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Per Šešias Savaites Ženevos 
Konferencija Nieko Nenutarė

Indokinijoj Kautynės “Sprendžia” To Krašto Likimą; 
Vakarų Valstybės Nepajėgia Apsispręsti Indoki

niją Ginti; Ženevoje Vėl Aiškinamas Ko
rėjos Suvienijimo Klausimas

Po šešių savaičių derybų 
Ženevos konferencija dar 
nepajėgė susitarti nė vienu 
klausimu. Indokinijos ka
ro paliaubų klausimas per
duotas kariškiems eksper
tams, kurie bando nutiesti 
karo paliaubų liniją, bet kol 
kas nieko nesutarė ir nieko 
nepasiūlė. Bolševikiški kraš
tai stengiasi Ženevos dery
bas ištęsti kiek tik galima, 
o tuo tarpu šiaurinėj Indo
kinijoj prasideda didesni 
mūšiai,
sos šiaurinės Indokinijos li
kimą.

Prancūzų apsisprendimas 
ginti šiaurinę

Rusai Nušovė
Belgų Lakūną

Birželio 3 d. rusų kariš
kas lėktuvas virš Austrijos 
teritorijos apšaudė belgų 
transporto lėktuvą, kuris 
skrido iš Londono j Belgra
dą. Pakelėje netoli Vengri
jos sienos lėktuvą užpuolė 
rusų kariškas lėktuvas ir 
pareikalavo transporto lėk
tuvą lėkti i Vengriją. Bei-

SUĖMĖ KOMUNISTŲ VADUS SLAPTAME MITINGE

EBi agentai New Yorke viename slaptame susirinkime užklupo Conneeticut komu
nistų partijos vadus ir juos suėmė. Paveiksle matomi trys komvadai (be kepurių): 
kairėj Robert C. Ekins. viduryje—Jacob Goldring ir dešinėj—Simon Silverman. Iš 
viso suimta 7 Conneeticut valstijos kompartijos vadai. Savaitę anksčiau buvo suimti 
šeši Massachusetts komunistų partijos vadai. Jie visi traukiami teismo atsakomybėn 
pagal Smith aktą.

Senatorius J. McCarthy Nori 
Išvalyt Savo Teisėjus

Šen. McCarthy Reikalauja, kad Šen. Symington Trauk
tųsi iš Pakomisijos, Kuri Tyrinėja McCarthy Ginčą 

su Armija; Skelbiami Pasikalbėjimai Telefonu
Atidengia Ginčo Užkulisius

kurie ir nulems vi- CT lėktuvas Įsakymo nepa- 
klausė. Tada rusai pradėjo 

f i lėktuvą šaudyti.
Nuo rusų kulipkų žuvo 

Indokiniją,lėktuvo radiotelegra- 
jei tas gynimas bus sėkmin-,^stas J°seph Clauuaets, 42 

atities kuriam laikui met«- ° lėktuvo pilotas Mgas,
Indokinijos Įjungimą i “ge
ležinės uždangos” kraštų 
skaičių, bet prancūzų pajė
gų užteks tik kuriam laikui, 
kol komunistinė Kinija pri
statys didesnės pagalbos In
dokinijos bolševikams.

Kruvinos Muštynės 
Japonų Parlamente

Devreese ir mechanikas 
Victor Sluytis buvo sužeisti 
Lėktuvas nusileido Ausri-
joj, Grąžo aerodrome. I Birželio 4 d. japonų par- 

Belgų lakūnai sako, kad lamente (atstovų rūmuose)
jie skrido virš Austrijos ir iškilo Kruvinos
Jugoslavijos, o

Naujas Vadas 
Indokinijos Fronie
Prancūzų vyriausybė 

skyrė naują karo vadą
Juo

Puertorikiečiai
Jau Teisiami

Socialistai Nutarė
Nestatyt Kandidato
Amerikos socialistų parti

jos 29-tas suvažiavimas 
Philadelphijos priemiestyje, 
kuriame dalyvavo 120 dele
gatų iš Įvairių Amerikos 
vietų, nutarė 1956 metais 
nebestatyti kandidato i 
prezidento vietą ir pasiten- 

| kinti išstatymu kandidatų 
’ Į vietos savivaldybes, kur 
socialistų Įtaka yra stipri.

Suvažiavimas pažymėjo, 
kad socialistų partijos Įta
ka dabar yra mažesnė, negu 
ji yra buvusi per 54 metus 
nuo socialistinio judėjimo 
atsiradimo Amerikoje. Pa
siūlymą nebestatyti kandi-

Pereitą savaitė šen. Mc
Carthy ir armijos ginčo ty
rinėjime buvo paskelbti ke
li pasikalbėjimai telefonu 
tarp armijos sekretoriaus ir 
senatorių. Tarp kitų pasi
kalbėjimų paskelbtas šen. 
Symington iš Missouri pa
sikalbėjimas su armijos sek- 
įetorium. Iš vieno pasikal
bėjimo paaiškėjo, kad de
mokratas senatorius, dar 
prieš ginčo iškilimą, rėmė 
armijos sekretorių ir davė 
jam patarimų, kaip geriau 
elgtis su šen. McCarthy.

Remdamasis tuo telefono 
pasikalbėjimu šen. McCar
thy pakartotinai iškėlė rei
kalavimą, kad šen. Syming
ton pasitrauktų iš pakomi-

dato prezidento vietai 1956'sijos, kuri ginčą tyrinėja, 
(metais padarė ilgametis’Sen. Symington atsisako tą 

pa- Keturi puertorikiečiai, ku-‘pariijos vadas Norman daryti. Šią savaitę tas klau-
In- rie kovo 1 d. atstovų i-ū-|Th°mas» kuris iš šešių kar-'simas ir aiškinamas senato
— —,—  i i..*: : 'tn hnvn nartiios kandidatuts ge- niuuse praueju sauuyti Į 1------- J— ----- iuiuafc“

buvęs sėdžiaujanžius atstovus ir i prezidento urėdą.
muštynės dokinijai

Vengrijos tarp atstovų. 200 policinin- nerolas Paul
---------UL-a____paSItUlČU*
Ely,

Tuo tarpu Amerikos pa- teritorijos visai nepalietė, [kų buvo pasiųsti Į parla-prancūzų generalinio štabo penkis jų sužeidė, dabar 
mento rūmus atstatyti tvar-j viršininkas, nesenai lankę- teisiami Washington’e, D. 
'ką. Muštynėse tarp atstovų sis Indokinijoj. Jis paskir- C. Teismas prasidėjo bir-
■:tt u,,e., c- ... 1.-.,... /.n-ili.. -...į,.-. o

stangos sulipdyti koki nors
bendrą frontą pietryčių Azi- \Ko Darbiečiai 
jai ginti nedavė rezultatų.! Vukstn i Kinii(l\h Policij°s 56 žmonės buvo tas ir karo vadu n

r į "^sužeisti, vienas rimtai. [Indokinijos guberna
j Riaušės parlamente

jokiųiPasitarimai eina, bet . _ ______
nutarimų nepadaryta. J a ' i„ vio ! Riaušės parlamente kilo

Ženevos konferenciia nei-' Daibo Partijos vie- aptariant istatvmą dėl per-zenevos Konierencija pei ;nas vadų A Bevan aiški-CN,. nnT- •
ita savaitę buvo palikusi_ ,j __ įleidimo vadovavimo polici-palikusi na, kad darbiečių delegaci-į -‘■S darbo ” Dėl Korėjos lu'-. uaI“^^‘Tjai visame krašte vidaus 
oe ua o. e eJja šią vasarą vyksta į komu-į l ministerijai (Da susitarimas jau buvo skaito- gLi,, .. |reiKaių mimsteiijai. (ua-

nakomisiioi.

civiliu želio 3 
natoriu.

Dulles Grasina 
Nutraukti Pagalbą

Tuo tarpu skelbiama ir 
daugiau pasikalbėjimų tele
fonu. Pats šen. McCarthy 
irgi paskelbė kelis “išvaly
tus” savo pasikalbėjimus su 
armijos sekretorių ir vie
name iš jų jis grasino armi
jos sekretoriui, kad jis at-

Kaltinamieji bus teisia- Valstybės sekretorius John 
Prancūzų vyriausybė ma- mj už pasikėsinimą nužudy- Foster Dulles Įspėjo Fran

co, kad vienintelis būdas pa- tį atstovus. Kaitinamųjų cūziją ir Italiją, kad jos gali, 
raginti bolševikus taikintis tarpe yra viena moteris ir visiškai netekti Amerikos mins kol gyvas, jei jis ban- 
Indokinijoj yra sustiprinti trys vyr ai. Moteris, Lolita kariškos pagalbos, jei jos[dys drausti aukštiems kari- 
ten kariuomenę ir Įtikinti Lebron. esanti teroristų va-i nepatvirtins sutarti apie ninkams liudyti senatoriaussusitanmas jau ouvo sKaito- nistinę Kiniją gu tiRglu kariuomenę ir Įtikinti Lebron. esanti teroristų va-nepatvirtins

mas atpuolęs, o Indokinijos aiškinti af draugiškas bolševikus, kad pergalė ten dovė. Kiti trys kaltinamie- Europos art
klausimą svarstė ekspertai. . .. imiestu zimoie.) Muštynes—,------ — .. .......................... .ou- miestų žinioje.)
Jau buvo kalbama, kad dip
lomatai važiuos namo. Kad' „ • ... , .. ... ,munistme Kinija yr
L’tin tni'ortonu nonnTni L'tn ! * *konferencija nenutrūktų,'

su ko
tą gali-

,e. Kiti trys kaltinamie- Europos armijos sudarymą.
ji yra: Rafael Miranda,! Valstybės sekretorius taip

.. nė po Dienbienphu laimėji-Andrės Futrueros Cordero kalbėjo senato komisijoj, niberalu valdančios part.- m0. .. h.vini> Rodl.i£n]pzJkuri s¥avsto kiek ’ ’ ,D’

Muštynės 
socialistu ir nebus lengva, kaip jie ma-

ir Irving Flores Rodriguez.

McCarthy tyrinėjimuose.

bolševikai pasiūlė vėl kal
bėti apie Korėjos suvieniji
mą ir padarė kai kurių nuo-

mi.
Anglijos ministerių pir

mininkas W. Churchill par-
, TZ . , , .lamente aiškino, kad Ang-laidų dėl Korėjos tvarkymo ,jja dal. 1950 metais birželjo 
iki visuotinų rinkimų p%17 d jūlė komunistinei

k2i™‘X!? °.S Kin«ai pasikeisti ambasa- 
doriais, bet Kinijos bolševi
kai Į tą pasiūlymą nieko

priežiūra. Tą bolševikų pa
siūlymą diplomatai svarsto 
šią savaitę.

GVATEMALOS REŽIMAS 
BUS TYRINĖJAMAS

[neatsakė ir jokio savo atsto
vo i Angliją neatsiuntė.

Ne tik darbiečiai, bet li
kai kurie konservatoriai

jos), o vėliau Į muštynes) ....... . ..
Įsitraukė visi atstovai ir net Derybos Ženevoje tęsia- A kaltinamieji 

mos, bet jokių rezultatų dar nekalti, 
bu

moterys jose dalyvavo.

Iškilmingai Minėjo 
Europos Invaziją

Birželio 5 ir 6 d. Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybių ir karo pajėgų 
atstovai iškilmingai minėjo 
10 metų sukaktuves nuo 
Aliantu armijų Įsiveržimo Į

neprieita ir vargu bus pri
eita, kol bolševikams sekasi SUDAROMA BALKANŲ
fronte kautis. KARO SĄJUNGA

Tuo tarpu prezidentas D. 
Eisenhower pakartojo 

V1.savo nusistatymą, kad ne 
visos vykdomosios valdžios 
paslaptys gali būti prieina
mos kongreso tyrinėtojams 
ir ypač kongreso komisi-

.... , , .. joms nebus leidžiama tyri-Jpndure, kad jis nemano,

pinigų-
akėsi esą skirti kariškai paramai už

sieniams. Vyriausybė siūlo' 
tam reikalui skirti 3,497,- 
000,000 dolerių.

Valstybės sekretorius dar

Kongresas Pagerins 
Socialinį Draudimą

Atstovų rūmai jau nu
balsavo, o senatas greit bal-

centralinę šnipinėjimoUOg pagalbą prancūzams n • t • dė, k • '
Graikija ir Jugoslavija .italams reikės nutraukti, sTvaRf sakė,

sutarė, kad ateinanti mene- nes, girdi, tos salys sutarti kad Joje rivi bo|že.
si Belgrade, Jugoslavijos dėl Europos armijos kuri-
sostinėje, bus pasirašyta ka-Įmo visgi patvirtins. O
ro sąjunga tarp trijų Balka
nų valstybių—Jugoslavijos,

vikų.
Laukiama, kad šią savai

tę bus paskelbta daugiau 
pasikalbėjimų telefonu, ypač 
tarp adv. Cohn ir šen. Mc
Carthy su armijos sekreto
rių ir jo teisių patarėju 
John Adams.

jei-
pagalba Prancūzijai ir 

būtų nutraukta, tai Amerika 
rems prancūzų karo

su
----------- kai kurie konservatoriai Aliantu armijų Įsiveržimo Į L," vvrianvhp- na-nik-m nų valst.vblM Jugoslavijos, Dutų nuirau*

Amerikos valstybės jau Anglijoje tikisi, kad su Ki-Europos kontinentą Nor-'?“°? d“^,XloPt,'Graikijos ir Turkijos. Jugo-visvien rems 
tarė aiškinti Gvatemalos nija gaiima daiyti biznj ir'mandijoj. 1944 metais bir-įX® PaX> X slavi'a ir Turkija buvo se-pastangas I
dsevikuojančios vyriausy-turėti ragai pagei imą i>.a-niau įtarusios tokią są-|

'i

šutai
bolševikuojančios 
bės politiką. Toks aiškini-J 
mas, jeigu neiškils kokių'OLANDIJOS

Indokinijoj.
tokią są- 
o dabar

nors kliūčių, bus daromasĮ GAUNA SAVIVALDĄ 
liepos mėnesi. Pasiūlymą 
tyrinėti Gvatemalos politi
ką iškėlė tos
kaimynai.

žmoniškus santykius, želio 6 d. ___
-------------------------— I Prieš 10 metu Amerikost 1 Jun^ pasirašyti,

KOLONIJOS oi^in- n tV Fi-nnhntv įPac^lc^intos nu° - » iki jUa0SĮavįįa jr Graikija suta- 5 geneiolui D. D. Eisenhow-;oo per niėnesĮ jau iman-
eriui vadovaujant, buvo
mesta i Normandijos pa_-J Senatvės pensininkai tarp

,tiems pensiją darbininkams, beatidėlioti
rė sutarties pasirašymą ne-

CHAPLIN GAVO 
“TAIKOS DOVANĄ’

Olandijos vyriausybė nu- krašti
laiv

.. A v . P** Pumą invazijos™ $1>000 (dabar yra $900)
Heinrich Bruening iir Antilų saloms) nepriklau-j savaitę 74,000 vyrų, apie |Apdraustieji mokės i pen-

Už Neutralia Vokietijąn\ vlsi1?k^ j10,000 visokių karo vežimų sijų kasą nuo $4,200 savo
■ Olandijos karalijos remuo-;jr jr

ėsnublikov , ',lan‘.“J0S '?'''ausJ Ke nu- kraatj Prancūzijoj 5,UOO’65 ir 75 metų gaus pensija 
respublikos tare pripažint, savo kolom-:jvairių laivų, 11,000 lėktu-|ir galės užsidirbti per metus 
_____ .Ųon;s Amenkoje (Gyianai^ų ir per pirmą invazijos'™ $1000 (dabar yra $900).

Charles Chaplin, pagarsė
jęs filmų aktorius, kuris ap-

____ _ ....__ leido Ameriką dėl jo ištiki-
mybės tyrinėjimo, dabar ga- 

SUoUNGE TELEVIZIJĄ įvo komunistu “Pasaulio

IŠKASĖ DEIMANTĄ
426 KARATŲ SVORIO

heinrich Bruening, bu\ęs-se. Tos kolonijos bus at- džiagos. Viskas buvo iškel-'moka nuo S3 600) 
\okietijos mimstenu pumi- stovaujamos Haagoj, Olan-.(a tiesiai iš jūros i pakraštį 

dijos sostinėj, atskirų pa- be uosto Įrengimų pagalbos, 
siuntinių. iš dirbtinių uostų.

Tokietijos ministerių pirmi 
ninkas prieš Hitlerio priėji
mą prie valdžios, pereitą 
savaitę pirmą kartą vėl išė
jo Į politiką ir pasisakė už 
neutralią Vokietiją tarp Ry
tų ir Vakarų. H. Bruening 
griežtai kritikavo K. Ade
nauerio politiką, kuri siekia 
Įjungti Vokietiją Vakarų

Buvęs Massachusetts gu
bernatorius Paul Dever atsi
sakė būti kandidatu šio ru
dens rinkimuose. Demo
kratai ji norėjo išstatyti
kandidatu senatoriaus arba 

koaliciją nukreiptą nrieš (gubernatoriaus vietai, bet
Rusiją. (Dever griežtai atsisakė.

'Taikos Tarybos” dovaną
.000 tolių'karo'"meXįUtinir’uždarbZ’^Hlabar, .A5tuonio? Eu,'o'‘0’ valsty- sumoje $14,000. Aktorius 

hnvn ičkni l™,"10 bl° 'bes sujungė savo televizijos dabar įgyvena Šveicarijoj.

Amerikos civilės apsau
gos pareigūnai sako, kad 
jei kiltų karas, tai rusai 
bandytų išdaužyti 92 Ame
rikos miestus, svarbiausius 
pramonės ir susisiekimo 
centrus.

stočių tinklą ir dabar tele- 
Įstatymas numato, kad vizija gali būti perduodama 

apdraustųjų skaičius bus žy- iš vienos valstybės Į kitą, 
miai padidintas ir apie 10,-pagal susitarimą. Apjung- 
000,000 naujų darbininkų, tos Prancūzijos, Italijos, 
farmerių, profesionalų ir Anglijos, Vakarų Vokieti- 
smulkių biznierių bus drau- jos, Danijos, Šveicarijos, 
džiami.

Turkija Gaus 300
Milionų Dolerių Pagalbos p ''

Anglo-American korpo
racija Pietų Afrikoj prane
ša, kad jos kasykloje buvo 
,iškastas deimantas 426 su 
'puse karatų svorio, kurio 
[kaina esanti 250,000 dole- 

Deimantas iškastas 
jPremier kasykloje netoli 
Pretoria miesto.Amerika pasižadėjo duo

ti Turkijai bėgyje artimiau- Pats didžiausias deiman- 
sių trijų metų mažiausiai tas, koks buvo kada iškas- 

Belgijos ir Olandijos televi-[300 milionų dolerių ūkiškos tas Pietų Afrikoj, buvo 
“Cullinan” brangakmenis, 
kuris svėrė 3.025 karatus.

Kai senatas priims page- zijos stotys. Iš viso tos val-Jpagalbos ir paskolų, 
rintą socialinio draudimo stybės turi 44 televizijos daug pusė pažadėtos sumos
Įstatymą apie jĮ parašysime stotis ir ŠO perduodamų bus dovana ir kita pusė pa-(Karatas yra penktoji dalis 
plačiau. stočių. skola. gramo.)

t
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Europos Armija ir Darbininkai
Jau treti metai Vakarų valstybės kalba apie Europos 

armijos sudarymą. Amerika Europos armijos idėją 
kaistai remia ir visaip ragina Vakarų Europos valstybes 
tokią armiją Įkurti. Vokietija, Belgija. Olandija ir Liuk
semburgas sutarti dėl Europos armijos sudarymo jau ir 
patvirtino. Tik Prancūzija ir Italija dar delsia patvir
tinti senai pasirašytą sutarti.

Pereitą savaitę buvo pranešta, kad Prancūzijos so
cialistų partija savo suvažiavime dauguma balsų pasisakė 
už Europos armijos sutarties patvirtinimą. Partijos kon
gresas 1,969 balsais prieš 1,215 balsavo sutarti patvirtinti. 
Bet partijos atstovybė (frakcija) parlamente griežtai yra 
pasisakiusi prieš sutarties patvirtinimą ir tą savo nusi
statymą pareiškė 59 balsais iš 105.

Iš to aišku yra. kad prancūzų socialistų eilėse klau
simas dėl “Europos armijos" yra karštai ginčijamas ir 
dėl jo nėra vienybės partijos eilėse.

Panašus nuomonių pasidalijimas vyrauja ir anglų 
Darbo Partijoj. Anglijoj darbiečių atstovybė parlamente 
dauguma balsų pasisakė už Europos armijos rėmimą 
(nors Anglija i Europos armiją nesideda, bet ji yra pasi
žadėjusi tokią armiją remti ir prie jos priskirti tam tikrą 
kariuomenės dali). Bet pačioj partijoj Europos armijos 
klausimas sukėlė karštų diskusijų ir, atrodo, jog dabar 
dauguma partijos narių, ypač didžiuma unijų, Europos 
armijos idėją atmeta.

Vokietijoj socialdemokratų partija visą laiką ir 
griežtai stovi prieš Europos armijos kūrimą.

