė ir sako: “Atsipra- Prakaituoti. Juk valuk. to jų kaulai dabar daug smul- markių. Prieš metus už to-tuą Bet dabar tas išveži-krimto šitokiais atvejis +
šou pone aš ligų ne^vdau ”’r ravas vra padarvtas, kur kesni, todėl kur kas mažiau ki© žvdo galva reikėio mo- -i \ 7 . s £° spaustuve. 168 pusi.,U. pu lt. db litu ne^vi.a.i. . . i • . . ’ g<“'4 reinejo mo mas UZ(haustas, vienok In-jie suranda tokių budu ka- kaina $•> Gaunama lmdvk
Nu, sakau, tai koks tu. po baigiasi nugara, kad sunkiai atsimeta. keti tik 3,000 markių. Už diios vvriausvbė leido iš- vos kainoms nalaikvti kurio ti « *’au"ama eidyk"
velniai* Drm drrr ieigu tu dirbdamas Žmogus savo —Tai tu vokuoji, kad ta suma atsipirko laisve anie rv u įsvoskainomspalaikytųkuneloje.visooselietuviųknygy-

ai. rnri, imi, jeigu iu 7 J su a disipj.ko laisvę apie Vezti tam tikra beždžionių paprastam kavos vartotojui nuoso ir nas visus liotnvišVn
negali duoti man rodos nuo Pakaite nepngertų. mokslas padare geresnę 3,500 žvdų—visi buvo se- Haičiu dabar taip panaršė- atrodo smorktini Atsimin F m t liet^!skųkaulu *ukimo° Jis lVm i,- —Kbsti tėve kad moks-kiaule, negu Dievas? -e*ni kaip 60 m-tu amriau* • U c n T-P pa^a,se atrodo smerktini. Atsimin-knygų platintojus,
nainj .Uhimo._ jisiygii pi .u. teve, Kan tuoks , h .... < r\KaiP hjusiems Salk skiepams ga-kime, kad ir pnes kelias de- Liudas Dovydėną*
susisarmatmo ir sako: Zi- las negales nieko pnes Die- —Ne, teve, mokslas kiau- Išpirkti padeda American minti '
nai. pone, Lietuvoje ligas vo valia padaryti, štai. per-lės nepadarė: bet mokslas J oi n t Committee. 
gydydavo tiktai gydytojai, kūnas jau pakinkytas ir at- pagerino ją. Mokslas taip Panašiai kurį laiką pre- 
o daktarais vadinosi tiktai beka labai naudinga paiar- pat išvystė pieningesnę kai- kiavo ir Hitleris.
kunigai ir zakristijonai.” navima žmogui. Jis suka vę, dėslingesnę vištą ir pro---------------------------

tavo mokslas nieko ne- perki solderį, tai
d’dele raide turėtu reikš- padalys. Dievas buvo su- kuoja už pilną vogą. o kai

ti dideli dumiu. Tš tikro, tvėręs žmogų ir paleidęs i parsineši namo, tai pusę vo- 
vaike, čia via didelė konfu- r°jU’ kad nereikėtų nieko gos su kaulais reikia išmesti 
ziia. Nuėiau anądien pas dirbti ir visko būtų plenti; Į garbič keną.
v’’en^ dipuką, ka prie savo a*p žmogus buvo perdaug —Tėve. seniau buvo daug kuriam

>aragauti
mar. uždraustą vaisių, ir už tai daug stambesnius 

pri
ko i a.

mą leidžia 
bingus žydus 
apsiimti 1

susirūpino ir Išleido knvgu leidvka Terra, 
i9ooomamS’ todėl 1S Indli°s kavos augintojai ir tariasi, 3333 s. Halsted Št., Chica-
iZjioo daug išveždavo į kitus kraš- kas daryti, kad kainos ne- go 8. III. Spaudė “Drau-

„ vra
šimtis metų buvo atsiradęs vienas geriausiųjų mūsų 

Beždžionės reikalingos ir toks kavos “perteklius.” Ta-jaunimo literatūros kūrėjų, 
atomo bombų ir raketų ban- da Brazilijoje kava geležin- taip pat ir šia knyga, kaip 
dymus darant, bet šitiems kelių lokomotyvus kūreno, ir ankstesniais jaunimui 
reikalams Indija beždžionių jūroje skandino ir kitais bū-veikalais: “Pabėgėlis Rap- 
neduos. Ir Ceylono budis- dais ją naikino. Skaičiuo- siukas,” “Kelionė i Pievas” 
tai tam pritaria, todėl ir įama, kad tada buvo sunai-ir kt. vertas visu rlčmodn 

Kongreso biblioteka VV a- Ceylono vyriausybė uždrau-kinta apie 10 bilionų svarų Knygoje vaizduojama auk- 
bezdžiones išvežti į kavos. Panašiai darys ir rinė šienapiūtė Karališkiu 

berniukų 
sienpiūviu, 

aplinkiniuose miškuose, či- 
Karo Tarnyba Moterims gonų tabore, po augštu
Vienintelė valstybė pa- ^vai?^dėtu dangumi. Knyga

r- , . v . „ , . „ . ... 1 e? saulv, kurioj ir moterims Paras.Vta R.vvai, lengvu, sul-
Knygos taip sutvarkytos, business, ir anksčiau ar ve-.į ivaloma kaln tingu stiliumi, pririšanti 

jį teks tvarkyti naujo- nyfca yra žy(]ų valstybė jauną skaitytoją nuo pirmo-

Tai matai, vaike, ką tu da- mašinas, apšviečia gatves ir tingesni
bar gali žinot, kas vra dak- namus, šildo krosnis, daro kiaulės
taras, o kas tiktai durnius, ledą ir kitokius dalykus, mokslas

—Tėve. kai aš baigsiu Dievas nedavė žmogui spar- tokia kiaulė nebūtų praktiš- shingtone jau turi 10 milio- įį
mokslą, aš irgi turėsiu dak- nų: bet išmokslintas žino- ka. nes ji negalėtų vaikščiot, nų knygų. Tai didžiausias Jungtines’ Amerikos' Valsty- dabar ir 'mes Mgjo7 kavos ‘laiTkosTi^dviZi’/
.ai o titulą. gus pasidarė orlaivi ir skrai-Bet jeigu tau, tėve, kiaulie-pasauly knygų lobynas. Ja- nes jos čia gali būti veltui laukiame. nuotykiai tarp ši

—Na, pamatysi, vaike, do padangėmis kaip saka-na su kaulais nepatinka tai me yra daug ir lietuviškų panaudotos atominiams tv- --------- a „linkinius

zmogu. Žinoma, 
be jokiu kaulų 
negali sukurti; ir

10 MILIONŲ KNYGŲ

kaip nėr ta dideli mokslą tu bis. Dievas leidžia spiečius lietuviai mėsininkai padaro knygų. Net aklieji čia gali omams,
gausi durną galvą. Verčiau visokių vabalu ir kirminu, labai gerų dešrų, kuriose rasti daug jiems skirtu raš- žodžiu,
nr’sirašytum prie CIO uni- kad naikintu žmogaus augi- nėra jokių kaulų. tu parašytų knygų.
jos, tai gautum amžiną pė- tarnus vaisius ir rtBsėlius: —Na, tai jau tu, Maiki,

Bus darbo ar ne, pėdė bet mokslas suranda nuodų čia pradedi iš manęs juokus prašytojas per 20 liau

joj tapo
beždžionės Indi- 
tikrai “monkev

dę
unijistams bus garantuota ir kitokiu priemonių, kurios daryti. Taigi bus genau, minučiu gali gauti betkurią viškiaū 
• er apskritus metus. Tada Dievo leidžiamą bi-uda su- jeigu aš pasakysiu tau gud 
ir man galėtum užfundyt naikina. Ir tuo pačiu laiku bai.
kokį stiklą alaus. mokslas gerina reikalingus —T.ik sveikas, tėve!

pareikalautą knygą. ______________ I
Du išdidūs negali joti vienu

(Izraelis), čia visos svei- paskutiniojo puslapio, 
kos 18 metų mergaitės sau- istorija yra gyvenimo moky-

Tšdidus nekenčia išdidaus. įr.rkliu. (Prancūzų patarlė) kiamos atlikti 2 metų karo tojas. (Cicero)
i
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- Pamišo dėl Komų
Visoje Sovietijoje dabar

įrengiamas 330 vietų kino- 
1 teatras. Dar statomi kino-

iš proto eina dėl kukurūzų įatrai Vilni°j>
(komų)—jie turi išgelbėti P™nuose 11.SllaleJ’ ,„a 
žemės ūki, todėl jų įsakyta' \lsame. kraS. L ep, 1,8 
sodinti kiek galima <ūu-nuolat,‘nlal 357 klln0Ja’ 
giau. Tas pats pablūdimas meJ1 k>n<>teatraL 
ir Lietuvoj. Ir čia iš mies-L _ .
tų varomi žmonės talkinin- Venclova Šilerio Pagerbime 
kauti “kukurūzų ir bulvių Ir rusų valdomoj Vokie- 
sodinimo darbuose.” Vien tijos daly buvo iškilmingai 
iš Žemės Ūkio Akademijos pagerbtas vokiečių žymus 
tiems darbams pasiųsta 350 rašytojas Šileris, jo mirties 
studentų. 150 sukakties proga- Į iš-

I Švenčionėlių, Draski- kilmes Weimaro mieste 
ninku, Vievio, Nemenčinos “tarybinės kultūros delega- 
rajonų kolūkius pasiųsta cijos sudėtyje” buvo atvy- 
daugiau nei 1,000 Vilniaus kęs ir rašytojas Venclova. 
Pedagoginio Instituto pro- Jis jau gerai sugeba girti 
fesorių ir studentų. Trakų rusų sovietinę kultūrą ir 
rajone “į kukurūzų sodini- tvarką, todėl visur yra siun- 
mo talką” pavaryti net pra- tinėjamas. Jis netaip senai 
džios mokyklų mokiniai. buvo Stockholme, dar anks- 

žodžiu, ten dabar visi ap- čiau Kinijoje.
sirgo komų sėjos liga.

VAIKAI JAM NETRVGDO MOKSLO SIEKTI

William J. Quinn. buvęs laboratorijos technikas, baigė 
.etą. Baigimo diplomas jam bus įteiktas birželio 12 d. 

7 vaikais, kuriu vyriausias yra 9 metu.

