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Gvatemalos Prez. J. Arbenz 
Pasitraukė iš Vietos

Dešimtą Pilietinio Karo Dieną Prezidentas Jocobo Ar
benz Guzman Užleido Savo Vietą Armijos Vadams; 

Laukiama Derybų Tarp Armijos ir Sukilėlių;
Amerikos Valstybių “Taikos Komitetas” 

Išvyksta j Gvatemalą Ištirti Padėtį

Gvatemaloje nuo birželio1/)#!- Pašalinti Du
Statybos Valdininkai

grantai įsiveržę iš kaimyni-

Anglijos Vadų Pasitarimai 
Washingtone Baigiasi

W. Churchill ir A. Eden Pratęsė Derybas Vienai Dienai; 
Aptarti Svarbiausieji Europos ir Azijos Klausimai; 

Tartasi dėl Pasidalijimo Atominėmis Informaci
jomis; Darnesnis Bendradarbiavimas Tarp 

Londono ir Washingtono Yra Reikalingas

ZACAPOS MIESTE VYKS SPRENDŽIAMAS MŪŠIS?

Gvatemalos armijos dalinys matosi Zacap:»s gelžkelių stotyje. Prie Zacapus miesto 
laukiama gal sprendžiamo susikirtimo tarp Gvatemalos sukilėliu ir valdžiai ištikimos 
kariuomenės. Zacapa yra svarbus gelžkelių centras ir sukilėliai siekia ji užgriebti.

Karšti Debatai dėl 
Farmų Politikos

Anglijos ministerių pir
mininkas W. Churchill ir 
užsienių reikalų ministeris 

. ĮA. Eden pratęsė vienai die
nai savo pasitarimus suPereitos savaitės gale dar 

du namų statybos agentū
ros valdininkai buvo pasa

Šią 
muose
dėl žemės ūkio politikos nu-Įį7^į“^eriu ir valstybės
statymo. Kongrese, tiek at-lsekretol^u John Foster Dul- 
stovų rūmuose tiek ir sena- ,es Pasitavimai buvo slap. 
te, vyrauja nuomonė, kad U jie tęsėsi nuo penktadie.

rr -• y • zemės ūkto pioduktų kai- -0 įkj ph-niadienio vakaro.
I ai esi /natJOJ nas įeikia palaikyti, kaip iki Į Svarbiausieji pasitarimų

-------- sioliai, bet vyriausybė, nori kĮausįmaį lietė Europos gy-
Komunistinės Kinijos va-Pia'esti lanksčią politika,inįmo užtikrinimą. Anglai 

das Chou En-lai birželio 24!Pagal kurią kainos būtų j ame,skiečiai remia “Euro- 
alandų pakeičiamos pagal rinką: ka-pos arrnijog~ kūrimą, bet 

jos sostinėj da. uzdeia geie&nis dei liuSįjejgU Prancūzija nepatvir-
O1 , , , ------ - :-*0-013 cu3ivicnijiii*v jL-icvu-, Prancūzijos minis- kainos būtų žemesnės, blo-tintų sutarties dėl Europos

tik vietinio pobūdžio susi-sn<ulu*lu-, Skandalas buvo derinimo savo politikos vių Amerikoje seimas. Pir_ terių pirmininku P. Mendes-,ganiais metais kainos bu- armijO5 kūrimo, tai Wash- 
kirtimai, kurie nieko nenu- tame’. kad valdzia duodavo pietryčių Azijos klausimu. mame posėdy susiregistra-France ir tU0J P° t0 Jis iš-tų aukštesnes. ingtonas ir Londonas apta-
lėmė. Įinorgicius namų statytojams Jei būtu sutarta bendrai v0 178 delegatai iš įvairiau- skHdo J IndlJa, kur jis bir-| Pnes rinkimus įepubliko- rė> kaip jtraukti Vokietiją