Kiekviename krašte socialistai pasisako už ar prieš 
Europos armiją kiek kitokiais sumetimais.

ABISINIJOS IMPERATORIUS KALBA KONGRESE

Amerikos prezidento svečias Abisinijos imperatorius Haile 
Selassie kalba jungtiniame kongreso posėdyje. Svečias 
kalbėjo apie kolektyvinio sausumo svarbą tarptautiniuose 
santykiuose.

Generolo Van Fleet ra
portas, pagal spaudos pra
nešimus, buvo beviltis, liūd
nas, keliąs nerimo ir t. p.

Amerikos kongresas da
bar tyli nutarti, kiek lėšų! 
skirti užsienių kariškai pa
galbai. Ta proga kongreso 
vadai ir išklausė generolo

Šen. Flanders Nuomonė (tarnautojų ir ragina juos
o t? L'i r lužmiršti savo priesaiką, už-Senatorius R. E. Flanders;__ __Įmušti savo viršininko įša

li- siųsti jam, senato-
• parodė, kad beviitė padėtisĮriaus McCarthy bolševikų’nui’ slap?uf ^^mentus 
•yra pietryčių Azijoj. Pade-medžioklės. Flanders ma-‘apl.^ kysininkus, bo sevikus 
tis yra beviitė, bet kaip ją'no. kati jeigu šen. McCarthy “ Is,lavlkus valdzlos a'*ara- 
pataisyti ir ką daryti, tai “būtų apmokamas komunis-j e>. , .

iyra dalykai, kurių joks ge-'tų agentas, jis negalėtų* A3ro<*0’ b’g sena onus 
nerolas iš Tolimųjų Rytų jiems (komunistams) geriau net[kl’ ka<-. ??'
negali parvežti, nes atsaky- pasitarnauti, negu jis tą da-,nausybfe. "On.k?'°tl-V ,k°' 

imo reikia ieškoti savo ryž-ro dabar.” !xo^a Pnes graftą, įšdayys-
tume. Kai ryžtumo nėra,' Tokie griežti žodžiai iš kol‘uI**1J3 bolševikus, 
tada lieka tik dejuoti ir de- republikono senatoriaus tai-^e,na^nu? pats e d a s 1 
batuoti. Įkomi kitam republikonaiauksciaus,as visokių nege-

* (senatoriui, yra labai rimtas
Is visų demokratinių ša-kaltinimas. Žmonės, kurie . . 

liu paprastai daugiausiai su-’taip vienas kitą apibūdina,Įniek0 
glėbusi ir nesiryžtanti atro- vargu begali vadintis tos’ . . 
do Prancūzija. Bet nelai-pačios politinės partijos,*11, 
mes ištikta Prancūzija šį žmonėmis. ikandt
kartą rodo didesnio ryžtu-: Kiek seniau šen. Flanders, J !r’ 
mo, negu kai kurios galin- sakė senate, kad Wisconsi

iš Vermonto jau iš antro
Van Fleet pranešimo, kuris karto pasisako dėl senato-

gesnės šalys. 
Paskutinėmis

kvma •> »I • •nui,

ru žmonių 
j prezidento

no senatorius McCarthy sie- 
žiniomis kia sugriauti republikonu 

prancūzai paskyrė Indoki- partiją. Dabar šen. Flan*
mjos karui vadovauti gen. 
P. Ely, buvusi generalinio 
štabo viršininką, kuris ne

dels savo kaltinimus pa- 
griežtir.o ir lygina McCar
thy prie Hitlerio, kurio me-

jis nežino ir žinoti
nenon.

Klausimas ir kyla, kas gi 
yra bosas sostinėje—sena
torius iš Wisconsin ar šalies 
prezidentas?

vokiečiai socialdemokratai atmeta Europos *»• ^arthy naudo
toj- kad tokios armijos korimas jiems atrodo tikrasj- J, «« ** -o pohttnėje karjeroje
kelias i kara ir i padalytos i dvi dalis \ okietijos tarpu- ?aleJ° pa»akjti. To n 

• , * tr i • a.*- * • V- -i - t- žino. Mes žinome tiksavi kara. \ okietnos suvienrųmo reikalas, įkurus Euro- ,J - rrvvommo.- vra KOVa.

Keletas šen. Flanders ar-

pos armiją, būtų atidėtas tolimam laikui, po trečiojo pa
saulinio karo.

Prancūzijos ir iš dalies Anglijos socialistuose Euro
pos armijos klausimas svarstomas kiek kitokiu požiūriu. 
Jiems ‘‘Europos armija” reiškia Vokietijos apsiginklavi
mą ir Įsijungimą Į bendrąją Europos armiją su 10 divizijų 
kariuomenės, arba su 500.000 vyrų.

Pasirodymas vokiečių stiprios armijos Europoje ke
lia Įvairiu abejonių ne tiktai socialistų eilėse, bet ir tarp 
visų Vokietijos kaimynų. Daugelis žmonių mano, kad 
pirmosios 10 divizijų vokiškos annijos bus tik pradžia 
Vokietijos militarizmo prisikėlimo ir gali būti pradžia 
naujų militarinių avantiūrų, kokių jau pasaulis turėjo 
progos iš kelių kartų patirti.

Bandymas sau Įkalbėti, kad nauja vokiečių 
bus kitokia, negu ji buvo 1914 ar 1939 metai

tai, kS aut,°lltetą.’.T. kuPS +-?akta,1.?1|E1-v Pavedama eiti karo va-'gumentų yra Įdomūs pažin 
;pasako vis.-vą, ką tik reikia :cjo jr civilio viršininko par-'ti. 
žinoti apie pragariškus da-jejgas> Kartu į Indokiniją'

gyvenimą.'

“Tokie dalykai dedasi ten. Jyku*
kur nėra vieno autoriteto reli- . _ , , , . - , _ . ,
gijos klausimais. Tada vienas nela- tas daktarul ne-,ir, atrodo, prancūzai nema- 
skelbia vieną, kitas kitą. Ki- svarbu, jam svarbu, kad sa- no be didesnės kovos Indo-' 
taip yra Kat. Bažnyčioje.” vo galvos nereikia varginti kinijos užleisti. O gal “iš 

Kol norvegai jaudinasi tokiais klausimais. Tamp^1 Prancūzija” 
dėl pragaro buvimo ar ne- yra “autoritetai,” kurie "ge-
buvimo, Dr. J. Januškevi-'riau žino.”

Ar pragaras yra ar ‘siunčiama kariška pagalba! Antisemitizmas?

Šen. McCarthy turi 
mus bendradarbius.

Lojalus, Bet . . .

Trijų asmenų komisija, 
kuri tyrinėjo Dr. J. Robert 
Optienheimerio ištikimybę 
kraštui, pereitą savaitę iš
nešė savo sprendimą, dėl 
kurio dabar prasidėjo gin
čai ir diskusijos. Komisija 
sako, kad Dr. J. R. Oppen- 

lojalus Ameri- 
Bet kartu ko- 

(du

o iv iv a F? mnlXJ£d IU11IVF
Pasaulis dabar stebi keis-.voje, rodos, padaryta kokia

betecių armija tą vaizdą: Ženevoje jau še- tai “pažanga.
netikinę savaitės eina diploma-Įdieną pasirodo, kad jokios 

rybos dėl “taikos,” ir pažangos nėra ir visos de-
negu ji buvo 1914 ar 1939 metais, neįtikins sios 

tų žmonių, kurie vokiško militarizmo idėją paseka kiek tų deiybo
toliau praeitin, o todėl ir ateityje vokišką militarizmą kartu su derybomis Indoki-įiyfcos yra tik trypimą 
Įsivaizdina sau kaip grobuonišką, kaimynų žemių ištroš-|nD°j bolševikai skubina už-,toje. 
kusi smauglį Europos viduryje. (kariauti visą siaurinę to *

Amerikos karštas nusistatymas už kūrimą Europos Įkarto dali. Denbos bolše- 
armijos nėra jokia garantija, kad prisikėlęs vokiškas M a T!> Xla
militarizmas bu- laikomas iš anksto nustatytose ribose.
Juk pats faktas, kad šiandien Amerika taip karštai remia

sekama

arti-
dabar . .

. išgelbės'}311' E' Co!>n ^pilirtfe.
IrroKnrvooioo a.,, ir D. Shine. Tie du vardan . .* , . .[galingąsias demokratijas.,, , (misija dauguma balsų

'nuo nemalonaus klausimotvrinėiimn naknmi^’iPriešvienąjpatariavjTiau- 
kaip lengviau ir be didesnio'1- į .1 P 0 SW ?vbei nebesamdyti moksli- 
triukšmo “nurašyti į nuo-’**" ninko Atominės Energijos
stolius Indokiniją ir po',-m*u,-11PKJAJ11i1s, t,. \ Komisijos patarėjo parei-
“dideliu debatų” laukti. bičiulių. Ir Cohn ir,---- - J i J i

----------- - ----- ------------K --------

bolševikai vėl bandys 
nors pavogti?

S. D.

kur i — . _ y . _ _ . s, 'Shine vra žvdai. Bet žydų'T“' ,.. 'tarpe šen. McCarthv veiklai Svarb.aus.osyra .
šen. McCarthy veikla 

{kelia visokių abejonių ir net 
^antisemitizmo baimę. Kaip 
;Shine ir Cohn kompanija

komisijos 
(daugumos (Gordon Cray ir 
Thomas A. Morgan) abejo
nės susiveda prie to, kad

vie-
Iii. Oppenheimerio Įderinąs! su žydų baime, kad P1' Oppenheimer yra ginei- 

Byla Dar Nebaigta*™ gali iššaukti :r:^,a,sk,‘nJ

tik
sėkmingai tęsti, 

nebūtu derybų,c *7 *7

Po kiekvieno pralalmėji- 
priedanga mo užsienių politikoje Ame

rikoje prasideda “didieji 
debatai” dėl klausimo, ką

'antisemitizmo pavojų? 
Oppenhei-1 Šen. McCarthy bandė

damas prieš komisiją, kai 
kuriuose klausimuose nepa- 
rodęs užtenkamai širdingu- 
jmo. Be to, mokslininkas 
esąs lengvai paveikiamas

Tokius deba- 
Čecho- 

mėjimo, 
po Kinijos pralaimė- 

paskui Korėjos karo

tai

tas ir ateityje gali pasirodvti ne ką toliau numatantis. derybos vyksta, tai atrodo
Vokietijoj “savo" teritorijų atgavimo idėja yra gyva lyg nepatogu tartis apie In-

ir tos idėjos šalininkai, kai prabyla apie “savo” teritori-’dokinijos gelbėjimą, 
jas, tai nesustoja pusiaukelėje, bet siekia “Rytų.” kiek į ne tiek patogu, kiek 
tik jų apetitai gali apžioti ir tik Vakaruose jie bando savo
apetitą kiek apriboti.

Rytų Europos tautoms, kurios šiandien yra rusų pa
jungtos, apsiginklavusios Vokietijos aimija, kaip “va
duojanti” jėga, vargu gali būti viliojanti. Pasirinkimas 
tarp vilko ir meškos ka gi gali vilioti?

Gal

A pzvaiga
PRAGARAS IR 
AUTORITETAI

Pranciškonų 
kas” iškėlė viena

“Darbinin- 
labai i do

mų dalyką, būtent ginčą dėl kai

tuojau atsidurtų pragare. Kaip 
gali jie eiti ramiai gulti, neži
nodami, ar jie kelsis ryte iš lo
vos ar jau raitysis pragare?’... 

“Ginčas dar labiau paaštrėjo.

yraik’
proga atsikalbėti derybose! 
dalyvauti ir ypač yra proga 
nieko nedaryti.

Po šešių savaičių Ženevos 
derybų pagaliau penkios 
valstybės sutarė sušaukti sa
vo karo vadus, kad jie pasi
tartų apie priemones, kurio
mis galima būtų Indokiniją 
gelbėti. Tokie pasitarimai 
prasidėjo pereitą savaitę 
Washingtone. Bet Įdomu, 
kad pasitarimai bus tiktai

eigoje, o dabar ir vėl prasi
dėjo aiškinimasis, ką dary- 

kad rusiškas ir kiniškas 
omunistų imperializmas 

neišeaudvtų dar likusias 
laisvas tautas vieną po ki
tos?

Tokie debatai dabai- čia 
eina kongrese, spaudoje ir, 
tur būt, aukščiausioje karo 
vadovybėje. Rodos, 
jau yra
mas, kad jos svarsto įvai 
riausius planus po pralai
mėjimo. Kai paskui pra
laimėjimas užsimiršta ir su

Hallesby. sakydamas pa- 
pragaro buvimo Norvegijos'mokslą savo bažnyčioje, pro 
protestonų’ tarpe. Tuo rei- langą parodė i kapines ir pa
kalu jauno grožio ir kitokiu’hrėžė. kad ten guli apie 10 tūk 
teologišku gudrybių žino-itan('kb iš kuri^ ir toki* 
vas Dr. ‘ J. Januškevičius 1̂'1’ vė,ės esančios Pra«are‘ 
vienuolių laikraštyje rašo:

“Norvegijoj evangelikų vys
kupas K. Schielderup. neigiąs

ku

pragaro buvimą, savo nuomonę 
paskelbė žymiausiuose laikraš
čiuose. Tą žinią pasiskaitęs teo-j 
logijos profesorius Ole Halles
by. kalindamas per radiją sušu
ko:

“Netikįs pragaru vysk. K. 
Schielderup kreipėsi į Bažny 
čių ministeriją, reikalaudamas, 
kad pragaro klausimas ir kilęs 
ginčas būtų vyriausybės spren 
,'džiamas ir išaiškinta, ar praga-
r„ netikėjimas priešinasi evan- našta lbė(i (a In(l„kinijos 
gelikn mokslui. Ministerija ne
sijautė kompetentinga dogmati
nio mazgo mėgsti ir atsiklausė 
vyskupų bei civilinių teisių ži-

Dr. J. Robert Oppenhei-' ^en. Aicvartny bancie su- 
merio ištikimybės tyrinėji-kelti religinę' kovą. Jis bu-L 
mas dar nėra baigtas, nors vo pasamdęs savo tyrinėto- 
tyi'
Sprencuiuą jau iMiese. r\u- »uei owiaiici<į, num 11 w“jjmga

misija pripažino, kad Dr.'no, kad apie 7,000 protes--Mokslininkas buvęs prieš 
kunigų esą bolševikų'vandenilio bombos gamini

mą ir kai prezidentas Tru- 
manas davė Įsakymą tokią 
bombą gaminti, jis neparo-

tyrinėjimo komisija savoju tūlą J. B. Matthevvs, bu- asmuo, o tas gali būti pavo- 
sprendimą jau išnešė. Ko-’vusį socialistą, kuris tvirti-!jjnaa krašto saugumui.

Oppenheimer yra lojalus tonų
pilietis, bet dėl visos eilės,agentai. Toks pasišokimas 
sumetimų, 2 balsais prieš 1,'mesti ant daugumos gyven- 
pataria vyriausybei nesam-Jojų tikybos juodą šešėli se- 
dyti jo Atominės Energijosinatoriui McCarthy nepavy- dės entuziazmo ir todėl pa- 
Komisijos patarėjo darbui'ko. _ veikęs kitus mokslininkus
ir neprileisti ji prie atomi- Nesenai šen. McCarthy sumanymo neremti.

kalbėjo New Yorke katali
kų policininkų “komunijos 
pusryčiuose” ir ten kardi- 

Spellman ji pasveiki- 
Energijos Komisija byląjno ir viešai parodė, kad jis 
dar peržiūrės. !sen. McCarthy politikai pri-

' Daugelis mokslininkų pro-’taria. Šen. Flanders kiau

nių paslapčių.
Sprendimas Dr. Oppen

keimerio byloje dar nėra 
galutinas. Visa Atominės!nolas

e Kodo* toks testuoJa Prieš tyrinėjimo šia, ar šen. McCarthy ne- 
demokratijų liki- komi?;> įšoktų sprendimą bando tik kiršinti vieną ti- 

ovarsttn įvai. ir reikalauja, kad sprendi-įkybą pnes kitą, vieną gy
ventojų grupę prieš kitą, 
žodžiu, ar jis nenori skleisti

mas būtų peržiūrėtas ir pa
keistas.

pasitarimai ir nieko nenu- juo susigyvenama, tada bol- 
tars. Karo vadai tiktai ap- ševikai daro naują puolimą 
tars priemones, kurių gali-; kur nors ir, po naujo pra- 
ma būtų imtis, bet ar kokių'laimėjimo, demokratijų va- 
nors priemonių bus imama--dovai vėl pradeda diskusi- 
si, tai jau ne jų reikalas, tą'jas, ką daryti ir kaip gel- 
spręs vyriausybės. Spręsįbėti dar likusį laisvą pasau- 
kada nors. O tuo tarpu ka- Ii nuo bolševikiškų užgro
tas Indokinijoj eina ir gali-lbikų. Taip pralaimėjimai 
mas daiktas, kad iki birže-'ir “didieji debatai” eina 
lio mėnesio galo šiaurinės| pakaitomis. Grobikai lai- 
Indokinjos klausimas išsi-jmi, o galingosios demokra- 
spręs tuo. kad bolševikai jąįtijos pasilieka su žodžių 
užkariaus ir nuo pasaulioĮkrūva.
vadų galvos nukris viena

TITO SUSITARĖ
SU GRAIKŲ VADAIS

“ ‘ši vakarą tarp mano klau
sytoju yra tikrai tokių, kurie.novų 
niekad neatgailauja. Tokie te- “Civilinių teisių žinovas pata 
žino. kad kritę dabar negyvi,'rė reikalą išspręsti karaliui, o

dali.
Pačios derybos Ženevoje 

jau primena Panmunjom 
kaimelio nepabaigiamas de-

Iš Tolimųjų Rytų 
generolas James A.
Fleet. Jis ten buvo nuvy
kęs prezidento Eisenhowe 
rio siunčiamas susipažinti

glĮZO
Van

Jugoslavijos diktatorius 
Tito lankėsi Graikijoj, kur 
jis susitarė su Graikijos va
dais dėl kariškos sąjungos 
tarp graikų, jugoslavų ir 
turkų sudarymo. Tokiai ka
riškai sąjungai yra priešin
ga Italija, kuri reikalauja, 
kad pirma būtų išspręstas 
Triesto klausimas ir tik ta 
da ji nebesipriešins Balka
nų valstybių karo sąjungai.

Viena austrė (oyster) per 
metus padeda apie 60 milionų 
kiaušiniu.

rybas dėl karo paliaubų Ko-įsu padėtimi ir informuoti 
i ėjoj. Vieną dieną žene-Amerikos vadus.

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

nevienyoę, nepasitikėjimą 
vienų kitais ir siundydamas 
vienus piliečius prieš kitus 
daryti politinę karjerą?

Tokie vra šen. Flanders 
Įtarimai prieš šen. McCar
thy.

Kas Čia Bosas?
Senatoriaus McCarthy 

ginčas su republikonų ad
ministracija yra Įdomus tuo, 
kad ji kelia prieš visą kraš- 
itą klausimą, kas yra bosas 
Washingtone prie republi
konų administracijos?

Prezidentas skelbia savo 
Įsakymą, kad slaptos infor
macijos vyriausybės archy
vuose negali būti niekam iš 
duodamos. O senatorius 
McCarthy pakartotinai krei 
piasi į du milionus valdžios

Vienas iš komisijos na
rių, Dr. Ward V. Evans, j>a- 
reiškė priešingą nuomonę.

Dabar Dr. J. R. Oppen- 
heimer savo bylą perkėlė Į 
Atominės Energijos Komi
siją, kuri klausimą peržiū
rės ir, tur būt, išneš galuti
nį sprendimą.

Tuo tarpu ginčas spaudo
je ir mokslininkų tarpe tę
siasi dar karštesnis, negu 
pirma.

Burnoja dėl
Nuomos-Paskolos

Sovietų Enciklopedija 
piktai bara Ameriką už ka
ro metu gautą pagalbą, va
dinamą “nuomą-paskolą.” 
Rusai sakosi gavę tik 10 bi- 
lionų dolerių pagalbos 
(Amerika sakosi davusi už 
11 bilionų), kas esąs niekas, 
palyginus su Rusijos karo 
gamyba. Be to, rusai aiš
kina, kad nuoma-paskola 
davė progos kai kam Ame
rikoj riebiai pasipelnyti ir 
pan.

Gal dėl tokių “sumetimų” 
Maskva ir nenori atsiteisti 
Amerikai už gautą karo me
tu pagalbą? —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEVEIKIA
a»

--- ——........
Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAAO

1 Tad ypatingai svarbu tu-, 
’rėti sąžiningas ir visais atBrocktono Naujienos

Sakė Sakė, Nieko Nepasakė nepatenkinti prelatu Stra-
Šitokią išvadą padarrau!Uasku> kad > t.varko 

perskaitęs “Keleivio” Nr.'l>av.est* !'? Kazimiero pa- 
19 John Romano ilgą žodį ^vyskupo Cushmg
apie p,ei. Strakauskį Jis « ne M no-
toj savo korespondencijoj, !*.»■» - i -•
kaip sakoma, i laukus išėjo:!. .Konianas nušnekėjo
kalba ir apie veteranus, ir gfcral Pad“e’ n<? tao a“; 
z, • , , • cenee svarbią paslaptį. AsGaidelio vadovaujama vvru* . ‘ 1 . ., . . ?, . nežinau Brocktone naujojochorą, ir visu amerikiečių . . -* u. . .. ' ■ 7 ateivio, kuris norėtų bazny-patnotizmą, o apie urėti.. ’ , , . * /1 i i cioje btrakauskui nuroUy-Strakausko didelius darbus 
lietuvių labui nieko nepasa
kė.