Brooklyn St. .John’s Vniversi- 
Atvaizde matome ji su žmona

ir

Nepaliaukime Kovoję
(Vliko Atsišaukimas j Lietuvius)

Štai net Vilniaus Univer
siteto “dėstytojų ir profeso- 

ūių rių kolektyvas” pasiūlė

Š. m. birželio 15 d. sueina sų veikla, tautinis solidaru- 
15 metų, kai Sovietų Sąjun- mas, nuolatinis ir nenuilsta- 
ga okupavo Lietuvą. Su! mas mūsų Lietuvai padary- 
šia data sutampa ir baisio- tos skriaudos viešumon kė- 
sios 1941 metų birželio die- limas baigia pralaužti po 
nos, kai tūkstančiai lietuvių karo viešpatavusį “tylos są- 
buvo ištremti į tolimus So- mokslą.” Nenuleiskime ran- 
vietų kraštus. kų ir šiuo kritišku mūsų tau-
—v. , . . tai momentu. Artėja bai-Mes čia, laisvajame pa- siosios birže!io metinės Pa. 
šaulyje, niekuomet netun- naudokime ir ši, ,.ogą rei. 
me pamiršti tų neapsakomų kalauti mūs klaštui
vargų ir kančių, kurias mu- vfe Apeliuokime į laisvo- 
sų broliai ir seses yra įsken-jo ,io p.įmin-
tę ir turi toliau kęsti oku-kjmc jam dal. gykį su vjsu 
puotoje Lietuvoje. . Meile akjvaįzdumu tikrąjį bolševi- 
Lietuyai ir jos žmonių kan-k vejd Minėdami šį 
cios Įpareigoja mus skelbti skaud mums į kį išeikj.
visam pasauliui tą didžią mc viešu kreipkimės
skriaudą kurią Sovietų vals- rezoliucijomis į valstybių 
tybe padare musų kraštui,
ir prašyti jo pagalbos
paiamos. 1 kirskime kelią melagingai

Pasaulis trokšta taikos, bolševikų propagandai, ra- 
jis bijo naujo karo. Bet tik- šykime į spaudą, veikime 
ros taikos negali būti, kol vješą demokratinių kraštų 
istisos tautos kenčia bolše- nusistatymą. Reikalaukime, 
viku vergijoje arba nėra v-jj per busimąsias su So-

. vyrus, parlamentaras, vie- 
bel šojo gyvenimo atstovus. Už-

Tokia Jų Duonele
bū

dai-Pišoriai” Kels Žemės ’ rj “geriausių
Tur būt visi žino pasakė- buotojų nuolatiniam darbui tinių kraštų spaudai ouvu TinaZitpnkini- tikros, kad ir jos netaps bol-v;etafs k onf ere nerias laisvu

mą apie nemokančius griežti j atsiliekančius kolūkius.’ leista pasisakyti kasdienines ia. biletai ševikų agresijos aukomis. ;u kraštu atstovai naliktu iš-
•pirma- muzikantus, kūne mėgino ir Siunčiamųjų į kolūkius tai- duonos klausimais dėl u- mu . Šiandien valstybių vairuoto- tikimi laisvės ir humanizmo

bet ne vra nohtines ekonomuos uos gyventojams tenka p J g jai atSidėję ieško būdų šal- principams. Tebūna baisio-
tajam karui baigti. Planuo- jo birželio įvykiai ir mūsų 

Nr. jamos iyairjos konferencijos patirtis didysis įspėjimas 
ir pasitarimai. Nepoilgo Vakarams. Iškilmingai su

savo Paskutiniu metu komunis-Kondola rado du įžangos bi- 
buvo lėtus kinui ’Mloda Gwar-Komunistų Skelbiamos 

Statybos
Kaune statomas j,....... ------------- ,------—ov^.. ------------- , _

sis sportinio inventoriaus šiaip ir taip atsisėsti, bet pe yra politinės ekonomijos rios gyventojams tenka prie jau negaliojo, 
kombinatas,” kuris gamins muzika vis buvo bloga. Taip Katedros asistentas Sustavi- kepyklų eilėse stovėti, kitą “Gazeta Pomorska, 
slides, ietis ir kitus sporto šiandien komunistai grie- čius, vyresnysis dėstytojas dieną, ir be duonos likti, 0 4.38 d., Lenkija:
Įrankius. Druskininkuose biasi ir vienos ir kitos prie- Matijošius, ekonomikoską jau bekalbėti apie duo- “Viename krautuvėj 
numatyta pastatyti 150 vie- monės žemės ūkiui pakelti, mokslų fakulteto diploman- nos kokybę. 29, Bygdoszsc, pirktame py
tų sanatorija. Kėdainiuose bet gerų vaisių negauna, taį Rimickis, Grudzinskis, Žinoma, kad Lietuvos ragaityje rasta dantis. ’ 
pradėta statyti vidurinė mo- nes patys to ūkio tvarkyto- Blažys ir kt. žmonės minta vien duona -Gazeta Zielionogorska,”
kykla 960 mokinių. Taura- jai nieko neišmano, 
gėje pradėta statyti “stam- Dabar jie vėl siunčia į 
biausia Lietuvoje plytinė,” “atsilikusius kolūkius” par- 
kuri per metus pagaminsian- tinius miestiečius, kurie 
ti 60 milionų plytų ir 5 mik apie žemės ūkį supratimo 
čerpių. Vilniuje Jaunimo neturi, o jie bus kolūkių va- 
Sode statomas 500 vietų va- dovai. Kokia bus iš jų nau- 
saros kinoteatras (muvis),'da, iš anksto galima paša- inat0 
o Šiauliuose Aušros alėjoje kyti. < ,

- , , x. bulvėmis, tas pat ir 
Šiauliuose pia&osi i oi- guose komunistų pavergtuo 

ūkius baldų fabriko paiti- kraštuose
nes organizacijos sekreto- ” ’Rusijos darbininkas už 
rius Majalskas, remonto

ir

turi susirinkti keturių di- prideramu susitelkimu mi- 
džiųjų konferencija. Kai- nėdami sovietinio režimo 
bama apie koegzistenciją, aukas, parodykime pasau- 
apie valstybių, neutralizaci- jjuj, kaj geležinės už- 

vadovvbė ^U1 &’lflėti balsų ir dangos nėra nei taikos, nei
Siekorski eat apie tariamai Prasidedančią laisvės. Įtikinkime demok-

dažnai nauj? sant-vkluose su bolše/ ratinių kraštų visuomenę,
vikais erą. Mes, lietuviai, kad tik pavergtųjų tautų iš-

oq aaiiHnc knin virvagalius gera’ pažįstame bolševikų laisvinimas, tik sovietinio
o9 daiktus, kaip virvagaliu , ^g^dus laisvosioms tau- imnerializmo sutramdvmas

o porcelano zukes, akmene ius ^oms payergti, žinome gerai bet ne nuoiaįdos, gali užtiki
1955 115 a pažadų bei sudarytųjų rjn*į žmonijai ramu ir kūry- 

PUtarčių vertę. Turėjome su bįnga gyvenimą.
; Sovietais visą eilę mūsų

pasidaro dar ne- u 
Kai pamatai

vi- 1955.4.28 d., Lenkija:
“Zielono Goros vaikų 

darželio Nr. 2 
1 duoną perka

, .... kilogramą duonos dirba 30 vėj 8. Duonoj vaikai u<*z.iw»± v;kaį«.
statybos kontoros virsimu- mmucju čechoslovakijos—randa sveikatai žalingus
kas Lauruška, “Elnio kom- . mi^

inž. Burneckis, dvira- Vengrijos

ėių gamybos šoferis Šalčius bulg’arijos _ 51 
^t. ’ — plėšikiškom

min., Lenkijos—44 min.,
minutę, ir tt.” 
duonos “Straz Lidu,” 

darbinin- d., Čechoslovakija:
Šiom 
kainom
KU » <jiixoxw, xxx.xx xxv«v.~--------- VUU11Ū įia-iiiGiv vxx»« jtalSvę IT IICpT

--------- javai is gamintojo superka- skanesnė, kai pamatai tą garantuojančių sutarčių, bet
Spaudoje randame vis mi už pusdykį. Tik Rytų netvarką ii’ nešvarą ją mo- kaj atėjo bolševikams pato-

___  daugiau ir daugiau žinių "Vokietijos “duonos rūpinto- giant kepti.” , gus metas—visos sutartys
naktys karamskiuose. Liūdo atlaidv PAVĖSY, p. Abeikio ro- apie istorinės medžiagos su- jėliai” duonos kainų propa- černomorski Front,” buvo ralaužvtos ir mūšų 

naikinimus. Seniau vienas gandiniais sumetimais ne-1955.1.15., Bulgarija: kraštas pavergtai Gera va-
lapiai. kaina ................... .................?2 piai. kama  $4 laikraštis paskelbė, kaip vie- drįso pakelti aukščiau už “Burgos duonos kepyklųnamteisepagrĮstassugyve-
( a. k.kpt:;da.J pirmoji' liaus’' ’t skTA^p. AUl^t •. Jeronimo no žymiausių veikėjų arcbv- \ akai ų Vokietijos, bet už įmonėse keptoj duonoj ran-njmas su Sovietais nėra
įss puslapiai, kair.a ....................... $2 . K k-.;, vas buvo parduotas maku- tai kokybe prisitaikė savo dama įvairių pašalinių daik- įmanomas. Bolševikai pri-

ai, kitas—kaip vienas meistrams. O apie duonos tų; prie jų reikia priskaityti pažįsta tik klastą, jėgą ir 
. mokv-;s; iiurviiu , Avn kelias 1 socializmą. a s m u o besikraustydamas kokvbę kalba pati komu- jr vįnįs stiklo šukes, vatą ir smurtą. Su didžiausiu bru-

Krina .............................. "5c stciaiizmo aiškinimas. Kaina 25c. spauoą paliko kieme, kaip nistų spauda, štai kelios kįta. Vienam kepale užtik- talumu jie naikina visus, ku-
NiSini^s<;;^a-i^ GŽii» oemokrvtinio soc i a l i z m o kitas didelį laikraščių rinki- ištraukos: _ ta 20 stotinkų (1.5 Ievos) juos tik gali įtarti, kad jie
receptu. 132 puri. Ka.:.. .. .;$i„’.įv‘'diem?1 k^ušimam.^Tupr^3 ni sudegino. ... Be to, dau- “E.vpress Poznanski, 1955 moneta.” . -yra priešingi jų užmačioms.
K vFArTVs\EPR-^L>ySBa,SrsrZ.^- ........................................gelis veikėjų žodžiu papa- vas. 8, Lenkija:
pos įdomus aprr.šymas. kaip jom<isocializmas ir religija. Ea- šakojo, kaip sunaikinti oi'- “Kvvilczo gyventojai re-r> . prisimindami anų dienu

Kaina ........................ lOc'ganizacijų archyvai, knygy- dakcijai laiške skundėsi ko- ‘-Kiti ‘Gheorghe Doja liūdnus įvykius,

SKAITYKITE Ii_r rusuu A n/i verčiasi

Vertinga^ Knygas

pirmoji
a .................

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI AN 
LIŠKAI. G<ria.:sia:: va<’cvėi:s n 

dedantiems angliškai 
angliškus

Mažrimas 1812 metais iš Vii kšr.ių į rase 
Katma nusikraustė ir Napoleoną re- nas.

