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Lietuvos Byla Washingtone 
Gavo Labai Gerą Paramą

DAROMOS DIDELĖS PASTANGOS, KAD KONGRE
SAS PRIIMTŲ KERSTENO REZOLIUCIJĄ 

RUSŲ APGAVYSTEI IŠTIRTI

Atstovų Rūmų Pirmininkas Užtikrino Lietuvių Deleg&ci-, 
ją, kad Rezoliucijai Bus Duota Eiga į

Pereitą savaitę Amerikos 
Lietuvių Taiybos centro ko
mitetas vėl buvo nuvykęs 
Washingtonan, kad dar 
kartą paraginti Kongreso 
vadus pravesti taip svarbią 
Lietuvos bylai Kersteno re
zoliuciją (H. Res. 231).

Šitą rezoliuciją kongres 
manas Kersten yra įnešęs į 
Atstovų Rumus jau prieš 
keletą savaičių, bet kol kas 
ji randasi dar Taisyklių Ko 
miteto rankose. Kadangi 
Kongresas yra nutaręs šio 
mėnesio pabaigoj išsiskirs
tyt, tai tenka rūpintis, kad 
minėtajai rezoliucijai kuo 
greičiausia butų duota ei
ga-

Musų Taiybos centro vir
šininkai, Dr. Grigaitis, Vai- 
dyla ir Šimutis, matėsi su 
visais kongresmanais, iš ku
rių galima tikėtis paramos 
Lietuvos bylai, ir ta parama 
buvo jiems užtikrinta.

Svarbiausia, kad labai 
palankus musų reikalui pa
sirodė Atstovų Rūmų pir
mininkas Joseph W. Mar
tin. republikonas iš Massa
chusetts. .Jisai pasakė, kad 
nematąs jokių kliūčių rezo
liucijos priėmimui ir pats 
prižadėjo paraginti Taisyk
lių Komiteto pirmininką 
Adeną, kurio žinioje ši re
zoliucija randasi, kad jis 
tuojau paduotų ją Atstovų 
Rūmams svarstyti.

Kiti
nai taipgi prižadėjo Kers
teno rezoliuciją remti. Re
zoliucija reikalauja. kad 
Kongresas paskirtų specia
lią komisiją Lietuvos oku
pacijai ištirti. Kaip žinoma, 
Maskva meluoja pasauliui, 
buk Lietuva nesanti oku
puota; ji prisidėjusi prie 
Rusijos savo “laisvu noru.” 
Tuo tarpu gi mes žinom, 
kad joks laisvas noras ne
galėjo Lietuvoj pasireikšti, 
kai ją okupavo ginkluotos 
maskolių ordos, nuvertė 
krašto valdžią ir prie šalies 
vairo pastatė ištikimus Mas
kvos bernus.

Mes visa tai žinom, bet 
Amerikos visuomenė neži
no; todėl ir yra Kongresan 
Įnešta tam tikra rezoliucija, 
kad rusų smurtas Lietuvo
je butu ištirtas ir visiems 
aiškus.

BINGO $287, 000 
UNIJOS PINIGŲ

Dabartiniu laiku Senato 
tyrimų komisija tyrinėja 
uostų darbininkų unijoj įsi
vyravusį gengsterizmą ir vi 
šokį šmugelį. New Orleans 
unijos knygose tyrinėtojai 
rado didelių neaiškumų 
Susekta, kad iš unijos “ka
sos kažkaip yra dingę dau
giau kaip ketvirtadalis mi
liono dolerių. Per trejis 
paskutinius metus unijos 
kasoj turėjo susirinkti 
$287,000 iš narinių duoklių. 
Nariai duokles mokėjo, bet 
pinigų kasoj nėra.

Tebadauja, Bet 
Pagalbos Nereikia

BILIL'S TREMTINIŲ PIL rs/.vi haLENGVINTI

Prezidentas Eisenhoweris pasirašo biliu. kuriuo bus palengvinta įsigyti Amerikos pilie
tybę tiems tremtiniams, kurie tarnauja ar tarnaus ginkluotose Amerikos jėgose.

KOVA SU VAIKŲ Baimė Suminkštino MASARYKAS Į 
PARALYŽIUM i!tnv6i\

Šiemet nuo balandžio 1 
dienos iki liepos 4 dienai

Komunistų Širdis
Žmonių sumišimai įvai

riuose komunistu valdo- tas
Amerikoj vaikų paralyžium muose kraštuose tiek juos
(polio) 
kai, tai

susirgo 3,166 vai- 
yra 15% daugiau

įbaugino, kad jie pradėjo 
daryti laikinų nuolaidų dar-

Rhee Nusileido’, Tačiau 
Paliaubose Nedalyvauja

TAIKOS REIKALAS KORĖJOJ 
NIAUKĘS IR VISI JAUČIASI

PASILIEKA APSI- 
NEPATENKINTI

Komunistai Šiaušiasi ir Iš Naujo Reikalauja Suimti 
27,000 Paleistų Karo Belaisvių

Komunistai
Nežino Ką Sakyt

Komunistų laikraščiai už
sieny tik trumpai paminėjo 
Maskvos pranešimą, kad 
Berija pašalintas iš vietos, 
bet nuo savęs nieko nepri
deda. Mat, nežino ką sa

Specialus prezidento Ei- 
senhowerio pasiuntinys Ro- 
bertson, kuris buvo nuvy
kęs derėtis su Pietų Kore- 
rejos prezidentu Rhee, per
eitą sekmadienį paskelbė, 
kad Rhee jau nusileidęs ir 
raštu davęs garantiją, kad 
karo paliauboms jis nesi
priešinsiąs.

kyt. Ir ką jie galėtų sakyt?
Berijos rankose buvo visa Iki šiol jis vis reikalavo, 
Sovietų Rusijos apsauga, ir kad Korėja butų suvienyta 
štai Maskva skelbia, kad jis ir kad Amerika užtikrintų 

ŠIUKŠLYNĄ yra “liaudies priešas,” “už- jam karo pagalbą, jeigu ko

Taip daro Rytų Vokieti
jos komunistinė valdžia. 
Prezidentas Eisenhoweris 
pasiūlė jai $15,000,000 ver
tės maisto produktų dova
nų, bet tas pasiūlymas su 
pasipiktinimu buvo atmes
tas. Girdi, “mums nieko 
netrūksta.” Didelio čia 
daikto, kad žmonės neturi 
ko valgyti! Negi pasirody
si pasauliui, kad buvęs Vo
kietijos duonos aruodas ko
munistams valdant ištuštin
tas ir kad visa kuo “perte
kusi” Sovietų Sąjunga ne 

s svarstyti. Įgali padėti.
įtakingi kongresma-! ______________ ____

Sovietų pavojus verčia 
jungtis ir buvusius priešus 
Ar čia labai senai Jugosla
vija buvo ant peilių su 
Graikija, o štai šiomis die
nomis Graikijos sostinėj 
įvyko Graikijos, Turkijos ir 
Jugoslavijos užsienių minis
terių konferencija tikslu su
derinti savo užsienių poli
tika.

negu pernai tuo pačiu'metu. bininkams ne tik Rytų Vo- 
Jau yra surasti geri vaistai 
nuo tos ligos apsisaugoti, 
bet jų dar labai mažai te- 
pagaminama. Šiuo metu 
jų turima tik milionui vai
kų. o tokio amžiaus vaikų, 
kuriems polio pavojingiau
sias, Amerikoj yra 46 milio-’tiduotas 
nai.

kietijoje, bet ir kitur. Štai, 
Čekoslovakijoje buvo» įsa
kyta siųsti į darbo stovyk
las visus darbininkus, ku
rie neateina į darbą: bet ne
trukus tą Įsakymą atšaukė. 
Rumunijoje dovanojo nea- 

valstybei maisto 
duokles ir pažadėta page
rinti gyventojų aprūpinimą

|sienio kapitalistų šnipas,
Čekams Masarykas yra’“kriminalistas”! Na, tai kas 

pats, kas lietuviams Ba- gali užtikrinti, kad ir Ma- 
sana vičius, net ir daugiau. Į lenko vas nėra toks pat 
Masarykas buvo ne tik vie-'niekšas?
nas didžiųjų kovotojų dėl* --------------------------
nepriklausomos Čekoslova-JMOTERŲ VALDŽIA 
kijos, bet jis buvo ir jos pir
masis prezidentas, tas par
eigas ėjęs iki savo mirties.
Visi čekai jį labai gerbė.

Bet štai, dabar Pilsene jo 
paminklas nugriautas. Ko
munistų valdžia teisinasi, 
kad esą tai padaryti parei
kalavę didžiųjų Skodos 
fabrikų darbininkai.

munistai iš naujo jo šalį už
pultų. Tokios garantijos 
negaudamas, Rhee boikota
vo paliaubų derybas ir vie
šai skelbė, kad jis jų nepri- 
pažinsiąs; jeigu Amerika 
paliaubas pasirašys ir ka- 

ŽIAURI VYRAMS ią su komunistais nutrauks,
--------  Į tai Pietų Korėja viena pati

Mažame Mississippi vals-' pradėsianti prieš juos karą. 
tijos miestelyje (vos 5251
gyventojai) įslinkta 6 mo- Rh™ f2 9l“tų 
terų valdžia. Jos pirmas
buvo įsakymas vyrams eiti 
iškirsti pelkėse piktžoles, 
per kurias motoristai net 

Aiš-!kelio nematė.

VLIK’o Užuojauta
Berlyno Darbininkams

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas Euro
poje nusiuntė Berlyno bur
mistrui giliausią savo už
uojautą Rytų Berlyno dar
bininkams, kurie kovoje už 
duoną ir laisvę žuvo nuo 
komunistų kulkosvaidžių ir 
tam.ų.

GINA ALIEJAUS TRUSTĄ

M1. W. Kceler. vieno* aliejaus 
korporacijos viršininkas, gi
na Kongrese aliejaus trustą, 
kuris paskutinėmis dienomis 
be jokio reikalo pakėlė gazo
lino ir kitų naftos produktų 
kainas.

IRANAS NEGAUS 
AMERIKOS PAGALBOS

maistu.’ Vengrijoje taip pat ku, tai yra didžiausias me- Vėliau žadama tvarkyti 
pažadėta darbininkams las, nes Pilseno darbinin- gatves ir pasirūpinti, kad 
daugiau maisto ir jau ne- kai pirmieji buvo pradėję tuos darbus atliktų teismo 
versią eiti į kolchozus. Be riaušes ir degino tik Mask- nubaustieji vyrai, 

leido veikti privatinei vos ir savųjų komunistų va-
Prezidentas Eisenhoweris 

pranešė Iranui, kad jis ne-to, 
gaus Amerikos dolerių tol,! prekybai. Visa tai daroma dų paveikslus, 
kol nesusitars su Anglijamam, kad nuraminti rimtai j 

'pasipriešinusius plačiuosius 
gyventojų sluogsnius.

788 HITLERININKAI 
TEBESĖDI KALĖJIMUOS

turėjo su- 
konferenci- 

jų, mėgindamas prikalbinti 
jį nuo šitų reikalavimų at
sisakyti. Ir, sako, Rhee nu
sileidęs. Bet iš Amerikos 
pusės nebuvę padaryta jo
kių nuolaidų. Rhee pasira
šęs sutartį, pasižadėdamas 
pildyti karo paliaubas. Su
tartis viešai neskelbtir?; 
kad Korėjos žmonės nesuži 
notų, jog Rhee tiek daug 
nusileidęs.

dėl žibalo įmonių. Iranas 
nusavino Anglijos firmai 
priklausomas žibalo įmones 
ir su ja nesusitarė dėl atly
ginimo.

ITALIJOJ SUNKU
SUDARYTI VALDŽIĄ

Krikščionių demokratų 
vadui de Gasperi nevyksta 
sudaryti valdžią. Mat, ir 
ten yra didelis partinis su
siskaldymas, todėl sunku 
sudaryti tokią valdžią, ku
ri turėtų parlamento daugu
mos pasitikėjimą.

Karalienės
Negali

Sesuo
Pasirinkti Vyro

Anglijos karalienė krei
pėsi į ministerių kabinetą 
klausdama, ar jos sesuo ga
li ištekėti už kapitono 
Townsendo, ir gavo neigia
mą atsakymą. Mat, tas ka- 
pintonas yra persiskyręs su 
pirmąja žmona.

Churchillas Atsistatydins

KOREJĄ GAL 
REIKĖS MALŠINTI

Berijos Į pėd inis
Nuverstojo Berijos įpėdi-

Jungtinių Tautų organi
zacijos pirmininkas Neu 
Yorke sako, kad pasirašius

Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Hall- 
štein pranešė parlamente, 
kad alijantai tebelaiko ka
lėjimuose dar 788 Hitlerio 
karo kriminalistų. Ameri-

niu paskirtas 
Kruglov. taip pat senas če
kistas ir žmonių skerdikas. 
Nuo 1941 iki 1946 metų jis 
buvo vidaus ministerio pa
vaduotoju, o kai iš tos mi
nisterijos buvo sudarytos 
dvi—vidaus ir saugumo— 
tai Kruglov buvo paskirtas 
vidaus ministerių.

Po Stalino mirties tos 
ministerijos vėl buvo su
jungtos ir jų priešakyje at
sistojo Berija, o Kruglovas 
jo pavaduotoju.

Orlaivis su

generolasjsu Korėjos komunistais pa -ka, Anglija ir Prancūzija

Žmonėmis 
Nukrito Jūron

Į Pacifiko vandenyną 
pereitą sekmadienį nukrito 
didelis keleivinis orlaivis, 
kuris skrido su 58 žmonė
mis iš Guamo i Honolulu. 
Visi žuvo.

Sakoma,* kad VVinston 
Churchill’as, dabartinis An
glijos ministerių pirminin- 

jkas, nutaręs netrukus atsi
statydinti. Jo vietoje busiąs 
Edenas, kuris po sunkios 
operacijos Bostono ligoni
nėje dabar ilsisi netoli Nevv 
Yorko.

Kerenskis Apie Komunizmą

liaubų sutartį alijantų armi 
jai gal reikės imtis ginklo 
prieš Pietų Korėją, jeigu ji 
norėtų tęsti karą toliau. Vė
liausios žinios tačiau sako, 
kad Pietų Korėjos respub
likos prezidentas sutiko pa
liauboms nepsipriešinti.

N. Z. DARBININKAI
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Naujos Zelandijos darbi
ninkų suvažiavimas Auck- 
lande svarstė klausimą, 
kaip darbininkai turėtų 
Žiūrėti į komunizmą, ir pa
darė šiuo klausimu tokį nu
tarimą: Komunizmas nu

ėstojo būti darbininkų klases 
iniu sąjūdžiu; dabar 

Jis pasidarė nacionalistinio 
imperializmo įrankis, kurį 
militaristinė biurokratija 
vartoja savo teroristinei po
litikai.

per tris su puse pastarųjų 
metų 2,824 tokius nusikal
tėlius iš kalėjimo paleido.

KREIVA ŠYPSENA

f'ia matosi su savo žmona 
Jack Parisi, kuris yra numa
tytas deportuoti kaip geng- 
steris. Jisai priešinasi tlepor- 
tavimui. (adau prieš fotogra
fą šypsosi dirbtini* šypsą. Jo 
žmona sakosi neturėsianti iš 
ko pragyventi, jei .ios vyras 
bus deportuotas, bet imigra
cijos valdininkai sako. kad ji 
turi $50.000 vertės paloviu 
Hazleton’e, Pa.

Buvęs Rusijos ministeris 
pirmininkas Aleksandras 
Kerenskis, kurį nuvertė Le
ninas, sako, kad ir Stalinui 
mirus Maskvos siekimas su
kelti pasaulio revoliucijąl streikuoja 
nepasikeitė. *kos.

Ir Bulgarijoj Streikuoja

Komunistų valdomoj Bul
garijoj darbininkai taip pat 

dėl maisto sto-

Bet Amerikos laikrašti
ninkams Rhee pasakė, kad 
jis jokių nuolaidų nepada
ręs: karo paliaubų jisai ne- 
pripažinsiąs; jis tik priža
dėjęs per 90 dienų susilai
kyti nuo karo veiksmų: bet 
jeigu Korėja per tą laiką 
nebusianti suvienyta, tai 
jis, Rhee, pradėsiąs karą iš 
naujo.

Komunistų vadovybė to
dėl pareiškė, kad Amerikos 
padaryta sutartis su Rhee 
yra labai neaiški ir nieko 
negarantuoja. Paliaubų de
rybose Rhee atstovas neda
lyvauja, reiškia, Rhee boi
kotuoja tas paliaubas ir to
liau. O jeigu jis jų nepri
pažįsta, tai kaip galima pa
sitikėti, kad jis tas paliau
bas gerbs?

Paliaubų derybos todėl ir 
:ėl užsikirto. Pereitą sek
madienį amerikiečių ir ko
munistų delegacijos P011- 
mundžome buvo susirinku
sios, bet pasitarimas tęsėsi 
vos 12 minučių. Po to, ko
munistų radijas atnaujino 
reikalavimą, kad tie 27,000 
karo belaisvių. kuriuos 
Rhee yra paleidęs, butų vėl 
suimti ir pristatyti neutra
liai komisijai tokiems be
laisviams globoti.

Išrodo, kad komunistai 
nenori Korėjos karą baig
ti.
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HCSŲ ORGANIZACIJOS DIRBA 
DIDELĮ DARBĄ

Tik pats tegali savo reikalus geriausia žinoti ir tik 
pats gali geriausia jais rūpintis. Ir šiandien mes galim 
džiaugtis, kad šitą tiesą gerai suprato Lietuvos išeiviai, 
kurie prieš daugeli metu pradėjo kurtis Amerikoje. Jie 
tada pradėjo kurti organizacijas bendriems savo reika
lams tenkinti. Jie gerai suprato, kad svetimi jais nesi
rūpins. Ir dėka jų pastangoms šiandien mes turim su
kurtas tokias milžiniškas organizacijas, kaip Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, Amerikos Lietuvių Taryba, 
BALF’as ir kitas.

Bet maža to. Naujieji lietuviai ateiviai dabar ieško 
ryšių su kitomis tautomis, kurių bėdos tokios pat kaip ir 
jų. Tai visos tos tautos, kurios šiandien rusų pavergtos. 
Tuo tikslu yra sukurta Vidurio ir Rytų Europos Konfe
deracija. Į ją Įeina trijų Pabaltijo valstybių diploma
tiniai atstovai Washingtone ir šių valstybių tautinių ko
mitetų ar tarybų atstovai: Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Jugoslavijos, Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rumunijos ir Vengrijos. Konferencijoj dalyvauja 
penki kiekvienos suminėtųjų valstybių atstovai, o jos 
Vykdomajame Komitete—Pabaltijo diplomatiniai atsto
vai ir po vieną nuo visų dešimties valstybių tautinių 
tarybų ar komitetų atstovą. ,

Konferencijos ir jos Vykdomojo Komiteto uždavi
nys yra akyliai sekti tarptautinius Įvykius, derinti visų 
suminėtųjų pavergtųjų tautų išsilaisvinimo pastangas ir 
daryti bendrus žygius kovoje dėl savo kraštų laisvės.

Labai svarbų darbą dirba ir Lietuvos Laisvės Komi
tetas. Jis yra patariamoji Įstaiga Laisvosios Europoj 
Komiteto, kurį 1949 metais Įkūrė būrys žymių Amerikos 
asmenų tikslu remti, globoti ir skatinti Rytų ir Vidurio 
Europos sovietų pavergtųjų kraštų laisvėje esančius veik
snius kovoje su sovietų tiranija.

Tame Lietuvos Laisvės Komitete yra 8 svarbesniųjų 
Lietuvos politinių sambūrių atstovai. Lietuvos socialde
mokratų partijai ten atstovauja K. Bielinis.

Vokietijoje veikia dar okupacijos metu sukurtas Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, sutrumpintai 
VLIK’u vadinamas. Jis iš ten stebi pasaulio Įvykius ir 
Į juos atsiliepia. Apie jo veiklą ir čia Amerikoje jau 
gerai žinoma. ,

Kai kas gali pasakyti, kad visų tų musų organizacijų 
darbas yra tuščios pastangos, kad mažųjų tautų likimą 
nuspręs “didieji” taip, kaip jie norės, kaip jų reikalams 
labiausia tiks. Bet butų klaidinga taip manyti.

KTUETVT3, SQ. BOSTON
SPYGLIUOTOS VIELOS IR KULKOSVAIDŽIAI

Vaizdelis iš Egipto, kur britai saugoja Suezo Kanalą. Vidury matosi Suezo tiltas, o 
šiapus tilto, už smėlio maišu, tupi su kulkosvaidžiu angly jurininkas, apsaugotas 
spygliuotos vielos tvora. Egipto prezidentas Naguib reikalauja, kad anglai iš Kanalo 
Zonos pasitrauktų. I>et anglai neklauso.