•rnų duoti, nes šiandien ir
naujieji ir senieji ateiviai

.. c. žino, kad pagal katalikų!
, , . j . .. 'bažnyčios sutvarkymą kle-,kauska senai pažįstąs ir zi- , J J7 , . ‘ . nonas vra vyriausias para-:nąs, kad jis buvo ir vra .. .< . KT.*\ 1“ ’ .. , ? A \ pijos seimininkas. Niekam'visa širdimi atsidavęs lietu- 1 * , , . . . ...„ , , , , gaivus neskauda, jei ir Stra-viams, kad jis kartu su ° J , - .1..... . *. v - kauskas ten vadovaujasi
didžiuma Amerikos lietuvių . , i i.. . , ,3 vien Cushing o nurodymais,svajojo, rase .. dirbo dėl Bm n<į vįenį ge,.as ,^^1

įe uvos aisves n jr stengiasi neleisti,!
klausomybes dar pr.es p.r- ? B a if A, h.j 
maj. pasaulin, karą. ,ietuvi4k^ organi2aci.Į.

SENATORIUS ATLIEKA NEMALONĘ PAREIGĄ

Šen. Kari E. Mundt pirmininkauja paku misi jai. kuri tyri
nėja šen. .McCarthy ginčą su armijos vadais. Pirmininkui 
tenka nevisai maloni pareiga savo partijos narių balti
nius skalbti viešai prieš televiziją ir radiją.

žvilgiais tinkamas delega
tas. O šiuo svarbiu mo
mentu ir yra vienintelis 
Jonas Hermanas, kuris tik-*

Kas Girdėt Chicagoje
Ir “Draugas” Turi Radiją siems lietuviams svarbu pa-

za, . • . . svarstyti, katras kapinesChicagoj jau nuo seno tu- 1...... . r . . a-- reikia pasirinkti savo ainiai nuosiruziai ir tinkamai rime bent kelius radijo pus-* ... . .. . . . . , ... KT . . zmajam atilsiui,mokės atstovauti u* ginti valandzius. Nesenai ir ma- J
visų mūsų bendrus reikalus.’rijonų “Draugas” pradėjo Paminėtinas Sapnas
Apie tai kiekvienas privalo*savo pusvalandi. Jis savo- Kas savo tarpe nepasipa- 
pagalvoti. I programą duoda net 5 kar- sako ja bent retkarčiais apie

Nemažesnės svarbos turi’tus per savaitę. {savo įvairius prisisapnavi-
antras valdybos pareigūnas 
—pirmininkas. Per tuos 6 
metus jau teko pamatyti ir

Buvo manyta, kad “Drau-'mus? Kad ir keisti būna 
gas” sugebės duoti tikrai sapnai, bet dažniausia jie 
gerą programą, ftet apsirik- greit užmirštami. Bet teko 

patilti dabartinio pirminin-’ta. Visos lietuvių progra- girdėti apie vieno žmogaus 
Įko V. Zavecko nesiskaitymą mos nėra be priekaištų, bet tokį sapną, kurį verta čia 
su kitais nariais ir bendrai*kol kas “Draugo” ar tik ne- viešai paminėti.

Sapnavau, — pasakoja 
tas žmogus,—kad numiriau. 
'Kai atsidūriau prie šv. Pet-

____________ _________ šešių verslininkų ir pro- ro vartų, tai ten jau besą du
gameitų unijos konveneijąjfesionalų dėka į “Margu-žmonės. Žiūriu, kas bus. 
h atstovus, kuriems kiekvie- ^io” jubilėjinį koncertą, šv. Petro pasikalbėjimas su 
inam dviem dienom buvo įvykusį gegužės 2 d. Chica- pirmuoju buvo toks: 
paskirta po $175? Ar neuž-g°s Civic Opera rūmuose,, —Kas ir iš kur?
'teko dvieju, o jei jau nore- nemokamai pateko apie 500 —Lietuvis, iš Chicagos
’jo daugiau kas pagerti, tai lietuvių jaunuolių, kurie be Lietuvių Tautinių kapinių. 

— reikėjo per pus mažiau pi- minėtų geradarių ten nebū- —o ką ten mi i rankoj
__ _l t'i. . i________ tu r».| to L- a Fl-ibai- tiume ioil_ !_•»______ -

jo diktatorišką elgėsi. Čia 
noriu priminti tik porą fak
tų. Ar buvo reikalas da
bartiniu metu siusti i Amal-j

bus paskutinėj vietoj.
Vaikai Skaudos Parodoj

Ar tie žodžiai ka įrodo? jos veiktų Cushing nurody-'čja grvnas prasimanymas, no nurodvto skaičiaus trem-'nigų skirti. Bet čia buvo patekę. Dabar tiems jau- laikomoj dėžėj?

afideivi-
nieko apie tai ir kiti Brock- lai 
tono korespondentai neri 
“Keleivy” rašę. Kalba eina 
apie šiuos laikus ir-prela
to Strakausko veiksmus.'si paklusti. Jis nepakenčia'nacijos nuostatą.
Brocktono korespondentai tų, kurie drįsta jo žodžiais; jej prtl. Strakauskas bū-'viams naudingus darbus, 
tik šių dienų faktus, įvykius1 suabejoti, o jau ką sakyti tų nors dešimtą dali Roma-J Kaimynas.
primindavo. Kas tuo do-'apie i. tuos, kurie pamėgina'
mejosi, tas tuos faktus atsi-'net jo žygius pakedenti.' 
mena. Jų čia ir aš tik porą Tie turi būti į dulkes sumal- 
priminsiu. Juk ne kas kitas, Į ti. Taigi, ir tos organizaci- 
bet pre. Strakauskas kai- jos, kurios drįsta būti sava- 
tas, kad Brocktone negali-'rankiot, nors jos ir didelį’ 
ma bendrai nei Balfe, nei darbą dirbtų lietuvių labui,! 
Alte dirbti, kad jis net para-'jam atrodo nieko vertos irj 
pijos salės neduoda Balfo panaikintinos
parengimams, išmetė šešta-Į Romanas kalba apie Ame 
dienio

Petras žvilgterėjo į doku- 
Jgiiu.avu sirtiĄMuus iuni- —--J a"'~J7ai nas i mentus> paspaudė migtuką. udatus ir komisijos narius,™? pi ogi amą, kuriai pasi- . ’ * »
o paskyrė tokius, kurie jam teigus, ir jaunuolių chons- Ąe durys. Petras ta
'patinka. Tai jau vieša dis- 131 ir Jaunoji publika ėjo f?; Ji asau vidun. Jam
ikriminacija! žemyn į apatines sales, kur dufys u^.^e' P° to
‘ Tokiu būdu ir ši vieta yra vyksta lietuvių spaudos pa- Pe^’1.7f.^?ntinedamas se'
labai svarbi ir reikalinga r°da.
turėti sąžiningas

’sidavusio” asmens lietu- ignoravo kitų statomus kan- džiojoj salėj turėjo jauni-

Kas Naujo Brooklyne
----------------- turėti sąžiningas n visais Kapinių Dienos Minėjimai

Laikas Pakeisti Siuvėjų 'šalinti narių diskriminaci- atvejais tinkamas žmogus.

kantį, klausė:
—O kas tu?
—Aš Romos katalikų ku-

Diena n>gas.
jfs- —Ka laikai savo rankoj?

minima iškilmingiau,1 —Tai modelis bažnyčios,
bet kuriame kitame kurią aš už milioną dolerių

Chicagięčiai kasmet pastačiau Marijos garbei.
i ta diena dvejas iškilmes’ —Bažnyčia iš tikrųjų nie-

—tautinėse kapinėse ir ka- ko sau- va evangelijų
rinėse. Šia proga šie- knyga. Atskleisk tą vietą,

, , v r . rs.,tr„. *a kilo tokiu nepapias- kur sakoma, kad išganymas
materialiai,;^ sudarė. Ne. Jie ars-rei > ui us, i kalbu apie kurias tinka teikiamas už Įiuikių bažny-’kina, kad delegatas nieko do sekretorių; S. Indrelis, Kainų, apie kurias unka

...... .... .. , „ metai bimbiniai,''egalįs padaryti dėl Board narys; Pranus spau oje užsiminti. U_Tokio pažado nėra už-
1S ir lie-apie demokratijos naudin-į ;Vnirin^ ko Joint Eoard’o.” Tai dvi-jSpudis, Joint Board narys;j Praėjusią žiemą viešumon’ - .

v , • z. gUmą 7,',diktatūros “lingu'feš .vadinamais “katali- guhas mehs: > *>1^ ^brJ«Wd*’ Adonio-išėjo tas kad kazimierinių| ITai ne'prie tų vartų at-
As tikiu kad ir Romanas mą. Gal jam pavyks pre-|ka-g„ jr ..taUtininkais’- jej. neapykantą prieš kitauu-sios Tarybos narys. Vis. s.e kapinių kapitalas, apie pusę sistojai Eik tc ku,. at,

latui įkvėpti bent krislą de-|„.._._,„„._ ir kartu nori pateisinti įmones yra padorus ir tm- miliono dolerių, pateko į ar-'gjnilįas pažadėtas už baž-
kami šioms pareigoms. Ne- kidiocezijos iždą. Apie tai 5 r

Valdybą |ją), atgauti 'prarastus užsa-.Siai vietai yra nominuotai

Strakauskas ir Roma-Tingi tegu geriau mū-’ • r-*
nas, o kiti tokius darbus lai- sų prelatui laiko paskaitas, 10 mola ldl 
ko žalingus lietuviams ir lie-'s\ - - -- ’ Jau 6

.noriMua _ _ ___ ==nuvuTiy taijTC

vadinamais
supranta, jog r.e tas DievąTatui įkvėpti bent knslą de-|mjninka skyriuje. «
garbina, kuris nuolat kalba mokrat.nes dyas.es nors as. savo b
apie Dievo meilę, o užanty,..- laoa. abejoju dėl tų Jo n- į tū^.an_
velnią laiko, ne tas yra pat-|pastangų teigiamų rezulta-,..*. dofe metus
notas, kuris apie tėvynės tų. Bet jei tas Romanui pa-j , . • q ? ik k -
meilę balsiai kalba, šaukia, įvyktų, tai ir Brocktono lie-į , " pj1-
bet kuns tėvynei ir lietuvy- tuvių sugyvenimas tuoj pa- , . , ,, . , ' i .. . dar irieKadcs mes.bei naudingais darbais pa-sikeistų. ,

begėdišką bailumą, ne 
sugebėjimą ir nerūpestingu-

sizymi.
Kas iš to, jei ir Strakaus

kas kalba apie lietuvybę, 
bet darbais jos neremia.

Romanas priekaištauda
mas tremtiniams rašo, kad 
vra “tremtiniu, kurie vra

Ir dar vienas patarimas 
Romanui: nerašyti apie tai, 
ko nežinoma.

Romanas rašo, kad pre
latas Strakauskas pasirašė 
net 674 garantijas tremti
niams atvykti į Ameriką.

Ar žinote--
Ką sakė lietuviu atstovas socialistų konferencijoj 

Briusely, Belgijoj?
Kas buvo, laike lietuvių spaudos draudimo, “Prū

sų pirklys” Naujokas?
Kaip vienas vokietis buvo paruoštas Lietuvos ka

raliaus nesamam sostui?
Koks lietuvis tapo kinų generolu ir pagelbėjo galu

tinai sunaikinti Manču dinastiją Kinijoj?
Kaip dabar yra Vakarų Vokietijoj?
Kodėl reikia priklausyti Lietuvių Darbininkų

Draugijai (LDD)? 1
Atsakymus į šitas ir daugybę kitų įdomybių rasite 
žurnalo “Darbo” šių metų pirmam numery. Kaina 
metams $1, atskiro numerio kaina 25 centai. Žurna
lą “Darbą” leidžia LDD kas trys mėnesiai. Užsaky
mas ir pinigus siųskite: ,

N. JONUSKA
15 Cotton Street Roslind&le, Mi

išsidalintas. Bendrai 
dar niekados mes, lietuvių 
kontraktorių dirbtuvių siu
vėjai, nebuvome tokioj sun
kioj padėty kaip šiandien: 
nedarbas, darbdavių ir mū
sų pačių atstovų sauvalė, 
todėl net unijos vadovybei 
negalima pasiskųsti, nes 
mūsų pačių atstovai bosams 
pataikauja. Pagaliau mū
sų atstovai ir Joint Board’e 
nemoka teisingai mūsų rei
kalų išdėstyti ir nedrįsta jų 
ginti.

Maža to. V. Zaveckas 
valdyba su delegatais K

pagailėkite laiko nei 15 ar buvo užsiminta ir spaudoje, pasakė šy.

mą lietuvių dirbtuvių 'ir1*! centų ir, atėjus laikui 'Faktas nebuvo užginčytas.. Kunigas <lar norėjo leis- 
darbininkų reikalais. Kaip'ra vykite ir atiduokite saJTa. dabar lietuvių WT>e tis i ginčus su šv. Petru, bet 
ryškų pavyzdį tenka pri- ™ balsą uz s.uos asmenis, ^samprotaujama šitaip : Ka-,okia orQ 9rovė kurj 
minti šį faktą: Kur dingo'^eParnirskite sju žmonių zimierinės kapinės šykštėjo
Šalaviejaus dirbtuvės vėr 
auzė, Atkočaičio, Matulio? 
Dabar gresia tas pats pavo kryiiukas i nurodytą klėt- 

kutę. —P. M.

Įdomus Koncertas
Birželio 27 d. Steinway 

Hali, prie 57th St., New 
Yorke, įvyks Lili jos Stilso-

... . . naitės-Šateikienės, direkto-sugebejiroo abtovauū n rfe Art.Tone studio of Mu. 
ginti lietuviškų dirbtuvių.

pavaldžiu, nes reikės ties aukų tautos ir kitiems degte 
pavardėmis parašyti'degantiems reikalams, ir ga-

jus netekti Arroakauskui, 
Bubeliui ir kitiems. Ar tie 
sandėliai subanrkutijo ir iš
nyko? Ne! Jie perėjo Į 
svetimtaučių rankas ir tik 
daugiausia dėl delegatų 
kaltės, dėl jų bailumo ir ne

Šį svarbų klausimą privalo 
gerai pagalvoti ne vien dar
bininkai, bet ir kontrakto-

lų gale didelis lietuvių su
dėtas kapitalas pateko į sve
timas rankas. Lietuvių Tau
tinių Kapinių vadovybė 
nuolat skiria iš savo santau
pų tautos reikalams ir nėra 
jokios baimės, kad Lietuvių 
Tautinių Kapinių kapitalas tų 
atsidurtu svetimose

sic and Speechr mokinių 
koncertas mokslo metų pa-1 
baigos proga. Be mokinių, 
programoj dalyvaus dar po-

se.

Kundrotu ir V. Ubara viso- 1 kad vėliau nebūtų per-;ra vokalinių solistų.
vėlu.

K. Kundrotas mažiausiai 
tuo rūpinosi ir ateityje ne
sirūpins ; jam svarbiausia 
gauti delegato vietą ir po 
trijų metų išeiti į pensiją. 
Būkim tikri, kad jis per tą 
laiką likviduos visas lietu
viškas dirbtuves išskiriant 
vieną kitą. Ar tas darbi
ninkams ir patiems kontrak- 
toriams bus naudinga? Ar 
visi užtikrinti, kad gaus ki
tur darbą? Pagaliau, jei 
dalis ir gaus, tai pakeisda-

kiais būdais stengiasi at
grasinti sąmoningus lietu
vius nuo betkokio p-asiprie- 
šinimo.

Jie apgalvotai sudaro są
lygas, kad ko mažiau dar
bininkų narių tegalėtų daly
vauti skyriaus susirinkimuo
se skirdami juos 4:30 ar 5 
valandą, kada didesnė na

ivių dalis tebedirba. Jiems 
[visos priemonės leistinos!

Siuvėjai, mūsų darbo per
spektyvos yra labai blogos!
Darbas sumažęjęs, kainos 
numuštos, iždas tuščias.Imi dirbtuvę jau nustoja da
Atstatyti skyriaus valdybo- lies ar visų atostogų, nusto
ję ir dirbtuvėse tvarką (pa- ja ir savo senos padėties.

Šateikienės vedamo j stu
dijoj mokosi įvairių tautinių 
kilmių mokiniai. Jos studi-* 
ja jau yra turėjusi sėkmin-1 
gus koncertus City Center 
Theatre, Carl Fisher Music 
Hali ir Hotel Statler salėse. 
Steinuay Hali yra viena iš 
muzikos talentų susibūrimo 
vietovių New Yorke. Pati 
studija randasi Bay Ridge 
ekeijoj, Brooklyne, prie 

Sixth Avė., tarp 54 ir 55 
gatvių.

Būsimas koncertas prasi
dės 2 vai. po pietų.

Rep.
(Daugiau 5 pusi.)

nušlavė kunigą nuo šv. Pet
ro vartų. To vėjo smarku
mas buvo toks, kad nubu
dau.

Šį mano sapną išaiškinti 
galima ir be sapnininko.

Senas Parapijonas.

Spaudos atgavimo 50 me- 
sukaktis tepaskatina 

lanko- kiekvieną mūsų mylėti savo 
Šitą turint galvoje vi- laikraštį, savo knygą.

M
A

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

dyas.es


fMapfo Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23, Birželio 9, 1951

—Gera diena, tėve! [kiu gi spasabu 
—Kas čia tau do geru-'galėjo palisti 

mas, Maike, kad tokie karš- Ką? 
čiai užėjo. Per naktį dar! —Žemės paviršiu

tie tavo mokslinčiai galėjo ji greičiau atvėso. Tačiau
surasti žemės vidurius, kur 
viskas į sviestą pavirsta, tai 
kodėl jie negali surasti pek
los?

—Todėl, tėve, kad tokios 
vietos nėra.

—Olrait, Maike, jeigu 
peklos nėra, tai iš kur gi ga
li būt žemėje toks pekliškas 
karštis?

—Apie tai yra keletas 
nuomonių, tėve. Daugumas 
mokslininkų laikosi tos teo
rijos, kad iš pradžios visa 
mūsų planeta buvo ugnies

atvėso tik įš paviršiaus. Vi
duje liko dar nemaža vadi
namų “ugnies kišenių.” Tą 
liudija šių dienų ugniakal- 
niai, iš kurių dažnai išsivei 
žia sutirpusi uoliena. Tą 
liudija ir geizeriai arba 
karšto vandens šaltiniai, ku 
riais, kaip sakiau, ypač pa
sižymi Islandijos salos. Yra 
tokių šaltinių ir Amerikoje, 
Yelloustone Parke.

—Olrait, Maike, dabar tu 
gali sau eiti, o aš noriu vie
nas pamislyt, ar gali taip

Elektra Žemes Ūkiui
Šiandien beveik 91 

Amerikos žemės ūkiu var
toja elektrą ir tas nuošimtis 

J vis kyla. Prieš 20 metų tik 
,11 nuošimčių ūkių vartojo 
'elektrą. Kaimų elektros 
(kooperatyvai žymiai priši
ldė jo prie šio žemės ūkių• • Ir•gyvenimo pagerinimo. Ko
operatyvai išsivystė nuo 
1935- metų, kada kongresas 
įsteigė Eurai Electrification 
Adnnnistration, valdinę pa
skolų agentūrą. Ši agentū
ra, paprastai vadinama 
'EEA, parūpina ilgam laikui 
paskolas mažu nuošimčiu 
patikimiems skolintojams, 

!kurie nori įvesti elektrą kal
amuose. Be tų paskolų agen-

_ . ~ ~ 7 ~ . j • - ’tūra dar finansuoja įvairiusTas žodis šiandien kario- jie dar mąza. tenaudojami. elcktrinius įrengimus.
Ten yra žibalo, anglies, svi- Tikrasis gEA lik_,liis bu.

stovy, panašiai kaip saulė; j būti, kaip tu čia man pri- 
bet būdama daug mažesnė, šnekėjai.

Kas Ta Indokinija?
jamas visame pasauly. Jau 
ištisus metus ten tęsiasi 
žiaurus karas, o Ženevoj su
sirinkę diplomatai aušina 
bumas mėgindami, be kitų 
degančių reikalų, išspręsti

yra žibalo, anglies, švi
no, cino, geležies ir kitų 
brangių metalų.

Politiniai šis kraštas susi
deda iš Vietnamo, ’Kambo- 
džijos ir Laoso. Seniau tai

ir Indokinijos reikalą. O buvo atskiros valstybės, bet 
kas yra ta Indokinija, į ku-:praeitame šimtmety 
rią visų žmonių akys šiuo

vo (1) sustiprinti tautini 
ūkį depresijos metais (nuo 
1930) ir (2) raginti priva
tines bendroves tiekti elek
trą Amerikos kaimui.