LIETUVOS ISTORIJA. NEMING PAKRANTĖSE. Įdomus. Oauzirdaitė-Sniofrienė.
lengvai skaitomi I>r. A. Garmaus

atsiminimai. 136 pusi. Kaina $l.<>0 LIETUVIŲ KALBOS 
MILŽINO PAUN'KSMė. Bako Sruo

gos trilogiška istorijos kronika, i:s 
173 pusi., didelis formatas, srera na
popiera. Kaina ............................ $2.5<>
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plau.lu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .?3.75 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana

vičienės pri įminimai iš jos jat- 
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 puri. keisis.
Kaina ...............................................§1.'X)
APIE LAIKĄ IR. ŽMONES. P-e;»

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį. Tumą. Savickį, Giras ir 

■2411 pusi. Kaina .........
MIRUSIOS SIELOS, 

svarbiausias veikai:
Miškinis. 290 pusi.

Parašė V. nai ir kita

Dr. r. Joniko pirmasis ir vieninte-J 
šiuo klausimu veikalas. Kai

JUOZAS STALINAS, arba 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida- dldellS

ręs Rusijos *-*- • «-diktatoriu. Kaina ..25c
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi
suomenė . antvarka ir kodėl ji da’ 

........................... 25cKaina

i j z.: ’ *valdžios,
zliiAnirnui 
Vi UVIhium* uuuna i V 1 V’Koir\iciuc''!/iii v Tegyvuoja Laisva ir Ne

priklausoma Lietuva!
Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
Vykdomoji Taryba.

NOKI PAGERINTI
PENSIJAS

Atstovų Rūmų demokra
tų tarpe vis daugiau kalba
ma, kad moterys turėtų 
pensiją gauti sulaukusios ne 
65, bet 62 ar net 60 metų, 

mest 0 nedarbingais tapę asme-
nys, kad ir jaunesni kaip

, , ,, , “Kiti ‘Gheorghe Doja’liūdnus Įvykius, nors ir iš-gj met (urėtų tuoj gautibrangi istorine operatyvų kepyklų daibais. kepykiu duonos vartotojai blaškyti po visą pasauli, tu- socįaiinfo draudimo r>ensi-
Paskutiniu metu, būtent, pa- ra(jQ įgtisa.s batų kulnių pa- rime pakelti savo balsą ir j j

siūlais apvyniotus piotestuoti prieš Lietuvos Tai geras ženklas, bet kol 
obimą ir pavei girną, geros mjntys virs ista- 

v - a ci ---------  ---------------- Reikalaudami grąžinti mūsų t " H tekti dar
sų skaitytoja radusi 19oo “Žala ” 1955.1.8 d.,
metų vasario 20 d. duonoje rjja: somybę. Mes turime

“Tik ką pirkta duona pa- tai reikalauti, kad mūsų
siekė stalą. Pirmiausia ra- valstybės likimas nebūtų be _____
gavo mano uošvis. Po ant- mūsų pačių sutikimo spren- Vyčiui, Gardner, Mass. 

. įTv/.ir i ro kąsnio uošvis pradėjo, džiamas. Tai yra mūsų p,ačorn€ pranešti savo pa-
Momuszko gatvėj esančioj murmėti, kad duona trenkia šventa teisė ir pareiga.

Kama $3.00;Tn€dŽiaga.
IST0RUA ! Labai prašau jokiu būdu *itaikė ^onoj rasti virv'aga-sagėles> ____  _
ss' $30<r nenaikinti istorinės medžią- ?O1 ų 11 kitokių nepagei popienų kamuolius, stiklo uzgrot
..... kain gos. Naikinant daromas dauJarn4 pntdų. \ iena mu- šukes ir panašius dalykus.” reikaL ___

-- - • c” cVuitvtmy iriduši 19n.» .1 Veng- tėvynei laisvę ir nepriklau-kaj paj'auktį
nja: somybę. Mes turime griež- ' _______ ’

gero-
nusikalstamas dar

bas prieš tautą, jos mokslą, 
jos kultūrą. Kiekvieną ar
chyvinį lapelį, kiekvieną 
knygą ar laikraštį ir kiek
vieną muzėjinį dalykėlį 
siųskite Pasaulio Lietuvių 
Archyvui, 2601 W. 
quette Rd., Chieago 
U.S.A.I

Vincentas Liulevičius,
PLA Direktorius.

stiklo šukių.”
“Zycie Radomski,” 1955.

II.8. Lenkija:
“Šįkart, vasario 10 d.,

Redakcijos Atsakymai

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
lai dauj? medžiagos. puslapiai
kaina... ....................................

K t
Gouolįo

M.

val dę ir adresą.. Mar- I,ieno krautuvėj pirktoj duo- tabaku Man0 žvilgsnis įbj- MfclJ priešai yra ne kartą _________________
29, Ii!., ''astacentimevių (apiedo į vog prarjekų kepalą, is skelbę, kad mes čia esame Amerikoj kataliką tėra 32 su 

2 coliu ) ilgio viela. |kurio kyšojo 2 cm ilgumo bejėgiai. Tai netiesa. Mū-puse milionų.
“Szpilki,” 1955.2.6., juo- cigaretės nuorūka.

, . ku laikraštis, Lenkija: i “Hirlan ”
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- PLA DirektOl'lUS.

ševtzmas. Pagal k. Kautsk t įiictis Meni y Kondola \engnja:
popiežių IR LIETUVA Kun^c.naujausiomis žiniomis papildyta ton RED. PASTABA.—Esame iš Stalinogrado (Katovisai)| . Duonoj rasti smul-
pusi. Kaina ................................ $2.50 kokius dievus žmones gar skelbę, kuo įvairi sena so- prisiuntc mums laišką, ku- kcsnius (įniktus, kaip špaga-
žemaites rastai. Garsios.-^ BIN9 sęnovėje. pievų yra vi- cialistinė literatūra — laik- 1 iame skundžiasi Stalino- tas ir vinutes, yra priprasta:;
Amerikoj?^rvt?i’^iciSiroSumra- įaikooM^evai^u^kiK^Ko-jraščiai, knygos, atsišauki- grado kepyklų įmonėse vieš-! bet šįsyk radau duonoj 3 
šytojos paveiksiu. 128 ir tt.—reikalinga “Ke-pataujančia netvarka. Vie- cm ilgio storoką mašinos

žemaičių krikštas, p. Aneikit leivio” redakcijai. name kepale duonos pil. dalį.” V. Žarsteklis
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS parašytas istorinis romanas iš Že

M. . 50c
I:t. tsvec'-ė, M. ’’ 

Kaina... .$3.25 ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 

RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės rašė kun. M. Valadka. Svarbu 
parašytos indų ir kitų tolimųjų• kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 

tautų "legendos. 220 pusi. Kai
na ..................................................... $2.50

1955.9.4. d./

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

P1NHTAI. Jono K. Kario, lfih pa- maitijos krikšto laikų. Su kietai:
veikslų, 225 pusi., gerame popieryj” apdarais. Kaina ....................... $3.5
Kaina ...............................................$5.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar palėjo 
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi- toks tvanas būtį ir ką apie ta

no angrlų kalba sodrūs vaizdeliai. ?ako mokslas. Kama ................... 25t
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštai* viršeliais ................... $1.00! DĖL LAISVOS LIETUVOS. . Lietu-

* vos socialdemokratų raštai dėl bol-
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je. Kaina ........................................ 25c i
Amerikos lietuviams. 114 puslapių. „ T . . ..K • ęij*) BARABAS. Paer Lajrerkvisto isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- 
KODĖL AS NETIKIU f DIEVĄ, nvbės laikų Romoje, Palestinoje .ir j

Pilna argumentų, kurie visiems Kipre. Knysra laimėjusi Nobelio
įdomūs. Kaina ................................20c premiją. Kaina ............................ $2.25

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

Igno Končiaus albumas uMEDŽIO DROŽINIAI GIMTĄJĄ 
KRAŠTUI ATSIMINTI” kalba i tautiečius ne žodžiais, bei dro 
žiniais. •

22-3 nuslaoiai. Dauaiau IffO nuolrauku. Kieti viršeliai 
Kaina S5.

Gaunama pas knygų platinto'us ir nas leideia: L. J. Končius, 
76 Westalow St, Boston 22, Mass.

trum- 
gyvu-

lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkclių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su 
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų.
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Moterų Skyrius
•a

7?si*3, - ■ $Ž$v

Visgi Europietės Geresnes , :s -,

H *w
Prieš kiek laiko šiame suomet randa namuose ką 

skyriuje ėjo diskusijos, ar nors, ką jis turi atlikti, nes 
europietės vra geresnės žmona arba nesuspėja, ar- 
žmonos už amerikietes. Bu- ba nenori, arba tiesiog ma
ro nuomonių, kad europie- no, kad vyrui iš darbo grį- 
tės yra geresnės žmonos, bu- žus sveika namuose padir- 
vo ir tokių, kurie tvirtino, bėli. Nors amerikietės sa- 
kad europiečiai vyrai yra ko, kad vedybos yra “fifty- 
blogesni savo žmonom, to- fifty" partnerystė, tačiau 
dėl europietės yra papratu- jos lygybę supranta taip: 
sios tyliai kentėti ir savo vyras turi duoti žmonai vis- 
vyrams lenktis. Faktas yra, ką—savo pinigus, uždarbi, 
kad Europoje šeimos rečiau laisvalaikį, visokios rūšies 
skiriasi, taigi iš to galima malonumus ir turi pagelbėti 
padaryti išvadą, kad ten ry- jai tvarkytis namuose. Be 
šiai tarp žmonos ir vyro yra to, jis turi pats pasigaminti 
tampresni (išskiriant, žino- pusryčius, kad žmonelei ne- 
ma, tuos kraštus, kur civili- reikėtų anksti keltis, 
nių vedybų nėra, ir bažny- Iš tiesų statistika rodo, 
čia iš viso neduoda persky-kad 60'< amerikiečių vyrų
rų). (vedusių) patys gaminasi jos atiduoda savo šeimai

Patys amerikiečiai prade- pusryčius. širdi ir sielą, todėl jos vyrus
da svarstyti klausimą, ar eu- Europietės moterys į vy-pririša ne tiek savo fizinėm 
popietės geriau tinka į žmo- ja žiūri kiek kitaip. Ište- ypatybėm, bet dvasinėm ir 
nas kaip amerikietės. Tą tėjusios jos daugumoj nei- moteriškom savybėm, 
klausimą nenoromis sukelia na dirbti. Be to. jos nepra- Vienas amerikietis, vedęs 
tas faktas, kad mūsų kariai tusios, kad jų vyrai padėtu europiete, pasakė, kad eu- 
Europoje mielai veda euro- ^ms atlikti tokius darbus, ropietės‘ išmokina vyrus 

pačios lengvai džiaugtis paprastais gyveni-

*83*

'

fe i*.
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p* * vii aV- v
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r Ji -<•“
• -ivjO Dionne penketuko likusios keturio seserys jų gimimu 21 metu sukakties 
pro. ;: praeitai' melais rugpjūčio mėnesį mirusios sesers Emile kapo. Ma
re paC?;' i <t'le< <> Yonne. ( e?i! ir Ar.et e nuliūdusios žiūri. Jts kapas yra Kana

doj. Caiiar.Jer, Cnt.