Sekmadieni, birželio 27 X daugelis šutytos kompa- ginti pietryčių Aziją, tada'sių Amerik(J vįetu. Iš viso želio 25 d. turėjo ilgą pasi-nai žadėjo palaikyti aukštasdemokratijų frontą apei- 
d. vakare Gvatemalos pre- niJų . £avo . toklus aukftus Australija, Naujoji Zelan-|išrinkta delegatų vra 199. tarimą su Indijos ministerių žemes ūkio produktų kai- nant
zidentas J. Arbenz Guzman morgicius’ Rad jos galėjo dija įr Amerika bendrai įsi- Laukiama, kad posėdžiu ei- pirmininku Nehru. nas, bet daba. vynausybe
paskelbė per radiją, kad jis namų savasU P-.rleistl jungtų į naują karo sąjun-;ffoie Dribus daugiau dele- Komunistinės Kinijos išsako, kad tokia - *<< yra 
traukiasi iš savo vietos ir sausybei,. o _ pamos paliko gą> . j—* Indijos vadų pasitarimamsįuiDai .įsrasurg* u v-azios

nės Hondūras respublikos. 
Vietomis įsiveržėliai jau yra 
20 mylių ir giliau Gvatema-

savaitę atstovų iū-naį 53 vo pasitarimus —
eina kaisti de )atai Į Amerikos prezidentu D. D.

n it 1 kos nii-tv-.- 1 • - _i_. . -
los teritorijoj, bet didesniųs^v0 PaieŪpi apsi- 
susirėmimų su Gvatemalos leidimą ir netvarkingą par- 
armija neįvyko. lelŽM ėJ™«- Atleisti yra J.

E. Hicks, regionalinis piet
ryčių statybos viršininkas,Kaip Gvatemalos vyriau

sybė taip ir sukilėliai skel-. . , „ . v. . .
ma skambius -karo komu- £ ^ndretv Frost, Naujosios
nikatus” (pranešimus), ku-^ekslkos stat-vbos vlrsinin- 
riuose kalba apie kruvinus as' 
susikirtimus, priešo
mus ir panašius dalykus 
tikrenybėje kol kas

AMUS Sąjungos [S. L. A. Seime
Vadai Tariasi' 17S Delegatai

Amerikos, Naujosios Ze- 
landiios ir Australiios (AN-

(Dr. I). Pilkos Pranešimas 
Telefonu iš Wilkes-Barre)

Kinijos Vadas

su labai riebiais uždarbiais.užleidžia ją pulkininkui.
Gailos Enriųue Diaz. L . .

Pasikeitus vyriausybei 1 UKSU Ekspertai
Gvatemaloje pilietinis karas Traukiami Teisman
gali greit užsibaigti derybo-J ______
mis tarp sukilėlių ir armijos! Trys New yorko advoka- 
vadU- jtai ir vienas buhalteris pa-

Šį pirmadienį Amerikos :,d®ti Į kalėjimą už sąmokslą 
valstybių organizacija siun-apgaudinėti iždą. Tie tak- 
čia savo 6 asmenų "taikos SU ekspertai, pagal kaltini- 
komitetą” į Gvatemalą ištir- m5’ duodavo kyšius valdi- 
ti ten padėtį ir išspręsti, ar' ninkams ir tuo būdu savo 
Gvatemalos karas yra vi-'klientus gelbėdavo nuo 
oaus reikalas, ar 1 jį

Derybos dėl pietryčių 
Azijos gynimo dabar yra 
vienas svarbiausių klausi
mų tarptautinėse derybose.

Senatas Atnaujina 
Monroe Doktriną

Amerikos senatas 69 bal
sais prieš 1 (republikono

Seimo posėdį Sterling priduodama . didelės reikš- 
viešbutyje atidarė seimo m^s’ nes k^H, bolševi- 
rengimo komisijos vardu kams pasisektų įtikinti In- 
vietos veikėjas p. Kuprys diJ>.dėl jų taikingumo, tai 
linkėdamas delegatams ge. Indijos politika ir toliau bū
ro pasisekimo svarstant LU neutialiska ii Indija ne- 
SLA reikalus. Po jo seimą sidėtU ?u LVakanl valstybė- 
sveikino Wilkes-Barre mies-d^ bendro gynimosi 
to majoras p. Kniffen. Jis nuo bolševikiško impenaliz- 
maloniais žodžiais atsiliepė rno-

lietuvius, kuriuos Jis
deargGvatePmatos s^no Sulaužytų Pažadų „

yra vi- —........- &------------ -----.Savo nutarime senatas re- re mles%’ kaiP Patikimus ir AdmUUStrūClja
į Įsitrau-’aukštų mokesčių arba nuo;mia Amerikos nusistatymiąpertis piliečius

kę ir kai kurie Gvatemalos bausmių. Kaltinamiems eks-Jjungtinėse Tautose, kad 
kaimynai. Liepos 7 d. yra peitams primetama, kad jie Gvatemalos klausimą pir-