DIDŽIOJI CHEOPSO PIRAMIDĖ EGIPTE

Vaizdas didžiosios faraono Cheopso piramidės, prie ku
rios šiomis dienomis buvo atrastas požemyje laivas, ku
riuo faraono siela prieš 5;000 metu keliavo į aną pasauli.

Su Patogumais į DanguBiliaus rėmėjai tikėjo,! 
valdė Prancūzija, pavertė kad daugiausia paskolų busį
savo kolonijomis ir čiulpė paskirta komercinėms elek-j Senovėje egiptiečiai ant du ilgio laivą. Pasak moks- 
kaip visi ątsilikusiųjų k r aš- t ros bendrovėms. Bet išėjosavo karalių (faraonų! ka- lininką, tuo laivu faraono 

_ tų užkariautojai. kitaip: beveik visi reikala-'pų statydavo didžiulius pa-siela turėjo plaukti į amži-
Kad ir tamsūs vietos gy-’vimai buvo gauti iš ūkinin-t minkius—piramides. JųtenĮiybę susivienyti su savo

jas UŽ-’

metu nukreiptos?
Kas po ranka tun pasau

lio žemėlapį, tas jame ne 
sunkiai gali surasti Azijos 
pietryčiuose iškyšulį. Jo vie
nas smailus galas nusitęsia

ventojai, bet susipratimas ir kų kaimų elektros koopera-rasta apie 200. Iš jų pati Dievu-Tėvu-saule dienos 
iiu^iv tarpe augo. Jie panoro tyvų, kurie visur įsisteigė, didžiausia ir gražiausia lai-'metu. Jis tikisi surasti ir

IbeveFk'^ki^pusiaujo U(elcv^,Kaut* daugiau teisių. Pran- šiandien EEA turi 1,079 koma Keopso (kiti ją vadi-jantrą laivą, kuris buvo skir- 
tėve,!torįaug) taį Malajų pusiau-*0323* buvo trumparegiai,'organizacijas. Iš jų, 985 na Khufu) piramidė. Ji tas tą sielą vežti naktį nūo
J---- * o greta rytuose jau ne‘iv*vkiams už akių nesugebė-yra ūkininkų kooperatyvai,‘statyta maždaug prieš 5,OOOisaulės nusileidimo iki sau-

g -= -- ...... ..;-gOS miestų įr vals-Jnetų. Tai kalkakmenių blo-jlės patekėjimo. Tokiais pa-
os ir 25 komelei- kų pastatas, kurio sienų il-įtogumais apsirūpinti pomir- 

Kur kaimų'gis 775 pėdos ir 9 coliai, orinei kelionei buvo įprasta
- reikalavimams, elektros kooperatyvai grei-aukštis 4©1 pėda ir 10 colių.-Egipto karaliams,

manymais. Dumblas juos už-!į? šiaurės Kinija^ iš^vakarų ^as^ut*n*u°ju metu tų tei-tai išsiplėtė, ten elektros Ji užima apie 13 akerių že-Į Kaip matome, ir senovėj 
dengė. Vėliau ta vieta vėl gjama<; arba Thailand Tai jau buvo duota gana kainos išsilygino ir sumažė-mės plotą. Mokslininkai į lengvesnis kelias į dangų

jie
po

paskui 
žeme! i

daugi.
■ <

I r *»lsalis,pusė bėdos, ale kai ateina‘per ilgus amžius yra
diena, tai nors gyvas į žemę pasikeitęs. Vietomis jūrų^oks’ilgS Ir bi" Indokinijos’j° užbėgti ir tik labai ap- 69 yra viesos 
lysk. (dugnas iškilo, pasidarė sa- nusįausaijs jlinkybių spaudžiami dary- tijų įstaigo;

—Žemėj daug karščiau,'ios, o kitur vanduo užliejo.* Indokiniją iš rytų ir pie- davo mažų nuolaidų vietos nės bendrovės.
teve. .

—Nemeluok!
—Kodėl tėvas manai, kad 

aš meluoju?
—Todėl, kad tu žemės vi

duriuose nebuvai, o aš bu- kų jau 
vau ir žinau, kad tenai 
daug šalčiau.

—O kada tėvas tokią eks
kursiją turėjai?

—Kai iš krajaus atvažia
vau, Maike, tai kelis metus 
dirbau mainose. Matai, tais 
laikais grinorius kitokio 
darbo negalėjo gauti. Da-| 
bar dipukams bepigu man- 
dravoti, ba ir šipkortė buvo 
už dyką, ir atvažiavę čionai 
ia
tik 
dėjo 
O

?au.-žem su miškais bei sa_Įtų supa Pietų Kinijos jūra, SJ'entojų

iškilo
virto

spėja, kad ją statė
20 metų, dirbda 

po 3 mėnesiu

po vandens ir vėl „į s ~al fooo" mvliu ir dauS ir rengtasi pripažinti jo. 
sausžemiu. Bet miš- siauras’ (vietomis tik 200 nepriklausomybę. Į Rural Electrification

nesimatė. Jie buvo mvliu) žemės plotas, už-! Komunistai tą prancūzų nunistration ima 2c/( n uuvuu o menesius, apsiruj
jau po žeme. Tai ve. tėve, imantis 286.000 kvadratines trumparegiškumą išnaudojo 1944 metų leidžia sumokėti vadinasi, viso labo jai paprastam 
Kokiu būdu jie tenai “pa- Totrri madona ir stoio nepriklausomybės paskolas per 35 metus, statyti reikėjo 180,000,000,rus teko

iš
Ad- vergų per 
nuo mi kasmet

__ turas (vietomis — —
. Jie buvo myjjų) žemės plotas, už-!
ai ve. tėve, imantjs 286.000 kvadratines trumparegis _ - t i

Pa" mvlias. Taigi, maždaug ir stojo nepriklausomybės paskolas per 
lindo. lTexas vabtiios dvdžio. Ta- gynėjų eilėsna. Tuo šūkiu Žmones visur prisilaiko pa- darbo menų.

—Bet tas, Maike, nepa-'me piote gyvena 28 milionai jie Jau užėmė geroką Viet- tvarkymų ir daugelis prieš šiandien tokią 
rodo. kad žemės vidur’

100,000 buvo tiems, kurie daugiau 
pinigo turėjo. Jie galėjo 
apsirūpinti laivais, o pap- 

egiptiečiui ir numi- 
pėsčiam į dangų

keliauti. Tokiam ir šian- 
piramidę’dien mažiau maldų tetenka, 
bet kaš-'nes jos kaštuoja pinigo: jų 
brangiai.!nusipirkti tegali tas, keno 

kasmet suskaitytų, žinovai apskaičiuoja, kad'kišenė storesnė, 
ūkių dar neturi elek- pavedus tokią piramidę pa-j
kad būtų galima ge- statyti tai firmai, kuri prieš* 
paskirstyti elektrifika-'kelias dešimtis metų pasta-! 
paskolas valstijų tar-'tė Nevv Yorke milžiniškus*
1953 fiskaliniu metų Eockefeller Center pasta-1

me pioie gv^ena zo minonai j*'- - ii i ......  - -----
iuose žmonių, kurių trvs ketvirta-^amo dalį ir vis veržiasi to- ,aiKJJ grąžina paskolas. .pastatytų greičiau,

•daliai vietiniai’ anamitai.'Hau. Tie dabartiniai suki-1 j^b’juas reikalauja, kad tuotų ji begalimai , >_  . _  . . ui: • •_ x__________________ • Kr. A orui/..,’/'.,',,butų karšta.
—Bet yra kitokių įrody-Tame skaičiuje yra apie l,Į^*a* 

mu. tėve. Pavyzdžiui Is-'milionas ateivių. Yra ir čiais.
landijos saloj, kuri yra ap-'daugiau visokiu tautelių, nepriklausomybės lygos na- t’'os’

niego ir ledo klo- kalbančių savo kalba, turin-'riai, šalininkai. Iš tikrųjų nau
ciais, iš po žemės per tuos čių savo papročius. Daugu-*gį nepriklausomybė jiems C1JOS

ir vadinasi vietnamie- KEA 
tai reiškia Vietnamo ^*e^ 

dausomybės lygos na- 
šalininkai. Iš tikrųjų

-is.

Spalvoti Aviliai ir 
Medus

C4I1V IVU1VU1 VC4AVCA. J
paviršius'Bendrai gyventojų kultūri-Įmas 

nis lygis yra labai žemas, 
raštingų žmonių labai ma-Į Vietnamas užima 

Ka tai reiškia? ža. Suprantama, kad tokiai pusę Indokinijos ir
Nežinau. Maike. padėčiai esant čia lengva

—Tai reiškia, tėve, kad dirva visiems, kurie nesivar- 
žemės viduriuose yra karš-jžo daug žadėti, bet iš anks- 
.čio. Tokiais ir pana-lto yra nusistatę pažadų ne- 

calykas. Skrantuose radau gjais daviniais pasiremdami,*
seną pažįstamą is Plungės Ąmerjkos mokslininkai ne
įmesto. Jo vardas buvo sena| apskaičiavo, kad karš- 
Anupras, bet pavardės jau *js žemės viduriuose siekia oras 
nebeatsimenu. Taigi jis ir,.5j32 iaįp?nių. matuojant 
nuvedė mane į mainas. p'ahrenheito termometru.
Kai eleyeitorius pasileido-pįk paga]vok, tėve, kas su 
žemyn Į sattą, tai mano du- lavįm atsitiktų, jeigu pa- 
šia be mažko per užkulnius'»ekĮum i toki
neišėjo. Išrodė, kad į pek-

Kaslegamės- pėsčias turė-j kintum? žemės 
jau eiti į Pennsylvani jos'apšalu Sniego ir ledo klo

jės, vaike, penkias f|ajg, o po žeme vanduo ver-mamas 
sutkas maklenau iki Skran 
tų.

—Tėvas pertoli nukrypai 
nuo dalyko.

— Veidiminut, tuoj bus ir.

Ijų eilė ateis. 
Vietnamas

da.

pildvli.
Kadangi šis kraštas yra

netoli ekvatoriaus, todėl

Aš tik per- 
užsimerkiau.

i toki pečių. Išga
ruotum kaip pypkės dūmas! 

—Nebijok, Maike. Lie-
lą leidžiamės, 
sižegnojau ir
Laukiu tik, kada pradės tavos pirty aš pakeldavau 
plaukai svilti. Ale nieko.to® toki karsti. Būdavo. 
Kuo giliau, tuo šalčiau. Iš-!kailiniuose išdega visos 
dirbau tenai keletą metų ir /budos: kartais, būdavo, ir 
niekad nepasidarė karšta.!kailiniai sudega, o man vis 
Taigi valuk to aš ir žinau?nieko. Mat, gerą skūrą tu- 
kad po žeme yra daug šal- šu
čiau, negu ant žemės. Tėvas nesupranti, ką 

reiškia 5,132 laipsnių karš
tis. Tai yra tokia kaitra, 
kurioje kiečiausi metalai 

kaip sviestas.: leidžiasi

į žemės vidurius tėvas 
nebuvai dar nusileidęs, nes 
anglies kasyklos taip giliai 
neina. Matai, anglis yra 
susidariusi iš visokių aug-^ —Tai kibą tenai jau pek
menų. Taigi tuose sluogs- la prasideda, jeigu taip 
riuose, kur tėvas kasei ang- karšta?
Ii, kitąsyk augo miškai. Į —Tokios vietos, kaip

—Nebūk balamutas, Mai- “pekla,” mokslas neranda, 
ke. Juk miškai po žeme tėve.
negali augti. Jie gali augti —Maike, man rodos, kad 
tik ant viršaus. O jeigu jie tu čia su tuo mokslu nori
užaugo ant viršaus, tai ko- apsukti man galvą.

pagal Pietų Kinijos
siaura juosta nuo pat ____
rėš iki pietų. Tai maždaug

per o su; 
jį paimtų 
su sąlyga, 
ykla būtų

Kambodžiją ir Laosą. vo Per REA

Kas čia, rodos, bendra 
tarp avilių spalvos ir me
daus, o vis dėlto šitas klau- 

Kitą dalį ap-'ne toliau kaip už 12 mylių, rimtai svarstomas,
tarnavo komercinės bendro-!Jei akmenis reikėtų vežti

beveik vės .’.*' viešosios miestų ir’toliau, tai darbas’ 
tęsiasi valstijų įstaigos. (brangiau.

Jei tokią
dien statyti iš cemento,

(ją pastatytų per 2 metu;

jurą
šiau-

kaštuotų 

piramidę šian

jg Iki šiol daugumas avilių bu
vo dažoma baltai, bet žino
vai įsitikina, kad nuo avilio 

/spalvos gerokai pareina bi-

trijų Pennsylvanijų dydžio.i 
Jame gyvena 21 milionas'

Paukštelis Nulėkė 
200 Mylių

už kls
sunešamo medaus kie- 
ir kad balta spalva nė-

$40,000,000. Cementą rei-?3 tinkamiausia.

žmonių, siaurės 
prie Siamo yra

______ .ketų sustiprinti maišant į jį; ienas anglas, ilgus me-
vakaruose' Bostono simfonijos orkes-*asfalto. Tas kaštuotų apie(tus it^iiro*^a1^ t>’ręs’ nesenai 

Laos, maž- tro klarnetininkas Ma?:zeo'i!'B000,000.
ten yra karatas, daug!'iaug dviejų Pennsylvanijų laisvu laiku mėgsta draugi * aigi, ir šiandien

paskelbė knygą, kurioj įro- 
verčia do’ ^ad daugiausia medaus

kraštas1 dydžio, ir pietų vakaruose gauti su paukščiais, ju gyve-'žmones stebėtis, kaip anuo-,bltes nuneša į tamsios spal- 
Siamo—Kambodžija. nimą tyrinėti. 1952 metais met galėjo tokius pastatus xos. 3v,hys- bs is savo pa- 

orkestras koncertavo Eu-!l>asfatyti.
opoj. Mazzeo panaudojo! Šiomis dienomis Egipto lls rodo’ k,ck 

progą ir aplankė Skok-’mokslininkas Kamai el-Ma- ' os

drėgmės. Šiaurėj 
kalnuotas, kalnai tęsiasi pne 
nuo šiaurės į pietus, jų tar-j8ių dviejų užimamas plotas jo 
nekliuose teka upės (iš ju .vra gerokai didesnis už ro 
didžiausios—Mekong, Rau/ Vietnamo, bet gyventojų jo- tą
donoji’. Pietų link tie upių tera vos trečdalis.
slėniai yra vis platesni. Jo
se gera derlinga žemė, tin
kama žemės ūkiui. Čia dau
giausia ir žmonių gyvena
ma. Šiaip daug miškų, ku
riuose auga vertingų me-

tyrimo duoda pavyzdį, ku- 
kokios spal- 

aviliuose buvo gauta
medaus, štai jis:

Tamsiai mėlynuose gauta
48’ 2 svarų, juoduose 42, ru
duose 40, baltuose 26^/į, 
šviesiai žaliuose 22, raus
vuose 21 svarą.

Vadinasi, to anglo paty
rimu bitės vienos spalvos 

klau i yra Patinamos dirbti dau-
kaip tas mažas paukT'?.iau’ n,aži?u- .Pa5ak

■Dalis ,ių kelyje nugaišo, o telis galėjo surasti kelią per '*aVa ' nlslul
tų, kiek dėl to, kad ją užl liko »’vi, tuos' Maz2cr)!Vandenyną?

19o2 metais birželio 3 d? Tai įdomus

holm salelėj, netoli Didžio-!lakh gilokai žemėj prie pi-
Prancūzu administracijos 5,os Britanijos vakarinio iamidės sienos atkasė gerai nu" i, Vi^m“^ k>;!±- esančią paukščiams išlaikiusį « denių, 56 jar- 

vra Hanoi miestas, kuri ko- ^šįuėti stoti. Tą r tetą ypac( . * , ,
munistai dabar supa ir sten- me«sta Juyos paukscių sei-^et 139 mylias, .jet kad 
giasi ko greičiau paimti irmos- balandžio d^umo paukštis butų nulėkęs per
galutinai įsitvirtinti derlin- Paukščiai, angliškai “shear- dieną 250 mylių, dar nebu-_ N. . wafov 7 vodin«jwi r V’ry viriAmo

kils
džių. bet ir daug neįeinamų game i^u;lono^ _____ _  jvo žinoma.
ir nenaudojamų pelkėtų, nyje.
tankmių (džungliu). Komunistai veržiasi į In-

daugiausia žemės dokiniją ne tiek dėl jos turTai
ūkio kraštas. Žemės ūkiu 
čia verčiasi apie 857c gy
ventojų. Daugiausia gami
nama ir parduodama ryžių 
ir natūralios gumos. Indo
kinija vadinama ryžių aruo
du.

Be šių gaminiu Indokini
ja augina medvilnę, kavą, 
arbatą, tabaką, cukrinę ne- 
drę, pipirą ir tt.

Mazzeo paėmė tų paukš-’ Skaitytojui 
čių ir išsivežė į Bostoną, mas

valdžius bus geras kelias į T'“™ s1“,klausimas
Siamą, Burmą, Malajus. In-Pale,į?-. ,.Ir , iaanota? Moklin.nkai sako kad 
donez’ir i tt !dau birzebo d- tos sto-paukščiams eia gelbsti in-!
' Ar iupčiojantiems Vaka-ties, ve?.ėjaa I>a-’tebėjo tą stintas, įgimta nuojauta,! 

rams pavyks tą komunistų Pa“ksteI.l .jajame lizde, kad jo organizme turi būti Tito 
veržimąsi' sulaikyti, pama:'Y.ad,nas,’J,s >*'r 12 s“ Pu-,tok? sus'onentavtmo, 
tvsime ’ Ž-is (dienų grįžo namo, padaręs vokimo instrumentas,

Lietuviškas

kelio 3,200 mylių, arba per yra tolygus šių dienų techni- 
(dieną nulėkęs apie 250 my- kos tobuliems įrankiams,

Tito Jau Prekiauja
Su Bolšcvizų Kraštais

Jugoslavijos diktatorius 
turi būti Tito pasirašė prekybos su- 

susi-įtartį su bolševikiška Vengri- 
kuris ja ir vėl atnaujina prekybą

su anos “geležinės uždan- 
” kraštais. Nuo 1948gos

laikraštis ir lių. Buvo žinoma, kad padedantiems ir toli jūroj metų prekyba tarp Jugosla- 
Tuitingas šis krąštas ir knyga—mūsų geriausi kel- kregždės skrenda per dieną žinoti, kame eisi ir kur rei-Jvijos ir bolševikiškų kraštu

Jeigu .įvairiais žemės turtais, bet rodžiai. 126 mylias, o jūrų kregždės»kia plaukti. h.uvo visiškai nutraukta.
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i laiko ir sueiti daug lietuvių. 
‘Dar stovyklos karantino j su
niko dvi jaunas lietuvaites

Vėl Galvas Kapos
Tarybų Sąjungoj vėl įves 

ta mirties bausmė “tėvynės* ^2, dvl Jaunas 
išdavikams, šnipams, divei-118 Tauragės apylinkes, kaip 
santams.” Tas, aišku, taiJpai»astai, uz partizanų re- 
koma ir Lietuvai, kadangi W skambėjo
minėtais nusikaltėliais ten-^nd'mas - nuteistas po
greitai padaro, tai ir dau-, us* ,, . ,
gelis mūsų tautiečiu susi-! ..T0* stovykloje, kurioje 
lauks to žiauraus baudimo.'J1 buv° 1?‘.k“ma- *S vl>o.bu' 
Dabar jie buvo baudžiami i
ilgus metus vergų darbams.

jvo apie 1,500 moterų, iš jų 
apie 30-50 lietuvių. Šiaip 
ten buvo uždarytų esčių, 
latvių, lenkių ir kt. Iš su 
tiktųjų gerai atsimena mo
kytojos Vilhelminos Berna- 

Maskvoj įvykusioj lietu-.tavičienės pavardę. Ji bu- 
nubausta pagal “garsų- 
58 straipsnio paragrafą 
Nuteistoji Lietuvoje bu- 
palikusi vieną ištekėju- 
dukrą ir 2 berniukus.