Kunigo Naudą Vėjai Gaudo
Vėjas ūžia, šniokščia, palangėmis kaukia, medžius 

linguoją, paskutinius lapus nuo šakų drasko, nubirusius 
žemėn šnabždina ir nešioja. Oras pilkas, debesuotas, 
rūku aptrauktas, o lietus iš kaži kur augštai pasikabinęs 
kenčia nekritęs žemėn. ,

Apie medinę Galvydiškės bažnytėlę visi medžiai 
pliki—permatomi. Žemė šventoriuje storai pri kreikta 
geltonų, sausų lapų. Vėjas dumia, net bažnyčios langai 
birtia, kryželiai ant stogo net svyruoja drebėdami. Baž
nyčios durys užrakintos. Kertelėje prie zakristijos už- 
vėjyje juoda davatka klupo, ilgiausią rąžančių barškin
dama, kartas nuo karto dūsaudama mušasi Į krūtinę.

Kitos’dvi davatką ar spitolninkSs bobelės patvoriais 
šnibždasi, kartas nuo karto pasistiepdamos per tvorą, 
klebonijos linkui stebisi.

Subildėjo brika, sušvilpė vežikas ir įvažiavo į kle
bonijos kiemą gerais arkliais prastas vežimas; viename 
gale juodas sėdėjo, antrame pilku apsisiautęs bernas va
džias turėjo. Sukirto arkliams; tie išsitiesę galuodami, 
zovada, palėkė po prieduriu. Juodasis, iššokęs iš vežimo, 
tarpduryje prapuolė. Bernas žingsniais važiavo į šalį.

—Trečią jau šiandien daktarą parlakino,—šnibždė
josi bobelės šventoriuje.

—Nė penki nieko nepadaiys, jeigu žadėtoji ateina.
—Kad yra iš ko . . . pinigų turi. Vis, meilos bemei

lija, o kaip Dievas žadės, taip ir bus.
—Nė pinigėliais nuo smerčio neišsipirks.
—Žiūrėk, Onelė dienas naktis prie bažnyčios mel

džiasi, kad Dievas dar iškeltų tėvelį.
—Užtrūktų ir jai melžiamoji karvelė kad numir- 

I tų. . . . ,
—Palūkėk, kol užtrūks: vakar vakare parsivilko di

džiausią ryši linų, neverptų ir suverptų, akys slysta žiū
rint, kaip tik šilkai!

—Bene ją šildys tie linai? šeimininkė mėtosi, kur 
beįmano. Žiūrėk, kiek ritinių audeklų via prikamšvta 
ant špitolės viškų . . . baimės! Jonienė, Onelė . . . vel
ka ir velka, kaip tik susirgo.

—Pone Dieve, duok dvasią šventąją, jei bėra vietos. 
Antrą pusę vertus, kad pati nepasirūpins, niekas nepakis.

—Į visas puses mėtosi, negana špitolės, bet, sako, 
prie Zelmonienės vėliak ryšiais išgrūdo: skoterčių, sko- 
tertikių—kaip ledo. ...

—Mat, nežiūri nė kur mėtytį. Kad taip žydelka 
paskui užsigintų ... ar neverčiau būtų su kataliku.

Atbėgo prie šulinio mergaitė su nėšiais: bobos vie
na kitai rodo. ,

—Aure, atėjo Onelė vandens, eime pasiklausti, kaip 
mūsų klebonėliui.

—Onele!—šaukė prieidamos^—kaip jūsų ponas, ar

LŪŠNA
Viena pušis ant lauko pliko, 
viena ramunė patvory.
Tą lūšną daugelis paliko, 
bet man ji gyva bus širdy.
Išeisiu aš susigraudinęs, 
nusvėręs galvą ir pečius.
Kaip sunkią grandį geležinę, 
taip vilksiu savo rūpesčius.
Užmiršo daugelis kas buvo, 
kiti laikai—kita daina.
O mano sielvartas negriuvo, 
tik lūšna baigia griūt sena.
(Jai paskutini jos sienojų 
žolė ir samanos apžels, 
o aš—vis žengsiu į rytojų, 
pusiau nors skausmas širdį skels.
Tą lūšną daugelis paliko, 
bet man ji gyva bus širdy.
Viena pušis ant lauko pliko, 
viena ramunė patvory.

K. JAKVBĖNAS.

jems
pietes. Per menesį įvyksta kuriuos jos 
maždaug 250 vedybų su eu- aali atlikti.
įopietėmis. Tos vedybos jas. mazgojantis po pietų eįaj gyvena daugiau užsida-
yra daug patvaresnės negu indus, yra labai retas vaiz- rę savo šeimoje, daugiau
kanų, \edu>iu su amerisie-das. Europietės žino. kad praleidžia laiko namuose ir 
temis (skirybu pasitaiko tris ištekėjusios jos turės tvar- jje nenuobodžiauja skaity-
kart teciau). , kyti namus, ir tas darbas darni, knaisiodami daržą

Judith Grist, kuri yra ži- jų nebaido ir neapsunkina. arba ramiai sėdėdami gon- 
noma reporterė, pati nuva- Europietė, kuri savo vyrui koše ir džiaugdamiesi gra- 
žiavo Europon patyrinėti neparuoštų pusryčių ir gu- £ju O1-,j Qį amerikiečiai 
priežastis, kodėl mūsų vv- lėtų lovoje, kai sis triūsiasi pj-ate ieškoti “excitement" 
rai veda europietes. Jos virtuvėj apie krosnį, būtų už šeimos ribų. Savaitga- 
manvmu, dalis vyru veda laikoma labai bloga žmona. Jjjjj atėjus, dažna pora. no- 
europietes todėl, kad armi- Dar yra kitas dalykas, ,ėdama idomiai praleisti bi
joję būdami pasiekia am- kuris skiria europietes nuo ką, sėda į automobilį ir va- 
ziaus, kada pradedama gal- amerikiečių. Amerikietės žiuoja i didesni miestą, i 
voti apie vedybas. Kadan- moterys labai nepasitiki sa- restoranus, naktinius klu- 
gi nėra amerikiečių mergi- vo sugebėjimu išlaikyti vy- ^okiu sales, kur galima 
nų, tai lengvai įsimyli į eu- ro meilę. Jos mano, kad šokti prirūkytoj patalpoj iki ..'. . , —7 7 77~7 . 777 77 7 7 7"
ropietes ir jas veda. Tačiau vyras tol jas mylės, kol jos pusryčių. Toks linksmini-11?1*1 . !? daro biologi-tiliacija. o gal visai nėra

Europietis vy- mo malonumais. r.uropie-

dėl tos priežasties veda ma- yra jaunos ir gražios, todėl ma?f5 rimtom europiečių nilK tyrinėjimus (Federa- 4. 
tion of American Societies džio 
for Fvperimental Biology). 5.

6.
San Franeisco, Calif.

žesnė dalis vyrų. Didesnė jos labai daug dėmesio krei- šeimom yra neįprastas.
dalis vyi-ų veda europietes pia į išvaizdą ir fizinį pat- Kai kas pasakys, kad čia ,.......................
todėl, kad gyvendami Euro- rauklumą (sex - appeal). pamjnėti europiečių moterų $uvažiavimas -ivvko nesenai 
poje jie pamatė, jog tarp Kad kuo gražiau atrodytų, ypatumai yra pagražinti,
europiečių vyrų ir moterų joms negaila nei laiko, nei europietės skiriasi nuo 
yra kitokie santykiai ir kito- vyro uždirbtų pinigų. Jos amerikiečių tik tuo. kad jo? 
kie ryšiai. nepasitiki savimi ir savo vy- tuj-į savy vergiško? dvasios

Amerikietis vyras, vos ru. Nors jos teka daugumoj jr linkusios vyrui pataikauti, 
yedęs, nuo pirmos dienos iš meilės, bet jos mano. kad Kaip ten bebūtų, faktas yra. 
turi prisidėti prie namų vyras tuoj jas pames, kai su- kad amerikiečiai vyrai ne- tarima 
tvarkymo
mo, nežiūrint, kad jis nu-jaunesnę moterį, tuo uupu amerikietes, o, priešingai, patarimas

tų gerai suma’syti.
------------------- 7. Jei nemoki, geriau ne-
.Vamus Dažyti dažyk. na

_ ___ Ar žinote, kad vien tik . .
Gegužės 25 d. “Keleivy,” ^ėlės kas metai padaro dau- 

Moterų Skyriuje, tilpo pa- ^dau kaip už du
kada namus dažvti. nuostolių namams.

Kc-hi

ti- šeimininkavi- tiks savo kely gražesnę ir stato europiečių žemiau už Peikia pastebėti, kad tas kalbėti apie tūkstančius ki- 
nežiūrint, kad jis nu- jaunesnę moterį. Tuo tarpu amerikietes, o, priešingai, patarimas buvo labai pavir- priežasčių? -Jeigu atsi

perka žmonai visus moder- europietės pasitiki savo vy- daugelyje . atvejų suteikia šutiniškas ir klaidinanti? ras*u tokių, kurie norėtu bet 
niškiausius įrengimus, kurie rais ir sugebėjimu išlaikyti pirmenybę europietėms. ’
jai palengvina šeimininką- vyro meilę. Jos pastiki sa- 
vimą. Nežiūrint, kad gerai vo kaip žmonos ir motinos 
uždirbančio vyro žmona sė- padėtimi. Jos ne tiek rūpi- 
di namuose ir neina dirbti, naši savo išvaizda, kiek sa- 
vyras, parėjęs iš darbo, vi- vo namais, vyru ir vaikais.

M. Pakarklienė.

namu savininkus. Trumpai ką sužinoti apie namus, 
pasakyti, kaip namus dažy-.mieIai atsakysiu perspaudą 
ti. nėra lengva. Mat, dažy

Tokia yra naujoji karo aviacijos akademijos kadetu 
uniforma.

mas yra ne tik amatas, bet 
ir menas. Kaip gydytojas 
negali suteikti pagalbą, ne-

-------- matęs ligonio, taip patyręs
Atrodo, kad netrukus bus dažytojas negali nudažyti 

nugalėtos pavojingos širdies namo. nematęs jo stovio, 
ligos. Jau dabar daktarai Patarime buvo pasakyti, 
daro širdies operacijas. Tie- kad geriausia dažyti namus 
<a. jos dar labai retos, ta- pavasarį ir rudenį. Kaip 
čiau jų pasisekimas duoda tik priešingai. Pavasarį 
daug vilties tiek daktarams, medis iš po žiemos prisi
dėk ligoniams. PaskuGniu traukęs drėgmės, rudeni 
metu vienas daktaras iš Ghi- naktys ilgos, šaltos, ir šilu- 
eagos medicinos koledžio ma. garuodama iš žemės, 
pranešė apie savo bandymus sudrėkina namus, 
su mirusiom širdim, kurias Kad namų savininkas tu- 
jis atgaivina tam tikrų retu pagrindini supratimą 

įskysčių pagalba, kurie ran-apie namus, tai reikėtų ne 
iami krauiuje- Daktaras T. vieno straipsnio, bet kelio- 

iR. SbeiTod jau kuris laika* likos, o geriausia, kad nauji 
'daro bandymus su kralikų namų savininkai turėtų 
širdimis. Išimtos iš kūno rankvedėlį. Tačiau čia pa
širdys yra negyvos, jos ne- teiksiu “Keleivio” skaityto- 
plaka. Kai joms duoda de- jams bent pačius svarbiau- 
guonies ir tam tikru vaistų, sius patarimus, kaip tinka- 
jos pradeda plakti lygiai mai prižiūrėti savo namelį, 
taip pat greitai, kaip ir bū- 1. Žiūrėk, kad kampuose 
damos kraliko kūne. Taip ir kitur nebūtų plyšių, kur 
dirbtinai atgaivinta širdis vanduo įsisunktų, 
plaka net 6 valandas. To- 2. Neleisk, kad medis 
kius bandymus pranešė Dr. siektų žemę.