Sovietu Rusijos Šnipai
L P. Berija—Visų Šnipų Berija taip pat gerai žino, 

Karalius kad jei jis paslys, tai jo lau
kia toks pat žiaurus liki
mas, kaip jo tardytų ir nu
žudytų asmenų.

Sovietų Šnipai Anglijoje

Anglijos jurų saugumo 
vadovybė (Division of Na
vai Intelligence) veda sun
kią kovą su sovietų šnipais 
ir jų ardomais darbais. So
vietų šnipų darbus anglai 
atpažįsta, bet pačius kalti
ninkus retai pagauna.

1948 metais gruodžio mė
nesi anglų povandeninis 

skiltas "tardvtoju. - Kitais laivas ••Temble" tikrai so
mėtais jis jau tampa Kau- vietų šnipų buvo paskan- 
kazo ČEKĄ pirmininko pa- bintas. 1949 meais neis- 
vaduotoju, o 1924 metak- aiškintomis aplinkybėmis
xt-i- . ..... iioeL'tinJn lj41VH> 1 1 en-ČEKA viršininku.

Vy liausis SSSR vidaus ir 
užsienio špionažo organiza
torius yra L. P. Berija. Tai 
nedasiinokęs giuzinas, ki
lęs iš gerai pasiturinčios 
dvarininkų gruzinų šeimos. 
Jis gimė 1899 metais netoli 
Suhumo, Kaukaze. Gimna
zijos mokslus baigęs svajo
jo būti architektu, bet aukš
tam mokslui jam truko iš
tvermės ir susikaupimo. Po 
bolševikų perversmo, jis 
Įstojo Į komunistų partiją 
1921 metais jis buvo pa

•vvinamninauįjy

AP z v a 1
S. LOZORAITIS 
NESUSITARIA EU 
M. KRUPAV1CIU

Birželio 18-24 d. Romoje 
posėdžiavo VLIK’o pirmi
ninkas M. Krupavičius ir

v o priversti pasižadėti pa
sitaisyti.

"Vilnis” baigia pareikš
dama, kad ateity—«•'
“lietuviškų nacionalinių kad
rų ugdymas bus paspartin

“diplomatijos šefas” S. Lo
zoraitis, dalyvaujant Vyk
domosios Tarybos pirmi
ninkui K. Zaikauskui ir 
Lietuvos ministeriui prie šv. 
Sosto S. Girdvainiui. 

Aptarta, kurių žygių turi

tas. kad juos iškėlus j vado
vaujanti darbą partijoje, ta
rybinėje valdžioje ir ūkinia
me gyvenime.’’

Mes manome, kad ten 
nieko nepasikeis, kad Lie- 
uvą ir toliau valdys nišai

Be abejonės, “didieji” nespręs 
taip, kad “didiesiems” butų žalinga; bet jie dažnai dėl 
nežinojimo praeina pro šalį sprendimo, kuris gali būti ir 
vieniems ir antriems naudingas. Juk ir 1918 metais Lie
tuva nebūtų gavusi nepriklausomybės, jei mes patys ne
būtume jos norėję, dėl jos kovoję ir jos reikalingumą 
“didiesiems” aiškinę ir išaiškinę. Neatgausime ir atei
tyje nepriklausomybės, jei dėl jos patys šiandien nesirū
pinsime,

Šiandien bendras pavojus ir didžiausioms valsty
bėms gresia iš Rusijos komunistų. Mes geriausiai juos 
pažįstame, mes daugiausiai ir medžiagos apie juos gali
me duoti; mums geriausiai suprantami visi tie Maskvos 
vairuotojų klastingi, vingiuoti, lyg laukinio žvėries, šuo
liai,’ tie jų lakštingalos čiulbėjimai, kurie dažnai suklai
dindavo ir labai išmintingus, bet* nepakankamai rusus 
pažįstančius valstybininkus.

Paskutiniųjų dienų Įvykiai ypač skatina mus būti 
budriems. Maskva, patekusi Į laikinus sunkumus, vėl 
rodo linksmą veidą, vėl čiulba apie taiką, sugyvenimą, 
ir Įvairiais mažmožiais stengiasi Įtikinti demokratinį pa
saulį, jog jie tikrai rimtai ir nuoširdžiai tą daro.

Dar neaišku, kada Įvyks Vakarų susitikimas su Mas
kva. Jų svarstomi klausimai ir mus gyvai paliečia. Mu
sų atstovo tose konferencijose nebus, bet mes turime ki
tais keliais prieiti prie jų dalyvių ir jiems paaiškinti, kaip 
mes žiūrime i visus tuos reikalus ir kaip, musų nuomone, 
jie geriausia spręstini.

Džiugu, kad musų bendrosios organizacijos nesnau
džia. šiomis dienomis Washingtone lankėsi Amerikos 
Lietuvių Tarybos prezidiumas ir turėjo pasimatymus su 
aktingais Amerikos užsienio politiką vairuojančiais as
menimis. ,

Minėtųjų dešimties Sovietų pavergtųjų Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių konferencijos vardu yra įteiktas 
memorandumas Amerikos prezidentui Eisenhoweriui, 
kuriame išdėstyta, kaip toji konferencija vertina esamą 
padėtį Europoj; pavaizduojama tikroji Maskvos kėslų 
ir naujų žygių prasmė, ir išdėstomi pavergtųjų tautų iš
laisvinimo dėsniai ir jų pageidavimai.

Yra sakoma: klabenk, o bus atidaryta. Musų aukš
tieji veiksniai klabena. Mes turime juos remti, jiems 
padėti. Kiekvienas musų kiekvieną dieną gali ką nors 
naudingo Lietuvos išlaisvinimui padaryti, jei mes kiek
viena proga kelsime ir aiškinsime musų opiuosius reika 
lūs savo pažįstamiems dirbtuvėse, Įstaigose ir visur, kur 
tik sutinkame kitų tautų žmones. Juo aiškesni bus musų 
troškimai kitiems, tuo labiau bus aiškus ir bendras pa
vojus visoms šiandien dar laisvoms tautoms, tuo grei
čiau jos pabus.

imtis Lietuvos laisvinimo'ir tie.iš lietuvių, kurie ver- 
veiksniai ryšium su numa-fe^ai rusams tarnauja, ir 
tomą Bermudos konferen-‘^ad neva naujas iš Maskvos 
cija, o vėliau gal dar ir ke- Pucian^s vėjas tėra tik nau- 
turių “didžiųjų” konferen-'Jas suktos Maskvos politi- 
cija. Apsvarstytas VLIK’o!kos apgaulingas žingsnis, 
paruoštas memorandumas; I

Ir ne kas kitas, bet jis yra
ruošta, Maskvos radijas'nu,malan«s Kaukazo tautų 
pranešė pasauliui, kad Jls. sulikyidavo
rija, kaip "Sovietų liaudies atkurt« Gruz‘Joi valstybę, 
ir komunistų partijos prie
šas,” kaip .“svetimo kapita- .. . 4 . .. . .
lo kriminalistas,” yra paša- valstybes salininkus
lintas iš vietos ir areštuo- Stahnas f. Gruz‘JosJ sukib
tas. Dabar tik lieka pasta-'™0 ,™»nalsininių apdovano 
tyti jį prie sienos ir . . . pa- ->0 ra2Jd?n“ "ellav0,s °'?
siusti pas Staliną. dlnu' . Ka‘ Stahnaf'‘ _____________ nui mirus, komunistų parti

joje galutinai Įsitvirtino, 
NEIŠSIŽADA VILNIAUS jis pakvietė Beriją Į Mask-

“Naujienos” lašo, kad>v«' .1937 metg berija ,b“ ! 
Chicagos lenku antrojo pa-l™ Jau visos SSSR čekistų
saulinio karo kariu Ujungal'stal«os , mininko Ezovo 

. . , . 7 . • i pavaduotojas. Greitai Ezo-

savo susirinkime nutarusi,<• .. ,
T . \vą jis likvidavo ir pats at-

jog Lenkijos sienos esan-’ A ,J n, sistojo tos įstaigos priešaky.

cios tokios: vakaruose Ode-* T Jr> „.JĮ... ___ .
rio ir Neissės upės, o rytuo-

Jis savo tautiečių krauju 
maudėsi naikindamas Gru-

se kadaise sutartimi su So 
vietų Rtfsija nustatyta sie
na, pagal kurią Vilnius pri-

L. P. Berija visų savo tai 
nautojų tarpe sėjo nepasiti
kėjimą vienų kitais, ugdė 
juose žiaurumą, Įsteigė Įvai- 
•rias šnipinėjimo

milzalu x vinutę|
Į skiriamas Jungtinių Tautų-m ai fnkovas 
organizacijai priklausau-'^GALĖJO* BERIJĄ

■ i -t i •• • m- x ' i ciiipiiicjniiu mOKVn-klause Lenkijai. Tie patvs, . , *•, ..... J las ir skatino naikinti vikariškiai pasmerkė kunigu

cioms ir kitoms valstvbėmsj 
Pabaltijo valstybių laisvi-' Tarp Kremliaus galvarie- 
nimo reikalu: sudaryta iš;.zlJ Jau prasidėjo kova, ku 
diplomatų ir VLIK’o atsto

Majevskį, kuris rimtame 
paryžiaus lenkų “Kultūros”

sus. kas tik nepasitiki sovie
tų tvarka, kas abejingas
komunistų linijai.

Karo metu Berija or-
nos, Stalinui kailį padžio
vus. kasdien buvo laukia
ma. Slaptosios policijos ko- 

Lietuvos nepriklausomybę ;jmisaras Berija jau arestuo- 
pareikštas pageidavimas ta? ir apskelbtas “Sovietų

vų komisija, kuri paruo 
medžiagą, reikalingą ginant

sušaukti lietuvių politinę 
konferenciją Amerikoje š. 
m. lapkričio mėnesi ir ap
tarta jos apimtis ir užda-i 
viniai; tartasi ir kitais “še
fo” ir VLIK’o bendradar
biavimo klausimais.

Kalbėta ir neoficialių at
stovų prie vyriausybių, kur 
nėra Lietuvos diplomatinių 
atstovybių, .skyrimo reika
lu. . Lozoraitis pareiškė,

liaudies ir partijos priešu, 
"svetimam kapitalui parsi
davusiu kriminalistu.” ’

Vadinasi, galvariezas Ma- 
lenkovas savo konkurentą, 
galvariezą Beriją, nugalė
jo.

Paskelbimas, kad suim
tasis yra “liaudies ir parti
jos priešas,” ir magary 
cioms dar “svetimo kapita
lo kriminalistas,” reiškia

paskendo laivas "Tren- 
cant”; 1950 metais birželio 
mėnesi paskendo karo lai
velis “Tallho”; tais pačiais 
metais rugsėjo mėnesį lėk
tuvnešis “Vengeance” taip 
pat nukentėjo. Tais pačiais 
metais Uiat saloje dėl aiš
kiai sabotažo veiksmų pa
skendo povandeninis laivas 
“Affrey”; tada kartu su juo 
paskendo 75 jurininkai. Be 
šių karo laivų per tą trum
pą laiką nežinoma ranka 
paskandino keletą prekybos 
laivų. Per paskutinius tre
jus metus anglų jurų saugu
mas yra nustatęs 87 sabota
žo aktus. Neabejojama, 
kad to sabotažo veiksmų 
galai susieina anapus gele
žinės sienos, su kurios vals
tybėmis iki šiai dienai Ang
lija yra linkusi prekiauti ir 
prekiauja: laivai lai žūva, 
prekyba pasilieka prekyba; 
anglai iš seno yra Įpratę su 
laukiniais prekiauti. O iš 
laukiniu nedera džentelme-

žurnale siūlė lenkams atsisakvti Vilniaus ir Lvovo. , . ... . . ...
Ne visi lenkai galvoja «anlzav0 h kią žmogžudžių

organizaciją "Smert,” kuri 

Lietuvoje veikia “stribų” 

vardu.
. ,t., . . . T. Stalinui minis, Berijosji Vilnių pripažįsta Lie- .... , , . J

J. .ii- i padėtis buvo kiek susvyramai ar Mf> i • J , ..vusi; dabar vėl jis yra savo 
padėties viešpats.

taip> kaip tie kariškiai, bet 
iki šiol dar nė viena jų par
iją nėra aiškiai pasisakiusi, 

ar
tuvai, ar ne.

kad ta teise priklauso tiki . ,
• _ „ vt tv’ • • i pagrindą mirties bausmei,jam, o v LIK o pirmininkas U , , •J ... ., , . j Malenkovas jau fnri 1

‘“"„S t’“ ^“Ižviną paruošų. 
ę ’ ,aKad prie to prieis, buvo 

jau senai laukiama; tik ne
buvo aišku, kuris kurį p‘a 
piaus: Malenkovas Beriją, 

j ar Berija Malenkovą. Bet 
giltinė visą laiką po Krem
lių sukinėjosi, nes du dik
tatoriai negali ilgai vieno, 
ietoj gyventi.

Paskutiniame komunistų 
partijos suvažiavime Mask 
voje Stalinas paskyrė Ma
lenkovą savo Įpėdiniu. Bet 
tokiam Stalino testamentui 
Berija buvo priešingas. Ir 
kai tik, Stalinui mirus, dik 
taturos varžtai atsipalaida
vo, Berija tuojau pradėjo 
Malenkovo šalininkus “lik
viduoti.” Jo nuversti dik-

teigė, kad 
seniau buč
kius atstovus skirti "Šefui” 
ir VLIK’o pirmininkui susi
tarus. Tas klausimas taip 
ir paliko neišspręstas.

JAU ŽINO KAIP 
TURAVOTI

Mes rašėme, kad mūsiš
kiai komunistai dar nesusi
gaudė, kaip aiškinti neva 
pakeistą Maskvos politiką 
tautinių respublikų atžvil
giu.

Bet jau prabilo ir jie. 
“Vilnis” (Nr. 157) rašo 
kad jai—
“visuomet išrodė, kad ten 
lietuvybė stiprėja ir kad tau-

NAUJAS STRIELČIUS
V e r d u n o (Montrealio 

priemiestis) lietuvių klebo
nas leidžia lapeli “Aušros 
Vartai” ir birželio 13 d. .. . , . ,
laidoj jisai džiaugiasi, kad (,žiai kuriuos nufelun

ka šlykščiausi pasauly vai- 
tojami keiksmai. Jo rankų 
ilgi, giltiniški pirštai nedre-

aukų, negu paprastai. Ko
dėl taip atsitiko? Štai prie 
žastis:

tinė kultūra ten netruk,!,.. tatoriukai Gruzijoj ir Uk- 
ma. kyla , nauja lyg,. a„k<- „ainoj MaIenkovo

šulai.
Malenkovas pamatė sau 

pavojų—pamatė, kad Beri
ja kasa jam duobę. Todėl 
jis slapta suorganizavo sa
vo sėbrus ir nutarė Beriją 
“likviduoti.”

tesnj ir tobulesnį.”

Ar “Vilnies” rašeiva ne
gaus už tuos žodžius i kai
lį? Jis mano, kad ten nie
kas lietuviškajam darbui 
netrukdęs, o Maskva juk 
sako, kad trukdė ir net la
bai, todėl gavo barti ir bu

“. . . taip atsitiko dėlto, kad 
keletas žmonių paklausė at
nešti pinigus klebonijon ir 
■nelaukė klebono atvykstant 
su revolveriu rankoje.”

Taigi “Aušros Vartai” pa 
sako, kad Verduno klebo
nas nuvyksta “su revolve
riu rankoj,” jeigu kuris pa- 
rapijonas nepasiskubina at
nešti pinigų klebonijon.

Atsimenam, .laisvoj Lie
tuvoj vienas dvasiškis mėg
davo šaudyt iš revolverio 
per rinkimus, kai jam sa
kant ant bačkos prakalbas 
žmonės parodydavo nepri
tarimo. Dabar panašus 
strielčius pasirodė ir Kana
doj. '

JAPONAI REIKALAUJA 
OKINAVOS

Japonų parlamentas rei
kalauja grąžinti Japonijai 
Okinavos salą, kuri yra 
amerikiečių okupuota ir 
tvarkoma. Joje yra įreng
ta didžiulė Amerikos ka- 

Kai jau viskas buvo su-'riuomenės bazė.

niškumo laukti.
Bet toliau matą anglų po

litikai pradeda atvirai saky
ti, kur gi einama? Pagal 
A. F. G. L. Agency, New 
York, apskaičiavimus, so
vietai šnipinėjimo reika
lams kasmet išleidžia 110 
milionų dolerių. Užsieniuo
se, tame skaičiuje ir Ame
rikoje, dirba 17,800 sovietų 
šnipų. Tai sovietų vidaus 
reikalų ministerio L. P. Be
rijos nematomoji, slaptoji

Kas jį arčiau pažino, tie 
sako, kad iš jo rudų, stik 
linių akių nepaliaunamai 
trykšta žiaurumas, piktybė; i armija, 
pro jo suplotas lupas prasi- Nekomunistinis pasaulis 

šnipinėjimo tikslais L. P. 
Berijos yra padalintas į 34 
rajonus. Žymesnieji centrai 
yra Paryžiuje, Buenos Ai
res, New Yorke, Kaire, Del- 
hi ir kitur. Kiekvienoje 
SSSR veikiančioje užsie
niuose pasiuntinybėje yra 
šnipinėjimo viršininkas, 
dažnai pasiuntinybės tarny
boje nežymus asmuo.

Dabartinis SSSR pasiun
tinys Washingtone savo 
metu šnipinėjimui vadova
vo Kanadoje. Iš ten pa
spruko, o dabar štai pasiun
tiniu atvyko į JAV.

Sovietų Šnipų Gaudymas
Šių metų pavasarį Vaka

rų Europoje išardyti du žy
mesni sovietų šnipų lizdai. 
Vienas jų, taip vadinamas 
“Raudonoji Kapela,” pra
dėjo veikti Vokietijoje nuo 
to laiko, kai Maskva su 
hitlerine Vokietija Lietuvos 
ir kitų valstybių sąskaiton 
pasirašė slaptą sutartį tiks
lu pasidalinti kitų valstybių 
žemėmis. Jų derybų metu 
nejučiomis sovietų šnipai 
Vokietijoje surezgė šnipų 
tinklą. Kai bolševikų oku
pacijos metu vokiečiai vyk
dė repatriaciją iš Lietuvos, 
jau tuomet rusai pradėjo 

(Nukelta į 7 pusi.)

ba tik tada, kada jis numa
tytai aukai pradeda veidus 
šveisti.

Taip, L. P. Berija yra 
vienas iš tų žmonių kankin
tojų, kuris turi tam tikrą 
malonumą tardomus kan
kinti. Kankinti iki mirties.

Ir dabar, nors jau būda
mas visų čekistų viršininku, 
atseit SSSR vidaus reikalų 
ir saugumo ministerijų mi
nisteriu, Berija nevengia 
užeiti į kalėjimų tardymo 
kambarius ir tardomuosius 
pakankinti, savo tardymo 
“meną” parodyti.

L. P. Berijos rankose yra 
visas saugumo tinklas, ta
me skaičiuje ir kariškas. Jo 
vidaus taip vadinama sau
gumo kariuomenė siekia 
per du milionu gerai gink
luotų vyrų. Todėl Berijos 
prisibijo net aukšti kariš
kiai. Jo daug kas neken
čia. Vieni jo nekenčia kai
po kaukaziečio, Stalino tau
tiečio; kiti jo nekenčia dėl 
to, kad dėl jo daug karių 
yra nukentėjusių. Bet bent 
'iki šiol niekas nedrįso pa
kišti jam koją. Pats L. P.
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BAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NKPBAAO

Brocktono Naujienos
Uždaro Mokyklą? ‘lietuviškai niekas nemokė, 

Pi ieš kelias savaites kie-Į arka mokė nepakankamai, 
honas .Strakauskas paskel- tik dėl akių. Dėl to daug 
bė bažnyčioje per pamal- kartų buvo pas klebonų Vi
das, kad jis uždarus šešta-’suomenės atstovai, bet kle- 
dieninę lituanistikos mo-'tonas vis aiškino, kad tų 
kyklą. Jos vietoje atida-Įdalykų pertvarkyti, jis ne- 
rąs vasaros lituanistikos galįs. Paskutinį kartą tais 
mokyklą, kurioje mokysią klausimais kalbėta ne taip 
vienuolės ir kunigai, šios jau senai.
mokyklos autoritetas busiąs ■ Iš visos šitos istorijos pa- 
ne Petras, Antanas ar kitas sidaro aiškus klebono tiks-
koks nors neaiškus asmuo,*lai ir veikimo budai. Mo- 
bet jis pats. Uždaromoje kyklos uždarymo paskelbi- 
šeštadieninėje mokykloje mu bažnyčioje jis parodė 
nebuvę nieko gero. Ten bu-(visai parapijai, kad yra 
vęs nepasitenkinimas, vykę priešingas tos mokyklos 
ginčai ir tt. Dabar jis savo Į veikimui. Dar daugiau: ji- 
autoritetu pertvarkysiąs sai viešai apkaltino tą mo
tuos dalykus. (kyklą nesama' tvarka. Jei

Ši žinia nuėjo per bažny- jis butų turėjęs nuoširdų 
čią, kaip elektros srovė. Už- norą geriau sutvarkyti lie- 
darymas tos mokyklos yraUuviškų dalykų mokymą, 
lygus atėmimui lietuviams butų pranešęs apie tai su- 
paskutinio galimumo pamo- sirupinusiems tėvams, pasi- 
kyti savo vaikus lietuviškai taręs su patyrusiais moky- 
bent porą valandų per sa- tojais ir kitais, kurie tuo do- 
vaitę. Mokyklą uždaro lie- misi. Bet ne, toks kelias 
tuvių parapijos klebonas, yra priešingas tikslui, kurio 
kuriam lietuvybė -neturėtų jis siekia.
būti svetima jau vien dėl to, Į Nauja Bažnyčia, Sena 
kad jis iš jos duoną valgo.; Dvasia
Žadamas pakaitalas vasa-1
ros lituanistikos 
pavidalu atrodo

AUDRA SUARDĖ PARODĄ

Peorios mieste, Illinojuje, buvo ruošiami fėrai pasipiniga
vimo tikslu. Staiga užėjo audra su perkūnija ir suardė 
visą parodą. Aštuoni asmenys buvo sužeisti.