{vertino Lietuvių 
Dailininkus

fn- vovių meno dekadoj buvo 
lietuvių dailės paroda, 
sai “specai ’ apie toj paro- 6. 
doj išstatytus kurinius pa-‘vo 
reiškė, kad “dar permaza šią 
kūrinių, kurie vaizduoja Ten sutiko ir keletą klaipė 
šiandieninę lietuvių buitį ir diečių, būtent, Valė švirkš- 
darbą.” lys buvo atitremta iš Vokie-

---------- ‘tijos Rytų zonos. Taikos
įmetu jos tėvas turėjo apie 

saugu-' Pagėgius pieninę. Mėta Vy- 
Itienė iš Šilutės, nuteista 10 
metų, buvo 8 metus jau at
sėdėjusi. Trečioji klaipė
dietė, Lucija, areštuota ir 
nuteista Klaipėdoje 1953 
metų pradžioj, 1953 metais 
kovo mėnesį buvo atvežta

Iiu-‘jj”

sa-

Sijoja ir Lietuvoj
Dar tėbesijojami 

mo pareigūnai, berijos 
lininkai, kurių buvo priso
dinta ir Lietuvoj. Sakoma, 
kad čia tokių esama apie 
2,000. Prie kurių negalima 
aiškiai prikibti, tie perkelia- 

į kitą vietą.mi

Naujas tenoras
Kipras Petrauskas

HONDŪRAS RESPUBLIKA GAUNA PAGALBĄ

Kai Gvatemala nusipirko daug; ginklu (apie 2,000 tonų) 
iš bolševikiškų kraštų, Amerika tuoj pat pasiuntė lėktu
vais nemažai ginklų Gvatemalos kaimyninei respublikai 
Hondūras, kad Gvatemala neturėtų pagundos savo kai
myno pulti. Vaizde matosi iš lėktuvo iškraunami ginklai.

Boardo nariu; K. Dobro- 
valskis—Vykdomosios Ta
rybos nariu.

Naujieji žmonės vykdys 
šiuos mūsų bendrus kasdie 
ninius reikalus:

1. Skyriaus nariams pri
valo būti visiems lygus ir 

i teisingas patarnavimas.
2. Žmonių sudėti pinigai 

[privalo būti taupomi. Ne- 
Į leistina, kaip senoji valdy 
įba išmėtė tūkstančius dole
rių banketams ir įvairioms 
bevertėms komisijoms.

3. Kiekvieno padoraus 
lietuvio yra pareiga parem
ti lietuvių tautos išlaisvini
mo

Vieni Sėja, Kiti Piauna
-------- .---------

Buvęs Lietuvos preziden- tas pats Karoblis kurį laiką 
tas Dr. K. Grinius 1924 me-jbuvo teisingumo ministerių, 
tais “Varpo” žurnale rašė:|o Darginavičius buvo gele

žinkelių valdybos vyriausio-Mūsų knygnešiai ne tik 
sėjo, bet tautinės dirvos plė
šinius sunkiai arė, akėjo, o 
užderėjimas, jų rankomis: 
parengtas, tenka visai kam 
kitam, kartais net tiems, 
kurie anais metais tuos pa
čius knygnešius gaudė ir 
kankino.

Ne vieno knygnešio nuo
, t , ...pelnai Lietuvos nepriklauso lu e5
kovą. luotai pu senoji>mybės istorijoj yra didesni* i gk da į 

■valdyba šią kovą ignoravo^ atsiradusio iš Rusijos'
tuo būdu pritaiė komu-imQgU kokio ministerio ar 

po

. . . ,_  atsiradusio iš
būdu pntarė komu-.mQgų kokio ministerio 

mstų Laisvės šmeižtams, kįto dabartinio Lietuvos 
4. Kiekvienos dirbtuvės no get beveik visi mūsų 

(iai bininkai privalo turėti knygnešiai varge, bėdose, 
nois vieną susirinkimą per,^ sveikatos, užmiršti, o 
metus ir išsirinkti dirbtuvės!

li-

jo direktoriaus raštinės vir
šininku.

Tokių ponų, aišku, buvo 
ir daugiau. Jų yra visose tau
tose. Tai žinodami mes turi
me ypač gerbti ir branginti 
tuos, kurie dirbo ir dirba 
visuomeninį darbą ne dėl 
šiltos vietos, ne dėl garbės, 
bet kažkokios nežinomos vi- 

jdujinės jėgos spiriami ir 
už tai atlygi

nimo. Ž-tis.

ne

Tarėsi Krikščionys 
Demokratai

K* . . i . .. t—.--------- .— . . . į vienas buvęs rusų valdžios1 n n jos pirmininką! pataįkūnag įr net jos talki-
vJ 1 C «_ Uz ii vi ii V i J vJ u-Jl(cermoną), netaip kaip iki njnkas laimingai dabar yra

PHILADELPHIA, PA. 

Dar Apie Joną V. Grinių

metų vadovavęs 
radijo programai 
duodama trečiadieniais

Gegužės 29-30 d. New
Yorke posėdžiavo Lietuvių

_. a . Krikščioniu Demokratų Są- nepnklausomoj Lietuvoj jungos konferencija. jį lai.
įsitaisęs. . . Ikoma sukaktuvine, nes ja

Dr. Grinius pavyzdžių buv0 n0,.ima atž ėti krikš.
Ineminejo bet jis jų dąugičionj dcmokratų altijos 

Žinojo jų n- kiti metų sukaktj Konfe.

rencijoje dalyvavo apie 100

Į(čeraionąl, netaip kaip iki-njnkas 
Įšiol senoji valdyba prakti- 

iš viršaus skir- 
jei kur ir šauk

davo susirinkimą, tai tik 
darbininkus išbarti!

lietuviškai pavo> viską 
kun buvo dama. 0

ir
Gegužės 24 d. po sunkios šeštadieniais, šv. Jurgio pa- 

ir ilgos ligos Abington Me- rapijos vargonininkas A.! 5. 
mol iai ligonindėje mirė žy- Dzikas, atšventęs 25 me- (yra priimta pneškomunisti- 
mus Amerikos lietuvių vei-tų vargonininkavimo sukak-,nė rezoliucija, kurioje sako-

zinojo.
1952 metais skyriaus'senesnės 

ninkai. 
Štai

JU xx ^vx50
kartos visuomeni-

.c .. . , ___ Naujienose” dabar
kėjas Jonas V. Grinius, su-.tį. Atrodo, kad A. Dziko ma, kad komunistas negali spausdinami įdomūs Jono 
laukęs 76 metų amžiaus. •{ programa bus tęsiama S.iužimti bet kurių ofeialių Grigaičio-Grigaliūno atsi-
JAV velionis atvyko 1905 Petrausko, kuris, kad biznis pareigu unijos vadovybėje, 
metais iš Lietuvos,, kurioje geriau sektųsi, ir poterius Šis nutarimas

Į Vorkutą ir kaip gailestin- jjg caro valdžios buvo per- atkalbėjo per radiją 
goji sesuo dirbo stovyklos sekioiamas už lietuviškaia Dziko vėlę. 
ambulatorijoj.

buvo' Stovykloje lietuvės laikė
sekiojamas už lietuviškąją 
veiklą. Apsigyvenęs Phila-

neatšauktas, gyvenimo.
už AJBet senoji valdyba elgėsi Įęa(j

atstovų iš įvairių Amerikos 
vietų. Konferencija gavo

x . sveikinimu ir iš kitų valsty- 
Giigaicio-Gngahuno atsi-v panašių partijų. Popie-
mimmai iš Rygos lietuv ių -us atsiUntė specialų palai- 

Ten jis rašo,1
ir Rygoje draugijas

geriausias lietuvių tiaminui- sį savam būryje. Visiems 
kas, tenoras. Jis paseno ir j akįs krito lietuvių solida-
neoedainuoja. Dabar kal-)iurnas; jos viena kitai kuo
bama apie naują žvaigžaę’gaiėdamos padėdavo ir gy- 
V alentiną Atlamkevicių, veno kaip tikros 
kurio balsiniai tluomeny s Xė vienos kitos 
esą net geresni už Kipro.'moterys 
Adamkevicius dabar (lai- gražiai 
nuoja Leningrade, tame pa-
ciame teatre,
L. 1 1\VQCxxi|yx cso
jeią.

pradėjo

delphijoj per 40 metų ver- staigią mirti įvairių gandų 
tesi laikrodininkystės verslu buvo paplitę. Gegužės 8 d.• • 11 •• ** x •l’»-ll' — •- . J’*

tautybėmL.įu socįaHstU 
tarpusavyje taip, aną Jis buvęg 

nesugyven*. Vor-;vienijimo LietUvių
kutoje moterų buvo .trys koje vykdomosios 

Kuriame H'stovyklos. Pasakotojai te- 
,-ar-1._ rįįjhtį nacius sunkiausiussavo

Nusižudė Petras Rimša

. .. ėlę.. ipriešingai—ji terorizavo ir kurtį pradėjo paprasti žmo-
Apie A. Dziko netikėtą irjdiskriminavo visus lietuvius'nės, kad iš šviesuomenės ne•• •• • / i __ • _±_  _ • ~ i___ 1 . _ _ . _nusistačiusius prieš komu- vienas dėl turimos šiltos

ir iki amžiaus galo buvo jis pats kalbėjo per radiją, 
aktyvus daugelio organiza- žadėdamas vėl kalbėti atei- 
cijų narys. Kurį laiką jis nantį trečiadienį, džiaugėsi, 

SCS.ei7-S' administravo “Kovą,” lietu- kad tą vakarą jam esąs su- 
sąjungos or- ruoštas šaunus balius, o po į

nistus. Tas privalo būti[vietos nesidėjo į lietuvių vi-
atitaisyta.

6. Senos valdybos įvesta
suomeninę veiklą.

1903 metais ten buvę su-
“pasportų sistema privalo manyta įkurti lietuvių mu
būti panaikinta. Pilnai uz 
tenka unijos nario kortelės,

Susi- jo A. Dzikas staiga mirė. Ikad

minimą.
Partijos vadovybėn iš

rinkti: prof. K. Pakštas, P. 
Vainauskas, Dr. V. Vilia
mas, A. Gražiūnas, A. Ben- 
dorius, kun. dr. P. Bagdo
navičius, kun. dr. J. Mak-> 
nys, J. Jakučionis ir S. Lū
šys.zikos ir dainos draugiją. Į 

Jos įstatus pasirašyti buvę 
pasiūlyta ir teisme tarnavu
siam V. Karobliui ir gele
žinkelio tarnautojui K. Dar- 
ginavičiui. Abu atsisakę, 

susirinki- nes eSą galima dėl to įkliū
ti, nors tuos įstatus jau bu
vę pasirašę gimnazijų mo
kytojai P. Mašiotas ir M. 
Šikšnys.

Nepriklausomoj Lietuvoj

narys galėtų dalyvauti 
usirinkimuose.

draudžia- 
nariui išreikšti 

nuomonę
muose ar tai savos dirbtu
vės, ar bendrais siuvėjų rei
kalais. Senosios valdybos 

sta diktatūrą privalom

Anuomet knygnešiai ne
šė knygas nebijodami Sibi
ro, mūsų kaimo žmonės jas 
pirko ir skaitė, nors už tai 
caro valdžia persekiojo, o 
šiandien daugelis mūsų pri
sipirkę namų, šaldytuvų, te
levizijų ir automobilių ma
no, kad galime gyventi ir 
be knygų ir be laikraščių.

Ameri- Jeigu žmogus turėjo silpną skyriaus susirinki 
tarybos širdį, tai negerai pasielgė jo, 7. Negali būti 

narys, veikė Tėvynės Mylė- gerbėjai baliumi per anksti,ma unijos 
tojų Draugijoje ir buvo vie- jį nuvarydami į kapus. savo nuo

Lankėsi Vliko Pirmininkas
j___ 4 _ ________ ! Gegužės 22-23 d. Phila-

, etc. Gyvenimo tykesniųjų Amerikos" lietu- delphijoj lankėsi Vliko pir- įvestą 
buvo labai suvažiavimu dalyvis. mininkas prel. Mykolas Kru- pašali

kar-! k-n
darbus: prie kelių ir bara
kų statybos, akmenų skal
dykloje, maistą iškraunant 
iš vagonų
ir darbo

“Sėja” praneša, kad
tomis iš Lietuvos žiniomis , .
jau 1947 metais nusižudęs i Pei (>ien3 leikėjo
mūsų senosios kartas skulp-dbbti 10-12 \alandų. Gy- 
tonus Petras Rimša. Kurii'eno P° 100-120 asmenų vie- 
laiką jis yra buvęs ir Ame- name barake: £ulėti turėJ° 
nkoj ir suruošęs kelias pa-,P° narų, ant
rodąs. Vienas jo kūrinių,čiužinių.
‘Lietuvos Mokykla,” yra buvo dvie^ aukštų.

‘ pasilengvin-

gau-

Bostono dailės muzėjuje. 
Petras Rimša buvo inde

lis dailininkas ir nemokėjo 
kurti pagal įsakymus; ne
galėjo jis ir naujajai tvar
kai prisitaikinti.

nas iš Philadelphijos lietu 
viškų klubų steigėjų ir sta 
tytojų, o taip pat visų anks-

Narai 
Lietu

ves savo buitį
davo iš namiškių Lietuvoje 
ateinančiais siuntiniais, ku
lių gaudavo daugumas.

Pasakotoja smulkiau nu
švietė, kas yra vadinamoji

pašalinti.
Prieš mirti paliko testą-'PaX121US’ kuris peii lietuv i a Siuvėjų Rinkimų Komisija, 

menų: jo kūną sudeginti-ir:,a<llJ? pasakė kalbą patar- 
pelenus išbarstyti ant 'laiS-.(lamas. Vla,ems. lietuviams 
vos, nepriklausomos Lietu- taikoje ir vienybėje,
vos respublikos žeme;

Socialdemokratų
Susirinkimas

ir toliau ryžtingai remti 
sunkų Lietuvos išlaisvinimo
darbą.* Svečio atsilankymas vakaro, Atletų Klubo patal- 

Nustebo Philadelphijos,buvo toks netikėtas, kad P°se, 168 Marcy Avenue, i 
lietuviai išgirdę žinia apie,daug žmonių jo gilios iš-ĮBrooklyne, saukiamas LSSį 
šv. Kazimiero parapijos minties žodžių neišgirdo
(energingojo kun. S. Railos i

Iškeltas Kun. S. Raila
Birželio 11 d., 7:30 vai.

K. Tautkus.

--------  , ‘laisvoji tremtis,” nauja
Lietuvės Sibiro Tremty il,a,b° Ve,RM ™’is- Tapras- 

• tai visi atlikusieji bausmę 
Vakarų Vokietiją siomisjpriverčiamųjų darbų sto- 

dienonns pasiekė viena mo- vykiose negali grįžti į savo 
Rytoją, nesenai grįžusi iš tėvynę, bet turi apsigyventi 

tose tolimose Sovietų Są- 
jungose dalyse, kurias jiems

[iškėlimą iš Philadelphijos }[ 
f.ęjliiinoTirlrkoli Pu KiW. S.Shenandoah, Pa.
Raila buvo vienas žymiau
sių Philadelphijos lietuvių 
dvasininkų. Nebuvo kolo
nijoje tokio visuomeninio

BROOKLYN, N. Y.

j 19 kuopos narių ir pnjau- 
jčiančių susirinkimas. Pra
šom nesivėluoti.

L5S 19 Kp. Valdyba.

nesenai grįžusi iš 
Vorkutos. Ji bolševikų bu
vo už tariamą špionažą 
propagandą nubausta 25 
metams prievartos darbų.
Eltos atstovo paklausta apie 
tolimojoje Rusijoje sutik
tus lietuvius, ji papasakojo, 
kad pakeliui į Vorkutą pir
mąją lietuvaitę ji sutikusi 
Vologdos pereinamajame 
kalėjime. Tai buvo apie 30 
metų ūkininkė. Pasakoto
ja tikina, kad lietuvės mote
rys ir mergaitės bolševikų 
buvo daugiausia nuteistos 
už tariamą ar tikrą partiza
navimą arba partizanų rė
mimą. Kirovo pereinama
jame kalėjime jos celėje bu
vo trys lietuvaitės: bausmę 
atlikusi mokytoja, kuri bu
vo siunčiama i vadinamąją 
“laisvąją tremti,” ir dvi jau
nos mergaitės, ne daugiau
kaip 20 metų, 1952 metais.Rių, daug jų iš kitų kraštų, 
nuteistos po 25 metus už|pOpiežius Pijus X pasižymė- 
propagandą ir partizanų rė-jjo savo kova prieš moder- 
mimą. Vorkutoje jai teko'nizmą ir už bažnyčios teises
išbūti daugiau kaip metus jaunimo auklėjimo sritvįe.

a

Bimbininkai Primušė 
Razgaitį

, , , ... t... Lietuvių Piliečiu Klube,darbo, prie kurio jis nebutu - ? , . ’
buvęs prisidėjęs. Jo dėka____j-___ _________ ,,
šv. Kazimiero parapija pa-j
sidarė pirmaujanti kitų lie- 

paskiria bolševikinė admi-jtuviškųjų parapijų tarpe.' 
nistracija—dažniausiai Azi-jToks didelis jo populiaru- 
joje. Prie tokių vietų “pri-įmas, atrodo, nepatiko ki- 
tvirtintieji” neturi teisės iš-Įtiems vietos kunigams ir 
vykti iš nurodytosios srities, kun. S. Raila iš gausios Phi- 
I šios rūšies tremtį siunčia-iladelphijos lietuvių koloni- 
mi ne tik tie, kurie yra atli-(jos tapo staiga iškeltas, 
kę nustatytąją bausmę, bet| Girdėtis, kad Philadelphi- 
ir tiesiog šion tremtin pa- jos lietuviškoji visuomenė 
skirtieji. Į ją skiriami tiek jautriai pergyvena savo

suvedė sąskaitas su M. Raz- 
įgaičiu, kuris visur aktyviai 
pasireiškia prieš komunis
tus. Byla jau perkelta i 
District teismą. Jame tu
rės paaiškėti, kas buvo tie 
smalkieji Maskvos garbin
tojai. Reporteris.

Siuvėjai,

Jau

WALLUM LAKE, R. I.

Balsuokim Tik 
Juos!

Už

Lietuvis Daktaras Gydo Į 
Ligonius

Jau 4 metai, kai čia džio-J 
vininkų sanatorijoj dirba 
Dr. B. Matulionis. Tai nau
jasis ateivis. Kaune Dr.j 
Matulionis dirbo karo ligo
ninėj ir vertėsi privatine 
praktika. Jis ten turėjo ge-' 
ro gydytojo vardą.

Atvykęs Į šį kraštą, Dr.' 
Matulionis gavo darbą čio- 
nykštėj džiovininkų sanato-

okupuotų kraštų gyventojai.!gerbiamojo dvasininko ne-irių—užtenka—rinkime 
tiek ir Sovietų Sąjungos pi- ir Hir-žplin G H iam ius žrnnnps' TTŽt^nk;
liečiai

tekimą ir birželio 6 d. jam 
ruošiamas atsisveikinimo va
karas greičiau pavirs i ty- 

ŠVENTAS lauš protesto pareiškimą
--------- 1 [tiems farizėjiškiems vaisbū-

Popiežius Pijus X, kuris nams, kuriuos ir Kristus su 
buvo popiežių nuo 1903 iki bizūnu yra išvaręs iš mal- 
1914 metų, gegužės 29 d. dyklos. Jie asmeniškais ap- 
paskelbtas šventuoju. Ka- skaičiavimais pasistengė ku-

PIJUS X JAU

nonizacijos iškilmėse Romo
je dalyvavo 500,000 žmo-

nigą Railą išstumti iš Phi
ladelphijos.

Kun. Raila šioje koloni 
joje kunigavo 15 metų.

Mirė A. Dzikas
Netikėtai mirė apie 17

6 metus išvaldė skv- ?.ia he'li'Mamas, jis
pašiluose reikalingiems eg
zaminams, kuriuos sėkmin
gai išlaikė ir gavo teisę pri
vačiai praktikuoti.

nau
jus žmones: Užtenka dik
tatūros ir diskriminacijos! 
Nariai privalo visi būti ly
gūs!

Paskutiniame skyriaus su
sirinkime nominuoti dele
gato pareigoms ir Į Vykdo 
mąją Tarybą šie nauji žmo
nės:

Jonas Hermanas—delega
tu ; Jurgis Žarolis—pirmi
ninku; Pianas Vaitukaitis 
—protokolų sekr.; Bronius 
Sutkus—iždo sekr.; S. In- 
drelis—Trade Boardo na
riu; Pranas Spūdis .Joint

šitos apylinkės lietuviams 
dabar yra gera proga reika
lui esant pasinaudoti savo 
tautiečio, gerai patyrusio 
gydytojo patarnavimu.

Skelbime rasite smulkes
nius nurodymus, kaip su 
daktaru suisiekti.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke 
leivj”. Kaina metams $4.