,Sherrod suvažiavime moks- 3. Gal prasta skiepo ven-j

.41 gaivina M irusias

Širdis

Nedažvk drėgno me-. . negeresnis?
Nevartok prąrtų dažu —kur ten bus geresnis—sako:—Daktarai jau 
Dabok, kad dažai bū- sisako, tik dėl visa ko dar į aptieką rašo. . . .

—Kam to rašto? Juk ir aptiekoriu 
—Visi, kaip varnai, apstoję laukia 
. . giminės prilėkė. . . . Daktarų, svečių, gyva pekla 

o mums to darbo . . . virti, kepti, ir biesas žino ko. ... 
—Visi tos naudelės meilija ... ir jūs nesnauskite, 

bilionus žiūrėk, gaspadinė kokia gudri—mėtosi ir mėtosi: iiaskui
o ka be- j o pietų nebeieškok šaukšto.............

—Viena brenda į peklą, dar ir kitą murdai,—įspėjo 
antroji.—Svetimi griekai: pirmas—liepimas, antras—pa
tarimas . . . lygu nekalbi poterių?

Ir pamojusi ranka nugrįžo ant šventoriaus.
—Tu jos neklausyk,—šnibždėjo boba:—iš pavydo 

šneka, iš pavydo. ... ,
—Bepigu šeimininkei,—tarė Onelė,—viskas ant jos 

rankų tebėra, o aš ką čia sugriebčiau—nebent vištikę jau- 
niklikę, tokia graži yra, kuoduota; kad taip galėčiau 
mamai priduoti. . . .

— Kas ta vištikė, vaikeli, niekai! Iš drabužių, pata- 
; lynės, ką sugriebi, man tik priduok, bus kaip į ugnį.... 
šiaip ar taip, svetimi žmonės visą naudą apžios. . . .

—O jeigu dar pagis?—abejojo Onelė, semdama van- 
deį. . ** *»

—Kaip slapta išneši, taip slapta ir parneši, jeigu ko
kios. O dabar ... nė vėjas nepūs!

—Po valandos ateik pasode į kerčią, prie skiepo, gal 
ką ir išmesiu............. •

—Bet pirma paduok man vištikę, nunešiu motinai. 
. . . Bene kana-kas ta vištikė.

—Pasisuk į virtuvę; aš pasivošiu dėl visa ko, pakišiu 
tau po skvernu. ... 1

—Aš galiu skepeta užsiskreipti . . . kas mane kra
tys? , i *

Už tvoros darže sušnabždėjo. Šios žiūri: vargamist- 
rienė susilenkusi tarp žolynų patvoriu slenka didžiausiu 
priegalviu vilkina. ’ , ,

šios viena į kitą žvilgt-žvilgt!
—Turtingosios, mat, ką daro!—šnibždėjo boba Cini

kei,—į visas puses velka, o tu išsižiojusi . . .
Pradėjo tratėti, tarškėti nuo klebonijos vežimai.
Viename du juodu, antrame vienas įsisėdę—-po vie

nas antro išvažiavo. ’
(Bus daugiau) *

John Petrus
206 Gold St.
Randolph, Mass.

JŪRININKU VIEŠNIA

Marilyn Mohr, televizijos 
aktorė. lankosi Annapolio 
jūrininku akademijoje. Ji 
yra išrinkta “Navy color 
rirl."

t

at-

s čia yra.
. . visur perpil
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Kaip Aš Baudžiavą Ėjau Jonas čegys iš Ceikinių, Šven-
įčior.iu apskr.

Beri (Koris) Chav.cs (ar 
Chaps) iš Druskininkų.

Jokūbas Gailiušis iš Umenų 
k.. Troškūnų v., Panevėžio ap.

Lajcnas, iš Rubelniktj, šven
tinki apskr.

Augustas Kalvaitis, gyvenęs 
Anglijoje, u apie 1*J49 nacius iš
vyk. Amerikon.

Juozas Klsvinskas iš Vilkaviš
kio apylinkės.

Heinrici. Konrail, kilęs is Lie
tuvos, gyveno Agate St., Phila-

Nepriklausomos Lietuvos per savaitę ir vis uždvką. 
laikais teko aplankyti Pau- Jeigu kas parsisamdydavo 
liukų kaime Matų. Kieliaus- žydeliui parvežti statinę šil
ką, kuris sakėsi turėjęs jau kių, tai ponas atimdavo pi- 
arti 100 metų amžiaus. nigus.

—Tur būt, dėdei teko Oi, sknarus buvo, bestija, 
daug ko matyti gyvenime, Savo niekur nepridėdavo.
—paklausiau jį.—Gal ir Va, dvaro svirnas ir dabar 
baudžiavą atsimeni? stovi. Tai mes panščizną

—Kur gi neatsiminsi! eidami medžius suvęžėm.
Atsimenu gerai, kaip mano Vežėm net iš Kėdainių apy- delphia, Pa. 
tėvas ėjo panščizną (bau- linkės. Bus apie 50 verstų. Tttkuias Tykodamas is On- 
džiavą). Teko ir man jos Nors savo miškų jis marias y. Seirijų v.. Alytaus ap.
ragauti, nes iš visų vaikų turėjo, bet išgirdęs, kad te
buvau vyriausias. Panščiz- nai prasigėręs ponas pigiai Ri/jiki"kp, k 
na mūsų kaimas ėjo Mite-pardavinėjo, tai mūsiškis irrut?į.*.: ' 
niškių dvare, kuris priklau- užpirko. Kas jam! Darbas 
sė Montvilams. Ak, tegul ir parvežimas nekainavo 
juos velniai, kiek jie prigė- nieko. Dirbom už dyką. ir jos U. ’-aė Regina Vasiliaus- 
rė mūsų kruvino prakaito! Naktį išvažiuodavom ir nak-kait i- p;.-knrlupių k., Jankų 
Savo sklypelius reikėdavo ti sugriždavom. v., šakių apskr.
naktimis nudirbti, o kiau- Ir vaikai turėdavo eiti V i-’s- ■' Ob?Iyn? k., Kražių 
ras dienas praleisdavom panščizną. Per visą žiemą'-’ R-se’—‘ ap.skr. 
dvare prakaituodami. Nuo eidavo plunksnų plėšyt. Bū- .. .
gaidžiagystės jau reikėdavo davo pastatyti ilgi stalai ir y 1 pai”
dvare būti. Iš darbo dubos prieš kiekvieną vaiką stove- TaČ-reckritė
turėdavo eiti vienas arklys jo stiklinė prikimštų plunks- 

tai vis nu. Darbas labai nuobodus.

Anė Okaitė-škatiausKienė. 
Jonas ir Petras Paulauskas iš 

Eržvilko v., Jau
gęs apskr.
Jenas Starkis.

Uosaitytė-

AR GALI JUOS PRALENKTI?

■ ' .

e-m vila nu-
4 '•

vengras I.atzio Tafcari (dešinėj. Nr. 9) vieną
per 3 minutes 59 sekundes. Lor.donietis Chris Chat-

; vvay (vidury) ant kuinų lipa pirmajam ir tiksią pasie- 
j ė tik maišau kaip sekundę pasivėlinęs. Tretysis yra 
Anglijos karys Brian Hewson, kuris neatsiliko nuo 
«. halaway. Jie visi bėgu Londone White City stadijone.

bar komisijai pasakyti, kad 
sirgai džiova—grįžk iš kur 
atėjęs. Ką jie rašo, kad 
emigracija palengvėjo, tai

GADRNER, MASS.

Lietuvė Laimėjo
Didelė staigmena buvo

,tik tusti žodžiai, tai tik dėl vjsaį apylinkei sužinojus, 
sveikų raumeningų žmonių. kad Hetu'vė laimėjo $4,(XH)
Aš jau tą reikalą senai se- vertės žebenkštinį apsiaustą 
ku ir visi pažįstami, kurių (mink eoat)> Tai buvo pjr_ 

, net žmonos ar vyrai yra iš- mojį dovana
emigravę ir užstato didžiau- stt aipsnį apie 
sius užstatus, kadangi sirgę poo ” 
džiova, nors ir pasveikę, sė-

uz genausi 
‘•Halo Sham-

ieva. Vasiliauskienė

Konstantas Virši- 
žąslių v..

Suvienytos Amerikos Valstybės 
buvo Įkurtos remiantis tikėjimu

4

« f
c w

 fc

ir viena merga, ir tai vis nų.
kasdien. Tik prieš pat vai- O akmistrinė (šeiminin- zin.ys. keli 
nystą ėjom šaravarką, t. y. kė) vis ragino, kad greičiau k., Mu nk.kų v„ Ukmergės ap.

Šią dovaną laimėjo lietu- 
laukia Dievo malo- Emilija Višniauskaitė- 
as mielai norėčiau Budvikienė, Juozo ir Emili- 

bet neįmanoma. jos Višniauskų, senų Gard
as kartą kaip nerį0 gyventoju,

žmogus pradėti gyventi, bet Kėdainių, duktė, 
prieš vėją nepapūsi. Reikia Budvikienė jau senokai 
čia trinti lagerio sienas... (brba vietos laikrašty repor- 

“. . . aš esu tau išsiuntęs tere ir labai dažnai aprašo 
keletą moteriškų rankinukų, jame lietuvių klubų paren- 
o šiandien išsiunčiau du lie- gimus ir bendrai lietuvių 
tuviškus foto albumus, gal veiklą.
vėl galėsi kam nors parduo-
ti. Atleisk, kad tave savo Je«*«viciai Minėjo Sukakų 
reikalais apsunkinu. . . .” Seni Gardnerio gvvento- 

Aš jo siuntinius esu gavęs, jai Jezukevičiai minėjo ve- 
Moteriški rankinukai, per dybinio gyvenimo sukaktį, 
petį dėvimi arba po pažas- Ta proga dukters vasarna-

----------- čia, tikrai skoningai pada- my buvo suruošta graži puo-
Kam yra tekę skaityti ko- ryti, odiniai ir jų kaina, pa- ta. Vietos laikraštis pirma- 

sukak-

JIEMS GERI

jdi čia ir 
nės. Ir 

1 atvažiuoti, 
Norėčiau ir kilusiu iš

3 dienas per savaitę. dirbtų. Ant sienos kabojo
Žmogus neturėjo ant sa- bizūnas. Nepaklusnus vai- kausUs iš Kazokiškių

vęs jokios valios. Atsime- kas visada gaudavo po kelis iių v.. Trakų ap. kr. 
nu, Riauba nupirko mieste- smūgius. Ieškomieji arba apie
Iv iš žydo arklį. \ ėdasi Kartą einam apie 15 vai-
namo ir sutinka poną. “Ark-k pĮunksnų plėšyt ir susi- („mulate General of 
b pirkai? —klausia ponas. tinkam poną Visi nusiė.
“Taip, pone, nupirkau,” at- mėm kepures; bet vienas 
sakė nusigandęs Riauba. nespėj0 nusiimti. Mat, visi 

Ponas apžiūrėjo arklį iš pešdavomės vienoj rankoj 
visų pusių ir kad suriks: puodynėlę barščių pietums,

Ką tu su o kitoj rankoj duonos, tai Ge 
rankos būdavo užimtos. Pa

ir kad
“Koks čia arklys! 
tokiu veiksi dvare?”