Gegužės 17 d. arkivys- 
dau°iau KUPas Cushing pašventino

mokyklos1

bus renkamos. Ką tas ben-į Į į PenūSyliailijoS 
dro turi su bažnyčia ir Die- K/aeiibli
vo žodžiu? Argi bažnyčia! r\(lbįįKlU
ir Dievas yra priešingi Lie-
tuvos išlaisvinimui? Ar bol- Mano draugas Antanas 
ševikus į Lietuvą atsiuntė.BaČėnas man rašo:
Dievas? I “Pranai, aš jau nebedirb-

Motinos Dieną klebonas s*u- Dirbti galiu, ir noriu, 
mokė: mums reikalingos ne >r esu stiprus kaip mulas,

“New Kensingtono apy
linkėj 1920 metais anglia
kasių unijai priklausė 14,- 
500 angliakasių, o 1953 me
tais jų bėra tik 6,500. Ka
syklų buvo 17, o šiandien 
tik 8; kitos jau uždarytos. 
Musų miestelyje buvo 100 
lietuvių šeimų, o dabar be
liko 50. Jaunesnieji išva
žinėjo kitur darbų ieškoti, 
o senieji laukia eilės vykti 
pas Abraomą į dangaus ka
ralystę.

“Jaunimas nieko nesi
moko. Jų profesija—auto
mobilis, merginos, beisbo
las ir futbolas. Politika 
jiems nerupi; jie gyvena ki
tų protu.”

Taip rašo senos kartos 
lietuvis angliakasis, išėjęs 
reikalingą mokslą ir pasie
kęs inspektoriaus laipsnio 
įvairių mažesnių pareigūnų 
kasyklose iš lietuvių tarpo 
yra buvę, bet inspektoriaus 
laipsnio bus tik vienas An
tanas Bačėnas tepasiekęs. 
Jei jis butų politikierius, tai 
įo ir į pensiją gal nebūtų 
varę.

Frank Lavinskas.

Kas Girdėt Chicagoje
Gražus Pavyzdys (Lietuvos savanoriai 1918 

Juozas Liubinskas šiomis1”1^ st°j° i ginkluotas ei
senomis paaukojo po $10 les atrėmį 3au » Lietuv»

; besi veržiančius rusus.
IBALF’ui, Vasario 16 Die

nos Gimnazijai ir lietuviu L . ... . ,
vargo mokykloms Vokieti-^* Mdlens Atgavo Šeipą
joje, ir $5 vaikų vasaros ko- Povilas Milleris, Chica- 
lonijoms Vokietijoje. Liu
binskas yra apie 70 metų 
amžiaus, dirba tik viena

gos Lietuvių Draugijos sek
retorius, žinomas Chicagos 
visuomenės darbuotojas,

žmona. Sūnūs tarnauja prieš kiek laiko sunkiai sir-
JAV kariuomenėj. Nežiū
rint į visa tai, jis nepamirš
ta ir opiųjų visuomeninių 
reikalų.

Kokius kalnus butų gali
ma nuversti, jei ir daugiau 
uždirbantieji butų 
dosnus.

NEW BRITAIN, CONN.

Dėl To Kryžiaus
Paskutiniajame “Kelei-

pasiteisinimu ir akiu dumi- nauJ3 Brocktono lietuvių'tautininkės motinos, bet bet man nebeleidžia dirbti, 
mu negu nuoširdžiu noru bažnyčią. Kažkodėl klebo-[katalikės. Kas tie mes?(Tu» sako, tiek metų dirbai,

’ ’• ’-•*- .................. • Mano

paiaiRo lietuviai, o ne Kata- na

go. Visas ligas jis betgi 
įveikė ir vėl stojo į darbą.

Atostogas jis praleido są- 
v o brolio vasarvietėj, 
Rheinlander, Wis. Čia jb 
brolis turi net 7 vasarna-

tokie mius, vieną išimtinai jauna
vedžiams “medaus mėne- 

—:— siui” praleisti. Povilas ge-
Lankėsi iš Bostono rai pasilsėjo ir sustiprėjo.

prieš kelis metus atvykęs jš La.krodu.inlw
Vokietijos, Bostone dirbąs' Lietuvos kariuomenės bu- 
savo specialybės darbą, da- vęs pulkininkas, Antanas 
bar lankėsi Chicagoje. Bos- Tveras , tremtyje išmoko 
tone jis savo žinioje turi laikrodininko amato. At- 
net kelis inžinierius. Nese- vykęs į Chicagą jis kurį lai- 
nai jo paruoštas labai svar-ką dirbo žinomoj Marsh- 
baus tilto projektas buvo fieldo firmoje, taisydamas 
pripažintas geriausias. įjos laikrodžius. Dabar jįs

' —:— i gavo registruoto laikrodi*
Maskvos Tarnai Nupirko i ninko vardą ir atidarė savo 

Svetainę ' laikrodžių taisymo dirbtu
vę.vio” numeryje buvo rašytai 

apie kryžiaus žuvusiems už 
laisvę pašventinimo iškil
mes. Aš tą aprašymą noriu 
papildyti.

Prie kryžiaus kalbėjo adv. 
A. Palaitis, ragindamas lie
tuvius būti vieningus ir 
dirbti dėl Lietuvos atvada
vimo ; kalbėjo Connecticut 
valstijos senatorius Wil- 
liam A. Purtell, linkėdamas 
visoms pavergtoms tautoms 
atgauti laisvę, ir vyskupas 
Padolskis.

Kryžius kaštavo kelis tūk
stančius dolerių. Ar buvo 
reikalinga juos išleisti tam 
kryžiui? Čia, New Britai- 
ne, yra 10 katalikų bažny
čių, bet nė viena tokio kry
žiaus nestatė. Senieji lie
tuviai mano, kad tuos pini
gus buvo galima kitiems 
reikalams sunaudoti. -

Žiūrėkite, kiek daug yra 
badaujančių ir sergančių 
vaikų ir senelių Vokietijo
je! Galima buvo jiems tuos 
pinigus nusiųsti. Kiek aša
rų butų nušluostyta! Paga
liau, ir čia, vietoje, lenkai, 
pavyzdžiui, turi savo prie
glaudos namus našlaičiams 
ir seneliams; švedai taip 
pat turi namus našlaičiams. 
Žinau, kad juose buvo pri
glaustas ir lietuvis našlaitis. 
Taigi butų kur ir čia nau
dingai pinigus sunaudoti.

Kryžių sumanė dipukai. 
Ir šventinimo iškilmėse te
buvo matyti dipukai ir mo
terys.

Am. Pilietis.

Jie nupirko Halsted gat-j 
vėj esančią “Mildos” sve-! 
tainę ii- ją atremontavę ren
giasi čia susikurti gerą gūž
tą.

Chicagietis.

AKRON, OHIO

Rugpiučio 2 Rengiamaą 
Piknikas

Baz
nvčiai naujas šv. Kazimiero 
vardas buvo duotas daug 
anksčiau. Todėl krikštynų 
vardas su pašventinimu vi- 

Nebuvo reika- 
ir niekas ne

liau galėtų mokyti vienuo- &iau Pailgų suneštų.
lės ir kunigai, kurie ir pa
tys gerai lietuviškų dalykų 
nežino, negu Lietuvos paty
rę mokytojai.

Žmonėms
apie klebono pakeltą mo
kyklos uždarymą, iškilo dar 
kiti klausimai. Pasirodo,

likai. Bažnyčioj kalbėk 
apie bažnyčios reikalus,
tautybės neužkabinėk. Lie-jti pensiją iš mainų kompa 
tuviai be tavęs žino, kojnijos po 100 
jiems reikia. Aplink ma-'natvės pensijos doierisn 
tome daug katalikų: airių, per mėnesį. Taigi vienam 

krikštijo, tik šventino. Betįlenkų ir kitų. Bet ar jie pa-!užtektu sriubai, o ir laiko

besikalbant >ai nesinso- 
lo krikštyti

klebonas kvietė visus ne įldeda musų tautai?
kad ne klebonas tą mokyk-1 Pašventinim^’ bet i “krikš-j Vieną sekmadienį 

Iš anksto per pa- džiu klebonas šaukia 
aiškino,

lą buvo sukūręs ir ne Jis ty»as-
buvo jos šeimininkas, taigi TY1°ksius
jis negali jos ir uždaryti. 
Prieš trejus metus su puse 
mokyklą įsteigė ir visą lai
ką ją išlaikė Tremtinių Ko
mitetas. Mokykla naudojo
si tik parapijos patalpomis. 
Tad klebono paskelbimas 
apie mokyklos uždarymą 
yra panašus į namo savinin
ko paskelbimą, kad jis savo; 
nuomininką nuteisia mirti. 
Dėl tokio sprendimo nuo
mininkas tikrai galės gy-

per pa- 
kad i

“krikštynas” niekas neina 
“tuščiomis rankomis.” Žmo
nės paklausė ir sunešė apie 
54,000. Apsimokėjo iš 
šventinimo daryti “krikšty
nas.”

Naujoj bažnyčioj nema
tyti naujos dvasios. Vifcka? 
vyksta, kaip senoj. Dievo 
žodį maišo su kitais daly
kais. Sako, auksas ir pe
lenuose žiba. Tas tiesa 
Vienok pelenais užversto

venti, jei tik norės. Jis tu- nematysi. Neretai
rėš tik pasiieškoti kito buto,|į® pasalinių dalykų sunku 
kurio savininkas jo netero- įsimušti ir Dievo žodžiui.
vizuos. Andai klebonas naujoj

Įdomu ir tai. kad šešta- bažnyčioj aiškino: su au 
dieninė lituanistikos mo-Įkomis jus “apgaudinėja.” 
kykla buvo įsteigta todėl,'Suprask, Lietuvos reika 
kad parapijos mokykloje lams neaukok. Jis negalė 
lietuviškų dalykų ir tikybos siąs tylėti, jei dar aukos

I

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var- 
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
09 Broadvray, S** t h Boston 27,

Pagal veikiančius po
tvarkius man priklauso gau-

lutų pasisukti apie brune- 
£ir_ tęs ar geltonplaukes.

JiS “TIr pradėjau as tos pensi-melsis, kad Dievas neatleis
tų tiems, kurie parašo laik-Jos ieškoti. Oi tu varge 
ražčiams apie ką jis per pa- mano - ^ai nueini Į įstai- 
mokslą kalba. Ar taip Die-'š^ gauni popieriaus pundą, 
vas mokė? Aš poteriuose,turi atlikti išpažinti iš viso 
kalbu: “atleisk musų kal-’gyvenimo. laip dar ir tė
tės, kaip mes atleidžiam sa-!bevaikstau nuo Amosiaus 
vo kaltininkams.” Argi'piie Kaipošiaus- ir nežinr-.- - i-,.. . •_  __ ii. ■ i.....Dięyas 'neliepę myĮg^yisus į ar greit tuos. kryžiaus ke- 
ir melstis už nuodėmių at-įbus baigsiu, 
leidimą? “Skaičiau tavo atsimini

mų knygą. Įdomi knyga ir 
naudinga, ypač naujiesiems 
angliakasiams. Joje tu gra
žiai aprašei anų laikų ang
liakasių gyvenimą.

“Žinai, dabar jau ir ka
syklos kitaip atrodo. Aš 
tau esu kartą rašęs, kad ne 
trukus mulą ir angliakasių 
anų dienų Įrankius tik mu- 
zėjuose bepamatysime. Gal 
galų gale ir angliakasis at
sidurs muzėjuje ir tik tavo 
knygoje apie ji begalėsime 
pasiskaityti.

“Mums paprastų Įrankių 
—grąžto, kablio (pikio), 
kastuvo—nebereikia, nebe
reikia skylių gręžti ir di 
namitu ar paraku sprogdin 
ti. Pastatė tokias mašinas, 
kurios graužia anglį taip, 
kaip triušis morkas. Trys 
vyrai su ta mašina per 7 va
landas prikerta anglies 400 
tonų. Ji pati ir pakrauna. 
Tu gal nenorėsi tikėti, bet 
taip yra.

“Mažėja ir angliakasių 
skaičius. Štai, Hanvick ka
sykloj seniau dirbo daugiau 
negu 1,000 darbininkų, o 
šiuo metu tik 285. Seniau 
per savaitę dirbome 5 ar 6 
dienas, o dabar tik 3-4 die
nas. O anglies prikasama 
daug daugiau

Paskutinį kartą klebonas 
sumaišė man rožančių kal
bėti. Ne kur kitur, bet baž
nyčioje sumaišė. Kalbu ro
žančių ir girdžiu: klebonas 
kalba apie mokyklos užda
rymą. Argi čia mitingas 
mokyklos reikalais? Man 
nereikia mokyklos, mano 
vaikai suaugę, aš atėjau pa
simelsti, tam gi ir bažnyčią 
statėm. O klebonas vis kal
ba apie mokyklą. Pikta pa
sidarė. Lyg bažnyčion rei
kia eiti skelbimų ir prakal
bų klausytis. Nori kalbėti 
apie mokyklą, šauk tėvų su
sirinkimą, kalbėk ir jiems 
duok kalbėti. Bažnyčioje 
vieta tik Dievo žodžiui. Dėl 
tos mokyklos išėję iš baž
nyčios žmonės kitaip kalba, 
negu klebonas bažnyčioje. 
Kam kelti prie altoriaus da
lykus, dėl kurių bažnyčioje 
negalima gaut balso?

Tokioje pelenų krūvoje 
auksą nelengva rasti. No
rėtųsi bažnyčioj girdėti tik 
Dievo žodį. Dabar lyg iš
eitų, kad mums reikėjo la
biau naujo klebono, negu 
naujos bažnyčios.

Parapijonas.

Remkit biznierius, kurie 
| skelbiasi “Keleivyje.”

HUDSON, N. Y.

Naujieniečiai Atostogauja
Vieni grįžta, kiti išvyks

ta. Grįžo A. Mironas, J. , .
Tarnas ir M. Šileikis, išvyko į1?™’ Akroneruosia pik- 
K. Paliliunas ir B. Paiiliu-!™’’ P"*8
naitė. Šileikis be abejonėsĮ* A“gust>± E?S T”"' 
bus ką nors gražaus garnio- P"*!?.’ 773 ,Blss°n Avf
je pamatęs ir savaip'drobė-:Bla(!z.,a ,bus 7 vaL JM>.P,.e.t‘ 
je atkūręs į Tvengejai maloniai kviečia

visus dalyvauti.

LSS 20-toji kuopa ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos

Diria kad ir Karšta
Istorikė V. Sruogienė 

prakaituoja paežeryje ruoš
dama medžiagą Lietuvių 
Enciklopedijai ir rašo Lie
tuvos istoriją vaizduose. Ji 
nori duoti tokią istoriją, ku* 

-4ik-hutų įdomi ir dideliefnš 
ir mažiems.

Rašytojas Antanas Rū
kas redaguoja .Mykolo Sle-

Rengėjų Komitetas.

MARIANAPOLIS, CONN.

Vienuoliams
Piknikas
V '

Nepavyko?? >•* •
Liepos 4 d. Marianai 

vienuoliai buvo- ; sųre^ 
pikniką kad pasipinigai 
Bet biznis nelabai pavyko, 
r.es žmonių atsilankė ne- 

ževičiaus gyvenimo aprašy-idaug. Galima buvo pašok
iną, kurį nori išleisti jo ti, išsigerti “kleboniškos,” 
vienminčiai. Sleževičius bu-bet daugiau nieko nebuvo, 
vo valstiečių liaudininkų Aš esu buvęs jų piknike se* 
vadas, žymus Lietuvos vai- niau; tada žmonių buvo 
stybės vyras. Jo paraginti daug daugiau. Buvęs.

AR ŽINOTE I
Kas dabar gali atsitikti Rusijoj kai mirė jos dikta

torius Stalinas?
Ką reiškia raidės LRS?
Kokios Lietuvos nori lietuviai vyskupai?
Kokia yra Anglijos Darbo Partijos užsienio politika?

AR GIRDĖJOTE

Gražus Pavyzdys Kitiems
“Keleivio” skaitytojas 

Teodoras Galinionis nese
nai užbaigė komercinio me
no mokslus (commercial 
art and design) ir gavo dip
lomą. Jis į Ameriką atvy
ko prieš 4 metus su šeima 
ir pašventė 3 metų vakarus 
ir laisvalaikius mokslui ir 
tobųlinimuisi. Netrukus pra
dės dirbti naujoje profesi
joje.

Linkime pasisekimo!
—J. S.

Kaip vystėsi ir veikė lietuviškos mokyklos Klaipėdos 
krašte?

Kodėl .Jugosiavijos diktatorius Titas atsuko savo 
veidą į vakarus?

Ką reiškia “žmogaus teisės,” kaip jas apibudino 
Jungtinės Tautos?

Visi šie ir daugybė kitu klausimu rūpestingai gvildenami 
ką (ik išėjusiame antrame siu metų žurnale “Darbas” 
numery. Tai 32 puslapiu leidinys su gražiais viršeliais. 
Atsiųskite 25 centus Jungtiniu Valstybių pašto ženkle
liais arba pinigais ir gausite šį numerį susipažinimai. O 
dar geriau, paimkit gabalą oopierio, parašykit savo pilną 
adresą. įdėkit vieną dolerį ($1) ir atsiuskit žemiau paduo
tu adresu. Už SI gausite žurnalą ištisus metus. 4 kartus. 

“DARBAS” EINA JAU 7 METAI. LEIDŽIA LDD.
Adresas:

DARBAS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.
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Kai Audra Išeina iš Proto
Prieš keletą savaičių ne- oras Jcyla į viršų, o šaltas 

paprasti viesulai siautė oras veržiasi žemyn. .Šiltas* 
Massachusetts, New Hamp | oras, verždamasis į viršų, 
sliire, Michigan ir Ohio vai- kartais pradeda suktis ver- 
stijose. Pirmojoj iš tu yal-įpetais labai dideliu greitu- 
stijų viesulas nusiautė \Vor-|tr.u. Toks oro verpetas tai 
cesterio apskričio vietoves, ir yra tornado. Tokiuose 
o Michigan valstijoj skau- oro verpetuose oras sukasi 
džiai nukentėoj Flint ir kiti nuo 200 iki 500 mylių perį 
kaimyniniai miestai. j valandų greitumu. Nieks

Viesulai minėtose valsti- to oro greitumo nėra išma- 
jose tęsėsi trumpai, gal p<> tavęs, bet apie verpeto su- 
pusvalandį. .Jie siautė siau- kimosi greiti spėjama iš to, 
ru ruožu, gal apie ketvirta
dalį mylios platumo, ir nu-

kokius daiktus jis pakelia 
ir kokius pastatus sugriau- 

mylių. na. Vienas tornado, 1913 
trumpi metais gegužės 27 d., už- 

di- klupo keleivinį traukinį 
net: tarp Seattle ir Chicagos.

Į Viesulas atplėšė penkis plie- 
Amerikiečiai tokias trum- ninius 64 tonų sunkumo va- 

ir pašėlusiai stiprias, gonus nuo lokomotyvo ir 
‘ numetė juos nuo bėgių. 

Massachusetts tornado 
W o re esteryje mėtė automo
bilius, griovė namus, o vėjo 
dūkimas nupešė plunksnas

keliavo tik 20 ar 30 
Bet nuostolių tie 
viesulai pridarė kaip 
džiuliai uraganai ar 
daugiau.

pas
audras vadina “tornado, 
kartais vadina jas “tuist’e- 
riais.” Tokių viesulų tik 
Amerikoje ir tepasitaiko. 
Kiek panašus viesulai siau

MALDV NIEKAS NEKLAUSO

Tėvas valstijoj sausra pridarė labai daug žalos ūkinin
kams: išdžiuvo laukai ir pradėjo stipti gyvuliai. Kunigai 
nutarė šitą nelaimę panaudot savo tikybos sustiprinimui.