Skaitykime Vertingas Knygas!
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 

parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 226 puslapių ...............................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina .............a.....................................  3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po- 
pieryje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ....................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00

BARA BAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.
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Maisto Gaminimas
Žinantieji žmonės tvirti- negalvodavo, kad iš tų pa

na, kad jeigu mes mokėtu-'eių miltų galima pagaminti Į 
me arba žinotume kaip mai-Jką nors Įvairesnio ir ska- 
tintis, tada kiekviena šeima 'nesnio. Mūsų namuose ver- 

maistui damos sriubos buvo tik ke-galėtų sutaupyti 
bent 25 nuošimčius 
džiamų pinigų. Ar tie
novai, kurie 
mus duoda,

tokius patari- 
tikrai sutaupo

liu rūšių ir 
ži-buvo ant

tas rusus galima 
vienos rankos

pirštų suskaityti (bulviene, 
burokienė. zaeirka, kopūs-

25G maistpinigių, aš nega-tai, lapienė iš burokų lapų, 
lėčiau pasakyti. Bet nesu-tai. rodos, ir viskas), 
klysime pasakę, kad ne vi- našiai neįvairiai buvo 
sos šeimininkės lygiai moka minama mėsa ir kitas 
šeimininkauti ir ne visos ly- gis.
giai moka maistą gaminti. į Daugelis lietuvaičių 

Ir be žinovu patarimų mininkių tik atvykusios
kiekviena šeimininkė žino,'Amerikon turėjo progos 
kad šeimynai ruošiamas pasimokyti, kaip gaminti 
maistas tuii būti Įvairus. Įvairesni ir skanesni maistą. 
Bet kiek Įvairus? Į šitą Mokytis turi visos šeiminin- 
klausimą maisto žinovai at- kės. Žinojimas, kaip mais- 
sako, kad balansuotas mais- tą gaminti, pats neateina, 
tas turi turėti maždaug 25 Ir geros seimininkės visada 
nuošimčius daržovių ir vai- daii osi kokių nors prašmat- 
sių, maždaug 25 nuošim- nesnių "receptų” valgiui ga 
čius pieno, sūrio ir
apie 20 nuošimčių

Pa-
ga-
val-

šei-

AKTORIUS JAU SVEIKSTA

Arthur Godfrey, pagarsėjęs televizijos aktorius, jau 
vaikšto be kriukiu. Jis nutrauktas su savo žmona Bel- 
mont Park, N. Y., arkliu lenktynių lauke.

lengvai, bet padalyti tas nė
ra lengva ir ne kiekvienas 
sugeba iš pirmo karto taip 
pailsėti. Raumenis atleisti 
lyra lengviau, bet atpalai
duoti nervus ir nieko negal
voti ir nejausti—tas iš pra
džių ne kiekvienam pasise- 
‘ka.

VARGO DIENŲ DAINA
Teka, dienoja dienelė— 
Kelki, kelki, bernužėli,
Kelki, jauna mergele,
Eiki vargelio vargti!
Niekad, vai niekad žemelė 
Tiek žiedų negal paberti, 
Kiek vargana širtlelė 
Tų karčių ašarėlių ...
Nardė, plasnojo antelė, 
Saulėn, saulelėn nukrido ... 
Tau, o mano širdele,
Liko vien rūpestėliai.
Teka ar leidžias dienelė— 
Eiki, eiki, bernužėli,
Eiki, jauna mergele,
Eiki vargelio vargti!

STASYS SANTVARAS.

šeimininkėm

i.sviesto,įminti ir vis steng 
įvairiu savo šeimai ką nors įvai-

Kaip M. 
patarimai

Michelsonienės žema. 
šeimin inkėms kurios

$1.25. šeimininkės, 
nori tą knygą užsi- Kaip Kepti “Pajus”

iaEj1 tiek I “Keleivyje,” taip ir jos kny-'sakyti, gali tuoj tą pada
iga yra praktiška. Ji para-'ryti. Kai tik knyga bus at- Nors “pajai’

miltų produktų, 
nuošimčių mėsos,

apie 15 
žuvies ir

resnio ir 
Apie

skanesnio, 
maisto gaminimą . ,‘gamakiaušinių ir apie 15 nuošim-'kalbame čia todėl, kad grei-j 

čių visokių pridėčkų, kaipĮtu laiku iseis M. Michelso-Ę 
kava, prieskoniai, cukrus ir nienės paruošta "Nauja \ al-

gių Knygą.” Knyga jau 
pinigais iš kiek- paruosta spauda;, surinkta

kitkas.
Skaitant

vieno maistui skiriamo do-įb' pradedama spausdinti, 
lėlio reikėtų leisti daržo-į Knygoje bus sudėta apie 
vėms ir vaisiams 25 centus,jpustrečio šimto visokių “re- 
pienui, sūriui ir sviestui ir- ceptų” Įvairiausiems val- 

gėrimams gaminti.gi 25 centus, miltų produk
tams apie 20 centų, mėsai, 
žuvims ir kiaušiniams apie 
15 centų ir likusius 15 cen
tu įvairiems

giams ir 
M. Michelsonienė per 

virš 10 metų vedė "Kelei- 
-vio” Moterų Skyrių ir jame Pn e<Lam'-idaug vra rašiusi apie mais- 

ž-ini.n,. Jos patarimaipasakojimą, būtų “balan 
suotas,” jame būtų visi rei
kalingi žmogaus organiz
mui dalykai, o todėl toks 
maistas atsieitų ir pigiau.

Maisto Įvairumas yra j
svarbus dalykas, bet maisto 
pagaminimas yra dar svar
besnis. Gardžiai pagamin-!-- • 
tas v
giria, o jei maistas patie
kiamas šeimai "bet kaip,’’ 
tai ir brangus patiekalas at
rodo nei šis nei tas. Aš at
simenu Lietuvos kaime, ma
no jaunystės dienose, mais
to gaminimas skaitėsi labai 
paprastas dalykas, i ji nie
kas nekreipė daug dėmesio, šimto visokių 
Mano apylinkėj me 
per
i
gyd 
d
o kartais ir bulvinę. Niekas kt

PARAŠIUTININKU ŽVAIGŽDĖ VIRŠ PARYŽIAUS

šeimininkėms visada noriai

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis prisiminimu)

(Tęsinys)
Tie visi Įvykiai atrodo ga

rinti, kad neišvažiuos. Ir iš 
tiesų, netrūko tokių, kurie

j. nesigeiiiho kaimynąna juokingų bei už ju sle- . _J ' ir apkaltinti jį butais ir ne-piasi visai nejuokinga pusė. ,
Žmonės gyveno suspausti, A .
alkani, be tikro rytojaus,1;. 1 ,, . _, . ... . . \r. , - įjos bvlos buvo sustabdytosatsidėdami likimui. »isokie i. . . ............ i neribotam laikui. vėliau,įstatymai juos varžė, n* jie', . . . . .: ’ , J . , . ’ kai enugracnos organai pra-bandydavo visokiom pne-;.-. >7- •/ . 'dėjo imti i naga ir pačiusmonem juos apeitų kiekvie-. , J ... • , \ ;J. .Skundėjus, skundai tuojau nas norėdamas pagermtif A

gyvenau, gr pumoj, '
-sočiai pavalgyti.

“prasižengimais, 
kurių žmonių emigraci

savo 
eilėj

Laikas bėgo labai pama
žu. Metai slinko po metų 
ir tie, kurie vis kalbėjo apie 
greitai būsianti karą ir 
kiekvienus Naujus Metus ža-| norėjau tokių 
dėjo švęsti Lietuvoje, pama 
žu suprato, jog karas neat 
teis pagal jų užsakymą ir suiejus emigraciją 
įkad dar ilgai teks vargti sto-ibene per. k tas emigrantas 
'vykiose. O stovyklos buvo* Buvo saitas balandžio

buvo padalyta ne
atitaisoma žala.

Kai prasidėjo emigracija, 
buvau britų zonoje. Nors 

privalumų, 
kokių turėjo konfesinių or
ganizacijų nariai, bet pra

buvau

įvyaiose. m stovy kios ouvo.
iigrisusios iki gyvo kaulo. fniėnuo. Prasidė jo kryžiaus 

' jose žmoguliai; pirmiausiai ėjau i
"komitetą. Iš ten, užpildžius 

eilę formalumų, nusiuntė Į
smukdė. Nebuvo rimto už
siėmimo, rimto darbo ir tik
ro rytojaus. Vokiečiai gi 

inuolat griežė dantį ant DP,il
ietos laboratoriją, kurioje 

patikrino kūno odą, širdies 
yra kepami manydami, kad šie gyvena plaučių darbą, akis ir tuo 
bet, u " - - .apvalius metus, 

pavasariui ir 
šviežiom uogom, 
kės ypač mėgsta

su rubarbais, braškėm1 venimas' už stovyklos vartųjpaskutinius dešimt metų, o 
. _ . . |1Z . , . . | (stravvberries), slyvom ir pro kuriuos jie neturėjo tei-paskui kur koki darbą dir-

gių knyga.. Jos karna. pa-ĮKnygos užsakymus su vaisiais. |įžs įžengti Patys DJp Atsakius i tuos klausi-
Pagaminti gerą tešlą “pa-norėjo kuo greičiau Vokieti-’™us, prasidėjo ilgas ir ne- 

jams” yra lengva, tik reikia ją palikti, bet kaip? [malonus laukimas. Mano
truputi kantrybės ir atidų- Britu zonoje atsivėrė du- popieriai tuo tarpu klaidžio- 
mo. Štai bendros taisyklės, !rys j ‘Australiją, Kanadą?jo P° Vokietiją: tiki i- 
kaip padalyti gerą tešlą: įNaujają Zelandiją, o kiek.np, ar nebuvau nacis, repat-

Persijoti 11/3 puodelio miltuj'ėliau ir amerikonų zonojeiriantas, SS, ar nebuvau pa
arta l l 2 puodelio'atsivėrė durys i Ameriką.

syta patyrusios šeimininkės spausdinta, ji tuoj užsisa- 
ir aiškia ir visiems supran-lkiusioms šeimininkėms bus 

kalba. Įpasiųsta. Knygos atspaus-
vis” jau dabar pri-’dinimas ir Įrišimas užims .. 

ima užsakymus naujai vai-dar kelias savaites laiko.’/,*,...
"Ke. ”

gal knygos didumą ir i jąįgais siųsti 
Įdėtą darbą, nustatyta labai’su.

“Keleivio” adre-

Ar Mokame Ilsėtis?
Kiekvieną vakarą 6 mi-.nys, bet jei žmogus gulėda-,pyragams

atėjus-Jengvai 
pasirodžius nedirba,

turtingai, nieko įtverė kelią Į tardymo Įstai- 
Tenai turėjau prisi-

ir
o visko turi. Jie'£4-

šeiminir.-’negaiėjo Įsivaizduoti, koks 'minti visas gyventas vietas,, 
kepti “pa-tikrumoje skurdus buvo gy-gatves, namų numerius per

all purpose flour.” Pridėti! Emigracijos reikalus ėmėlionai amerikiečių ima mie-mas rūpinas, tai pakilęs jis' . ,. ... . . , ,. . .
«a tabletes, nes kitaio ne-liausis visai nenail.sėie/ Po. Pu^ ^ukštebo druskos ir ve, j tvarkyti kelios orgamzaci-
oali už'mioti Atrodo'’ kadtilsk via’’ok7žmoJaū< «to-'perslJ°“' 1 saukatel,s aep.ntu, jos, tarp kurių bene gali užmigti. Atrodo, Kaaikk \ia v).. žmogau, .to mį]teĮįu> 4 šaukštai tauku, knVft kataliku
nuvargusiam po dienos dar- vis, Kad ne tik raumenys, šaukAtai sviesto. 1/4 puodelio
bu il‘ rūpesčiu žmncnii bet ir nervai vra atleisti “izacija

pia-
orga

buvo skaitomi, ir daugelis Sas savaime turi ateiti, darį 
šeimininkių tais patarimai ——<—*

žmogui mie-jbet ir nervai yra atleisti, vandens, šalto kaip ledas. Be 
dar-rdekuo neapsunkinti. ;to, visi paimti dalykai, sviestas

nespėjus sumerkti blakstie-| Klysta tie. kurie mano,ir taukai, turi būti galimai šal
nų, bet taip nėra. 
nemiega nuo pervargimo 
nervingumo
skaičiav

Žmonės’kadpasinaudodavo. Dabar M. 
jMichelsonienė paruošė visą 
knygą tokių patarimų. Kny
goje bus 136 puslapiai pata- 
irimu kaip gaminti valgiusjv

iš daržovių.{duodama 11 milionų svarų nors išvažiuoti 
‘ ‘aspirino, taigi, mūsų amžių Ilsėtis reikia 

galima drąsiai pavadinti’tik tada
nes at-įmas dienos darbus

l'n/jlče/il/oo iVi P*l

,. ,lg lvairiu me5Ut
alg“i,.=P8^!.“I!M±E iš Paukštienos,' žuvies, Kiau- 

šinių, kaip daryti pudingus, 
kepti pajus, blynus, pyra
gus, kai}) rauginti daržo
ves, kaip naudoti uogas ir 
vaisius, i-uošti gėrimus ir tt.

Be to, M. Michelsonienės 
knygoje skaitytojas ras virš 

receptų iš

Kadangi veik vi
lietuviai yra krikštyti, 

•kitų organizacijų, tvarkan
čių emigraciją, kaip ir nesi- 
jgirdėjo, tai aišku, kad kiek-

ĮSI

įeikia l>ent kartą 
irlsavaitę pailsėti. Klysta

tesni.
Pirmiausia riebalus

ir pailsėti, poti i miltus ir tol kapoti,o.
kasdien, nes kol riebalų daleles pasida-ijj5 katalikas. Ir

žmogaus organiz-'i vs visai mažos. Po to ika-. • 1* - “nroift;vnniJint^ ”
aspirino amžium,' nes at-įrr.as d enos darbus atliks Pokit kitą riebalų dalį ir ką-i|kj šjo,

rodo, kad niekad žmonėm neišsekęs iki paskutinio, pokit, kol riebalų daleles’. •
taip dažnai neskaudėjo gai
vų, kaip šiais laikais. Juo-

Kai kas pasakys, kad dau- bus kaip žirnis didumo. Au
gelis žmonių neturi laiko ii- šlakstykit su trim šaukštais 

kas juoku, bet nemiga, gal-sėlis kasdien, tačiau tas yra įšalto vandens ir pabandy-1 
vos skausmai, didelis aspiri-'netiesa. Ilsėtis galima va-'kit, ar nesidaro tešla. Jei 
no vartojimas rodo, kadjžiuojant gatvėkariu i darbą,'tešla darosi, tai jos daugiau 
žmonėm neužtenka poilsio,riaukiant pas dentistą eilės,'nejudinkit, o iei nesidaro,

prie maisio sandėlių ir sriu
bos katalų, o nuo dabar 
žmonės pradėjo grūstis ir

tekęs Į kriminalini albumą, 
ar neturiu užsilikusių mate
rialinių ar moralinių skolų, 
ar nelieka palikuonių. . . .

penki ar šeši parašiutininkai virš Paryžiaus iššoko iš 
lėktuvo ir susikabinę rankomis krenta kartu. Maždaug 
3.000 pėdy aukštumoje jie vėl pasileido ir kiekvienas savo 
parašiutu nusileido žemyn. Tokius pavojingus šposus 
parašiutininkai išdarinėja už pinigus publikai pabovyti.

prie bažnyčių. Tie, kurie 
mažai “praktikavo.” dabar 
stengėsi klūpoti arčiau alto
riaus, kad ne tik klebonas, 

isa bažnyčia matytų
aktikavimą.” Mažo- 

stovyklos bažnytėlėse 
inkę žmonės netilpda-pakelti daug didesnį įtempi- mtegaa. nei raume- ueros se.m.n.nKes pa- jk d

mą, negu jo tėvai ar seneliai atle.d.mas. At-įams tešlą daro su dv.em d kJad g bažrty.
prieš 50 metų, kada gyveni-j tau™;nii .,r ^77 kad tuo budu oras cj(,s k,
mo tempas buvo daug lė-l,Ima bet kur lr bet kac!a’ !clt« f tes,«- Dabar tesla tvtu 
tesni< Taip pat kiekvie-, P° koJonl pasitaiko atšaldykit bent 10 minučių * *
nam aišku, kad niekad žmo- Pat0^ .kėdė atsiranda ke-‘ir po to kočiokit.

Inos minutė? .aisvo laiko. Kociojant tešla vartoti Ii 
Pirmiausia, reikia pato- kuo mažiau miltų. Tam ga

giai atsisėsti, kad nugara įima tešlą kočioti ant šva- 
būtų atsilošus i atramą. Ta-'rios tankios marškos arba 
da atleisti visus raumenis ir tarp dviejų sviestinio popis- 
sudribti tai]), kaip pelų mai- rio lakštų. Kočioti tik i vie
šas. Įsivaizduokit, kad esa-'ną pusę, nevažinėti kočiolu 
te “jelly-fish,” kuri visai pirmyn ir atgal. Tešlos ne- 
raumenų neturi. Kai rau- tampyti. Iškočioti maždaug 
menys visai atleisti, kai ne-j 1/8 colio storumo ir tada 
jaučiat, kad turit kūną, ta-.dėti Į formą. Padalyti teš- 
da atleisti nervus. Tai reiš-Įlą Į dvi dalis. Iš didesnės 
kia—kelias minutes apie.padaryti “pajaus” dugną, o 
nieką negalvokit, kad jokia iš mažesnės dalies—viršę. 
mintis neskiestų smegenų1 Jeigu Į pajų dedamos sultin- 
ir joks jausmas nevirpintųfgos uogos, tai prieš dedant,

Pagaliau, po 30-40 dienų 
° buvau “čystas” ir pakvies

tas i pereinamąją stovyklą. 
Aš, kaij) ir kiekvienas pa

kauktasis, išdalinau visą sa
vo sugyventą turtą, pasiim
damas tik knygas ir kiek 
rūbų. Artimieji draugai iš
lydėjo, o patys apsiverkę 
grižo prie kasdieninio gyve
nimo. Gi aš, jau kaip Die
vo paukštelis, išskridau i 
pietus. ✓ Laimė man skyrė 
važiuoti per Ventorfą. čia 
kadaise vokiečių SS kareivi
nėse vyrams buvo skiepija
ma vokiška drausmė, aiški
nama, kad vokiečių tauta 
skirta pasauliui valdyti. Da
bar stovykla perpildyta len
kais ir ukraniečiais, vyks
tančiais i Australiją. Prie 
jų buvo priskirti ir emigran
tai i USA.

gus neikvėpdavo i plaučius! 
tiek aliejaus ir benzino ga
rų, tiek suodžių ir dulkių, 
kaip mūsų mechanizuotais 
laikais. Niekad žmogaus 
ausies neerzino toks mašinų 
kaukimas ir staugimas, kaip 
šiais laikais. Nenuostabu, 
tad, kad po dienos triukš
mo žmogus jaučiasi ir pro
tiniai ir fiziniai išsekęs. Jam 
reikia dažno ir gero poil
sio, kad išeikvotą energiją 
papildytų. Bet ar mokame 
ilsėtis?

Stovyklų gyvenimas pa- 
Nuo ankstaus ryto 

žmones laukė, kada ateis

Barakas nepanašus i ba
raką. Tai didelis keturių 
aukštų blokas su begale 
langų ir kambarių. Kandi
datai paskirstomi po kam
barius. Jau pavasaris, bet

paštas. Neramiomis akimis kambariuose dar šalta, ta

Klausimas atrodo juokin 
gas. Nagi, atsisėsk i supa
mą kėdę arba atsigulk ant 
lovos ir pailsėsi! Deja, po
ilsio, kaip ir kitko gyveni
me, turime mokytis. Poil
sis nėra vien gulėjimas. Gu
lint pailsi žmogaus raume-

širdies. Užmirškit bet ko 
kią baimę, rūpestį, nemalo
numą, pyktį, nepasisekimą. 
Jei sugebėsit tą padaryti 
bent trim minutėm, pakilę 
iš kėdės jausitės pailsėję.

“Atpalaiduoti raumenis 
ir nerims” — tas skamba

tešlą ištepti tirpdytu sviestu 
arba kiaušinio baltymu.

Darant tešlą, atsiminkit, 
kad:

1. Perdaug miltų padaro 
tešlą kietą.

2. Perdaug riebalų daro 
tešlą sausą ir trupią.

iir virpančiomis širdimis ste
bėdavo išdalinamus laiškus: 
gal jam atėjo “kvietimas,” 
gal “popieriai,” gal laiškas 
iš Amerikos.

Prasidėjus emigracijai, 
stovyklos pradėjo griūti. 
Diena iš dienos keitėsi ko
mitetų pareigūnai, skautų 
vadai, mokytojai. Mokyk
lose pradėjo tirpti mokiniai. 
Dabar mažai kas skleidė ir 
gaudė gandus.
Įvykius nustelbė emigraci
niai reikalai.

Piktos valios žmonėm at
sirado proga pasireikšti. 
Vienas kitam pradėjo gra-

ciau lauke jaučiasi gamtos 
prabudimas, ir žalia žolytė 
dengia žemę. Kas valandą 
sunkvežimiai rikiuojasi ties 
blokais, iš kurių gausiai lipa 
žydai. Iš sunkvežimių krau
namos dėžės, ryšuliai ir šei
mos skirstosi po kambarius.

Nespėjus susitvarkyti, rei
kia bėgti ambulatorijon, o 
ten jau beriami milteliai už 
kaklo ir kitur, kur tik gali- 

Politinius 1113 berti. Baltais chalatais 
žmonės matyti yra nuošir
dūs ir miltelių nesigaili. 

(Bus daugiau)

3. Perdaug vandens daro 
tešlą sunkią ir patižusią.

Laikraštis—tai ugnis ir 
ta ugnimi sudeginsime ru
sus Lietuvos žemėje.

—Jurgis Bielinis.
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j Iš Plataus Pasaulio
KINIEČIAI MALAJUOSE

Singapore didmiestyje ir kituose Malajų kraštuose 
gyvenantieji kiniečiai griežtai protestuoja prieš vyriau- 
sybės nutarimą šaukti jaunus vyrus į karo tarnybą. Ki- į 
niečiai studentai skelbia bado streikus ir protestuoja 
prieš vyriausybės tarimą.