Zagreckas, keli broliai, kilę iš į Diev'4 ir J<> žodžiu—Biblija.
Šiaulių. Tikėjimu i Dievą pagrinde buvo munistų valdomų kraštų tą lyginus su tokiais pat ar net jame puslapy įdėjo

broliai, iš Svetelių suformuota ir Išugdyta šio kras- ar kįta laikraštį, tas žino, blogesniais, parduodamais tuvininkų nuotrauką.
2U kokie jie neįdomūs, stačiai dovanu krautuvėse, vra že-

Rom naitias i r

nantieji 
liepti i:

maloniai

Siivestras žu- 
par., žąs-

juos ži-
prašomi atsi-

H W. S2nd 
New York 21,

to demokratinė santvarka.
veik kiekviena pirmutiniu kolo- oo'anŲ KIaututese, yra ze- Parkas AtidarytasDie .neįmanomi skaityti. mesne. nes as sau iš to jo-

Nepri- Tą pripažįsta ir kai ku- kio pelno nenoriu, noriu tik Lietuvių Bendrovės par
buvo Tie komunistai. Štai “Ko-jam padėti vargą lageryje ^as pradėjo vasaros sezną

tvirtai pasitikint munisto” žurnale Serpuchov. palengvinti. Kas iš tautie- didele gegužine, kuri tęsėsi
Aukščiausio globa. USA kon- taip tiesiai ir sako, kad vi- čiu norėtų gražiu dalykėliu dienas (gegužės 28-30 
stitucijos priėmimo suvažiavime suose Tarybų Sąjungos laik- (rankinuku ir albumų) d.). Svečių atsilankė net iš

metais Jurgis YVashingto- Paščiuose tie patys straips- įsigyti, kreipkitės į mane. ’
niai, tie patys jų pavadini- Įsigysite už nebrangią kai
mai. Visi laikraščiai pri- na vertingų dalykėlių ir tuo 

atsi

nijų konstitucija pripažino 
va vyriausiu autoritetu, 
kiausomybės deklaraci.j 
paskelbta

, ... • >1!Lithuania 118.-St.
N.

Skaity iojų Balsai
rijamas pons Redaktoriau

ras taip pareiškė: “Parodykime 
pavyzdi, kuri teisingi ir išmin
tingi vėliau galės sekti, šis rei
kalas yra Dievo rankose.”

Geriausios Amerikos 
Įstaigos kaip Harvard,

mena dvynius, kurių nega- pačiu paremsite varge
mokslo lima atskirti- Visi j*e pana- dūrusį tautietį. 

jr šūs kaip du lašai vandens,Yale
Malonėkite patalpinti sį mar.o Columbia universitetai pripažįs- skiriasi tik pavadinimu ii 

Ir liepė pašaukt žydą, ku- matęs, kad vienas vaikas laišką Jūsų redaguojamo laik- ta Dievą kaipo vieninteli moks- išleidimo vieta, visa kita su
ris tą arklį pardavė, nes ir stovi su kepure, ponas grie- raščio skiltyse, pareiškiantį nuo- jy įr išminties šaltini. Nėra rašyta pagal nustatytą tvar- 

nuomonė būtų ką sausa, biurokratine kal- 
iandien Kibli- }>a. ’

suko: 1 kratvt kad vaiko kojos per paslkalbeJ,me ja tebesiranda aukščiausiame
- ’ ---- 4 numeryje.

iis uin.ii nco n stovi SU Kepure, ponas gne-> .-AU ; (Min.-<IM<.I1LĮ nuv- jo ir išminties saitmi.
ant Žydų turėjo valią. Kai bg jj už kepurės SU visais aP*e ’Kai kuriuos Maiklo žinoma, kad ši nuomon
Žydas pasirodė, ponas SU- plaukais ir pradėjo taip išsireiškimus Maikio su Tėvu pakeista. Net ir šiandie, 
čn,L'o- 1* pasikalbėjime š. m. gegužės ;a tebesiranda aukščū

4 d. Maikis. (_'SA teisme ir kiekviename“Oddaj jenr.u pieniądze! pU5ę aršino pakilo nuo že- 
Bierz nazad konia!” (Reiš- Stiprus buvo, kad jiv;.,. ArtdnnV b.m tdnimi- ?, 1 į?' • , , musų jaunąją, pažangią ir ap- USA prezidentas Eisenhovveris,k , d *k ' g paraha>!, Ral supykdavo, sišvi(!tusi, karti}, deja, kai ku ra re|iginio atgimimo
Imk aikll atgal.) tai ir rankos neduodavo pa-rjos io pareikštos mintys išeina svarbumą ir nesigėdi skaityti

Ir žydas sugrąžino Kiau- bučiuot. Tik į kojas, į ke- iš ribv. Gal būt jis, pagal mūsų Bibliją ar pradėti savo darbą su
bai pinigus. O kaip gi. Juk Jjus bučiuodavom. O jis, senosios kartos patarlę, “iš di- malda Dievui. Aš nemanau,
pono valia. būdavo, stovi kaip jautis, delio rašto išCĮo iš krašto.” Jis kad tie vyrai, kurie išugdė šĮ

piipriiStiii, avSvM/vcu.irt ručiniame teisme.
Pasak Serpuchovą Sovie-

P. Jančauskas.
17 Mt. Ida Rd. 
Dorchester, Mass.
Tel. A V 2-4585.

Paieškojimai

z?’ tų Sąjungoje išeina įvairio
mis kalbomis 7,100

kitų vietovių.
Mūsų Mirusieji

Paskutiniuoju metu mirė 
Uršulė Jonikienė, Vladas 
Dubažinskas, Juozas Daraš- 
kevičius, Leonora Aišmonie- 
nė ir Emilija Narskienė.

Vytis.

DIDŽIŲJŲ NORAI 

NEPASOTINAMI

Aš, Ona Miliauskiūtė, iš Paniškiu 
laikraŠ- kaimo, Valkininkų parapijos, Trakų 

.. , . ... .... ” pavieto, Vilniaus vub., paieškau savocių, kurių išleidžiama 4 ( brolio Juozapo Miliausko iš tos pat yra
milinrai eirzemnliorin Žur- vietos- Atvvko į Ameriką M-ieš pir- mmoi.ai egzempnouų. zui- mQjį kara Ga, būt ^vveno sj,n Eran.
nalu ir kitokiu periodiniu psco- J's pats ar jį žinantieji atsi- 
t .j. . - • • • *• bepkit adresu: (29)
IClCliniU yV3 l,o00 ll* Visi SI- Miss Ona Miliauskiute

tie laikraščiai ir žurnalai sLonvine^Miss.
Mūsų kaiminkai Lozorai- neį krust. neigiamai atsiliepia apie Dievą kraštą ir pakėlė jo švietimą, Via nuobodūs, paviršutiniš-

PAIEŠKOM 1 Dctroit 9. Mich

Natūralinio gazo garny na 
kelių milžinų rankose. 

Dabar federalinė valdžia 
kišasi jo kainas nustatant, 
bet nepasotinamiems pini
guočiams tas nepatogu ir 
todėl jie nori pravesti įsta
tymą, kuris atpalaidotų juos 
nuo vyriąusvbės rankų. Ta-

s turiu da jie vieni galėtu nustaty
ti tokias kainas, kokias nori.

Liepė
tų statinę bulvių ir įkrėstų
moteriškei 10 rykščių. Friede ok^itMiagdonienė

—Ar rudenį Lozoraitienė vvras Martynas Bagdonas.
turėjo bulvių skolą grąžinti? Morta Okaitė-Bajcrienė 
—buvo paklaustas Kieliaus- vyras Jonas Bajoras, 
kas. Pranas Bladikas. išvykęs

—Turėjo, O kaipgi! Su Kaltinėnų v.. Tauragės apskr. 
procentais turėjo atiduoti. Jurgis 
Už tai gi Montvilas ir buvo apskr..
toks turtingas. Visi jį va- ^ass.
dindavo “auksine kiaule.” »eorge, -i- - i . gvvenes Brooklyne.
\isi turėdavo dubti uz (kx* jadwga Budreckienė iš Plie
ką, tik urėdui mokėdavo ai- nu

i Pijus Butauskas iš Dubėnų
Reikia tik pagalvoti,—se- k.. Bartninkų v., Vilkaviškio ap. 

nelis pasakojo,—kad žiemą Ona Butkutė-Turkauskienė iš 
turėdavom vežti pono pre- Ridikiškių-Bačių k.. Eržvilko v..
kės net į Kauną—po du kart Tauragės apskr.

ASMENYS ir (!augiau z,no’t,e Jau netlkl- sireiškimu apdrabstė purvais tonai gegužes 24 «. rašo, 
arba tiki tik retas.” mūSŲ demokratinę santvarką, kad “nors sostinėj (suprask

ir Dabar na/.velkime Į keliolika kurios pagrinde randasi Dievo Vilniuje) leidžiami Lietuvos 
laikraščiai nėra dideli,ir - - “ —...... --

is

Bražinskas iš Trakų 
gyvenęs Cambridge, 

Buhlat (Bublaitis).

faktų i- USA praeities ir dabar- žodis, 
tiriu pažiūrų Į Bibliją ir Dievą. Baigdamas noriu pareikšti, 

kad šis laiškas nėra diskusinis, 
bet tik išreiškiąs mano kaipo 
pavienio piliečio nuomonę.

Lieku su geriausiais linkėji
mais.

Jūsų,
DR. A. KRISIUKkNAS. 

M'orcester. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETl’VYBftS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo Į SLA lengvatas visiems naujai 
Įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

DR. M. J. VINIKAS ’
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

(.REMIASI FORDU

\Yalter Reuther, automo
bilių pramonės darbininkų 
unijos vadas, atvykęs j 
Detroitą derėtis su Fordo 
bendrove. Kaip žinoma, 
į vargiausias unijos reika
lavimas yra garantuotas 
metinis atlyginimas.

nėra dideli, jie
yra geri.”