Suruošė pamaldas, pradėjo žegnoti žmones, skaityti bib
liją ir liepė visiems stovėti galvas nulenkus. . Bet lietaus 
kaip nėra, taip nėra. Burtais jo nepadarysi.

mus, įkišdavę savo nosį net 
į didesnius buto baldus— 
spintas.

Partizanų veikla Lietu
voje jai irgi žinoma. Nors 

jji nepažįstanti provincijos, 
tačiau girdėjusi, kad parti
zanų Lietuvos miškuose yra 
daug.

Dar Kaune gyvendama 
dažnai ateidavusi su vai
kais prie Vytauto Didžiojo 
muzėjaus. * Muzėjus esąs 
uždarytas ir saugoja du po
licijos pareigūnai.

Kai jai atėjęs laikas grįž
ti į Vokietiją, jos šeiminin
kai labai apgailestavę, 
nes ja esą labai pasitikėję 
ir su jais gražiai sugvvenus. 
Pagal jos teigimą, šeiminin
kai buvę labai malonus vo
kiečiams. Ta proga šeimi
ninkai ją apdovanojo kuo 

net pinigais ir 
lietuvišku veika- 
vėliau, tikrinant 

rusai atėmę vi-

galėdami, 
ktokiu tai 
lu, tačiau 
jos daiktus,

čia Kinijos jurose ir Japo
nijoj, kur jie yra vadinami 
“taifūnais.” Garsi savo 
“taifūnais” yra Okinauos bet 
sala, kurią amerikiečiai 
1945 metais užkariavo iš

nuo paukščių.

sas iš
vanas 
70 rubliu.

Lietuvos gautas do- 
ir net pinigų likutį,

—Tegul bus pagarbintas, —Tai bus atvaizdas, tė- 
Maike! ve.

—O ką daugiau tėvas pa- —Enivei, tu žinai,
sakysi? ke, ką aš mininu.

—Atėjau pasakyt tau ge- —Bet kur ir kam 
rą naujieną, Maike.

—Žinau ir aš, tėve, kad 
Malenkovas Maskvoje pa-

Viesulo verpeto pačiame 
viduryje yra labai ramu, 

tas “ramumas” yra la- 
apgaulingas. Verpeto 

vidurys yra labai ramus, ja-

PLB Vok. Inf.

japonų ir kur dabar yra me oro spaudimas „_d ,abaj 
amerikiečių stipri oro baze. —... _______mažas ir kai to ramaus 

Jau 35 metus Amerikos verpeto viduryje atsiduria 
oro biuras (metereologi jos namai, tai jie dažnai suai- 
biuras) registruoja visus žėja dėka oro

savo atvaizdą paliko, tėve? | krašte įvykstančius viesulus namo vidaus.
(tornado) ir jau yra jų už- dažnai matosi

Mai-

ji tą

mens.
Fi paliko ji ant ak

dažnai 
spaudimo iš 
Po tornado 

namo sienos

Rusu Pilnas Kaunas ir Vilnius

siBauge Berija.
—Ju rait, Maike. Ma-’ “ir vejas J0 

lenkovas gerai padarė. Da- —žinoma, kad ne. Ma- 
bar tik reikėtų, Kad ir jį kas tai, ji mokėdavo daryt cu-, 
pasmaugtų. 'aus. Sykį kažin koks bied-

—Gal ir pasmaugs. niokas paprašė jos almuž-
—Na, tegul jie tenai visi nos. Pinigų ji prie savęs 

galą gauna; bet aš, vaike, neturėjo, ba tais laikais 
norėjau tau geresnę naujie- moterys paketbukų dar ne-J jau 
ną pasakyti. . j nešiojo. Taigi ji atsisėdo

—Na, o ką taip? ant akmens ir atkišo tam
—Nauja eudauna vieta ubagui savo koją. Ve, sako, 

atsidaro. : mano šiušiai vra pakaus-
—Kur. :tyti auksinėm patkavom;
—To tai aš dar nežinau. »ai tu nusiimk tas patKavas,
—Tai iš kur tėvas žinai, -r busi bagotas. Taigi ant 

kad tokia rietą atsidaro? ;t0 akmens, Maike, kur ji
—Vienas dipukas, Maike, ^ėjo, ir paliko jos pikče- 

musų ns-
—Tėve, aš čia noriu pa

dalyt pastabą.
—Kokią pastabą?

raportavo apie tai 
Sčeslyvos Smerties Susai - 
dėt Sako, kaip jūsų susai- 
dė laukia laimingos smer
ties, tai gal išmestų kokį 
šimtą dolerių aukų ant šito 
reikalo.

—Man visgi neaišku, tė 
ve, koks čia reikalas.

—Bet tu girdėjai. Maike. 
kad kitąsyk ant svieto gy
veno šventa karalienė Jad
vyga, ar ne?

—Tokios karalienės nie 
kur nebuvo, tėve. Lenki-

nenunešė?
kaip išlenktos į lauką, lyg kas išĮpasiekusi Kauną.

Geri lietuviai

Vokietaitė, kelerius me- patys rusai. Apie tai buvę 
tus išbuvusi Lietuvoj ir su- galima spręsti pagal tai, 
grįžusi į Vokietiją, pasako- kad pas juos daug ko tru- 
ja, kad ji karui baigiantis kę: indų, baldų, būtiniausių 
buvusi vaikų prieglaudoje namų apyvokos reikmenų ir 
Gumbinėje, nes jos tėvai net lovoms baltinių
karo metu žuvę. Iš ten ji jos šeimininkai per ke- 
pasukusi Lietuvos link ir j,a

registravęs ne mažiau.

5,509 (iki šių metų pra- vidaus butų jas pastūmėjęs 
’džios). Nuo viesulų Ame- Į lauką. Tokiame ramiame

per
«*s dienas nebūdavę na- 

' muose, nes turėdavę daug 
darbo teatre. Pareidavę 

našlaitę, priėmę ir, neilgai pietų metu ir poilsio į 
rekomendavęrikoje per 35 metus žuvo verpeto viduryje oras yra trukus, ją reKomenuavę namus. Laisvalaikius pa

tiki šių metų pradžios) 7,- labai suretėjęs, kaip ant vienai artistų šeimai, pas naudodavę savo šeimai, nes 
994 žmonės. Jei pridėti aukšto kaino, ant kurio už- kurią

metų aukas Michigan. lipęs žmogus nebegali kvė-Įdarbo 
o oro spaudimas iš šį bei

;ių
Massachusetts įr kitose vai- puoti,
stijose, tai aukų skaičius namo vidaus, užpuolus tor- dėti. 

persirito per 8 nado viesului, lieka norma- 
tukstančius žmonių, o su- lūs h' todėl dažnas silpnes- 
žeistų skaičius sieks virš nis namas subyrėja arba iš- 
100,000 žmonių. Turto nuo- kraipo savo sienas iš vi- 
stoliai per 35 metus apskai- baus.
čiuojami virš 500 milionų Žmonės spėlioja. kad 
dolerių! atominės bombos Nevados

Tornado audros yra Ame- dykumoj prisidėjo prie ne- 
rikos ypatybė, nors kartais paprastų šių metų audru 
tornado viesulai pasiekia ir
Kanadą. Bet ir Amerikoje

tolokai

ji gavusi pastovaus ]abai mylėję savo vaikus, 
vaikus prižiūrėti ir, Niekas pas juos nesilankv- 
kita šeimininkei pa- daVę, išskyrus

Nuo 1947 metų iki 
grįžimo Vokietijon ji 
kusi toje šeimoje, 
šeimininkai abu dirbę 
re. Šeimoje buvę du maži 
berniukai. Tame pat name nįnpai 
rvvenusi lietuvio gydytojo gjgkai,

vieną ponią, 

lartimą šeimininkų šeimai, 
l>a\taip pat artistę, Šeiminin- 

pali- kai niekur ir neišvykdavę.

Katalikai, Bet į
Bažnyčią Neina

Nesenai Jungtinėse Vals
tybėse buvo tiriama, kiek 
žmonių lanko bažnyčias. To 
tyrimo duomenys buvo pa
skelbti anglų katalikiškoj 
spaudoj.

Pasirodo, kad Amerikoje 
35 milionai žmonių visai 
neina į bažnyčią, 38 milio
nai užsuka ten tik retkar
čiais, ir tik 35 milionai lan
ką kiekvieną savaitę. (Gal
voje, matomai, turima tik 
suaugusieji.)

Katalikai visur yra uoks- 
bažnyčių lankytojai, betm

ir jų tik du trečdaliai telan- 
ieJ*, Retais atvejais tekdavę'ką bažnyčią kas savaitę

tea?7 jiems kartais
atru

išvykti su te- 
gastrolių. Nors šeimi-

puikiai kalbėję ru-kytojų; 
tačiau namuose su' lankąs.

Protestantų tik ketvirtoji 
dalis tesanti tvarkingų lan- 

trečdalis visai ne- 
Ir žydu tik dvylik-

- 'kur

—Koks galėjo būt Jad
vygos atvaizdas toj vietoj, 

ji sėdėjo?
—Maike. tu perdaug ce-

kavas, ale stebuklų tejem- 
nyčios niekas negali žinot. 
Reikia tikėt, kad taip bu

rto, ir dac oi. Tas dipukas 
i sako, kad jis turi tą akmenį 
atsivežęs Amerikon, tik rei-

joj yra buvusi tiktai neda- k’a pastatyt koplyčią ir tą 
kepusi karalaitė tokiu var- akmeni jmuryt, tai bus tik- 
(jlh t 'ras svieto išganymas. Kas

—O kodėl tu sakai, kad “k tą akmenį pabučiuos, 
ji buvo nedakepusi? as .taus 100 dienų zupelnų

—Todėl, kad ji buvo tiek atlaidų.
niekus, tėve. 
bučiuoti ak 

ko-
iš Lietuvos Jogailą, gerai 
pavaišino jį savo “krupni
ku” ir įpiršo jam tą mergą.

—Maike, tu čia suspoili- aje 
nai visą biznį.

—Kokį “biznį”? i čiuos.
—Nugi apie tą Jadvygą. čiuos 

Kaip tas dipukas aiškino dės [)įpukai tei 
musų susaidei, tai Jadvyga
nebuvo žiopla merga, ale 
šventa karalienė. Jis sako, 
kad ant to pleiso, kur ji pa
liko savo pikčerį, darėsi 
stebuklai.

—Anie kokį “pikčerį” —Aš ir nesakau, kad jie 
tėvas kalbi? tamsus." Žinoma, yra ir tarp

—Nu, ar jau tu nežinai, jų bedievių; ale daugumas 
kas yra pikčeris? Tai yra jų bučiuoja kunigo rankon, 
toks abrozdas, Maike, kur žegnojasi ir kalba poterius

žiopla ir negraži, kad Len 
kijoj niekas nenorėjo jo 
vesti, tai lenkai

Jis kalba 
Kas gi norės

pasikvietė men!- ant kurio sėdėjo 
kia ten Jadvyga?

—Žinoma. kas skaito
“Keleivį,” tas nebučiuos; 

kas skaito “Darbinin- 
ir “Draugą.” tie bu- 

Jes. Maike, pabu- 
n dar po penkinę pa

jau šiur
nuciuos.

—Neužgauliok dipukų, 
tėve. Jie nėra tokie tam
sus. kad bučiuotų akmenį, 
kur lenkų merga sėdėjo.

toji dalis teeinanti i 
ga; pusė visai neinanti.

seimą.

1948 metais jos seiminin-
sukėlimo. Bet oro žinovai kai buvę perkelti į Vilnių,>pei 
dėl tokių spėliojimų tik juo-nes esą visa opera buvusi 

{perkelta iš Kauno.

j vaikais ir su 
met

kiasj.ne visose valstijose tie vie
sulai lygiai siaučia. Pavyz
džiui. Massachusetts valsti
joj šiais metais tornado pri
darė didelių nuostolių Wor- 
cesterin miesto daliai ir ke
liems Worcesterio apskri
ties miesteliams, bet pasku
tinis smarkus tornado Nau
jojoj Anglijoj siautė Con , 
iccticut valstijoj 1878 me 
tais, taigi prieš 75 metus.

Yra valstijų, kur tornado 
viesulai yra dažni svečiai.
Tos valstijos yra palei Mis
sissippi upę. Daugiausiai 
nuo tornado audrų kenčia 
Kansas valsti ia. kur tokių 
nepaprastų viesulų būna vi
dutiniai 18 kasmet. Kan
sas gyventojai moka nuo 
viesulų saugotis. Ten kiek
vienas namas turi saugu ru
si slėptis nuo tornado, kiek
vienoj farmoj yra cementi- ne 
nė slėptuvė nuo audros. o 
gyventojai ten jau yra įpra
tę atspėti besiartinančią 
audrą. Todėl ir žmonių 
aukų toje valstijoje pasitai
ko mažiau negu tose vieto
se, kur viesulai yra retas 
reiškinys.

Oro tyrinėtojai sako. kad 
tornado yra paprasta audra 
su " *

Amerikos oro biuro vir- palikusi tik drama, 
ši ninkas F. W.
fer sako, kad vidutinio stip-'barių bute 
rūmo uraganas turi tokią’da, kuris

Reichelder-’jp juos patalpinę trijų kam-1 
h

ja buvę visuo- 
kalbama lietuviškai. 

Kalėdas 'buvusi puošia- 
,ma eglutė, o Velykoms da- 

Kaune ^vdavo mai jruėiug. Pirma 
Vilnių-! JVelykų dieną, teatrui ne 

veikiant, šeimininkai būda
vę namie.

Teatre jai tekdavę labai
Namų prievaiz- 

turėjo prižiūrėti
jėgą, kaip 10 atominių ir daugiau namų, buvęs len-jda'"f butp ne 
bombų sprogimas kas mi- kas.
nutė per visą audros laiką.' \ okietaitės dalbas buvęs^jugi daugel operų 
Jei taip, tai atominės bom- namuose palaikyti švarą ir spektakliai buvo atliekami 
'bos vra tik mažutis lašelis tvarką, vaikus prižiūrėti. su
didelėj juroj ir prie musų jais pavaikštinėti ir reikia- 
oro pasikeitimų visai mažai mus produktus supirkti tur- 
tegali prisidėti. Tas patsHujc arba maisto krautuvė- 
oro biuro viršininkas sakoje. Dirbusi be atlyginimo, 
kad viena atominė bomba tačiau esanti patenkinta, 
pagamina tiek šilumos, kiek nes darbas buvęs lengvas, 
saulė per dieną įšildo dvi o už tai buvusi gerai maiti- 
ketvirtaines mylias žemės narna, aprengiama, be to, 
ploto. Todėl palyginus ato-jgavusi dovanų iš savo šei
minių bombų šilumą su sau- mininkės.
lės teikiama šiluma musų'» Palygindama 

ma- Vilnių, ji sako,žemei, bombos yra tik 
žas šilumos burbulas.” 

Ne atominės lx>ml»os ir

sinago-

Bažnyčių lankymo atžvil
giu nesą skirtumo tarp di
delių ir mažų miestų gyven
tojų. liet esąs didelis skir
tumas tarp gyvenančiu va
karuose ir rytuose. Labiau- 

uolųs bažnyčių lankyto- 
esą Atlanto pakrantėj— 

(maž
daug apie pusė) ir mažiau
sia lankančių esą Pacifiko 
pakrantėj (vos dvidešimts 
iš šimto).

Tarp vyru ir moteim be
veik nesą skirtumo-—ir vie
ni ir kiti beveik vienodai 
lanką.

Anglijoje, katalikiškos 
spaudos žiniomis, esą dar 
blogiau, nes ten tik vienas 
iš dešimties teeinąs Į bažny
čia.

- . . . , -isiai seimininkei- .Ipampindavusi bilietus. Ma-.C ... . ...* Visi Naujojoj Anglijoj

lietuvių kalba. Būdavę! 
spektaklių rusų kalba, ru
sams. Tačiau, nežiūrint, 
kad ir lietuvių kalba buvo 
spektakliai, teatre visuomet 
būdavę labai daug įusų. 
Kinuose esanti buvus ir 
Kaune ir Vilniuje su savo 
šeimininke. Visi filmai 
statomi tik rusų kalba. Jie 
garsiniai. Ji prisimenanti 
vieną filmą, kuris buvęs vo
kiečių kalba. Kino teatrų 
esą nemaža ir Kaune ir Vil
niuje.

Kaune gyvendama ji gir
dėjusi ir apie tremtinius.

Kauną ir 
jog Kaune 

kalba, 
lenku.

girdėti daugiau rusų 
tuo tarpu Vilniuje— 

•Ir
SIBIRO LIETUVIAI

kitur esą labai
žmonės sakydavo, ‘‘gadina”i!,a'* rusl): .'Ų esą pi!na

' 'įvairiose įstaigose, preky

bos namuose, nekalbant jau

“radio,” kaip seniau vienur ir

orą. Oras priklauso nuo P*"“™ R eigose p«vkv- nes tenai buvę daug apie 
gamtos jėgų, nuo šilto ir nam”7^€' nekalbant Jau tai kalbama. Didieji trė- 
šalto oro susidūrimų. Ame-3*’1? kariškius. Le rusų, ne- mjmaj daugumoje palietę 
rikoje nepaprastų viesulų maza V1'a ,r z.Vf*M- ypntm- provinciją, mažesnius mies- 
gimtinė yra iš Meksikos'^31 Prak> )Os namuose n |te!iUs ir ypač kaimus. Trė-
įlankos slenkantis šiltas įr)ko"to,’osc; .... mimų temomis apskritai bu

kuos susidu-! P^kyvietese, kur ji daz-,Vę kaibama dažniausiai ru 
nai šio to pirkti eidavo, bu-'drėgnas oras, 

ria su šalto ir sauso oro ma-
^emis iš Alaskos ir 

Aukšti Rocky

Petras Tarvydas rengia kny
ga apie lietuviu tremtiniu Si
bire gyvenimą, šiai knygai me
džiagą sudaro Įvairiu taįitu, 
daugiausia, tenka pripažinti, 
ne lietuviu, savo laiku iš Sibiro 
ištrukusiu asmenų pasakojimai, 
čia. Amerikoje. Palestinoje ir 
kitur gyveną žydu tautybės as
menys buvo kartu su lietuviais

ir pavasarį. Vilniuje ištremti, gerai pažįsta daugeli 
trėmimus girdėjosi Rietuvių tremtiniu Sibire ir ma- 

rečiau. Tuos namus,|tė ju kančias ir vargus. Lep 
>kur ji su savo šeimininkais;kai. pagal Stalino-Sikorskio su- 
jgyveno, trėmimai nepalietę,'t**1*’ £n?z,ntl Sibiro; Be to. 

milicijos buvę katorgininkai rusai irgi

galima gauti visko, bet apje‘ 
amos buvusios labai aukš- dau,r 

tos, retas tegalėdavęs tin

vę
».Kana-

lietumi ir perkūnija, bet dos. Aukšti Rocky kalnai 
yra audra “išėjusi iš!yra lvg tvora, kuri ir šiltą ....

” labai koncentruota Iii- šalta orą verčia susitikti kamai Įt>P’’"kti.
tai
proto,” labai koncentruota. | ir šaltą orą verčia 
Kai didelės masės šilto ir 
drėgno oro susitinka su šal
to oro masėmis ir kai šiltas 
oras atsiduria apačioje, o

būna parodytas žmogaus Tokie, Maike, tai šiur bu- vėsus oras viršuje, tada ky- 
feisas. čiuos Jadvygos abrozdą. Ja audra, šiltas, drėgnas

Mississippi lygumose ir per
siimti. Ten ir gimsta vie
sulai (tornados), kurie kar
tais nuklysta toli į rytus ir 
į šiaurę.

J. Str.

virtuvės, bet pareigūnai . - ...
. . n • i • i i (informuoja apie lietuviu būklemaisto pa- kiekvieną menesi darydavę;-.,. .. .. .