JAUNIMO KERMOŠIUS

Rytinėj Vokietijoj komunistai birželio 5-8 dienomis 
sušaukė didžiuli jaunimo sąskrydi Berlyne, Į kurį atsi-t 
lankė apie 700,000 jaunuolių iš rusų okupuotos Vokieti
jos dalies. Jaunimo organizacijų nariai buvo verste ver-’ 
čiami sąskrydyje dalyvauti, o kelionė ir išlaikymas nieko, 
nekainavo.

DABAR JO EILĖ

Senatoriaus McCarthy bend
radarbis adv. R. Cohn kelias 
dienas liudija ir prakaituoja 
senato pakomisijo j, kuri ty
rinėja šen. McCarthy ginčą

Iš Pietų Amerikos.
URUGVAJUS 

Nyksta Pirmieji Lietuviai
Gegužės 24 d. Monteri-

rybos ištraukos su autorių bio-'liai: trūkstan oro, trokšta-'.spausti iš Kanadoj gyvenančių 
grafijomis ir fotografijomis irae įr badaujame. UŽ ką? tautiečių jų sunkiai uždirbamą 
Taip pat duodamas rečiau var- Jeį jau mums tūkstančiams,cen^-

suaugusių kiek galėtų tai-i Švedijoje karo metu_gyvenęs
kinti bausmę, tai už ką ken-l ...

Jei jau Pakaba.—Tuo pačiu
■ klausimu atsiliepė iš Kanados

lyjamu žodžių žodynas. Kny
gos kaina $2.50.

Lietuvių mokyklų laikytojai, 
mokytojai ir lietuvių tėvų vai- čia maži vaikai?

norėjote mus išžudyti, rei-*.1^* - ra kviečiami i talką pa-‘,“Y*.''JV’v'' . j Valeika. Jis taip pat norideo mieste mirę viena senų-|ikleis;i vert:ngus ir Mti. kejo rasti gražesni būdą— iSgireti is kun Tara,)ausk„ 
jų, dar pnes pirmąjį pašau-,!U, V2d„Vįiius Urp masl} vaikų skiepijimą bacilomis — ir|aiaiiniml)
linj karą Į Urugvajų atvy-;r jaunimo. Knygos labai gra^būtų baigta, ar kitą kurią 
kusi, kilusi nuo 1 autargės, žiai išleistos ir tinka kaip dova-'priemonę rasti. Būkite pra- 
71 metų amžiaus, Veroni-na kiekviena proga. Ikeikti, Lietuvos valstybės ir
ka Stuporaitė-Milgintienė.j Užsakymus ir pinigus siųstiduobkasiai!

! Prieš porą su viršum metųK- Mackus, 649 E. 1-ourth St.,
imirė jos vyras Vincas Mil-So- E(,stoI‘- Mass. _ _

Bostono Lietuviu Mokytoju * \ . ~ ’»pašalinti. Stebėtinai greitai veikia.
Draugijos valdvba: K. Mockus,tSU , kul‘1U0 . 1939-1940 m. Bandymų aisakyma už $2 <C.O.D 
V. Kulbokas. P. Bliumas, A.lPraleisdaVai U^aS valandas, neštu,. Siųskite:

!o dabar pusele ncas i tolimą
Į SSSR.”
t Vienai vargšei pavyko

BENDRA DARBO RINKA

Anglių kasyklų ir plieno Įmonių darbininkai šešiose 
Europos valstybėse—Vokietijoj, Belgijoj, Prancūzijoj,' su armijos vadais. 
IJuksemburge, Olandijoj ir Italijoj—ateityje galės ieš-'

gintis.
I Tenka pastebėti, kad iš 7 
pnes pirmąjį pasaulin! kanKle„^ v Vakanzas.
.atvykusių ir čia apsigyvenu
sių lietuvių, beliko tik pora, 

i t. y. “Keleivio” skaitytojai 
Lengveniai.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro 
tik
y . . . . - ~ „žmona Stefanija Savickaite 0 štai “ Laisvoje Lietuvoje” nusiprausti ir pavalgyti.

................ ^“’t

Kam Kentėt Skausmą?

Jei jūsų kojos, rankos, nugara ar 
sąnariai gelia, gaukit greitą pagalbų 

“Tokiu linkėjimų siunčiamų Wanderbury Salve. Tai yra spe- 
už tūkstančius lietuviu tas,lciali^ ,nostis išorinia,n skausmui

Brtfgefield Drug Cu. 
Dept. 6, 4(1 Gregery St. 

Bridgeport. Conn.
1 CU D&lUsit jparašyti laiškeli jau beveik Išnuomuojamas Kambarys
. . . . . . „ j-i" KalugOS, netoli Maskvos, j Vidutinio amžiaus moteriai išnuo-

Aesenai ir “Keleivis at-’jau penkta dieną kėliau- i muvjamas kambarys gražioje vieto- !•’. 1 *■ Jz .. ije. Pageidauju, kad mokėtų

... .. z ;i* velionius Vincą MilgintĮ Europoj gyvenantis Stp.: §tai kajp tie tūkstančiai
kori darbo irdirbti bet kurioje iš tų valstybių (įra2WS ir TetlSUigOS>u žmona Veronika Stupo-iVykintas rašo, kad šią va- tremiamųjų buvo vežami ir
teisėmis su vietiniais dai bininkais. įtintus raitė. Be to čia buvo rasei-sąrą tas stovyklas ruošią at-^okia buvo jų nuoatika.

niškiai viengungiai Kazys* eitininkai. Taigi,—rašoVy-Į Tos baisios kelionės ir▼ XI* 1 ▼ • YA • ,1 * ♦ \_ •> • • l •HIMALAJŲ KALNUOSE

Ši pavasari ir vasarą vienuolika Įvairių tautų ekspe-

Reikalingas Darbininkas
Reikalingas darbininkas mažoj viš

tų farmoj. Valgis, kambarys ir «<> 
dolerių j mėnesį. Rašykit: (2S>

George Simonaitis 
Wolf Den Rd.

Tai Lietuvos socialdemo
kratų žinomo darbuotojo

dicijų pasišovė kopti j įvairias Himalajų kalnų viršūnesJdabartinio Lietuvos Laisvės “*; Ramo-lkos iš visų lietuvių: it
Į Everesto kalną kopia šveicarų ekspedicija. Kopimo(Komiteto nario Kipro Bieli-’ - - -- -
varžytynėse dalyvauja šveicarų, amerikiečių, austrų, vo
kiečių, japonų, argentiniečių ir Naujosios Zelandijos

REDAKCIJAI
16 radau ko-

ekspedicijos.

(n. imneto nano ivipio meii- jr j g^įnas sukūrė šei-ciaiistų, ir lasiečių, ir tauti- LAIŠKAS R1 
mo ta ai kita pioga pareikš- mynas su vietinėmis ir nuo ninku, ir rezistentu, o sto-J . . „• •-
tos mintys, kunos vertos d,- t0 ,aiko ding „^vykiose bus aukėjami atei-£%%ja£ 

tarpo, t. y., paskendo urug-liniukai. !riojk kad -maž,iaug
vajiečių “jūroje.” Tikrai gražus numeris!' nricš šešerius metus kun. Ta-

JAPONAI IR REPARACIJOS

Japonai nutraukė derybas su Indonezija dėl repa-

delio dėmesio.
»

Laisvės kovai trukdo ir 
siauri asmeniniai ar siauro 
būrelio užsipyrimai, nesvei-

vajiecių juroje.
Išsijudino Lietuviai 

Griuieciai

gražus numeris. prieš šešerius metus kun. Ta 
Bet kaip ten yra? Juk ten’darauskas pasileido po Kanados 
turime ir liaudininkų ir so-’miškų stovyklas ir ūkius rinkti 
cialdemokratų atstovus. Ko-auku nuo bado sutinusiais pil-į

racijų mokėjimo. Indonezija užsiprašė 18 bilionų dole-’kos užgaidos, kuriomis Eo nemažos pertraukos ir dėl jie nieko nemato, kodėl.viukais mirštantiems švedijojel 
rių reparacijų iš Japonijos. Japonai pasiūlė nuo 125 dangstosi tūlos grupės ir as- apsnūdimo pradėjo atbusti jįe tyli ? Nejaugi Vykintas va.lkan?,s gelbėt’ Paties z°- 
iki 250 milionų dolerių. Indonezija nusileido iki 7,500,-*menys. Visuomenės paski-iš miego Dr. K. Griniaus į§ piršto išlaužė? Tas ture-,
000,000 dolerių. Susitarti nepasisekė. jri sluogsniai savo siekimus Lietuvių Organizacija. Ji tų būti tuoj išaiškinta, nes’ e*j**?1

___________ ibrandina tik politinėse par-jau turėjo porą susirinkimų nė vienas Amerikos ar kitas <ls, ', e’ . * .. «. . ?.i .. , * x.- vjz,!, ... . ,. , je badavo ir kad jis sutinusiais
TURKIJOS PREMJERAS ir. to.del. Partijos yra ir rengiasi_ kiek platesnei(SOCiai!Stas nėra linkęs savo;pilvais vaikams» aukas rinkOj

vei ai. sunkiai uždirbtus centus ^aį rejk stebėtis, kaip tas žmo-‘būtinos ir be jų jokia kul-tos organizacijos
Turkijos respublikos naujas ministerių pirmininkas,'turįnė įr demokratinė vijuo- Mat tos organizacijos veikė- 

Adnan Manderes, pereitą savaitę atvyko Amerikon ketu-'menė nėra įmanoma. Visi, jai mano, kad atėjo ir jiems 
rių dienų vizitui. Turkijos vyriausybės vadas tarp kitko kurie kalba apie politinių eilė pajudinti žemę. . . . 
tikisi suinteresuoti Amerikos kapitalus gausiau dalyvauti'partijų nereikalingumą, yra! Tikimasi, kad nusivylę 
Turkijos ūkio plėtime. * * {juokdariai. {Maskvos agentais ir Į čia

Politinės 'partijos, atsto- atsibaladojusiais barzdotais

sunkiai uždirbtus 
skilti ateitininkams.

Iš Pakeles į Sibirą

DAR YRA IR TORU] DARBDAVIŲ

Wisconsino valstijoje Koh-: Prieš 29 metų taip 
ler bendrovės automobilių čia buvo streikas.

pat

Didelė proga dėl moterų ir vyrų 
pardavinėjimui Deksnio mosėių. Tu
rėsi naudingų ir pelningų darbų, su 
geru atlyginimu. (23>

DF.KEN-S PRODUCTS 
P. O. Bu\ Nevark 1, N. J.

Lietuvių Susirinkimai
Kas gyvena Miami, Floridoj, arba 

jų aplanko, neužmirškit aplankyti 
Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek
vienų dienų. įžanga nemokama, 

i Pamokslininkas D. Diskevičius. (2 5) 
543 N. W. 8th St.

Miami, Fla.

■gus galėjo tokias pasakas su
galvoti, kaip jis taip greitai pa
miršo Švedijos vaišingumą ir 
kaip jis galėjo drįsti tokiu būdu

vaujančios darbo žmonėms,|tėvais be vaikų Urugvajauslyra 1941. m birželio 14—
Lygiai prieš 13 metų, tai Matulionis

PAIEŠKO JE A f
Aš, Jonas Aukštuolis (Austin), iš 

Martinonių kaimo, paieškas savo 
draugo Petro Burbulio, iš Padgojaus 
vienk.. Balnikų vaisė Jis gyvena 
Kanadoj. Jis pats ar jį žinantieji 
praneškit adresu:

John Austin 
R. R. 2. Belford Rd.

Holly, Mich.

Įgyvendinti demo-'lietuviai ateis' griniečiams i 
radus visuomeni-’talką, o gavusi jų pritari-

siekia
kratijos r
niame gyvenime, jos ir pa-.nią, Dr. K. Griniaus Orga-

tai dienai auštant pagal iš 
anksto Maskvoj apgalvotą 
planą po visą Pabaltijį pa-

Tada 2 cios demokratiškai' tvarkosi,Įnizacija pradės vėl ruoiti’sklido net iš Rusijos gilu-j 
dirbtuvėse dirba per 3,000 streikininkai buvo užmušti, joms demokratija nėra ma-spolitinius ir kultūrinius pa-.mos atvežtų enkavedistų’ 
darbininkų. Balandžio 5 o 47 sužeisti. Ir šiandien dos dalykas, kaip tūloms ^rengimus, kurie Įneš musu būriai ir viena valanda pra-Į 
d. jie pradėjo streiką, nes Kohler stengiasi visomis kitoms “demokratinėms’bgyveniman naujos. dvasios, dėjo dar neregtėą iki tol- 

»—_•-------- inart;iAnic Aš.didžiuojuos,! M- Krasinskas. žmonių medžioklę. Griebė!darbdavis atmetė jų reika-priemonėmis palaužti strei-1 partijoms, 
lavimą pridėti 20 centų va-k i erių valią. CIO pirminiu-kad jau daugiau nei 50 me- 
landai ir duoti kitokių ma-’kas Reuther pavadino Ko’n-'tų priklausau tikrai be prie

is kelis šim-'kaištu demokratinei—Lietu-žų pagerinimų. Darbinin-'ler stačiai pnes ___  __  (
kai buvo vieningi. Jie, no- tus metų mirusiu ir dabar.vos Socialdemokratų Parti- 
i ėdami sulaikyti pasitaikiu-Įiš karsto atsikėlusiu darb- jai. Ši partija ir politinėj ir 
sius streiklaužius, išstatė net daviu, kuris visiškai nesu-’ūkinėj srity kovoja dėl de- 
1,500 piketininkų.

Vietos darbo reikalų ko 
misija ne be gubernato
riaus, bendrovės prezidento 
giminaičio, Įtakos, uždrau
dė masini piketavimą, bet 
darbininkai nenori jo pri
pažinti.

Bendrovės vadovybė sa
kosi net ginklų pakankamai 
prisigabenusi, turinti ir aša
rinių bombų. Vadinasi, ve
da tikrą karą su savo dar
bininkais.

pranta pakitėjusių visuome- mokratinių pradų Įgyvendi
nimu santykiu. Į . ;nimo.

NAUJI VADOVĖLIAI

Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Pascaag. Kbode lsland 

Adresas: State Sanatarlum. 
Wallum Lake. Rhode lsland.

Aš, Antanas Gataveckas, paieškau 
pusseserių: Gertrūdos, Agotos ir
Marius Gataveckučių ir Marijos ir 
Agotos Raulynaityčių. Po vyrų pa- 
vardžiu nežinau. Paeina iš Šilavoto 
parapijos.

A. Gataveckas 
682 Sylvan Avė.

Akron, Ohio.

APSIVEDIMAI
Paieškau gražios ir teisingos gy

venimo draugės nuo 45-56 metų am
žiaus. Aš esu 60 metų. Atsiliepkit 

A tarnas: nuo Providence-24 JBos‘?"° ar Brocktono apylinkių.
Ims. nuo Worcester-26 m., nuoj***1 Retume pasunatyti. (24)
Boston ar Brockton—50 m., nuoj
Thompson, Conn.,—10 mylių.

C. Gerrv 
101 Wyman St. 

Brockton, Mas.

Paieškau gyvenimo draugės, kuri 
norėtų vasarų gyventi farmoje. o 
žiema Floridoje. Esu apie 60 metų 
ir turiu turtą $30,000 vertės. Norė
čiau, kad atsilieptu su turtu. (21)

Etmer Bmwn f 
Route 1

Dimandale, Mich.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo.

Reumatiškų Skausmu 
Arthritis

Jei dar niekad nevartoiot ROSSE 
TARS nuo Raumeniniu skausmu, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
su išlaidomis? Vario lamos tūks

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas jaunama pagalba, grąžin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resų srreitai i:
Rcssc Products Co., Depf. X-9 
2708 Farwell Avė.. Chieago 45. UI.

suaugusius, senius ir vaikus.* 
vyrus ir moteris, darbinin-1 
kus, ūkininkus, amatinin-- 
kus, tarnautojus ir grūdo | 
kaip galvijus Į gyvulių va-’ 
gonus, atskyrę vyrus nuo, 
žmonų, vaikus nuo tėvų, už-, 
kalė langus ir duris ir išve-j 
žė į Sibirą ir kitas baisias) 
Rusijos vietas. Kelias die
nas vežamieji negavo nei 
vandens nei maisto, žmo-

Bostono lietuviai mokytojai, 
remiami Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjo J. Kapočiaus ir vie- 

‘tos visuomenės, per pastaruo
sius mėnesius yra išleidę du 
vadovėliu dabartinėms emigra
cinėms lietuvių mokykloms.

KREGŽDUTĖ, II dalis, Ka-Lietuvos išsilaisvinimas
buvo ir vra susijęs su demo-'nad°->e stenančio pedagogo A.

Ikratiiną laimėiimais Mps-'Rinkūno parengtas vadovėlis.
Skaitytojams ir skelbs-Į - nrisumename kad‘kuriaine yra ^aug skaitymams nės troško ir alpo ir mirė.:

jams pranešame, kad “Ke-'?O1 e • ’T-, Įmedžiagos, daug aplinkos ir tė-Kas gyvas pasiekė paskir-
leivio” ofisas darbo dieno-l???  ̂J. UUvJ ir nenH Vynės paŽinim° dalykų“ daJg 
mis vra atdaras nuo 9 valJ,Tk°'°J°v la,.^?r patriotinės poezijos. Vadovė-
rvfn ilri R vai vairam 'klaUSOmybę tik (lemokratl- ,js gausiai iliustruotas dail. T.
ryto iki 6 va!, vakaro. Sės-joms vyraujant pasaulyje, Valiaus piešiniais ir Lietuvos 

lemais nuo va . rv o Įsigalėjus diktatūriniams ^vaizdais ir specialiai parengtas 
’ režimams, 1938-1940 metais pagfcl naujausias JAV ir Kana-

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

tadieniais nuo 9 vai. 
iki 1:30 vai. po pietų, 
madieniais uždaras.

ryto
Sek

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

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

NERVINĖ
Alexander’s Nervinė, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suįrimų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišimų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo, liemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. Į Kanadą $2.25.

ALEXANDER’S CO.
411 Broadway 

South Boston 27. Mass.

ties vietą, tas pakliuvo i 
vergų darbus. Šiandien jau 
maža jų bėra gyvųjų tarj>e.

Štai kelios ištraukos iš 
laiškų, kuriuos nedaugeliui 
pavyko parašyti pakelėj Į

£1^ Kainukštis, buvęs 

pusi. Kaina $2.75. Kaišedonų gimnazijos di
Vadovėlis taikomas visoms rektorius, rašo savo broliui 

lietuviškoms mokykloms ir tin- daktarui, dabar Vilniaus 
ka kaip skaitymų knyga vyriau

diktatoriai sunaikino mū-Įdo« lietuvių mokyklų progra-į

vertė tikra prasme vergais.
Todėl kovoti su nedemo

kratinėmis partijomis ir idė
jomis, vis viena iš kur jos

sky
riams.

NAUJIEJI SKAITYMAI, J. 
Ambrazevičiaus, A. Skrupske- 
lienės ir A. Vaičiulaičio 
parengtas skaitymų vadovėlis, 
taikomas pirmosioms gimnazi
jos klasėms arba vyriausiems 
parapijinių mokyklų skyriams 
Knygoje yra lietuvių tautosakos

pavidalino jos reikalavimus ir S- Stanevičiaus. M. Valan
čiaus. V. Pietario. A. Baranaus
ko. A. Vienažindžio, Maironio. 
J. Biliūno. Vaižganto, V. Krė
vės, P. Vaičaičio, Šatrijos Ra
ganos, V. Mykolaičio-Putino 
F. Kiršos, K. Binkio, B. Sruo
gos, J. Aisčio, B. Brazdžionio, 
A. Vaičiulaičio^ J. Jankaus kū-

bekiltų, yra
kiekvieno susipratusio lietu
vio pareiga.

*
Lietuviškoji socialdemo

kratija niekados nebuvo 
nuošaliai mūsų žmonių išsi
laisvinimo kovų. Ji ėjo kar
tu su liaudimi, ji formavo,

svarbiausia siems pradinės mokyklos

ir siekimus, ji ją organizavo 
ir brandino, ji jai vadovavo,
ji ir daug aukų sudėjo.•

Amerikoj katalikų tėra 31*4 
milionų. tai yra 21% visų gy
ventojų.

i
i

universiteto profesoriui:
“Ką mes pergyvenome, 

atpasakoti nėra galimybės. 
Jau negali būti didesnių 
smūgių, atskyrus žmoną 
nuo vyro ir vaikų. Kad 
mums trūksta oro ir van- 
vandens, tai tas kentėjimas 
niekai. Aš likau su vienais 
marškiniais ir neturiu nei 
vieno palto.”