P. Kamarauskas perskai
tė P. Vaičaičio eiles “Ku-

visų Amerikos davę valdininkams 160,000 miausiai turi aiškinti ir

prancuzų pnesinimąsi. 
Kitas svarbus klausimas

ni^trvpiii orvni-

bolševizmo. Tuo 
skirtumai tarp 

Washingtono ir Londono 
buvo labai dideli. Laukia
ma, kad po dabartinių pasi
tarimų Anglija nebesiprie
šins tartis apie kūrimą karo 
sąjungos Pacifike, kuri 
jungs kiek galima daugiau 

Jungtinių Tautų organi-jAzijos tautų ir suinteresuo- 
zacijos saugumo taryba, tik,tas tautas kituose kontinen- 
iškilus Gvatemalos pilieti- tuose. Indokinijos padaliji
mam karui, birželio 20 d.'mas atrodo neišvengiamas, 
nutarė įsakyti, kad G vate-) bet tai yra pirmon galvon 
maloj būtų padarytos karo .prancūzų reikalas, 
paliaubos ir kad jokia vals-l Kiek Anglijos ir Ameri- 

ne-! kos vadų atviri išsiaiškini-

Ei Azijos
sandėliuose jau prisirinko mas .nuo 
už šešius bilionus dolerių vi-;klausimu 
šokių žemės ūkio produktų, 
kurių nėra kur dėti.

J. T. Organizacija 
Laukia Kitų Žygių

Senatorius John F. Ken 
nedy, kalbėdamas Massa- tybė Gvatemalos karo

nigaikščio Algirdo mūšis cbusetts demokratų partijos mai prisidės prie “laisvojo 
gale'pasaulio” fronto sustiprini- 
kad mo šaltajame kare pasiro-

remtų.
Pereitos

Gvatemala

numatytas
valstybių -----—, _ t .
ministerių posėdis aptarti Jus savo. du klientus nuo:organizacija, x a • - - . i* ........
padėčiai Gvatemaloje. įuo bausmės ir nuo kriminalinės ga yra žiūrėti, kad sovietiš- oociaiaemoKratai pasirodė esanti sulaužytų tas saugumo tąrybos nutari-.dys nepoilgo ir Azijoj ir
tarpu Jungtinių Tautų sau- bylos. Įkas komunizmas nesikištų seim.° proga tun sa\ o pia- pažadų administracija. Ji mas ir nėra įvykintas ir rei-Europoj.

tesnį pasitarimą ir si pirma- žadėjo sustiprinti krašto kalavo, kad JT saugumo; ---------------------
dįjni P®r Pietus tai ėsi apie ginkluotas pajėgas, bet taryba vėl susirinktų ir tą!rz» • n 1- 
LSb reikalus. To paeitai 1- užuot to pernai stipriai ap-*reikalą persvarstytų. Pjr. 1 agrOO€

užsienių reikalų dolerių kyšių, kad išsaugo-1 spręsti Amerikos valstybių ties Maskva” ir po to eita suvažiavime, sakė, kad re-
kurios parei-'P1^ seimo reguliario darbo. pubbkonų administracija;

savaites
skundėsi,

gurno taryba birželio 25 d.; Kartu su tais taksų eKs-j Amerikos valstybių santy- 
posėdyje nieko netarė dėl Pertais Jvardyta, dešimtis jo kius.

. ........................... . * Atstovų rūmai tą patį nu-Gvatemalos karo, laukda-|bendradaibilb kurie Jiems 
ma, kad Amerikos Valsty-Pydavo valdininkus, pa- 
bių Organizacija
ten atstatyti taiką.

tarimą priima -šios savaitės 
pradžioje. Esmėje senatobandys’Pbk^n®^ al kurie imdavo

kyšius. Tų “bendradarbių” pezoliucija. pasiūlyta demo- 
tarpe įvardytas ir pagarsė- kratų Vado senate Lvndon 
jęs Washingtono “mystery:B Johnson, pakartoja 1823 
man” Henry W. Gnme-metaįs prezidento Monroe 

STAIGA PATRAKO wald, kuris savo laiku buvo paskelbtą doktriną, pagal 
(tardomas kongreso vienos

MICHIGAN EŽERAS

Michigan ežeras ties Chi-'komisijos, bet dėl savo at- 
caga pereitą šeštadienį stai-'sargumo nebuvo apkaltin- 
ga diaele vilnimi užliejo 25 tas.
mylių ilgumo pakraštį iri ----------------------------
daugelį besimaudančių žmo- \^eeks Pranašauja 
nių užklupo visai netikėtai. - - - -
Maždaug 10 pėdų aukštu
mo vilnis staiga atsidaužė 
į pakraštį.