, „‘L™ hl-vL *s,b,ro ta,?ose- S,ns knv«'
Artistų šeimose 

buvusios geros
kankamai, tačiau jos mio-’.tam tikras kontroles. Tik?kah, ga|ima krciplis . autoriu 
mone, jie negaudavę tokių.nndavę butus, palygindami tokiu adresu: Petras Tarvydas, 

.“Tėvynės” Redakcija. 307 W,aukštų atlyginimų, kaip tar-jnamų knygos įrašus su do- 
nautojai nišų Įstaigose ar kumentais. Tikrindami na-(30th St., N. Y

<>s m-
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Jei Ne Lietuviai 
Jie Butų Žuvę

Iš Lietuvos sugrįžę du daug pasakojo, koks vargas 
jauni vokiečiai, vyras ir į viešpatauja Rusijoje, 
žmona, susipažinę ir susi )
tuokę būdami Lietuvoje,
tvirtina:

“Lietuva mums buvo vie
nintelis išgelbėjimas. Kara
liaučiuje irgi visi laikėsi tik 
pagalba iš Lietuvos, atsi- 
veždami
Žmonės,

Grįžusieji vokiečiai pasa
kojo apie vieną lietuvių šei
mą Seredžiaus valsčiuje. 
Šią šeimą Sovietai pradėjo 

maisto iš tenai.'persekioti jau nuo 1945 me-
rizikuodami savo tu. Pirmiausia buvo išvež-

KELEIVIS. SO. BOSTON

AMERIKIEČIAI GELBI JAPONUS

Komunistų Sunaikinta 
šeima

Amerikos lakūnai Kijušu saloj geibi japonų vaikus ir mo
teris iš potvynio, per kuri 457 žmonės žuvo. »>4<i buvo 
sužeisti ir milionai liko be pastogės.

sparnus ir jau treti metai 
pelnosi duoną didžiausioje 
Sao Paulo spaustuvėje, In- 
dustria Grafica Siųueira. 
Poetės O. Sadauskaitė ir 
Magdalena Vinkšnaitienė 
reiškiasi vietos periodikoje. 
Rašytoja Karolė Pažėraitė 
mokytojauja Vila Belos lie
tuvių mokykloje ir redaguo
ja “Musų Lietuvos” savait
raščio atkarpą. Visuome
nininkas Zenonas Bačelis 
pirmininkauja “Lituanijos” 
Bendruomenei ir gyviausiai 
įeiškiasi vietos
me gyvenime. Bronius Gui- 
!ga dirba “Žiniose” ir ener- 
Jgingai vadovauja “Litua
nijos” artistų - vaidintojų 
būreliui.

;uiėti ant dienas suguldyti į,rie kelio' Tenka dar paminėti Ka- 
prišoko ir giminėms nebuvo leista’zimierą Ambrozevičių, ku-

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Kaina ..............................................3ėc

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEM£?

labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugeli autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalba*.** 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujės įdomia 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina............................. 20c

VISUOTINAS TVANAS
Ar galėjo būti toks tvanas, 

apsemtų visų žemės rutulį ? Iš 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas ’ 
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-. *>»» nas ,

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijom raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .26c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 

L-nltuvinio Visiems kyla klausimas kodėl
nUllUl ima- Rusija nesusiatria su kitomis valsty

bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai- sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvę valdo, tai kas 
yia tiesa apie Rusija tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
kia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleista knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina M centų.

tos dvi dukterys, gi du bro
liai po to pabėgo į mišką ir 
tapo partizanais. Su jais 
kartu buvo pabėgę ir seni 
tėvai, bet 1948 metais jie 
grižo ir apsigyveno Sere
džiuje. Jie kasdien turėjo 
registruotis milicijoje. Abu 
sūnus partizanai tais pa
čiais metais žuvo Burbiškės 
miške. Ūkyje liko tik tre
čiasis sūnūs.

Viena ištremtųjų šios šei
mos dukterų, Sibire atskir
ta nuo sesers, pabėgo ir su 
dideliu vargu pasiekė Vil
nių. Tačiau jai neilgai bu
vo lemta likti tėvynėje, ne 
vos atvykusi į Vilnių, tuoj 
buvo sulaikyta. Ją grąžino 
atgal į Sibirą rafinuoto ko
munistinio žiaurumo budu: 
tais pačiais keliais ir tomis! 

Išeidami i pačiomis priemonėmis, kaipj
pakeleiviui Jai , .bę^nt-Uis pačiais 

traukimais arba sunkveži
miais, kur buvo pavežta, li
tais pačiais keliais, kur ėjo 
pėsčia, iki pat tos vietos Si
bire, iš kurtos buvo pabė
gusi. Be to, buvo nubausta 
2 metus kalėjimo. Atlikusi 
bausmę, ji buvo paleista ir 
1949 metų sausio mėnesį 
grįžo į Seredžiaus valsčių 
pas tėvus. Tačiau tų pačių 
metų kovo mėnesį įvykusiu 
didžiųjų trėmimų metu jos 
tėvai buvo paimti į tremia 
mųjų transportą. Grižu 
šioji duktė neturėjo jokių 
popierių ir rusų buvo ieško
ma. Be to, ji buvo nuo ba
do ištinusi, todėl, nenorėda
ma tokioje padėtyje likti 
viena, pati pasidavė rusams 
ir kartu su tėvais išvyko at
gal į Sibirą. 1950 metais! 
buvo suimtas ir paskutiny
sis šios šeimos narvs. tebe- 
valdęs ūkį sūnūs. Jis buvo

jėgą, bet 
mus prt- 
Mes esa- 

dėkingi už

liko

gyvybes, gelbėjo mus. 
Ūkiuose buvo uždrausta 
samdyti darbo
lietuviai vistiek 
glaudė ir slėpė, 
me lietuviams 
gyvybę.”

Vyras pasakoja, kad Lie 
tuvoje išmokęs žemės ūkio 
darbus, vis daugiau susigy
venęs ir apsipratęs su žmo
nėmis. Vieni kitiems padė
ję. Algos iš savo šeiminin 
kų nei nereikalavęs, nes 
žmonės patys pinigų netu
rėjo. Darbas buvo nesun
kus. gaudavo maistą ir dra
bužių. Pasakojo, kad vie
na moteris Lietuvoje užė
jusiam vokiečiui pabėgėliui 
paklojo švariai lovą, o pati 
atsigulė ant grindų. Ir 
šiaip visur, užėjus į namus, 
pabėgėliai buvo pakviečia
mi prie stalo.
laukus dirbti, 
palikdavo namie vienus.

“Kaime aš jaučiausi kaip 
savas, visai nesijaučiau 
kaip svetimas. Jie elgėsi su 
manim, kaip su savo sū
num. Kviesdavo į visas šei
mynines šventes—laidotu
ves, vardines ir tt. Pykdą- 
vo, jei neateidavau."
Lietuvoje Daug Pavargėlių, 

Elgetų
Lietuvoje, grįžusiųjų vo

kiečių pasakojimais, pilna 
visokių pavargėlių ir elge
tų. Valstybė visai nesirū
pina invalidais. Daug ma
tosi invalidų lietuvių, bet 
ypač daug tokių ateina iš, 
Rusijos—rusų, kurie basto
si ir elgetauja—akli. luoši 
ir pan. Niekas jiems nepa- 
rupina protezų, kai kurie jų 
šliaužia žeme. Po pamaldų 
ir ypač per atlaidus pne 
bažnyčios pilna visokių el
getų—abipus durų stovi 
dvi eilės. Panevėžyje ypač 
daug visokių “vagabundų” 
ii kišenvagių—rusų ir vieti
nių. Vokiečiai su jais maž
daug toje pačioje vietoje

Vienas iš jų 
žemės, tada prie jo 4
rusai ii- norėjo atimti laik- dalyvauti juos laidojant 
rodį. bet partizanas, nors 
sunkiai sužeistas, iš pasku
tinių jėgų šovė ir i*usą nu
šovė. Antrasis brolis, taip Kartą Ariogaloje į šokius'ros iliustratorė dailininkė 
pat sunkiai sužeistas, drau- otėję du partizanai, persi-jV. Stančikaitė-Abraitienė; 
go prilaikomas, bėgo per rengę merginomis. Jie no- dail. A. Kairys ir dail. Na
mišką, bet,
eiti toliau,

Partizanus Nelengva 
Pažinti

ris sodriai reiškiasi lietu
viškuose parengimuose. Iš 
menininkų Sao Paulyje gy
vena žinoma vaiku literatu- DRĄSIŲ LIETUVIŲ 

SUKAKTIS

Kaina 26c

nebegalėdamas rėjo patirti, kiek yra mili- 
pats nusišovė, cininkų mieste ir pagauti

vickas. Poetas kun. A. Ar
minas - Venanci jus Ališas

Kartu su broliais žuvo ir jų komunistą Jukną. Jie šo-|jau senai nebeprabyla. O
draugas partizanas, nes ry- ko su bernais, net su milici- prof. Dr. S. Ausenka ir ra-_ • 1 • • • i • I « • V-k X T ** 1 i 1tojaus dieną visi trys gulė- ninkais, ir niekas jų nepa- 
jo negyvi Seredžiuje. La- žino. 
vonai buvo laikomi kelias PLB Vok. Inf.

Liepos 17 d. sukanka 20 
metų nuo Dailaus ir Girėno 
mirties. Jie mėgino men
kai įrengtu lėktuvu iš Ame
rikos nuskristi į Lietuvą. Ii 

jiems tai
įvykdyti, nes vos kelių šim
tu kilometrų atstume

šytojas P. Vonžodas tebe-l^daug teti-uko 
baigdami ruošti 

į portugalų kalbą
vargsta
vertimą
romano

nuo
Anapus.” Kauno juos ištiko nelaimė,“Ten

“Argentinos Lietuvių 
so” bendradarbiai I. 
čvs ir M. Laupinaitis rupi-^era^ pavyzdys. Savo drą- 
nasi asmeninėmis gūžtomis; siu žygiu jie išgarsino pa-

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojant) politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kama ................................. 10c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesua- 
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26<

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 

-rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 221 pusk Kaina .... $1.26

Bal-
Gir-Brazilijos Padangėje

Didžiojo Streiko Atgarsiai -streiko rezultatas vis dėlto
Dviem mėnesiam praslin-|P,alaimėtas- ,r antl« kar- 

kus nuo didžiojo streiko 
Sao Paulyje, visi darbinin-
kų sindikatai ir paskiri fIar-jn<į*tŽzUzmas blžsta> „ mi tuvių Sąjunga “autoriteti-

tą suburti minias tokiai de
monstracijai čia greit tikrai

ir retai bepasireiškia.
Organizacinis gyvenimas

šiuo metu, bent Sao Pauly
je, žymiai apsnūdęs. Vyčių 
jau senai nebesigirdi. Lie-

kurioje žuvo abu lakūnai. 
Jų drąsa gali būti visiems

saulyje Lietuvos vardą.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS KURĖJŲ-SAVA- 

NORIŲ ŽINIAI

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievu* 
garbino musų ločiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmoaėa 
priėjo krikščionybės gadynę? Visu* 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šia knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
iVASTIJŲ PILIEČIU?

bininkai vis garsiau kalba, 
kad streiką laimėjo “Gene
rolas Badas.” Jeigu ne šis 
nelabasis diktatorius pilvas, 
streiko rezultatai butų žy- 

L-itnkip

gyveno. Tik 1919 metais'juos 
žymi dalis tų valkatų kaž
kur dingo.

I Rusiją iš vokiečių pa
bėgėlių niekas nemėgino ei
ti, nors siena nėra saugoja-* venti. 
ma. Yra .žinoma, kad ru-Jzanai 
sai patys nieko neturi. Išimo su rusais metu. 
Rusijos atėjusieji elgetos abu buvo sunkiai

Išaiškinimas pilietybės statymų ru 
Lietuvos kariuomenes kure- reikalingais klausimais ir atsaky* 

kuriu tik mažam "?,IS lietuvių ir anglų kalbose.
nese ' rankose vos bealsuo- 
ja; kataliku bendruomenėmos tamsumas nėra taip 

lengva nugalėti.

Kiek Kaštuoja Pragyveni
mas Sao Paulyje

Sao Paulo spaudoje ko-

snaudžia, tik kiek
įai-savanonai, — ................... ,, .„ i . Kainagyviauįskaičiui pavyko išvengti Sovie-

25c
JUOZAS STALINAS

kaip
reiškiasi choras su savo rė-Įtų Sąjungos komunistinių bu- 
mėjais ~
cijas ir jų “bėdas” sekantį Jojasi savo pavergtos tautos ne 
kartą.

Clcmente de Oliveira

Bet apie organiza-įdėliu žiauraus keršto, labai šie- p k*į Kaukazo Ragink-įjos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Iv ai na. ,.... •••••••••••■•■•••• —

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl ji* 
negali tikėli. Pilna argumentų, ku
rių nesu muš joks jėzuitas.......... 2O«

TV r'un-Baimėmis ir Kančiomis.
‘kaus tremties laikotarpio, sa
vanorių didesnis kiekis apsigy
veno Amerikoje, Chicagos mie
ste. ir čia susibūrė j L. K. Ku- 
rėjų-Savanorių Organizaciją.

Norėdami gyviau dalyvauti LIETUVIŲ KALBOS

Kiek streikui baingiantis 
kapitalistinė hvdra atrodė 
primušta ir sugniužusi, tiek 
pasibaigus streikui ji vėl 
parodė savo ragus. Visa ei
lė fabrikų atsisakė vykdyti 
pasirašytą atlyginimų pakė
limo susitarimą. Kiti su
sitarimą interpretavo tik 

1 sau palankioje dvasioje, tuo 
smarkiai skliausdami dar- 
ninkus. Tas iššaukė net lo 
kalinio pobūdžio streikus ir 
pagrasinimą t generaliniu 
streiku.

Paskiros imonės atsisakė 
s atlygini

mus, o kur atlyginimo pa
kėlimai siekė aukštesnes 
normas negu 10'<, nesilai
kė susitarimo ir dabar sin 
dikatai painioja tuos nesu
sipratimus, o fabrikai visus 
besiskundžiančius uoliai 
persekioja: šalina iš darbo, 
suspenduoja pareigose, per
kelia į blogesnius darbus ir 
visiems skelbia, kad strei
kas buvęs neteisėtas ir jei
gu išdristumėt kada nors jį 

sužeisti.’vel pakartoti, busite besąly
giniai išmesti iš darbo.

Didelė darbininkų daugu
ma, kuriuos nepaliečia atly
ginimų pakėlimas ir kurie 
grįžta prie senų uždarbio 
normų, jaučiasi apvilti. 
Streikuotos savaitės padarėjkauja 
jų mizernam biudžete dide- tis: “A 
le skylę ir ją negreitai už-i muzikas 
lygins. O fabrikantų sam
diniai išsijuosę platina gan
dus, kad sindikatu vadai

nubaustas 25 metams pri- -m()k4ti )a(li‘(lintu 
verčiamųjų darbų stovyk - 
lon.

Pasakojama ir apie šios 
šeimos dviejų sūnų partiza
nų žuvimą. Žmonės apie 

daug gero kalbėjo, bet 
rusai jų labai bijoję. Kai 
jie žuvo, rusai ypatingai 
džiaugėsi ir sakė, kad da
bar jie galėsią ramiau gv- 

Šie du broliai parti- 
žuvo vieno susirėmi- 

Jie jau

mentuojamas britų preky
bos rūmų pranešimas, kad 
vidutiniškos anglų šeimos 
pragyvenimas Sao Paulyje 
šiuo metu kaštuoja per mė
nesį 18,992 kruzeirus. Tai 
esąs paimtas vidurkis vidu
tiniškos šeimos. Pažymima, 
kad anglai esą ekonomiški 
ir moka net su šitokia suma 
pragyventi. Bet kodėl jie 
pamiršo pažymėti, kad 
700,000 Sao Paulo darbi
ninkų didesnė pusė tegau
na atlyginimo nuo 1.200 iki 
2,000 kruzeirų (įskaitant ir 
šios žinutės autorių); tai 
kaip gali pragyventi ta pu
sė miliono darbininkų ir iš
laikyti dažnai gausias šei
mas, brttų prekybos rūmų 
biuletenis to nepažymi.

Brazilijos Lietuviai 
Kultūrininkai

Iš
šiuo 
na:

Rio 
Petras 
tu vos 
zikas

Parapijonys Šaukiasi 
Pagalbos

V. Zelinos (prie Sao Pau
lo) lietuviai turt pasistatę Lietuvos laisvinimo talkoje ir GRAMATIKA 
savo bažnyčią. Jos žemė nesiekdami aktyvesnio veikimo
kitkas buvo įgyti Lietuvių {kovoje prieš pasaulio marą ko- 
Katalikų Šv. Juozapo Ben-!mun’zrniJ; skelbiame

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o 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 East Broneiway, South Boston 27, Mas*.

Pritaikyta Amerikon lietuviam*. 
Daug ka- iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didele knyga, 144 pvaL 
Kaina tik ..........................

visų Lietu-
vardu. Ir pats!'’08 kariu<>menės kurėju-sava- 

norių žiniai:
1. Vykdant LKRS 1952 me- 

„ tų gruodžio 14 dienos Chicagos
bė. Jau senai mus apl^i* (mieste visuotinio narių susirin- TAVO KELIAS I

druomenės 
bažnyčios pastatas buvo! 
tos bendruomenės nuosavv

dęs kun. B. Sugintas, kuris 
dabar gyvena Chicagoje. 
Jisai L. K. Bendruomenės 
teises gynė kaip mokėjo, 
bet dabartinis klebonas, 
kun. P. Ragažinskas, su ku
rija tuoj padarė “taiką.”

Dėl bažnyčios atidavimo 
arkivyskupui tiek to: jeigu 
jau tokia bažnytinė tvarka, 
tegul būna taip. Bet L. K.

. Bendruomenė turėjo net 7
lietu\ių kultui ininkU|Pj.jypUg Jr ankSęiau kas-(bus išrinkti centro organai, vi- 
netu Biazilijoj Syve_ĮTnet susirinkdavo kelis kar

tus, kasmet išsirinkdavo sa- 
Janeiio poetas.VQ Bet jau du me-JCh’ca^°-’®-

tai nebėra jokių susirinki k 
mų. Į paskutinę valdybą 
buvome išrinkę Juozą Sko- 
jrupską, Joną Paukštį ir Jo
ną Masį. Taitri ją sudarė 
ne vienas kun. Ragažinskas.
Bet jie dingo lyg vandeny
je.

Mes susirūpinę, kad šita 
organizacija nežūtų, o su 
ja ir jos vardu įgytas nema-

d e
Babickas, dirba Lie- 
pasiuntinybėje; mu- 
J. Malaiška, dirba 

municipaliniame teatre: so-;,., 
listas Mažeika tarnauja ta
me pat teatre.

Sao Paulyje: vargoninin- 
Aleksas Ambrozai- 

Gazetoje” groja 
Jonas Kaseliunas. 

Taip pat Sao Paulyje gyve
na vyčių choro 
(dabai

kimo nutarimą, išrinktoji vai- SOCIALIZMĄ,
dyba. drauge su minėto susirin- parašė L. Blumai. Trumpas ir aiė-
kimo prezidiumu. Š. m. gegužės kus socializmo aiškinimas.......... 26c.
22 d. bendrame posėdyje nuta- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
rė imtis iniciatvvos atgaivinti laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 

, • ’ , - klausimu, .lą turėtų perskaityti kiefc-visame laisvame pasaulyje Lie- vienas kaU’lika.s ir socialistas. Ra- 
tuvos Kariuomenės Kurėių-Sa- rase E. Vandervelde, verte Vardu- 

• •» »• riRs. Fk&inA «••••••«> .«•••••«• 10cvanorių Sąjungą ir veikti jos
laikinųjų įstatų tremtyje pa- ŽEMAITĖS RAŠTAI
grindais. vienkart įsijungiant Ar žh<ote Rad žema,tė buvo Tie_
Į Pasaulio Lietuvių Bendruome- n« žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 

; žinote, kad jr buvo paprasta kai-nę. mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
2. Iki visu nariu balsavimu gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 

tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti,

atlieka 2os apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, betsą organizacinį darbą 

LKKS organizacijos valdyba Žemaitė pastebėjo įbuii dalykų, ku
rių kiti nepastebejo, ir gražiai juos 
apraše. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo *>udą ir musų papro
čius. knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p. tegiaudę. kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaites kartu su Ardrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
riai nužudė vokie«iar laike šito ka
ro. Tai didele Inyga, 12x puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveik*- 
lais. Kaina ..................................... oOc

DEI.KO KEIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet d« l ko gi norisi ? (te) ko be val
gio žmogus ilpsta? Ir d^lko vienas 
maistas duoda <ia igian spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų parašių daly
ku? Kode! jam reikia riebalų? Si- 

, tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
t knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos

kaina tik ..................................... 16c
SOCIALIZMO TEORIJA

Cent.ro organų rinkimų da- 
nustatoma 1953 m. spalių 
diena. Rinkimai bus vyk

domi korespontlencijos tvarka. 
Atsiųstus balsus stikaičiuos ir 
rinkimų protokolą surašys tam 
reikalui pakviesta rinkimų ko
misija.