Kitas nežinomas asmuo 
rašo sveikatos liaudies ko
misaro pavaduotojui d r. 
Parnarauskui:

“Sveikinu iš paselencų 
ašelono . Gyvename bloges
nėse sąlygose negu gyvu

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
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 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje. •

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

DR. M. J. V1N1KAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

I
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11 GUBERNATORIUS 
1 SKELBIA PABALTIJO 

LAISVĖS DIENĄ

WORCESTER, MASS. GALĖSIME PAMATYTI 
TAUTINIUS ŠOKIUS

BŪKITE PRAKEIKTI, 
LIETUVOS DUOBKASIAI

Taip rašė iš pakelės Į Si-

DARIAUS POSTAS
PAGERBĖ MIRUSIUS

Kapų puošimo dieną, ge-

THE COMMONWEALTH 
MASSACHUSETTS 
By His Excellency 

Christian A. Herter
Governor

A PROCLAMATION 
1954

OF

Minėsime Birželio Įvykius
Worcesterio Lietuvių Ko-

birą sveikatos komisaro pa- gūžės 31, Amerikos Legio- 
vaduotojui vienas tų tūks-’no Stepono Dariaus postas viet f-

Foarteen 
Union,

years 
i n

ago. the So- 
accordance with(paskutiniąją

Birželio 14 d.,
- • -j- 1 Boston Commonmitetas ruošiasi įspūdingai r Y .

ir vieningai atžymėti tra-,sokami 
giškąsias birželio mėnesio 
sukaktis: pirmąsias lietuvių 
deportacijas, Įvykdytas 
1941 metais birželio 14-15 
dienomis sovietinių bude
lių; pirmąją—1940 metų ir

1944 metų

8:30 vai. 
sode bus 

Įvairių tautų šokiai. 
Šoks ir Ivaškienės tautinių 
šokių šokėjai. Nueikime 
pažiūrėti!

tančių tremtinių, kurie prieš 317 ir moterys talkininkės-its malignant policy of destr°y-Į Lietuvos bolševikines oku 
13 metų buvo tremiami iš (Ladies’ Auxiliary) tinka-Jng all human and nationaP ..
Lietuvos. 'mai pagerbė savo mirusius rignts, forcibly absorbed the,p

Lietuvių Bendruomenės'narius. Anksti rytą prie '{>>altl.c Kt’pubkcs;
Bostono Apylinkė stengda-iposto namo So. Bostone su-and uomen’ whoįš ryto gedulingomis pamal- 
masi, kad nemaciusieji tų sinnko abi grupei, ^'jkoj^^ -n thes€ Baltic jands domis abiejose Worcesterio 
baisių Įvykių apie juos dau-'S. Janeliūno uz&akvtas mu- re taiien from their homes lietuvių parapijų bažnyčio- 
giau žinotų, o mačiusieji ge-zikantų benas ir visas būiysĮand senl to siave-labor

absorbed mc. ...... , ...
Lithuania. Minėjimas bus pradėtas 
Many unljbirželio 13 d., sekmadienį,

Kaip jau rašėme, Boston 
Common sode meno šventė 
tęsis iki birželio 20 d. Spė
jama, kad tos šventės Įvai
rius parengimus aplankysslai 
apie 400,000 žmonių. Per
nai juos lankė 300,000 žmo
nių.

kas, B. \Y., J. Stukas, A. Ku- 
cius, Zaleckas, Jašinskas, C. 
Kavolis, J. Gudonis, V. Baluko- 
nis, R. Jaukun, J. Sadauskas. 
J. Juknevičius, Dr. Seymour, 
A. Jukna. J. W. šnuoliai, A. 
Bardauskas, V. A. Kudirka, G. 
Leleckįenė, V. Morkis, F. Kes- 
leris, P. Račkauskas ir J. Gene- 
vičius; po $1 ir mažiau—Dr. 
Pilka. Dr. B. Kalvaitis, J. Bra
zauskas ir visa eilė kitu.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariikoe Radio
Programos

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

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

Į St. Butkų, 28 Thelma Rd.,
Dorchester, tel. AV 2-3531.

homes lietuvių parapijų
w o.a.c-uxWi camps se. Tą pat dieną, 2 vai. po

įiau jų piasmę išsiaiškintų, žvgiavo iki tam tiktai ic-įn Siberia. lt is doubtful vvheth-'pję^u Maironio parko aikš-j
ir norėdami pagerbti tuos tai Dorchestery, o is čia va-’er these pathetic human beings Į£je yfa kviečiamas masinis*
kankinius, birželio 13 d., 4'žiavo busais Į Ne\v Calvaryjcould survive the camps of tor\Vorcesterio ir apylinkių
vai. po pietų, So. Bostono'kapines. Kapinėse buvo,ture. and certainly those whO;iietuvi; test0 mitingas.

‘atliktos kariškos ceremoni-uo come out ali\e will have lit-’-.j. . • v - i nsalėj auiKtos haiLMto ceiemom iMitmge įdomias kalbas pa-

BALF’o VAJAUS VAISIAI

BALF’o Bostono 17 skyrius 
pinigini vajų nuo 1953

metų gruodžio 6 d. iki š. m._ (
vo 15 d. Per tą laiką surinko:(rinkėjų,

Municipal Building Aukų lapais
jos prie mirusių posto na 
rių kapų. Moterys aplankė 

Komiteto pirmi- Louise Palonis ir Eva Cid 
Krupavičius, ku-’levich kapus, o

rengia viešą minėjimą.
Kalbės pats Lietuvos 

laisvinimo 
ninkas M. 
ris vra

The United States has de r .
Įclined to recognize the forcible' * “kO 

_Jncorporation of Lithuania. Lat-lbos pirm. prof. K. Žalkaus- 
ku-deMeh kapus, o visa grupes^ and Eslonia into the goviet kas ir Lietuvos Laisvės Ko- 

atvykęs is Europos pageibė bu\u>i posto ko-jEnjon our p^pĮg feeĮ very'miteto pirm. V. Sidzikaus- 
ir Bostone kalbės pirmą mandierių James Smigias,'strongIv that these acts of So-jkas. Numatomas kalbėto- 
kartą. Meninę dali atlieka Juozą Stravinską ir Jurgi viet aggrešsion, which brought;ju įr Worcesterio 
Bostono vyrų choras, komp. J Ulevičių. jhelpless and unfortunate peo- majoras J. O’Brien.
Gaidelio vadovaujamas: ži-Į Pagerbimo ceremonijai ir'ples under the suzerainty of theĮnę cĮaij atįik= lUmv

Iš
įsakys svečiai iš New YorkojBanketo grynas pelnas 511.02

Vykdomosios Tarv- Lietuvių Piliečiu Drau
gijos auka

Visiems aukotojams BALF 
Bostono 17 skyrius širdingiau- 

dėkoja.
Prie šio vajaus pasisekimo

daug prisidėjo dykai skelbda
mos apie vykstantį vajų šios 
lietuvių radijo stotys: WHIL už 
$20 vertės; \VBMS ir WEJX po 
$15 vertės; lietuvių spauda— 
“Keleivis,” “Darbininkas,” “Dir
va,” “Sandara” ir kt.—nuošir
džiai dėjosi prie vajaus išpo- 

ko-'puliarinimo. Visa eilė aukų 
šeimininkės banketą 

jruošiant ir kiti taip pat parodė 
..$1.185.62 dideli nuoširdumą ir gilų šalpos 

reikalo supratimą. Tad visiems 
BALF Bostono 17 skyrius reiš
kia giliausią padėką.

įso

500.00

.$2,196.64 ANTANAS BRIČKUS,
Iždininkas.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Lpham’s Corner 

DOKCHESTER, MASS.

nomas smuikininkas I. Va-'eisenai vadovavo posto ko- Hammer and Sickle. are beyond ęor .
is'the pale of civilized behavior. j 
j | The fate of the Baltic Repub-| 1

svliūnas; Bostone retai te-imandierius Aleksandras
pasirodanti, bet jo pamėg
ta, solistė S. Daugėlienė ir 
aktorė A. Gustaitienė. Nė
ra abejonės, kad tokia Įvai
ri ir Įdomi minėjimo pro
grama sutrauks visus Bos
tono lietuvius, kurie moka 
savo kankinius pagerbti ir 
kuriuose jautriai tebetvak- 
si lietuviška širdis.

Įėjimas nemokamas.

A. Gustaitis Išrinktas 
Rašytojų Klubo Pirmininku

Čaplikas, adjutanto J 
Romano padedamas, o ka
pelionui neatvykus, jo par-

Birželio 5 d. 
tono Lietuvių 
Klubo nariu :

Vykdant vajų išleista:
Pasiųsta BALE centrui.$ 1,500.19

Meni-ĮSurinktų rūbų persiun-
' timas .......................

p>a italės nuoma ..............
■Spaudos ir kt. išlaidospat|

miesto vii.
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

LIETUVOS AIDU RADIC 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5561

67.18
50.00
39.75

lietuviu drums nmi 
s ir Meno Mėgėjų * o J Sales 

Po mitingo ten
\ I.' » v »»'i .

Viso

Savininkas A. Alekna

kurios i
because many oflP^lnas numatomas skirti 

... t i. our citizens have come from'Balfui ir Vakarų Vokietijos
eigas atliko -Juozas Lekjs.Įfamijjes, ga]tjc orjgjn or'lietuviškoms mokykloms. 
Motei ims \ado\a\o jų pir-ithemselves migrated to the lWoreesterio ir apylinkės lie- 
mininkė Mary Ross ir jau-jvnited States from these lands.“

lics is particularly signifieant! ruošiama gegužine, 
in America

noji pirmininkė Helen Jack- jo those of our neighbors. asso- 
O\vitz. ciates and friends who feel deep

Viskas praėjo labai įspū- distress over the fate of the 
dingai. Be to reikia pažv- people in their homeland, in-
mėti, kad ta diena tik vienaslcludiR* man-v of their own kins' 
Dariaus ^lk. we extend the hopepostas turėjo savo,fo,k;. »'e ex'end
muzikantu bena ir skaitlin-č0" * ence j at
gą eisenos dalyvių buri,!,.® ‘ -’;the sea.
kaip vyrų, taip ir

the 
a new

and

$1,657.12

tuviai privalo pajusti mora
linę pareigą gausiai šiame 
mitinge dalyvauti.

day of . 
dawn aeross

būl'!>the
vyrų, taip ir moteių.Į With the prayer that the peo-

Kapus lankė daugelis buvu-'p]e of Lithuania. Latvia and Es- 
sių kareivių grupių, bet lie- tonia will soon l>e delivered*lijos dvasioje

PADĖKA- Tf
Peabodžio Evang. Bap- 
tų Drauguomenės gegu

žės mėn. 30 d. rengta gies
mių šventė praėjo Įspūdin
gai, su pasisekimu E vangu-Įvyko Bos- 

Raršytojų
usirinkimasJtuvių pasiruošimas visais from the brutal tyranny underj Mūsų visa drauguomenė

Likutis $539.52 bus įteiktas 
BALF’ui Įvykstančio seimo me
tu Clevelande.

Kaip iš apyskaitos matome. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija paaukojo $500. Tai 
didelė auka. kurios reikšmę pa- 
Įjuto daug tremtinių—ligonių ir 
senelių Vokietijoj. Tai parodo 
gausiai gaunami padėkos laiš
kai. Už šią auką draugijos val
dybai. direktoriams ir visiems 
nariais BALF Bostono 17 sky-

RADIO PROGRAMA

TIUS IIUoSn tuiaušiai dūbnio

kuris išrinko naują vaidy-!požiūriais buvo geriausias ir-which they suffer. now, 
bą: Rašytojas A. Gustaitis tvarkingiausia-. if(>re- L Christian A.
(pirmininkas), E. Pilkienė. Atlikę savo 
dr. B. Mickevičius, inž. K. gionieriai ir 
Kriščiukaitis ir J. Yasiliaus- grižo Į posto namus 
kas. Įvyko kuklūs pietūs. Buvoj

Susirinkimas senajai val^muzika ir kalbų. Ir čia va-iRALTI<- 
dybai, kurios prieky buvo dovavo posto komandieriusĮ 
rašytojas S. Santvaras, pa-’čaplikas. Rep.
dėkojo už sėkminga darba

there-'nUoširdžiai dėkoja So 
Herter. bono Evangelijos

pareigas le- Governor of the Commonwealth,mo choro vedėjai J.
jų talkininkės! IM^fsaCT.ufe^.’ in^i ir visam chorui,

kur

Be to šiame susirinkime Šeštadieninė Mokykla
Santvaras papasakojo poe
to Venancijaus Ališo, kuris 
gyvena Brazilijoj ir pernai 
išleido trečiąjį
rinkini “Cascatą 
na," biografiją, o

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

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

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So. Bostone. 
Tel. S0 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Pagal aukų lapus, be jau 
'aukščiau paskelbtųjų, paauko- 

e ... |jo: $47.10 Lietuvių Tautininkų 
bUl įnkl- Sąjungos skyriaus banketas 

Bostone Naujų Metų proga. 
Po $30—šv. Petro parapijos 
choras ir A. Ivas; po $25— 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
los personalas. A. C. W. of 
America lietuvių skyrius ir ir 
Lietuvių Bendruomenės apylin- 

$20—Pranas Lembertas; po 
$10—Sandaros 7 kuopa, Stasys 
Jakutis. Valentinas Vakauza, 
Antanas Bričkus. Ada ir Petras 
Ausiejai. Kazys Merkis, Mar
cinkus. Wm. F. J. Howard. Bos-

Bos-l Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirnrras 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Banie- 
kuris

gražiomis giesmėmis 
(paliko mums gilų ispūdi ir 
•gražų, neužmirštamą prisi- 
Jminimą. Gilią padėką reiš- 

( ommontveakh and urge kiame ir B. Micpoviliui, va- 
giesmių

programai.
Į Nuoširdi padėka priklau-

proclaim Tuesday, June 15,! 
.1954. as

STATES
DAY

Baigia Mokslo Metus

them 
our 
observance.

Given a t the 
Chamber in Boston 

day of
of our Lord

savo

citizens to cooperate in itsM0Vavusiam giesmių Šventės
Executive 

this twen-}

Ieškau Buto
Ieškau 2 ar 3 kambarių buto. 

skaitant virtuvę. Kas turi tokį bu
tą išnuomuoti prašom pranešti 
Charles Barber S'nop. 684 Ė. Fifth 
St. <cnrr'T M St.). So. Ro^ton. ■coaoosoooeoeoeeeoeeeeo

I Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis ;
OPTOMETRISTAS

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINĖ
RADIO PROGRAMA

WBMS. 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Vedėjas—P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4. Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

May, in the so P- nJinui’ Dr- 
one thousand kėnui ir L. Baniui už atve-

A. Krisiu-- i- • , - - , jty-eighthŠeštadieni, birželio 12 d.,' ar
eilėraščių 3 vai. po pietų, parapijos’nine hundred and fifty-four. žimą savo mašinomis svečių’tono Lietuvių Vyrų Choras. Jol 

Cristali- salėje po bažnyčia Įvyksta and of the Independence of the ir choro iš So. Bostono. Inas Starinskas, Ona Andriuš-
Nikolsky- Bostono Šeštadieninės Litu-iUnited States of America, thel Taip pat reiškiame dideli’kevičienė. A. ir O. Ivaškai. Ka-

tė, daug žadanti dramos'anistikos Mokyklos baigia- f>ne hundred and 
sambūrio narė, padeklama--masis mokslo meto aktas.’.eighth. 
vo kelis Ališo eilėraščius. [Meno programą atlieka mo-’ s-v IIls Excellency, 

Neperseniausia iš Kolum-!kyklos mokiniai. Kviečia 
i i jos atvykusi Vasvliūnienė mi mokinių tėvai ir visi lie 
Įdomiai papasakojo apie tuviškos mokyklos bičiuliai.
Kolumbiją ir ten nublokš-

iGod Save the Commonwealth of

' By His Excellency, the Gov- 
'ernor.
| CHRISTIAN A. HERTER. 
'EDWARD J. CRONE.'.
' Secretary of the Commonwealth

seventy-[dėkingumą Peabodžio lie
tuviams, atsilankiusiems Į
giesmių šventę.

Peabodžio Evang. 
Baptistų Drauguomenė.

PAGERBS TĖVUS
tus lietuvius.

Mirė Vaistininkas Grecne

Birželio oo

Mirė Juozas Žeimis

d. savo namuo 
e (211 N St., So. Bostone)!geconfi

mirė vaistininkas Josephį 
Greene (Grilevičius). Se-j 
niau jis dirbo šidlzuskoi 
vaistinėj, o paskutiniuoju 
metu buvo John Casper 
vaistinės dalininkas. Velio
nis sirgo vėžiu. Mirė su-‘ 
laukęs vos 42 metų

Birželio 1 d. mirė 
žeimis, gyvenęs 387

So. Bostone.

Massachusetts.

MYst'^Un‘ Virmauskis Aukojo $5 

E. Simonaitis, būdamas

Dorchesterio Moterų Klu
bas šeštadienį, birželio 12

rolina Trinkienė, John Kas- 
mauskas. Vincas Balukonis. 
SLA 43 kuopa. SLA apskritis 
ir Antanas Andriulionis; po $6 
—V. Bakšys, -J. Passick ir A. 
Andriušaitis; po $5—S. Zavads- 
kas, Barsevičius. Alekna. Bal- 
trašiūnas, Andrius Strakaus- 
kas, P. Plikšnys, A. Minkaitis. 
J. Grigalius. Chas.

d., 6 vai. vakaro, klubo pa-]
Dorchester!

Bostone, lankėsi ir pas
PARDUODU FORNIšIUS jVirmauski, kuris ta proga 

; Mažosios Lietuvos TarvbaiParduodu keturių kambarių 
baldus (fornišius)—visi geram 
stovyje. Yra šaldytuvas, skal
bimo mašina, televizija ir tt. 
iKam tokie baldai reikalingi. 

Pnll-,parHUosiu už prieinamą kainą, 
ko nuliūdusią žmoną Julią, Kreiptis: (24)
2 sunu, (lukteri, seseris! 174 P»owen St.. So. Boston, 

drienę ir McCarth’ienę. Mass.. antros lubos.

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

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

Mr. F. Ro/.ėnas. 488 No. Main SI.. Raynham, Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

paaukojo $5.
Simonaitis, Kavaliausko 

lydimas, buvo ir “Keleivio” 
redakcijoje.

Pabaltijo Laisvės Diena

Amerikos Pabaltiečių 
Draugijos pastangomis Mas- 
sachusetts gubernatorius pa
skelbs birželio 15 dieną Pa 
balti jo laisvės diena. Tuo 
bus priminta 1941 metų 
baisiosios birželio dienos. 
Gubernatoriaus proklamaci- 
stoties WBZ (1030) birže
lio 14 d., 2:30 vai., o vaka
re 9430-10 vai. iš stoties 
WV0M (1600) bus trans
liuojamas pabaltiečių kon
certas.

talpose. 1810 
Avė., rengiasi gražiai pa 

ųun (gerbti visus esančius ir bū
siančius tėvus. Bus gardi 
vakarienė ir gera muzika. 

Prašomi visi tėvai ir mo

Valandos:
Nuo

Seredomis:
Nuo

9 ryto iki 7 vakaro 

9 ryto iki 12 dieną

Broadway447
SOUTH BOSTON, MASS.

asoeosooosooeoooosoooooeooi

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

Kalinaus- 
Lelivonči- 

Vajegai.
(Daumantas Dyninis. Dr. Gir
nius. J. Arlauskas, Liquor Mart, 
Dr. A. S. Kapochy ir Dr. Paša- 
karnis; $3—I. Joksas; $2.50— 
V. Rakauskas: po $2—Ketvirtis 
Co.. A. .Jocis. I. Miliūnas. J. Sto 

J. Jakštas. Petkus, P. Li- 
J. Casper, Janus, Trečio

kas.
kas.

E. šimkys, V. 
Chas. Bracisko,

tinos atsilankyti. Turėsite nya. 
daug malonumo. kas.

PRANEŠIMAS
šiuo pranešame lietuvių žiniai, 

kad So. Bostono Evangelijos Su
rinkimas iš E. 4th ir Atlantic Sts. 
maldos namo persikėlė į kitas pa
talpas. į 1. ir 4-tos kampas, South 
Baptist Church. So. Bostone.

Kurie nori išerirsti Dievo žodį, yra 
•viečiami atsilankyti kiekvieną sek
madieni 1 vai. 30 min. po pietų.

Evangelijos Surinkimo Komitetas.
(23)

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robine Pond Kranto 

St.. East Bridgewater, Mass.. on RouteMain

Skanūs
106

Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 
Ideali Vieta Žuvininkams

Pigiai Parduodu Krautuvę
Camhridsre parduodu mėsos krau

tuvę. Yra grocery ir ice cream 
skyriai. Biznis išdirbtas per 40 me
tų. Darbo yra vyrui ir moteriai. 
Pajamų per savaitę $S00. Rendos 
per mėnesį $30. Vienas kambarys 
laisvos gyventi. Kaina tik $2,500, 
Skambinkit: ELiot 4-3783 arba

57T ('am bridže St., 
Cambridge, Mass.

šokiams groja orkestrą trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. Tinkama 
vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl susitarimo 
telefonuokit: BRidgeu ater 855. .Plačiau klausykit VVBET 

radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M. 

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia saviniifkai: 
Petras Peldžius. Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais Insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS K0NTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuEo. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų p»- 
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