Vilnies redaktoriai yra 
matę visokių laikraščiu, jie 
skaito ir sovietinius laikraš
čius, nėra jie ir tokie neiš
manėliai, kad neatskirtų ge
ro laikraščio nuo prasto, bet 
jie, būdami akli Maskvos se-

Tylos Minutė

Visam Pasauly

Pabaltijo Laisvės Komi
teto sumanymų liūdnoms 
1941 metų birželio dienoms 
prisiminti siūloma visame 

i pasauly gyvenantiems pa- 
baltiečiams birželio 19 d. 

'susijungti “tylos tiltu”—pa
skelbti tylos minutę.

Ji skelbiama birželio 19- 
sios vidurnaktį Maskvos lai
ku, tos pačios dienos 5 vai. 
p. p. New Yorko laiku, 4 
vai. p. p. Chicagos laiku, 2 
vai. p. p. Kalifornijos laiku 
ir atitinkamu laiku visur ki 
tur.

TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
siu ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių liuo- 
pūslės ligų. širdies su-

kaimynų Juno Pet- nykimo, šiurpuliavimo, jieršali- Cr»nv>ns. Jie icyve-

PaSeškstu '-••.vo <lr'»u"<> J.’«zo
’ .■'•ukr>:'i'. i< Gu'bipių kaimo. Ma
ria mnol«'ap'lr.. ir Rčrfrijušo 
sos iš Pado-’inio ka:mo.

Vaflis Pace^a 
Wilsonvil!e. III.

Pače-

Mari- Vnce!o« iš Raltimore.
ių «’ ubiai ieško savo dėdės Jono Pečkio \ \ 

(J- h e Pnė', i<>. Viris srvvena kur tai 'O)
S“ apie Bos’ona. Jis nats ar jį žinau- \

tieji. at'-':';epkit adres’i:
Mrs. Mary Voc“los 

Mane"".! St. 
Baltimore 23. .Md.

bėrimo,
plaučių
gavimo,

Paieškau savo
ir K? •-kėjai, negali drįsti pasakytina kur tai \ew York.-. Taip pat mo, dieglių, reumatizmo, bron- 

taip, kaip galvoja, jie tūri chi,t0- rožės riemens deginimo,
visuomet meluoti, jiems ir *s’ ftiaveitų kaimo, I>ar- gaivos skaudėjimo, sąnarių g©-

- v _ . , _ . . bėriu vaUč.. Kretintro‘5 anskr. limo ir nuo dnuerelio kitu vidu-pries menesi padvėsusi, jau Paieškau Prano Kuškio iš Kepu- . .. ndO 1 •
ki» mil’mti sovietinė katė tu r,‘r” - p’’in'-ės ’ nls'.. T»’šiu ?n- nu kgų. šios arbatos svaras
.' et nA. dį įveria Chicatro. Iii. Ma- kainuoja $4.00.

n gardžiai kvepėti. Todėl Li^Kit ais’hepti arba ims žinantieji 
* Theadore M»ck’»s

35 I-awrcnce St.
N’nw Haven, Conn.

jiems ir Lietuvos komunis
tiški laikraščiai vra geri.

—R. M.
PADĖKIME

DŽIOVININKUI
Ii

Vienas mano prietelius, 
gyvendamas tremtyje sun
kiose sąlygose, susirgo džio
va ir išgulėjo sanatorijoje 
4 metus. Nois jo sveikata 
šiuo metu pagerėjusi, tačiau 
išemigruoti vilčių neturi. 

Tas pats komitetas kvie- Št&i kelio? ištraukos iš jo 
čia prašyti tų įstaigų ir dirb- paskutinio laiško: 

j tuvių, kuriose dirba dau- “. . . dėl emigraci jos, tai 
jgiau pabaltiečių, skirti bir- liūdnesnis reikalas. Aš daž- į! 
želio 17 d. 4 vai. p. p. vie-nai einu pas daktarą’pasi- '| 
tos laiku Pabaltijo tautoms tikrinti. Man sako, kad 
užuojautos minutę. plaučiai vra susitvarkę, bet

Jei tas pavyktų plačiu išemigruoti į USA negalvok J 
mastu įvykdyti, būtų pada- nes žmonės ir mažiau sirgę, 

(rytas didelis propagandos ir su geresniais plaučiais ne-; 
'darbas. praeina. Tik užtenka da-Į

< 23)

ALEXANDER’S CO.
411 BROADWAY 

South Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadway, South Boston 27, M



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23, Birželio 8, 1955
VILNIEČIAI VEIKIA KAZYS MERKIS

LAIMĖJO NEVV YORKE
Buvome Suklaidinti Ieškau Vasarvietės

_________ ! Norėčiau praleisti vasara pas se-
.... ' nukus ar šiaip ramioj vietoj. KasBuvome neteisingai pain- toki* Vietą turi-, ra-ykit: 

sporto formuoti, kad dr. J. Paplė- 17
yra išrinktas į Tautinės Toronto, ont., canada

VISI

Vilniaus Krašto Lietuvių ---------
Sąjungos Bostono skyrius Šiaurės Amerikos 
šiemet ypač juda. ši pava- žaidynės gegužės 28-29 su- nas
sari jis jau dvi paskaiti su- traukė i New Yorką apie Sąjungos centro valdybą, 
ruošė. Praeitą šeštadienį pusantro šimto dalyvių iš Pasirodo, kad ne jis, o inž. 
jo pakviestas prof. J. Puzi- Toronto, Chicagos, Cleve- J. Jurkūnas išrinktas.

Butas Roslindale

(25)
Dr. B. Matulionis

Vidaus specialiai plaačių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Pascoag,' Rhode Island 

Adresas: State Sanatorium, 
(Valium Lake. Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 myliu.

4 kambariai, moderniškai įrengti, 
Vjeo karšto garo šiluma, baltos sinkos, Ž 
’ porčiai, jreras susisiekimas su Bos

tonu. Kreiptis į John Gudelis. 2G0 
ummins Highvvay, kampas Hyde

Park Avė., pirmame aukšte. Telefo
nas PArkview 3-68<>3. (21)

DALYVAUKITE LDD 21 KUOPOS .....
_______ I SVARBUS MITINGAS nas kalbėjo apie “Gediminą lando, Rochesterio, Phila-tautininkų vyriausia valdy- to

Visi dalyvaukite baisiųjų ----------- Vilniuje.” Jis papasakojo delphijos, Brooklyno, New- ba yra Chicagoje. r-
birželio dienų minėjime šį Šį sekmadienį, birželio daug įdomių taktų, kurie arko ir kitų vietovių. Buvo
šeštadienį, birželio 11 d.: 12 d. 3 vai. po pietų Piliečių būtų Luvę naudingi žinoti krepšinio, tinklinio, stalo * IŠNUOMUOJAMAS BITAS
7:30 vai. vakaro So. Bosto-Draugijos patalpose, Broad- niūsų jaunajai kartai, bet teniso ir šachmatų varžy- Patarimai meilė*.. \ ed> bu ir Bostone, City Point rajo-

MRS. SAROS SPĖJIMAI
_____  _____ Patarimai meilės, vedybų

vieno bos. Pirmą vietą šachma-visals jūsų. gyvenimo klai 
buvo tų varžybose laimėjo vienin- mais- Jl gah Padėti ’ums sPr§b-

bet teniso li
no Municipal Building sa-jway ir E St., So. Bostone jos atstovų, deja, nė
įėję, E. Broadvvay tarp G ir įvyks svarbus LDD 21 kuo- nebuvo. Klausytojų ------- ------------- „„ ......... uroblemas Nuo 9 rvto

Reikės beveik pilna l autinės Są-telis Bostono atstovas, So. nlu
sale. Leimomene Bostono Lietuvių Fllieeių nereikia 42l Marlborough st..kabln

Marlborough 
Tel KEnmore

!

H gatvių.
Kalbės pulk. Kazys Škir

pa iš VVashingtono, Lietuvos 
atstovas Berlyne tuo metu 
kada Hitleris su Stalinu be 
gėdiškai dalinosi Lietuva

pos susirinkimas, 
galutinai pasiruošti kuopos jungos

rašytis sąjun- tuvių inžinierių paskirta

o išnuomuoja
5 kambarių butas su centri- 
šildymu, trijų dalių vonia, 

sinku, dveji piazai, tre
cias aukštas. Teirautis: 597 E. 
7th St., antras aukštas. Tel. 
AN 8-2814. (23)

ma

Butas Senam

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Geraid Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

Dainuos šv. Petro para-Į^ass. Yra ir daugiau svar-gos nariais, 
pijos choras, muz. J. Ka- bių reikalų. Nariai, kurie Po pasKaitos visi 
činsko vadovaujamas; dai- buvo užsisakę kuopos foto- pavaisinti yilmetiska 
nininkas Stasys Liepas,|grafiją, bet jos iki šiol nėra ir sumustimais.

graži taurė. Antra ir trečia PARDUODAMA
buvo vietomis pasidalino Edvar- so. Bostone 3 šeimų.

Senyvam vyrui ar moteriai yra 
5-6-6 butas pusvelčiui ar visai už dyką.

• , o. i • t ir-i • ...... Teirautis pas L. Masilionį, 96 Ggira das Staknys ir Juozas \ lipi- kambarių, centrinis šildymas, So. Bostone, rytais iki 10 vai. 
šauskas, abu š New Yorko.

St.,

komp. J. Kačinsko ir J. 
Gaidelio palydimas (dai
nuos jų sukurtas dainas), 
deklamuos Irena Nikolsky- 
tė.

Lietuviams Šelpti Gegužinė

Tai Balfo Bostono sky
riaus sekmadieni, birželio 
12 d. Romuvos parke, 
Brockton, Mass., rengiama 
gegužinė. Autobusai išva
žiuos nuo So. Bostono Lietu
vių Piliečių Klubo 1 vai. p.

gavę, galės ją atsiimti.

taipgi
Lietuviškos Mokyklos 

bus Mokslo Metų Pabaigtuvės
Svečias iš Kalifornijos

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

ir nuo 7 iki 8

546 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

tuščias butas pirkėjui.
Dviejų šeimų, 4-5 kamb., ge

ras kiemas, įvažiavimas, netoli 
jūros, bažnyčios ir krautuvių. 

B. Kalvaitis
545

Nauji nariai
priimami. _____

Visi nariai turėtų šiame Birželio 5 d. buvo
susirinkime dalyvauti. Be mingos Lituanistikos 
kitko, bus ir pranešimas Ryklos pabaigtuvės, 
apie nesenai įvykusį LDD Mokyklos vedėjas K.
suvažiavimą. rus plačiai papasakojo gau- dėl viską pardavęs grįžo į Gerai žinomoj Ivaškų

Valdyba. s;arn susirinkusiųjų būriui rytus, iš kur buvo išvykęs, Lithuanian Furniture Co.
-------------------------  apie mokyklos dirbamą dar- ir Nevv Yorko ar Bostono So. Bostone, 328 W. Broad-

bą. Iš jo sužinojome, kad tą padangėse žada apsigyventi.i\Vay, krautuvėj galima pi- 
Įvairiausių

Mus aplenkė Pranas Rim- 
iškil- kus, kuris kelioliką metų 
Mo- gyveno Kalifornijoje, Calis- 

toga vasarvietėj, bet jam 
Moc- ten gyventi nusibodo ir to-

PARDUODAMA VILA
7 kambariai, centrinis šildy

mas. Tinka gyventi žiemą ir 
vasarą. 2 automobilių garažas. 