4. Visi laisvame pasaulyje 
gyvenant ieji kurėjai-savanoriai 
prašomi galimai greičiau atsi
liepti, pranešant šiai valdybai 
savo dabartinį adresą. Sky
riams vietoje organizuoti ir 
centro organų rinkimams pra
vesti visos informacijos bus pa- 

asiiHiilskai. 
ulresa. Zi

. Ita 
įsi

\adovas -aš ^urtas yjes keliame ši

gavo milioninius kyšius išįkiąs muz 
kapitalistų ir todėl priėmė kas ir lietuvių jaunimo cho-
tokį nepalankų darbinin
kams susitarimą. Daugu
ma tam tiki. Nepasitikėji
mas sindikatų vadais darbi
ninkų masėse—tai didžiau
sias darbas iš fabrikantu 
pusės.
žinti, bet tas nors

ro vadovas muz. Ralickas. 
Solistas Raulinaitis dainuo
ja municipaliniame Sao 
Paulo teatre. Poetas (eilė
raščiu rinkinio “Lankose

____..autorius) Simas Bakšys
Nors liūdna pripa-Jdabar redaguoja savaitraštį 

dalinai i “Žinias.” Poetas Klemen-

jau ne )eI)as1’e1''-klausimą viešai, nes nebe- 
zikas) F. Slidaus-tinome, kame tos organiza

cijos ieškoti. Mes savo pa-;silIstos kiekvienam 
valdžių dėl galimu nemalo-ĮgaVus atsiliepimą-
numų nenorime, skelbti, ta-jnias siųsti šiuo adresu; Mr. V 
įtai ir nesvarbu, bet svarbus Rėkus. 1630 No. Kedzie Avė. 
»pats keliamas klausimas.

Vienas Jų.

Pakalbinkim draugus 
pažįstamu* užsisakyti

Chicago 47. III.. USA.
LKKS Organizacijos Valdyba: 
Pirmininkas—.Jurgis Bobelis.

,r j Vice-pirm.—Vincas Rėkus. 
Ke- Kasininkas—Matas Klikna.

šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
' faktais parodo, kaip iki šiol keitė*!

•• . i ... . , . . i draugijos formos, ir kodėl turės ba-jicms sekasi. Nes bendrasįsas Jura “pakirpo garnio leivį . Kaina metams $4- ĮSekretonus — Adolfas Juodka? ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2Se

Cent.ro


J
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Sveikata Yra Grožis
Kiekviena moteris nori tarp pusryčių, pietų ir va- 

buti graži. Tam tikslui ji karienės. Karštomis dieno- 
nesigaili nei laiko, nei pi-{mis, aroa kai esi nuvargus,! 
nigų, studijuoja savo veidą valgyk lengvus valgius ir 

vartok daugiau vaisių bei 
daržovių. Atsikelk nuo sta- 

tada, kuomet jauti kad 
pavalgei, bet dar galėtum 
valgyti. Nesveika yra pri
sikimšti tiek, kad negali pa

turi per- sikelti nuo stalo.
, k t r v 6. Maistas turi būti įvai-burnų, bet yra linksma, jud-j t ? , , •,. Ai i . • -j Irus. ipac vaitok daug dar-

vaisių ir nevenk kie
tų daiktų: “toastų,” duo-

prieš veidrodi, perka viso
kius kremus, “pilės,” vais
tus, kankina save nedaval- lo 
gymu ir vis dėl grožio. Ir 
užmiršta, kad pirmoji sąly
ga buti gražia yra sveika
ta. Moteris, kuri 
trumpą nosį ai

ri, sveika, kurios veidas yra 
rausvas ne nuo dažų, bet ZOV1^’ 
nuo sveikatos, kurios akys 
žiba energija ir gyvenimo 
džiaugsmu, patraukia dau
giau akių negu ta, kuri turi 
gražų, bet pabalusi, apvy
tus} veidą, kurios akys už- 
gęsusios, judesiai lėti, be 
gyvybės, nes ji yra nusilpu
si, nedavalgiusi, neišsimie
gojusi dėl “nervų” ir kito
kių priežasčių. Kaip dabo
ti sveikatą?

Sveikatai nereikia vaistų,
“pilių” ir lašų. Kad buti 
sveikam, reikia protingai 
gyventi ir laikytis šių tai
syklių :

1. Turėk daug šviežio 
oro kur dirbi ir gyveni.
Žiemą ar vasarą kambarys 
turi buti gerai išvėdintas, 
oras grybas, be dulkių.
Temperatūra turi buti tarp 
68-70 laipsnių. Aukštesnė 
temperatūra, ypač žiemą, 
yra nesveika. Vasarą mie
gok prie atviro lango, g žie
mą įstatyk metalinį “skry- 
ną,” pro kuri vėjas nepu
čia, bet grynas oras įeina.

2. Dėvėk lengvus, palai
dus rubus. Mes kvėpuojam 
visa musų oda, todėl ji turi 
buti švari, šilta ir gauti oro.
Vasarą dėvėk palaidus ru
bus, o žiemą šiltus, bet ne 
ankštus baltinius.

3. Stenkis kiekvieną die
ną bent valandėlę pabūti 
gryname ore ir pasidarbuo
ti lauke.

4. Kvėpuok giliai, pama
žu ir per nosį. Kvėpuok vi
sais plaučiais. Vaikščiok ir 
sėdėk tiesiai, nesusikupri- 
nus, kad plaučiai gautų kuo 
daugiau oro.

5. Nevalgyk perdaug. Brutali jėga nenugalės stip- 
Nieko nekramsnok tarpais rios dvasios. —T. Masarykas.

KELETVTS, SO, BOSTON
įl N v > . K UOLOTA MOTERIS

čia matosi Mrs. Al!en Sheridan. 60 metų amžiaus moteris, 
kuri guli New Yorko ligoninėj be žado. Ją užpuolė šunų 
ruja ir visą sukandžiojo. Policija vieną šunį nušovė, o 
kitus sugaudė ir tirs. ar nebus jie pasiutę.

į SEIMININKĖMS
Grybai su Kepta Duona
Paimti svarą grybų, rū

pestingai nuplauti, išvirti ir 
supiaustyti. Sudėti juos į 
skauradą, Įdėti šaukštų 
sviesto, truputį petrelių, tru
putį miltų, druskos ir cuk
raus dėl skonio ir šiek tiek 
vandens. Pašutinti skaula- 
doj kol visas skystis beveik 
išgaruos, tada paimti dvie
jų kiaušinių trynius, sumai 
Šyti su puse puodelio smeto- 
nėlės ir užpilti ant grybų. 
Dar kiek pakaitinti ir duoti 
stalan ant riebaluose kep
tos duonos arba “toasto.” 
Labai tinka priešpiečiams 
arba vakarienei.

ŠATRIJOS RAGANA:

K r a it i s
Išaušo graži, šilta vasa- Malvina didele pintine ne- 

tos diena. Padangės buvo šinos. Atrakinusi savo skry- 
grynos ir mėlynos, lyg dan-nias ir meilingai apglėbusi 
gaus prieangis, saule taip jas akimis, ji išėmė is vie- 
širdingai mėtė spindulius, nos kelius kraičio daiktus 
kad jie vaikė deoesis nuo ir padėjo juos į pintinę. Tų 
visų kaktų ir rūkų iš vi- apeigų atlikusi, ji. nuėjo į 
sų Širdžių. Rodės, kad soda ir, atsisėdusi ant suo- 
gamtų ištiko kažkokia dide- lėlio, laukė seserų. Jiedvi 
lė laimė ir ji, užmiršusi vi- ir atėjo neilgai trukus, vos 
sus savo kasdieninius ru- tepavilkdamos pintinę. Pa- 
pesčius, tik džiaugės pati ir nelč- Melanija ėmė kabinėti 
sakė savo padarams: džiau- atneštus daiktus, o panelės 
ritės, vaikeliai. ĮKornelija ir Malvina nuėjo

Ir visi padarai jos klau- 
Visur tebuvo viena

naujo transporto.
Tuo tarpu panelė Melani-

nos, ar pyrago plutos, rie
šutų ir kt. Kieti valgiai ne
gadina dantų ir sužadina 
seilių gaminimą.

7. Valgyk pamažu. Mais
tą gerai sukramtyk, nes ta
da skilvis turi mažiau dar
bo. Gėrimus taip pat 
gerk pamažu.

8. Dabok, kad viduriavi- 
vimas butų reguliarus. Jei
gu pasitaiko vidurių užkie
tėjimas, neimk vaistų, sten
kis sutvarkyti vidurius na
tūraliom priemonėm—vai 
šių sunkom, slyvom ir pan. 
Geriausia priemonė vidu
riams palaisvinti — išgerti 
prieš pusryčius stiklą diung- 
no vandens, kuriame yra 
išspaustas pusė ar visas le- 
monas.

9. Gali "dirbti daug ir
sunkiai, bet žinok, kad 
kiekvieną dieną reikia pa
ilsėti. Sutvarkyk savo lai
ką ir darbus taip, kad liktų 
valandėlė poilsiui lauke 
Prieš einant gulti, pasivaik
ščiok bent ketvirtį valan
dos. ,

10. Neužmiršk, kad mu
sų mintys ir dvasinis stovis 
turi labai daug Įtakos į or
ganizmą. Stenkis buti link
sma ir neliūdėk dėl kiek
vieno menkniekio. Nervuo- 
ti žmonės jaudinąs dėl 
kiekvienos smulkmenos, į 
kurią nereiktų kreipti dė
mesio. Kontroliuok savo 
nervus, nes kitaip jie pra
dės tave kontroliuoti.

PARTIZANŲ DAfNA
Aš paklydau bevaikščiodams 
Ir atradau namelius.
Apsipyliau ašarėlėm.
Prisiminę* tėvelius. . . .

Seniai pioviau lankoj šienų, 
Seniai šėriau žirgelius.
O dabar atskiltas, vienas,
Aš klajoju po laukus.

Motinėle, kam auginai 
Ir kam laiminai mane?
Aš dabar atskirtas, vienas,
O tu sėdi vagone. . . .

Mano tėvas, motinėlė, ,
Seniai vargsta Sibire. ...
Jie nežino, kad jų sūnūs 
Dar vaikščioja gyvas čia.

Kad sugrįžtu i Tėvvne,
Į savuosius namelius,—
Apkabinčiau medžio kryžių 
Ir senuosius tėvelius. . . .

Rukįmo Gadynė

Geri žmonės 
ko gerumo.

ir pas kitus ieš- 
—A. Mickevičius.

JŲ TĖVAS GAVO KALĖJIMO

čia matosi tėvo nuplakti vaikučiai. Apnuogintos jų nu
garos parodo virvės ženklus. Jų tėvas, Sydney Smith, 
buvo užtai nuteistas Baltimorėj metams kalėjimo. Jis 
turi 16 vaikų ir, matyt, jie išvedė jį iš kantrybės. Jeigu 
tėvai žinotų gimdymo kontrolę, šitokių nelaimių nebūtų.

se.
linksmybė. Niekados taip'jja pasinėrė savo kraityje, 
linksmai nekaiendavo gan-lgerėdamos juo visais savo 
drai į lizdus atlėkę, nei taip1 pojūčiais. Jos akys bučiuo- 
džiaugsmingai klykaudavo te bučiavo baltas ir žiban- 
kregždės, juodomis strėlė'čias, lyg kalnų sniegas, 
mis varstydamos orų, nei'staltieses, milžiniškomis mo- 
bitelės taip zirzėdavo po'nogramomis papuoštas, iš- 

.dobilus, nei dobilai taip! peltakiuotus marškinius, 
vandens, pridėti cukraus kvepėdavo, nei piemenukai plonais mezginiais apsiūtas 

linksmai algodavo-drobules; ausys godžiai 
Viskas ir visi vienivgaudė švelnų drobės šnab

ždesį; nosis staigiai traukė

I Greitas ir Skanus Desertas

Per kelias minutes gali
ma padaryti skanų desertų 
iš braškių (stravvberries) ir 
obuolių. Užvirinti puode

pagal skonį ir, paėmus po 
rų apyrukščių obuolių, juos 
nulupti, supiaustyti gra
žiom skiltelėm ir pavirinti 
saldžiam vandeny, kol
obuoliai pasidarys minkšti. 
Tuomet įmeskit keletą di-' 
dėlių, nunokusių braškiu ir
pavirinkit ant mažos ugne
lės keletą minučių, kol vi
sas skystis ir obuoliai nusi- 
jdažys rausva spalva, o pa
čios uogos truputį pabals. 
Norint turėti daugiau braš
kių sunkos, geriau yra ke
lias valandas prieš verdant 
desertų braškes nuvalyti ir 
apipilti cukrum, kad prisi-

taip 
miške.
balsu dainuote dainavo 
Kaip linksma! Kaip gražu! 
Kaip gera!

Ir trims panelėms Minei- 
kaitėms, kai jos išėjusios 
rytų į kiemų, apsidairė po 
pasaulį, rados kažko nepa
prastai linksma. Ir iš tos 
linksmybės jos nutarė pra
dėti šiandien linksmų kas
metini darbų: vėdinti savo 
kraitį. Tiesa, tas darbas, 
nors ir linksmas, buvo sun
kokas, nes kiekviena jų tu
rėjo po kelias dideliausias 
kimšte prikimštas skrynia

rinktų sunkos. Dai?ai puo-(ęjen^ įvairios rūšies skalbi-
dų nukelkit nuo ugnies, su- 
pilkit viską į gražų indų ir 
atšaldvkit. Karštom dienom 
tai yra gaivinantis ir svei
kas desertas.

nių. O kame dar visokios 
uždangos, antklodės, kame 
divonai ir patalinės? Ir 
kaip tyčiomis, geriausias 
laikas kraičiui vėdinti buvo

nosis
malonų žibučių kvapų, pirš
tai meilingai glostė kiekvie
nų daiktelį. Pirmiau, dar 
prieš kelerius metus, tokio
mis valandomis Melanija 
jausdavos visiškai laimin
ga. Bet dabar, po visų 
džiaugsmų ir pasitenkini
mų, kažkokiame tolimame 
širdies kampelyje kažkas 
retkarčiais dygčiojo, lyg 
smulkus rakštelis. Valandė
lę viskas gerai, ir urnai vėl 
dygsterėjimas. Ir laimė jau 
sudrumsta.

Štai staltiesė. Panelė 
Melanija gerai atsimena, 
kaip skubėjo siūti ta mono
gramą, pilna vilties, kad 
netrukus gausianti vežti sa-
vo kraiti

gausianti 
narnu. Tl lZAW1Zif’

A

mas ypač kenksmingas, bet 
'patįs jaunuoliai to- nesu 

Dabar Amerikoje užvieš- ?iar*ta.. Gi tėvai nelabai 
patavo rukvmo gadynė.! L°ja* *r sudraudžia, tai
Kur tik pažvelgsi/cigare-jvaikai neklauso, nes jiems 
čiu durnai rūksta, kaip išartu daryti taip, kaip su- 
kamino. Ruko jauni ir <t- Jaunuoliais mažens
ni, ruko vaikai ir net ma- nuodijasi ir gadina sveika 
žos mergaitės. Negana to/a- Teko girdėti skeptikų, 
atsuk radiją arba pažiūrėk <kur*e tvirtina,, kad už kelių 
į televiziją— tik girdėsi:
pirkite tokias, pirkite ano
kias cigaretes. Visos sako, 
kad jos gerklės neerzina ir 
kiekviena yra geresnė už ki
tas. Na, ir įnikome.

Einu kaną gatve, žiuriu. 
moterėlė, jau žila. gana ap
šepusi, nusmukusiom koji
nėm, žingsniuoja šaligatviu 
ir ruko. Ant kito kampo 
stovi mergelė, kuri vakar 
tur būt dar iš buteliuko pie
ną čiulpė, o šiandien nuda
žytam lupelėm traukia du
rną.

Dak^rai sako, kad rūky
mas sveikatos tikrai nepri
duoda. Daugeliui net stip
riai kenkia. Žmonės, kurie 
turi aukštą kraujo slėgimą, 
rūkyti negali.

Nereikia buti daktaru, 
kad suprasti, jog traukimas 
į plaučius užnuodyto taba
ku oro negali buti sveikas 
ir geras dalykas. Tačiau 
daktarai patys ruko, ir ligo
niai nuo jų neatsilieka. Bet 
palikim juos ramybėj—jie 
patys žino, ką daro, turi sa
vo protą, bet ką dalyti su 
vaikais? Jauniklis, kuriam 
dar pienas nuo lupų nenu
džiūvo, traukia durnus kaip 
didelis. Ir mokytojai to ne
mato, ir tėvai nepaiso. Jau
nystėje, kuomet organizmas 
yra pačiam augime, ruky-

uz
vešimtų metų amerikiečiai 
us daug mažesnio ūgio ir 

-lipnesni, nežiūrint pažan
gos medicinoj ir geresnio 
gyvenimo, nes nuo vaikys
tės rūkydami žmonės negali 
gerai išsivystyti. Ir aš ma
nau, kad taip gali buti.

Paul Kapickas. 
Providence, R. I.

Seni Tėvai ir

Jaunos Motinos

Keptos Obuolių Skilteles
Prie mėsos tinka vartoti 

keptus rukščius obuolius. 
Tą padaryti galima per ke
lias minutes. Paimkit ruk
ščius obuolius, nulupkit, su- 
piaustykit gražiom skilte
lėm ir pakepk it skauradoj 
ant augalinių riebalų (Cris- 
co ar kt.). Kai viena pusė 
paruduos, apverskit. Obuo
lių skiltelės pasidaro mink
štos ir beveik permatomos. 
Tuomet užbarstykit ant ją j 
rudojo cukraus. Jei 
liai buvo nelabai inkštus, 
tai užlašinkit lemono sun
kos ir duokit stalan prie 
mėsos.

kaip tik pats darbymetis ir 
gyvs-galįs iš namų būdavo 
išėję prie šieno. Tad pane-| turtingas, geras
lės Mineikaitės gaudavo geras ūkininką 
nudirbti visą darbą savomis 
rankelėmis. Bet jos kaip 
tik tuo labai džiaugdavos, 
nes viena—šiais bolševikiš
kais laikais atsargiau yra 
nerodyti tarnams, ką turi. 
antra—tai buvę toks saldus 
triūsas. Taip malonu var
talioti, nešioti, kabinėti vi
sus tuos gražius daiktus, 
žiūrėti į juos ir gėrėtis, išti- štai, jau ir dygčioja 

J sus metus nemačius. Tar-| Tie marškiniai! Ak, tai 
obuo-Jtum susitikai su mylimu as-!jos kraičio pati pradžia!

Tpirsos ponas Rupeika. Ji 
noromis butų sutikusi. Toks 

žmogus, 
Ir kas?

Atvažiavo sykį, atvažiavo 
antrą—ir daugiau nebepa
sirodė. Pirma ji apie tai 
mažai temąstydavo—nėra 
to, bus kitas, ar vienas jau
nikis pasaulyje? Tokia jau
na, kaip ji. dalinga, iš gerų 
namų, gera šeimininkė, su 
tokiu kraičiu, visados ras 
tinkamą žmogų. Bet dabar,

Australijoje kiekvienais 
metais apie 17 vyrų, kurie 
vra persiritę per 70 metų, 
susilaukia vaikų, sako Aus
tralijos cenzą biuras. Ypač 
1950 metai buvo derlingi 
senais tėvais. Senų tėvų 
(virš 70 metų) buvo 18 vy
rų. Vienas iš jų buvo 80 
metų senukas, kuris susilau
kė įpėdinio su savo jauna 
20 metų žmona.

Tais pačiais metais 158 
mergaitės tapo motinom, 
būdamos tik 15 metų am
žiaus. Trys motinos buvo 
12 metų amžiaus, o devy
nios motinos susilaukė pir
mojo vaiko būdamos 13 
metų. Iš tų skaičių gali at
rodyti, kad Australijoje 
mergaitės labai anksti su 
bręsta, o vyrai ilgai nepa
sensta.

MYLI AMERIKIEČIUS

čia yra Alicia Ihanez. Urug
vajaus gražuolė, atvykusi į 
gražuoliu iškylą Califomijoj. 
Reporteriams ji pasakė, kad 
jai labai patinka Amerikos 
vyrai.

meniu, su kuriuo buvai per- 
siskyręs ilgą laiką. Tiek 
čia džiaugsmo matyti, kad 
tas turtas kasmet didėja. 
Taip džiaugias motina ma
tydama, kad jos vaikelis 
kasmet auga didesnis.

Kadangi tas darbas buvo 
kartojamas jau ne vieną, ir 
ne du, ir ne tris sykius, tai 
jam atlikti susidarė jau tam 
tikras ceremonijalas, kuria
me, kaip rituale, kiekvienas 
žingsnis ir kiekvienas mos
tas turėjo beveik simbolinės 
prasmės. Visos trys pane
lės gerai žinojo, be žodžių 
ir be nurodymų, ką ir kaip 
reikia joms daryti ir kas ei
na po ko. Taigi ir šian
dien, kaip visados, ceremo
niją pradėjo vyriausioji, 
panelė Melanija su savo 
kraičiu, paskui eis viduti
nioji, panelė Kornelija su 
savo, pagalios jauniausioji, 
panelė Malvina su savo.

Anksčiau papusryčiavu 
sios, visos trys nuėjo į sodą 
ir patiesė virves. Tai buvo 
įžanga į ceremoniją. Pas
kui panelė Melanija, šios 
dienos celebrante, skam 
bindama raktais, nuėjo į 
sandėlį, o prieš ją, lyg vai
dilos prieš Krivių Krivį, ėjo 
panelė Kornelija su panele

Juos besiuvant, meilinos 
prie jos tas Viskantėlis. 
Ji tuomet nė žiūrėti į jį ne
norėjo. Prastų sodiečių vai
kas, jokios vietos dar netu
rįs. O dabar, žiūrėk, koks 
garsus advokatas, kaip gy
vena ! Žmona, lyg kokia 
grafienė. Kad ji butų nu
jautusi. . . . Ne, iš tikrųjų, 
nėra kvailesnio žmogaus už 
jauną.

Ir vėl širdyje dygt! dygt!
Eina metai po metų, me

tai po metų, o ji vis tebevė- 
dina ir tebevėdina savo 
kraitį. Kiek metų? Nuo 
pačios savęs nepaslėpsi.... 
Aišku, kad vis mažiau vil
ties, kasmet mažiau. .'. . Jei 
ir atsirastų kas, greičiau 
kreipsis į jaunesnes seseris.

Bet juk Dievui nėra nie
ko negalimo. Panelė Me
lanija ima raustis atminty
je, kas ištekėjo turėdama 
tiek metų, kaip ji, ar dau
giau. O paskui, pakėlus 
akis į mėlyną, kaip rugia- 
gėlės, dangų, siunčia iš sie
los gelmių aukštyn dusterė- 
jimą:

—Dieve, duok, kad tai 
butų paskutinis kartas! 
Kad paskutini kartą kabi
nėčiau čia tą savo kraitį! 

(Bus daugiau)
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Darbo Pasaulis
Darbo Knygynas

Darbo Departamentas 
Washingtone užlaiko kny
gyną, kur yra surinkta 338,- 
000 įvairių leidinių darbi
ninkų klausimais. Pereitais 
metais apyvartoj buvo dau
giau kaip 18,000 knygų ir 
dusyk tiek žurnalų. Be to, 
knygynas per tuos metus 
davė 31,000 įvairių infor
macijų ir paaiškinimų inte
resuotiems žmonėms laiš
kais.

Beginkliai Sudaužė 
“Nenugalimą Galybę”

Taip Amerikos Darbo De
partamento komentatorius 
Lit sako apie Rytų Vokieti
jos įvykius. Esą, sukilę be
ginkliai darbininkai sugrio
vė visas komunistų pasakas 
apie Sovietų Rusijos “nenu
galimą galybę.” Ta “galy 
bė” buvo svarbiausis Mask
vos argumentas už komu
nizmo diktatūrą. Maskva 
tvirtino, kad komunizmas 
yra darbininkų išganymas 
ir laimė. O tuo tarpu Rytų 
Vokietijos darbininkai, tos 
“laimės” paragavę, išėjo 
šimtais tūkstančių į gatves 
ir sušuko: “Šalin komuniz
mą! Mes norim laisvės ir 
duonos!”

tų paleisti visi suimtieji 
darbininkai.

Juodu taip pat prašo iš
kelti Jungtinėse Tautose 
skundą dėl rusų siautėjimo 
malšinant sukilusius vokie
čius darbininkus, ir siūlo 
padėti Rytų Vokietijos dar- 
oininkams jų kovoje su So
vietų diktatūra.

Tarptautinis Darbo 
Parlamentas

Stockholme susirinkę 73 
tautų laisvųjų darbo unijų, 
jungiančių 54,000,000 dar
bininkų, atstovai vienu bal
su pasisakė, kad reik imtis 
priemonių, kurios sustiprin
tų dvasiniai ir medžiaginiai 
Sovietų Uranijos aukas ir 
pabėgėlius iš Rytų Vokieti
jos.

VIENI MIRŠTA, KITI ŠAIPOSI

Dešinėj pusėj matosi Walter Robertson, kurį Eisenhoue- 
ris nusiuntė derėtis su Pietų Korejos prezidentu Rhet. Jis 
čia matosi su Amerikos ambasadorium Piety korėjai. 
Prieš fotografą jiedu politikieriškai juokiasi, o tuo tarpu 
jauni Amerikos vyrai karo fronte miršta.

Naujienos iš Kanądos
Uoliai Ruošiasi Rinkimams

Kiek Uždirba Rusijos 
Darbininkas •

Darbo Departamento lei 
džiamas Washingtone “La
bor” rašo: “Maskvos darbi
ninkas turi dirbti 22 kartu 
ilgiau negu New Yorko dar
bininkas, kad galėtų nusi
pirkti marškinius; 16 kartų 
ilgiau, kad nusipirkti vilno
nį kostiumą; 25 kartus il
giau, kad nusipirkti svarą 
cukraus; dėl svaro duonos 
rusas dirba dukart ilgiau 
negu amerikietis; perkeli
nei suknelei nusipirkti rusė 
moteris turi dirbti 20 va
landų, kai tuo tarpu Nevv 
Yorke moteris nusiperka to
kią pat suknelę už 2 valan
dų darbą.” , ,

Reikės Būtinai Priklausyti 
Unijoms

Kaip žinoma, Australija 
susideda iš 6 valstybių. Vie
noj jų, New South Wales, 
kurios valdžia yra darbo 
partijos rankose, rengiama
si išleisti įstatymą, kuris 
verstų kiekvieną dirbantį 
priklausyti vienai ar kitai 
unijai.

Siūlo Praplėsti Socialinį 
Draudimą

Į kongresą yra įneštas 
bilius praplėsti socialinį 
draudimą, padidinti senat
vės pensijas ir bedarbių pa
šalpą. Jnešėjai nesitiki, kad 
jų pasiūlymas bus priimtas, 
bet jie nori tuo budu pri
minti prezidentui Eisenhow 
eriui jo duotus pažadus 
prieš rinkimus.

Ar Bus Depresija?
Žmonės dar ir oro tiksliai 

neįspėja. Ne lengviau yra 
numatyti ir musų ūkio gy
venimo vingių vingius. To
dėl į tą klausimą vieni ži
novai atsako taip, kiti ki
taip.

CIO pirmininkas Reuther 
jau kiek anksčiau yra at
kreipęs prezidento Eisen- 
howerio dėmesį tuo reikalu. 
Jis siūlė pasiruošti naujų 
darbų organizavimui, per
žiūrėti pelno ir uždarbių 
šaltinius ir mokesčius, 
kreipti daugiau dėmesio į 
žemųjų ir viduriniųjų 
sluogsnių reikalus.

General Motors bendro
vės pirmininkas pareiškė, 
kad taika Korėjoj neturės 
didesnės įtakos Amerikos 
pramonei. Jam atrodo, kad 
nėra pagrindo baimintis 
dėl numatomos ateities.

Bet General Electric 
bendrovės pirmininkas nė
ra taip gerai nusiteikęs. Jis 
prileidžia, kad artimoj at
eity gali įvykti mažas ato
slūgis; bet, bendrai žiūrint 
į tolimesnę ateitį, Amerikos 
gyvenimo kelias eina ne že
myn, bet aukštyn.

OAKVILLE.—Visa Ka
nada dabartiniu metu yra 
federalinių rinkimų įkarš
tyje. Rinkimai į federalinį 
parlamentą įvyks rugpiučio 
10 dieną. Valdančioji libe
ralų partija deda visas pa
stangas, kad ir vėl laimėti 
rinkimus ir palikti savo val
džią sekantiems keturiems 
metams. Liberalų rinkimi
nei kampanijai vadovauja 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Louis St. Laurent, 
kuris, nežiūrint savo senyvo 
amžiaus (virš 70- metų), 
lankosi įvairiuose Kanados 
miestuose ir miesteliuose 
vesdamas agitaciją už libe- 
lalų partiją. Spėjama, kad 
tai yra paskutinė jo rinki
minė kampanija ir kad po 
rinkimų liberalų partijos 
vadovybę jisai perleis jau
nesniam politikui. Kas bus 
St. Laurent’o įpėdinis tuo 
tarpu tikiu žinių nėra. 
Daug kas spėja, kad jį galįs 
pavaduoti dabartinis Kana
dos užsienių reikalų minis-

ties komiteto naiys. Kiti 
Oakvillės lietuviai yra nau
ji imigrantai ir dar neturi 
Kanados pilietybės. Todėl 
jie neturi ir balsavimo tei
sės. Gal tai ir yra svar
biausia priežastis kad jie 
neįdomauja rinkimais.

Lankėsi Lavinskienė
Birželio antroje pusėje 

Oakvillėj lankėsi Lavins
kienė, Frano Lavinsko žmo
na su dukra, iš Brooklyn, 
N. Y., ir Mrs. Wilhelm iš 
Detroito. Lavinskienė buvo 
apsistojusi pas Ancevičius. 
Ta proga ji aplankė ir savo 
giminaičius Hamiltone ir 
tada išvyko atgal į USA.
Lietuvių Jaunimas Žengia 

Pirmyn
Nesenai pasibaigę moks

lo metai parodė, kad Oak
villės lietuvių jaunimas ir 
praėjusiais mokslo metais

do pradžios mokykloj. Sko 
robogotienės duktė Irena 
sėkmingai išlaikė egzami
nus į aštuntą skyrių Central 
pradžios mokykloj.

Linkėtina, kad ir atei
nantieji mokslo metai butų 
taip sėkmingi Oakvillės lie
tuvių vaikams, kaip buvo 
praėjusieji. t

Įtrinkta* Valdybon
Prie Oakville-Trafalgar 

vidurinės mokyklos veikian
ti Home and School Asso
ciation savo metiniame su
sirinkime rinko naują va
dovybę 1953-54 mokslo me- Raudonosios Kapelos dar- 
tams. Ton vadovybėn iš- bas bent laikinai pakriko, 
rinktas ir Dr. Pranas Ance-Į 1951 metais Rylų Berly- 
vičius. Valdybos posėdy jis'ne sovietai organizavo taip 
buvo pakviestas vadovauti’vadinamą “Mokslo Institu- 
tos tėvų organizacijos sti- tą.” Tai buvo ne kas kita 
pendijų ii* dovanų komisi- kaip šnipų tinklo sudary- 
jai. Oakville-Trafalgar vi-: mas. Jo priešaky atsistojo 
durinėj mokykloj yra apie senas vokiečių patyręs tarp- 
600 mokinių ir Ancevičius tautinis šnipas V. Caicera. 
yra pirmutinis svetimtautis,
kuris liko išrinktas Home 
and School Association val
dybon.

Jau 1,000 Darbininkų
Pradėjęs gegužės mėnesį 

darbą Fordo automobilių 
fabrikas Oakvillėj šiuo me
tu jau turi tūkstantį darbi- 
įninku ir kasdien išleidžia 
|60 automobilių. Pilnu tem
pu fabrikas žada pradėti 
dirbti šių metų pabaigoj.

nizatorius, atsidūrė Čeko- ri. Jis vietos negavo. Ant- 
slovakijoje ir čia pradėjo rasis kandidatas buvo “gud-
leisti nekalto turinio krikš
čionių laikraštį “Vita No
va” vardu. Tai buvo tik 
priedanga, nes šnipinėjimo 
darbo Ressler nenustojo 
dirbęs. Dabar jis veikė Če
koslovakijos naudai, bet

resnis," atsakė—penki. Tre
tysis pamanė išmintingiau
sia bus pasakius—trys, bet 
nė vienas jų vietos negavo. 
Galų gale vienas davė “tik
rą” atsakymą: “O kiek, 
tamsta, nori, kad butų?”

SSSR diriguojamas. NorsJ šis gavo buhalterio vie- 
jis ir gerai buvo prisiden-.tą 
gęs, nors gudriai slapstėsi,
bet Šveicarijos policijos bu
vo susektas, jo darbai išaiš-

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dvi farmas. Viena far-

■ . .. . T . . , ma 120 akrų žemės, 3 akrai prūdokinti ir Liucernos mieste |su visokiom žuvim, ganyklos fr miš-
hnvo nuimtas; ir kalėiimaniko aPie 10 akrV. vištininkas, sodas buvo suimtas n Kaiejimanjir Mmai su 10 Kaina—
padėtas. Su jo suėmimu| $16,000. Kita farma 60 akrų, 5 ak- 

rai ganyklos ir miško, stuba iš 5 
kambarių, garažas dviem karam. 
Kaina $10,000. Už abi farmas kar
tu—$25,000. Parduodu dėl senat
vės ir sutikčiau keisti j namus prie 
lietuvių bažnyčios. <30)

Joe Pundin,
R. 6,

Charlotte, Mich.

Seniau, pradedant 1924 
metais, jis dirbo Kinijoje 
SSSR naudai. Jo veikimas 
po šio karo sovietų naudai 
sparčiai augo. Jo veikimą 
pajuto pirmoje eilėje Va
karų Vokietija ir visi trem 
tiniai iš SSSR. Italijoje 
jam pavyko į savo veikimo 
tinklą įtraukti jėzuitą kuni 
gą Aligiepo Tondi.

A. Tondi buvo ne vien 
tik jėzuitų eilinis kunigas, 
bet ir profesorius. Kai iš-

Tada darbininkų skaičius ryškėjo, kokio A. Tondi bu- 
žada pasiekti 5,000. Jau ta kunigo, tada jis pabėgo 
dabar Fordas paviliojo dau-,jr greitu laiku buvo išrink- 
gelį darbininkų iš mažų!tas Italijos komunistų par 
Oakviljės įmonių, kuriose Į tijos politbiuro nariu, 
yra mažesni uždarbiai. At-į Pagaliau Vakarų Vokieti 
eity Fordas patrauks dar’
didesnį skaičių darbininkų 
iš tų įmonėlių. Nieko nuo
stabaus, kad tų įmonėlių 
vadovybės rodo didelį su
sirūpinimą, nes joms gresia 
pavojus nustoti savo ge
riausių darbininkų, kuriuos 
netaip jau lengvai bus gali-

LIKU DOVANOS
tuojaTT*/!mėnesini

VAJAUS LAI

Užsirašyk tuojau*" menesinj 
lietuvių žurnalą “Lietuvių Nau
jienas.” Kaina $2.00 metams 
ir vienas iš dešimties užsirašiu
siųjų gaus skirtingą dovaną— 
gift. (29)

Lietuvių Naujienos 

332 N. 6th Street 

Philadelphia 6, Pa.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo dėdės (tėvo brolio) 

Juozo Andriulionio, kilusio iš Varė
nos, Alytaus apskr., ilgų laikų gy
venusio Philadelphijoj. Jis pats ar 
jj žinantieji praneškite adresu:

Ant. Andriulionis,
245 W. Fifth St.,

So. Boston 27, Mass.
(30)

Prašau atsiliepti Juozų Šalkauskų, 
kurs paskutiniu metu gyveno Vo
kietijoje. Bad-Schwarten prie Lue- 
becko, o dabar randasi Amerikoje. 
Jis pats ar jį žinantieji prąneškit 
“Keleivio” ofisui, 636 E. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass. (30)

APSIVEDIMAI

Nereikalauja Visiem* 
Didesnio Uždarbio

Anglijos angliakasiai at
sisakė reikalauti bendro už
darbio pakelio, nes jie įsi
tikino, kad Anglijos anglių 
pramonė (ji yra suvalsty
binta) nėra pajėgi tą pada
ryti. Jie betgi reikalauja 
pakelti atlyginimą 400,000 
mažiausia uždirbantiems 
angliakasiams. Viso Ang
lijos kasyklose dirba 700, 
000 darbininkų.

NORI ATSIDĖKOTI 
LIETUVIAMS

Už Laisvą Vokietiją
Abiejų didžiųjų Amerikos 

unijų (AFL ir CIO) pirmi 
ninkai, Meany ir Reuther, 
pasiuntė prezidentui Eisen- 
hovveriui telegramą prašy 
darni daryti žygių, kad Ry
tų Vokietijoje butų tuoj 
vykdomi laisvi rinkimai, 
leista laisvai veikti parti
joms ir unijoms ir kad bu-

Garsaus Goetingeno uni
versiteto mokslininkų bu
relis nori išleisti knygą, ku
rioj butų plačiai aprašyta 
lietuvių teikta pagalba ba
daujantiems vokiečiams. 
Jie viešu atsišaukimu prašo 
šitaip sušelptų vokiečių sių
sti tą reikalą liečiančią me
džiagą. Atsišaukime be ko 
kita sakoma, kad šiandien 
vargiai kas gali buti gra

žesnio, kaip pareikšti padė
ką pagelbėjusiems didžiau
siame varge, kol šita pagal
ba negali buti atlyginta 
veiksmais.” Tų mokslinin
kų būreliui vadovauja tei
sių profesorius Dr. Herbert
Kraus.

IEŠKO DARBO
Našlė, 59 metą, ieško darbo už 

šeimininkę. Kam reikia, rašykit:
Mrs. V. Mens,
86 Battles St.,
Brockton, Mas*.

..U— <28)

jos slaptai policijai pavyko 48 metų amžiaus, rimtas, blaivus, 
. f . . * gero charakterio inteligentas naslysir sis komunistų šnipų liz- ~ ‘ —
das išardyti. Bet niekas 
nėra tikras, ar nesusisuko 
nauji lizdai?

—J. K.
Redakcijos Pastaba. Mu

sų bendradarbis straipsnį 
atsiuntė dar prieš Berijos 
suėmimą. Berija priėjo liep
to galą, bet pažinti jo as
menybę ir šiandien nevėlu.

non vedybų tikslu susipažinti su 
našle ar panele, taip pat rimta, dora, 
gero budo ir geros išvaizdos. Rašy
kite:

Mr. B. M.,
636 E. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mas;.

(29)

Gerbiamoji! Jeigu esi tokia pat 
vieniša kaip aš, kodėl man nerašai? 
Aš esu 48 metų, su patyrimu bizny
je; negeriu ir nerūkau, norėčiau su
sirašinėti su mergina ar moterim.

J. Reckus, (30)
c/o Kitimat Constructors, 

Kitimat, B. C., Canada.
padarė gerą pažanga, per- ma pakeisti. Bendrai, For 

das sukėlė didelę “revoliu
ciją” Oakvillėj, nuolat kei
čiančią kaip to miesto iš
vaizdą, taip ir santykius 
įvairiose gyvenimo srityse, j

vaikų, gali tikrai pasi- Kuomet ji baigsis—sunku’

eidamas į aukštesnes kla
ses, daugely atvejų su pa
gyrimu. Ancevičiai, kurie 
turi daugiausiai iš Oakvil-

te!*s_.k’ B. Peaison, kuris jgS lietuvių besimokinančių
laimėjus liberalams rinki
mus butų ir naujas Kana
dos premjeras. Bet tuo tar
pu “senis Louis” (“old Lou
is), kaip čia sakoma, yra 
svarbiausias liberalų agita
torius? Birželio pabaigoj 
jis buvo užsukęs ir Oakvil- 
lėn su rinkimine kalba. .

džiaugti savo vaikais. Jų 
duktė Inga, kuri pereitais 
mokslo metais pradėjo stu
dijuoti naująsias kalbas 
(anglų, prancūzų, rusų ir 
vokiečių), Trinity College, 
Toronto Universitete, visus
12 egzaminų išlaikė su pa 

Opozicijoj libe r a 1 a m sj£yflmu; pereidama į antrą
šiuose rinkimuose yra kon
servatoriai, socialistų parti
ja (trumpai vadinama 
CCF) ir komunistai.

Demagogiškiausią agita
ciją veda George Drew va
dovaujami konservatoriai, 
kurie žūt būt norėtų pakeis
ti liberalus Kanados val
džioje. Kanados socialistai 
veda griežtą rinkiminę 
kampaniją ir prieš liberalus 
ir prieš konservatorius. Bet 
jie yra persilpna partija, 
kad galėtų tikėtis laimėti 
ateinančius rinkimus. Ge
riausiu atveju jiems gali 
pavykti tiktai padidinti sa
vo atstovų skaičių federali 
n iame parlamente.

Sočiai Credit ir komunis
tai taipgi vargu ar galės 
tapti reikšmingesnėmis par 
rijomis busimų rinkimų iš
davoj. Viskas rodo, kad 
rugpiučio dešimtą rinki
muose bus sprendžiamas 
klausimas, ar Kanadą to
liau valdys liberalai ar jos 
vairavimas bus perduotas 
konservatoriams.

Iš Oakvillės lietuvių j 
rinkiminę kampaniją tėra 
įsitraukęs tiktai Augustas 
Frenzelis, kuris yra socia
listų partijos Halton apskri-

universitetinių studijų kur
są. Antroji Ancevičių duk
tė, Saulė, liko pakelta suį 
pagyrimu i ketvirtą klasę

Rusiškas Komunistiškas 
Planas

Paieškeu gyvenimo draugės. Man 
vienam nuobodu. Moteris, kuri nori 
linksmiau, lengviau pagyventi, atsi
liepk. Laiškus su fotografija siųsti 
adresu: (28)

M r. George,
11059 Dodge E.,

Van Dyke, Mich.pasakyti, nes su Fordu ke- Ten viskas pagal planą, 
liasi in daugiau įvairiausių’Gyvenime tie planai neį- 
įmonių į Oakvillę ir jos vykdomi, bet- pagal knygas 
apylinkes. planas turi buti visuomet

Keleivietis. įvykdytas. Ta pareiga yra 
uždėta knygvedžiams. Ten 
buhalteris turi mokėti kny
gose taip užrašyti, kad ir 
neįvykdytas planas atrody 
tų įvykdytas.