E. Broaduay, So. Boston. 4 valtys, 110 pėdų žemės prie 
Tel. AN 8-0605. ežero. Kreiptis: Frank Golden-

Gera Proga Pirkti
- Auksutis, 14 

Oldham Pond.
Taylor Pt. Rd., 
Pembroke, Mass.!

(26) !

Parduodu Namus
Ke tarpininkų parduodu

Mūsų draugas Jonas Au- 
p., kaina SI asmeniui ten ir’dickas jau grįžo iš ligoninės, 
atgal. Gegužinės programa kur jam buvo padaryta sun- 
labai ivairi: dainos, žaidi-ki nugarkaulio operacija, 
mai, šokiai ir tt. Bus ska- Dabar gydosi namuose, 35 
nių užkandžių ir gaivinan

JONAS AUDICK , , ,
SVEIKSTA NAM.U0SE mok-vk1^ nuo 1901 mety Jau , tCL 5 v l-

_____  baigė 9 jaunuoliai, o sian- karo Pranas Rimkus buvo baldų ir tt., nes netrukus
dien įteikiami atestatai dar sugrįžęs į nepriklausomą krautuvė keliasi į kitą vietą. 
11, taigi viso labo bus 20 Lietuvą, dalyvavo Klaipė-!šiame numery rasite platų 
baigusiųjų. dos išvadavime, mokytoja-Į skelbimą.

Geriausia baigė Dalia Si- vo Šiaulių gimnazijoje ir ki-i

Po pirmojo pasaulinio! giai nusipirkti

- monavieiūte ir Danutė tur. 1934 metais jis vėl su-
Batone bet svei-Adomkaitytė- Visi baigų-grįžo į JAV, gyveno New' 

kata grįžta labai iš paleng-buvo apdovanoti (dau-Yorke, o vėliau Kaliforni-!kos- 
^Dalyvaudami gegužinėj vo ir dar ilgoką laiką ligo- gausia knygomis) . Dova- joje.
aternsime kilnu Balfo dir- nis turės “daboti namus.” na' -teike l)asveikin° J >’

Gražesniam orui esant Jo- Choras, Rašytojų Klubas, 
nas jau išeina ir į lauką pa- Ramovės skvnus, Teisinin-
sivaikščioti, bet sakosi esąs kl^ Sąjungos skyrius, Mote- 

n rų Klubas, Tautinės Sąjun-

cių gėlimų.
i;

paremsime kilnu Balfo 
bama darbą.

_ 2_ — _Laisves \r_____”v arpu

i- P St.. So.

ciir-
i

« -v s m a \JU£UZ.II1V

“Laisvės Varpas” birželio 
19 d. Brocktone prie Lietu
vių Bakūžės rengia metinę 
gegužinę. Dali programos 
atliks YVorcesterio Lietuvių 
Drum ir Bugle Corps, E. 
Kvecleraitės vadovaujamas.

vis aar nedrąsus 
gesnes keliones.

Učtl \ Ii ll-

Viešnia iš Kanados

Butas Nuomai
5 kambariu butas, baltos

mus
prie
mu.

na-
geroj vietoj prie parkų ir 
maudynių. Namas 3 šei- 
6-7-7 kambariu, moderniš-

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uphtįn’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

sin-
karštas vanduo ir kiti pato- 

| gumai. Nuoma mėnesiui §20.
_______ Į Kreiptis: 21 Dixfield st.. So. porčiais.

Idėjos, jei didžios, nemiršta'Boston, viršutiniame aukšte, 
kaip žmonės. (Maironis) I (23)

kai Įrengtas. Kreiptis i savi
ninką antrame aukšte, 73 Far- 
ragut Rd.. So. Bostone, tel. SO 
8-6524. kasdien nuo 4 iki 7 vai., 
išskyrus šeštadienius ir sekma- gMĮiMMM—■ 
dienius. (24)

Parduodami Namai

Iii l • • t' IĮ ‘M..
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Sauninkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

kambarių namas su stikliniais 
virš to su gyvenamu butu'. 

apačioje ir su garažu, netoli jūros, 
parduodamas sa visais forničiais už 
§7.500 be garažo o su garažu 
§9.000. Kreiptis i savininka 
fi« Mounteford Rd.. Nantasket Beach. 
Mass. (25);EUROPEAN STYLE DUONA t

•lte Bostone ir Apylinkėse; Reikalau- t* Liaunama visame sesiose
J kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur £ 
+ Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Ke-•y.
* pame jau 40 Metu. Būsite Patenkinti,
t BRIGHTON BAKERY

Prieš pirmąjį pasaulinį Skautų Žalgirio Tuntas ta 1 64 Lincoln Street Brighton, Mass.
karą Naujosios Anglijos ba- proga įteikė Vasario 16 * Telefonas ST 2-8411
tų dirbtuvės pasiuvo per me- Gimnazijai S10 auką. Vie-
tus beveik pusę visų Ameri- na baigusiųjų. I. Nikolskytė, 
koj pasiuvamų batų. Šian- padeklamavo eilėraštį

Mažiau Besiuva Batu

gos skyrius, Ateitininkų 
Sendraugių skyrius, Lietu
vių Bendruomenės skyrius, 
Vilniečių Sąjungos skyrius, 
tėvų komitetas.

dien Naujai Anglijai bepri- Baigusiųjų vardu A. Gus- * 
klauso tik vienas trečdalis taitis gražiai padėkojo savo * 
visos batų gamybos. Massa- auklėtojams ir visiems juosMūsų Įstaigoje praeitą . .. . x

penktadienį lankėsi Mrs. G. V1SOS batų gamybos. Massa- auklėtojams ir visiems juos x 
Kriaučeliūnienė iš Montreal, ęhusetts valstija betgi ii sveikinusiems ir pareiškė, j

šiandien pasilieka ta vals- kad jie stengsis 
si į Bostoną ęu dukrele Ge- tija, kurioj daugiausia batų neapvilti, kad jie stos į re- x ne. kJri ba?gė aukoją X- P**”™- tėjančias senųjų visuomeni- ž
kvklą. Duktė ir mama mo
kyklos pabaigtuvių proga SLA 308 KP- GeS«ž’ne pečių jų naštą, 
pakilo kelionėn Į “Steitus” Liepos 3 d. Romuvos par
ir per savaitę laiko ryžosi ke Brocktone rengiame gra . . „
aplankyti Bostoną, Nevv žią gegužinę. Prašome ki- nį°s dalyvius pavaišino ska-
Yorką ir dar keletą vietų, tas organizacijas tą dieną pinis užkandžiais. Mokyto- x 
Draugai KriauČeliūnai vra parengimų neruošti ir daly- Jas Bliumas užsuko patefo- x 

ną, jaunieji pašoko, senes- 
nieji dar

Kanadoje. Ji buvo atvyku- vyresniųjų

ninku eiles ir ims ant savo a
x X

Iškilmingam aktui pasi- x 
baigus, tėvų komiteto po- s

seni “Keleivio” skaitytojai, vauti mūsų gegužinėj.

c*
4 Lietuviai Vasarotojai!
<4 Daujj patogių ir puikiu kambariu .Jūsų 

netoli jūros. Yra privatus paplūdimis.
laukia Cape Gode. 
Galima naudotis ir

virtuve. Galima išnuomuoti kokiam norima laikui. Kainos 
prieinamos.

COLONIAL HOUSE 
Monumcnt Beach -:- Beach Street 

Telefonas Buzzard Bay 3251
Galima telefonuoti ar rašyti dėl susitarimo Colonial House 

adresu. Klausti savininką J. Streką.
Patogus susisiekimas gelžkelių rytą ir vakarą tiesiai iš

Bostono. Automobiliu važiuoti per Bourne tiltą. (30)

TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 

Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

t Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

jį Baltic Florists gėlių ir do- 
p vanų krautuvę, 502 East 
' Broadvvav, So.
| Tel. SO *8-0489.
2 namas ir “Keleivis.”

Steponas Minki**.

Bostone. 
Ten gau

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Roabury, Mass.
Tel. FA 3-5515

visiškas

Įtaisymas $250
x •XX

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

I.ietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocvklų 

Boston 15. Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
Šaukit GE 6-1204ilgai šnekučiavosi, 45 Dorset St., Dorchester

visų nuotaika buvo gera. ... - XXXXX *••*;*- •

Grįžo iš Kanados

T»l. SO 8-2S05

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki fi vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADUAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Y7ETA PIKNIKAMS UŽ DYKA
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma

dienio iki penktadienio! Graži . vieta mokyklų, 8 
dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai, b

Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama | 
pagal susitarimą. t

Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
p i * - ® Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass. §
riemiją laimėjo £ocoooooooeQoQ00oSogoi9seeQioeisoeoQosooo6ieQO<so9socososc 

už savo knygą______ _

į Inž. Okunis ir J. Gaidelis 
ft su žmona, kupini gražių 
fa įspūdžių, grižo iš Montrea- 
į lio, kur jie buvo nuvykę pa- 
fc sisvečiuoti. Ta proga jie 

dalyvavo ir Vinco Krėvės li- 
2 teratūros premijos Įteikimo 

iškilmėse.
poetas
‘Žmonės ir Veidai.”

PERSIKRAUSTYMO PROGA

DIDELIS BALDŲ IŠPARDAVIMAS
Viskas nepaprastai nupiginta. Sutaupysite daug pinigų DABAR pirkdami:

Svečių, miegamojo ir virtuvės kambarių apstatymus, šaldytuvus, sofas, lovas, spy
ruokles. čiužinius-matrasus, staliukus, kėdes namams ir klubams, kilimus-karpetus, 
.klijonkes-linoleumus, lempas, spintas ir kitokius namams reikalingus baldus. Laike 

io didžiojo išpardavimo krautuvė bus atdara vakarais iki 8 valandai.

LITHUANIAN FURNITURE CO.
328 W. Broadvvay (tarp D ir E gatvių) South Boston, Mass.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASALOMA, Inc.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St., East Bridgewater, Mass., on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater

i 855. -
Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 

“Singing Sweethearts“ Bill & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:

Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr. ir 
Aleksandras Chaplikas

NAMŲ SAVININKAMS

I’entiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais: sutaisome pijazus ir 
dengiam t>ei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku į:

John Petrus 
206 Gold Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
W. Broadvvay, Room 4,

So. Boston. Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
.South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-248.7

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—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. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai. čekis ar money orderis iŠ 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.