Todėl štai kaip ten pasi
renkami buhalteriai. Kaž
kokios įmonės direktoriui 
buvo reikalinga buhalteris. 
Norinčių tą vietą užimti bu
vo ne vienas. Visiems bu
vo duotas klausimas: Kiek

SOVIETŲ RUSIJOS 
ŠNIPAI

Paieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, ne senesnės kaip 40 metų. 
Gali buti ir nauj'ai atvykusi. Esu 
pasiturintis vaikinas, 46 metų. Ra
šykit lietuviškai ar angliškai, atsa
kysiu visoms. • (28)

Walter Edwards,
General Delivery,

Scranton, Pa.

GAILIOS DILGELES
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

nes ligas, škorbutą. ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
zą ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
$2.00.

ALEXANDER’S CO.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
kai ką iš repatriantų kalbi
nėti Įsijungti į jų šnipų 
tinklą. Ar kas iš repatrian
tų visokiais sovietų agentų 

susiOakvillės vidurinės mokyk- pasiūlymais tuomet
los. Gi jų sūnūs Jonelis iš
laikė egzaminus su pagyri- 

’mu į aštuntąjį, t. y., pasku
tinį pradžios mokyklos sky
rių. Be to, Jonelis gavo t. 
v. scholarship pažymėjimą, 
kaip geriausias Oakvillės- 
Westwoodo » pradžios mo
kyklos mokinys.

Dvi Krygerių dukros, Ire
na ir Helga, kurios buvo 
pavyzdingos pradžios mo
kyklos mokinės, pirmoji 
Central School, antroji 
Brantwood School. perėjo 
taipgi su pasižymėjimu į 
aukštesnes klases.

Ramanauskų sūnūs Vik
toras sėkmingai užbaigė 
Oakuood pradžios mokyk
lą ir išlaikė egzaminus į pir
mą vidurinės mokyklos kla
sę. Viktoras buvo taipgi 
ap d vanotas t. v. citizen- 
ship award Oakwoodo 
Oakvillės pradžios mokyk
loj.

Rimkų duktė Beatriče ga 
vo scholarship pažymėjimą 
ir perėjo į septintą pradžios 
mokyklos skyrių Westwoo-

gundė, dar ir dabar sunku 
spėlioti.

Tas Vokietijoje sumegs- hus (]u iau^nus g dvje. 
tas sovietų šnipų tinklas 
sparčiai augo vis giliau šak
nis leisdamas į Vokietijos 
valstybės gyvenimą. Jis ne
nustojo veikęs ir kai iškilo 
karas tarp Vokietijos ir 
SSSR. Tiesa, jis karts nuo 
karto buvo smagiai vokie
čių apipešiojamas, bet dėl 
turėtų nuostolių jis nenu
stojo veikęs. Antrojo pa
saulinio karo įkaršty sovie
tams pavyko tas šnipų tink
las praplėsti veik visoje Eu
ropoje ir tuomet jis įgijo 
Raudonosios Kapelos var
dą. Karo pabaigoje tos or
ganizacijos šnipų buvo An
glijoje, Belgijoje, Prancūzi
joje ir Šveicarijoje. Ame
rikoje veikė kitas sovietų 
tinklas su atskiru centru.
Europoje Raudonos Kape
los pryšaky stovėjo iš Švei
carijos kilęs vokietis Ress
ler.

Po karo šis SSSR Berijos 
patikėtinis, jo šnipų orga-

jų.
Pirmas kandidatas ne-. 

mikčiodamas atsakė: Ketu-’ soeth 'bosum* 27?yM«s».

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS J BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 

PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu 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 šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa

rašysite SLA Sekretoriui:

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

I
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PADĖKOS

Vietinės Žinios
LIETUVIŠKOSIOS

MOKYKLOS METŲ
PABAIGTUVES]

“Keleivyje” dar nebuvo 
minėta, kad birželio 15 d. 
Bostono lietuviu šeštadieni
nė mokykla baigė ketvir
tuosius mokslo metus. Su
sirinko mokiniai (jų buvo 
per 150, dešimts klasių), 
tėvai, mokytojai ir būrelis 
svečių. Tėvų komiteto pir
mininkas inž. K. Baranaus
kas supažindino susirinku
sius su įeštadieninės mo
kyklos būkle, o mokyklos 
vedėjas K. Mockus paskel
bė mokslo metų baigimo 
rezultatus ir Įteikė mokyk
lą baigusiems pažymėji
mus. Keturios mergaitės ir 
trys vaikinai, daugumoje 
jau koledžių studentai, išė
jo lietuvių kalbos ir lietu
vių literatūros kursą, pri 
lvgstanti Lietuvos gimnazi 
jų prųgramai.

Visa eilė lietuviškųjų or
ganizacijų Įteikė mokyklą 
baigusiems ir kitų klasių 
geriausioms dovanų—naujų 
lietuviškų knygų. Mokiniai 
pasirodė su trumpa progia
ma, o tėvų komitetas pavai
šino visus susirinkusius už
kandžiais. • Ta proga mo
kyklos rėmėjai—tėvai ir 
Lietuvių Kultūros Rėmėjai 
—papildė mokyklos kasą, 
kad galima butų nors iš da
lies atlyginti susidariusias 
skolas mokytojams. Di
džiausią auką davė p. J. P. 
Tuinila—$20. iš svečių tar
po sveikinimo kalbas pasa
kė Lietuvos garbės konsu
las adv. A. Šalna ir klebo
nas kun. P. Viimauskis.

SERGA V. BAJERCIUS

KELEIVIS, SO. BOSTON

MIŠKAI DEGA

Po visą Ameriką dabar dega miškai. Californijoj organi
zuota 1.000 laisvanoriu kovai su tais gaisrais, ši nuo
trauka parodo, kaip giriu gaisrai gesinami.

Jau dvi savaitės kaip 
gydosi City Hospital, South 
Bostone. Vladas Bajerčius.
Jam padaryta sunki vidu
rių operacija. Ligonis kol 
kas yra silpnas, bet atrodo, 
kad povaliai pasveiks.

Vladą Bajerėių Bostono 
ir apylinkės publika geriau
siai atsimena iš prieš kiek 
laiko So. Bostono High'
Scnool auditorijoj vaidintos*
Gustaičio parašytos kome-j 
dijos apie seniau atvykusių 
ir kai kūnų nesenai atvyku
sių Amerikon lietuvių gyve
nimą. Vladas Bajerčius, į 
nors ir netaip senai atvy-j 
kęs Amerikon, bet sugun-j 
dytas Įstoti Į tada čia vei-J 
kusią Henriko Kačinsko va
dovaujamą dramos grupę, 
minėtoj Gustaičio komedi
joj gavo “saliuninko” rolę.
Senesnieji lietuviai ameri
kiečiai, kurie Vladą asme
niškai nepažinojo, pamatę 
jĮ “saliuninkų” scenoje, lonQ
tuojau paskaitė savi>-Lmoniu vvks i LDD 21 kuo ;ir apleido ligoninę,
kiu ; o vadinami dipukai u

-• - j-,x i j -• ’pos piKmka New Hamp-l ----------------------juo gėrėjosi dėlto, kad Jis.1, . r . ..* . ... 1 »-j • .,-1 -- y, shire valstijoj rugmucio 16savo vaidmenį atliko iš tik- , / • - • ., , . * . -j x- -- ia- Ta patvriau apsiianuęsro ne blogiau uz vidutinis-ITK1. , v- , ,i • • x i- x-, ., - įPiheciu Klube. Ten

Nuoširdžiai dėkojame mu
sų vaikams Onai, Olgai ir 
Jonui už suruoštas vaišes 
birželio 21 d. Sandaros pa
talpose, musų 45 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga.

Dėkojame ir šeiminin
kėms Kruopienei, Mathu- 
sienei, Balčiūnienei ir Sin- 

! kuvienei uš paruoštus val
gius. Ilgai atsiminsime ir 
tuos, kurie atsilankė ir ap
dovanojo mus ta proga vi
sokiomis dovanėlėmis. Dė

vimiems.Ta f* r-* • w • •. ir r. rerris-r ireviciai.
kui

Nuoširdų ačiū tariu ma
no dideliems ir nuoširdiems 
prieteliams, pp. Kropams, 
kurie šią vasarą man pado
vanojo jųjų puikų pianiną 
ir tuo budu suteikė man ir* 
mano visai šeimai daug 
džiaugsmo.

Irena Manomaitienė.

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 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiur j 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

LDD 21 KUOPOS 
PIKNIKAS ARTĖJA

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:•
409 W. Broadway. So, Boston.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA
I. Ofiso Volaadoo:

ir
a ua • 
7 IU I

84S BROADWAY 
«O. BOSTON. MABB.

TalafoBM: BOUth Boaton II

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broad way 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies DaiktaiPASAULIO LIETUVIU 
ŽINYNASŠirdingai dėkojame musų 

prieteliam ir seniem “Ke
leivio” skaitytojam Antanui 
ir Bronei Kavaliūnams To- 

Stepas Janeliunas, S. Da- ionte, Kanadoj, kurie mus

PASVEIKO

Atrodo, kad ir South Bos- liaus posto ir LDD 21 kuo- 
pusėtinas skaičius] pos darouotojas, pasveiko

IŠSIKĖLĖ

j Mass.Vladas Bajerčius yra pilnai 
plunksnuotas scenos paukš
tis. -

Gaila, kad jis susirgo. 
Asmeniškai aš daugiau nie
ko negaliu padaryti, kaip

paimta 
mobilių visvien 
Kalbėjau apie tai 
pikniko rengimo 
nariu: jis sako.

neištekt isu vienu; 
komisijos 
dėl buso

Apsivedė Dr. Kapočius

H k* rvo ] i L-31 i mm otit u iLI r\ j I I I I L I

sveikti.
na-r*’

Kaimynas.

Turėjome Maloniu Svečių

taip šiltai priėmė ir musų 
viešėjimą Kanadoj padarė 
labai malonų.

Taip pat širdingai dėko
jam Petrui ir Marijonai 
•Jurkštams ir Jonui su Ona 
{Margeliam, kurie mums su- 

engė gražią “parę.”
I

Ona ir Povilas Masiuliai ir 
Julia Družas.

Pereitą šeštadieni, liepos 
II d., i vyko Dr. A. L. Ka-

Bianehe VU-

bus pasiteirauta, bet jis ro
kuoja, kad dabartiniu lai
ku busai perbrangiai atsiei
na, o Bostone nemažas 
skaičius LDD prietelių turi 
savo automobilius ir gali 
daug žmonių nuvežti i pik-

, Pereitą savaitę “Keleivio”!”^* Eaip kelionės reika- 
Adv. Kalinauskas Apleido Įstaiga aplankė keletas sve- kalas bus sutvarkytas, kol 

Tarnyba čių iš tolimų vietų. Iš Mont- ^as dai neaišku, bei kad
realio buvo p. Jonas Karde- daugeli bc>ioniečių ya- 
lis, “Nepriklausomos Lietu- žiuos i tą pikniką, tai nėrai 
vos” redaktorius, kuris at
vyko automobilium su bu
vusiu Kanadoje musų kai-

Adv. C. J. Kalinauskas, 
kuris per 7 metus ėjo U. S. 
prokuroro asistento Bosto
ne pareigas, šią savaitę iš 
tos tarnybos rezignavo. Da
bar jis .ketina praktikuoti 
advokatūrą privačiai. Per 
septynerius metus jam te
ko vesti daug svarbių civi
linių ir kriminalinių val
džios bylų, jų tarpe vieną 
dėl S 1,000,000 bonų šmuge
lio.

Dr. Mikai Išėjo Armijos 
Tarnybon

mynu drg. Audicku.
Nepriklausomos Lietuvos

laikais p. Kardelis buvo vy- 
r i ausis “Lietuvos Žinių” re
daktorius todėl, kaip senas

abejonės.
Piknikas, kaip jau skelb

ta, Įvyks Pesliakų vasarvie
tėj. ant kranto gražaus eže
ro, netoli Lawren.ce. Mass. 
Kas mėgsta gražias išvykas 
Į gamtą, patartina jau da
bar apsispręsti ir rugpiučio 

i 16 atvykti i LDDlaikraštininkas, jis labai do-Įw įvykti i 
mėjosi .“Keleivio” spaustu-i1U0Siarn^ pikniką, 
vės Įrengimu ir papasakojo’ Simpatijas
daug Įdomių dalykų apie J
dabar jo vedamą “Nepri-j Bostono Lietuvių 
klausomą Lietuvą" Kana- Bendruomenės Ge: 
doj. I --------

pociaus su p.
niene sutuoktuvės. Po ves
tuvių jaunavedžiai išvyko 
porai savaičių “honey 
moon” praleisti.

Svečias iš Rhode Islando

Ši pirmadienj mus aplan- 
jkė draugas J. Akstinas, il
gametis “Keleivio” skaity- 
toiš iš Pavvtucket, R. I. Jis 
pratęsė laikraščio prenume
ratą ir paliko gerą dovaną 

• Maikio tėvui.

Sveikinimas iš Michigano

uzine

Dr. Stanley Mikai (J. Mi- 
kalonio sūnūs) buvo pa
šauktas armijos tarnybon ir 
laikinai savo ofisą uždarė. 
Jis tikisi sugrįžti iš tarny
bos po kokių 17 ar 20 mė
nesių.

Politikieriai Važinėjasi 
Dykai

Švaistant Bostono susi
siekimo milieninius defici
tus. pereitą savaitę išėjo Į 
aikštę, kad 68 politikieriai, 
kurie turi gerai apmokamas 
tarnybas Public ~Vtilities 
Departamente, važinėjasi 
gatvėkariais, traukiniais ir 
busais už dyką.

Atostogauja

Iš Baltimorės pas mus 
lankėsi ilgametis “Keleivio” 
rėmėjas, platintojas ir ko
respondentas drg. Z. Gap
šys. Jis atvyko praleisti 
atostogas Norwoode pas sa
vo gimines Kudirka ir kar
tu su p. Kudirka atvažiavo 
mus aplankyti. Jiedu taip 
gi apžiurėjo “Keleivio” 
spaustuvę ir gėrėjosi jos 
Įrengimu. Atsiveikinant, 
drg. Gapšys atnaujino pre
numerata sau ir dar dviem

Rugpiučio 23 diena. Ro
muvos Parke. Brocktone, 
bus Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Bostono sky
riaus gegužinė (piknikas). 
Programoje, be kitų. daly
vaus ir i-ašytojas Antanas 
Gustaitis, kurio taiklų ju
morą daugelis lietuvių pa
žįsta ir mėgsta. Bus muzi
ka ir bufetas. Pelnas ski
riamas lietuvių kultūri
niams reikalam.- -šeštadie
nio lietuviškajai mokyklai.

Draugai Sakatauskai pri- 
-iuntė keleiviečiams gerų 
inKėjimų iš Michigano 
valstijos, kur jie dabar lei
džia vasaros atostogas. Sa
ko. oras Michigane puikus, 
mes renkam vyšnias ir avie
tes, o vėliau važiuosime Ka
nados pažiūrėt.

/
Protestantų Gegužinė

‘ MISS CALIFORNI.V

Californijos grožio ekspertai 
išrinko šitą juodaplaukę. 
Marcellą Roulettę. kaip gra
žiausią Californijos merginą. 
Geltonplaukės pyksta.

PRALEISKITE ATOSTO- 
GAS KALNUOSE

Vasaros atostogų mc*tu nesi
leisk Į kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa
galba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai surasi 
lietuvių kolonijas. Įstaigas, orga
nizacijas ir atskirus veikėjus. 
Be to, ŽINYNE rasite smulkiai 
išaiškintą naująjį Jungtinių
Amerikos Valstybių Walter-
McCarren Imigracijos ir Pilie
tybės Įstatymą, vizų gavimo it 
Įvažiavimo procedūrą, rasite 
plačiai ir suprantamai išaiškin 
tą J. A. Valstybių mokyklų sis
temą, kaip Įsigyti specialybę ar 
patekti j pelningesnę profesiją. 
Turėdami ŽINYNĄ jusite, kad 
•po ranka jums yra viso pasau
lio lietuvių Įstaigos, organizaci
jos. visuomenininkai, profeso- 
soriai. žurnalistai. rašytojai. 
Įvairių religijų dvasininkai ir 
tt. Panašaus leidinio lietuvių 
kalboje dar nėra buvę. ŽYNY- 
NAS būtinai reikalingas kiek 
vienam kultūringam lietuviui. 
įReikalaukite pas platintojus ar
ba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis. 41 W. 83rd St.,

i

New York 24. N. Y. (32)

Išnuomuojamas Kambarys
Prie juros. So. Bostone, išnuo

muojamas gražus kambarys vienam 
asmeniui. Kreiptis telefonu S*) 8- 
6902 arba 851 E. Fifth St., South 
Boston 27, Mass. <29»

Išnuomuojamas Kambarys
Išnuomuojamas dkleiis. erdvus 

kambarys vienam ar dviem asme- 
inim. Galima naudotis virtuve. Kai- 
|na prieinama, vieta graži (Thomas 
ĮPark). Skambinti vakarais telefo- 
! nu SO 8-7271. (29,

Birželio 28 dieną Bosto- »«> 'Į™'
no Lietuvių Protestantų Su-j^ aUažjuoti , kalnuotą N<w. 
sivienijimo valdy >a suiuose. nampSh,rc valstiją praleisti sa- 
gegužinę West Roxburio vo atostogas ir pakvėpuoti tyru 
miške. Oras buvo gražus
todėl suaugę ir vaikai sma 
giai ir

skaitytojam, užsakė kalen-kkaityklai-knygynui suorga- 
dorių 1954 metams ir pali-J nizuoti ir kt. Lietuviško- 
ko nuo visų trijų aukų Mai- sios organizacijos prašomos

Dr. Marija Gimbutienė su 
jaunesne dukra Živile išvv 
ko vieno mėnesio atostogų 
i Kanadą. Ten atostogavo 
ir jos vyras inž. J. Gimbu
tas ir rašytojas Faustas Kli
ša.

kio Tėvui. •
Iš tolimo Akron,

mus aplankė Joe Milicke 
(Milickis), Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos 20 kuopos ilgametis pir
mininkas. Jis atvyko Į 
Brighton, Mass., aplankyti 
savo giminių ir ta proga 
užsuko i “Keleivi.” atnau
jino prenumeratą ir nepa
miršo sušelpti Maikio.

Svečiai mums visada ma
lonus.

talkininkauti ir 
Ohio, piknikų neruošti.

tą diena

Sveikinimas iš Kanados

sveikai praleido ke
lias valandas miške spor
tuodami. uogaudami bei il
sėdamiesi gražioje gamtoje. 
Po linksmų ir skambių lie
tuviškų sutartinių, visi pa
tenkinti išsiskirstė.

Dalyvis.

oru.
rezervacijų

kalnų
Dėl 

syti:
RED TOP CAMPS 
THORNTON, N. H.

Kelrodis: Nuo Bostono rei
kia važiuoti No. 3 keliu; pava
žiavus apie 135 mylias rasite 
musų vasarvietę. (29)

V’isus kviečia—
Albinas ir Ona Nevierai.

prašome ra-l

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

869 Broaduay a( “O’’ St. 
South Boston, Mass. 

.Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. SO 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis f:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul lapenas, Jr., 

Alphonse Stecke
ir

Te]. 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 Upham’s C omar 

DORCHESTER, MASS.

“ »
A. J. NAMAKSY

BBAL ĮSTATE B INSŪBANCB

409 W. Broadway 
BOUTH BOSTON. NASA 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLB STBBBT 

W«t Roabary. Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

BI 4-9018 
h

Tel. SO 8-2712 arba

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieto vis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

T«L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L, Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valindos:
Nuo 9 ryto iki 7 vaksro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS-

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokh} vaistu. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

Geroji musų bičiulė ir ne
nuilstanti visuomenės vei
kėja p. Nora Gugis yra iš
vykus vasaros poilsiui i To
rontą. Pereitą savaitę ji 
kartu su pp. Indreliene ir 
Kardeliene prisiuntė iš te-: 
nai širdingiausių linkėjimų’ 
S. ir M. .Michelsonams. I

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

• Tbvm. • Fri.
W W r F

TIL 9 F.M,
251 DORCHESTER ST. 

SOUTH BOSTON

Denriam Storos ir Sienas
Geriausiais “Bird” Kcnpanijos 

Šingeliais
Apkainavimas Dyka.

(Free Estimate)

Pakalbink bizniernia pa 

siskelbti “Keleivyje,” pa 

garsinti savo biznj tarp lie

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandenin.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojy 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 nl 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderi* iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ma
4