Tokia -------------

kurią kitų kontinentų vals
tybės buvo įspėtos nesikišti 
į Amerikos valstybių santy
kius ir neieškoti čia itakos.

Biznio Pagerėjimą
Prekybos sekretorius Sin

clair Weeks skelbia, kad jis

“NEVADINK TAMSTA 
MANĘS DŽENTELMONU

Sovietų Rusijos atsto
vas JT saugumo taryboje,

Sovietų Laivąmo., dalyviai siunčia sa\o karpė oro pajėgas, o šiemet želio 25 d. saugumo taryba 
sveikinimus Keleiviui 11 žymiai mažina kariuomenę.’posėdžiavo ir po penkių va
jo skaitytojams is \Vilke>- Senatorius sakė, kad nielcas landų diskusijų 4 balsais Sovietų Rusija paskelbė
Barre nuėsto. negali pasakyti, kokia yra pasisakė už svarstymą Gva-;kaltinimą, kad būk tai

SLA seimo delegatų nuo-a(jmjnjstracjjos poiįtika In-jtemalos prašymo (Rusija,(Amerikos laivai pagrobę 
taika yra gera ir galima dokinijoj. To nežino nei Lebanonas, Naujoji Zelan-'viena Sovietų aliejaus laivą
laukti dai bingO ii rimto ompviL-ippiai mncn diio ii- Fl'jnii-jl Kolooi no_amerikiečiai, nei mūsų są-dija ir Danija), 5 balsai pa-'netoli Formozos. Tuoj po 
SLA rmkalų svarstymo. jungjnįnkai prancūzai, nei sisakė už palaukimą, kolto paskelbimo kinų nacio- 

Platesnis aprašymas SLA priešai. [Amerikos valstybių organi-Ralistai Fomiozoj pranešė,
Senatorius dar kaltino da- zacija bus išbandžiusi savo(kad jie suėmę jūrose vieną

nepaprasta vilnis neturįs jokios abejonės, jog'ponas Carapkinas, birželio
pasidariusi dėl smarkaus vė-fbiznis greitu laiku pagerės. 25 d. labai supyko, kad__ ______ .
jo ir nepaprasto oro spau-;S. Weeks savo pranašavimąlAmerikos delegatas Henry 'siųsta į Pietų 
(limo. 5 pač smarkiai ne-Jremia tuo, kad statyba šiais Cabot Lodge pavadino jį matinė misija

48-jo seimo proga yra Įdė
tas laikraščio vidun je. bal tinę administraciją dėl tarpininkavimą taikos atsta-'Sovietų tankerį ir nusivarę

Dr. Pilka praneš plačiau jos “svyravimų, neapsi-.tyme Gvatemaloje (už ta i Formozą.
apie seimą kitą savaitę. sprendimo, prieštaravimų ir balsavo Amerika, Kinija,

--------------------------- visos grandinės sulaužytų Kolom biją, Brazilija ir Tui-
nuniiA IP P1FTII APRIK-A Pažad^- |ki.ia>- Dvi valstybės, Ang-'grobimo grasino, kad ji im-
IIWlJA IK PIETŲ AFRIKA--------------------------|jĮJa Prancūzija, susilaikė sis “reikalingų priemonių,”

i - -.-p- Af -v. ORO AKADEMIJA balsavime. Kadangi klausi-1 kad savo laivus apsaugo-
Indija ir Pietų Atnka nu- BURIAMA COLORADOJ mo svarstymui reikėjo 7 jus. Diplomatai dėl to spė-

traukė paskutinius diplomą- —------  [balsų, tai klausimas palik- lioja, ar Sovietų Rusija siųs
kad.tmius santv kius. Indijon pa- Naujai kuriama oro aka-nesvarstytas šiuo tarpu.'savo karo laivus prie For-

Maskva savo proteste 
Amerikai dėl tankerio pa-

laukta vilnis atsidaužė į 
Melrose Harborą, kur keli 
žmonės žuvo vandenyje. 
Laimei, nepaprastai pakilu
si vilnis atsidaužė į pakraš
tį anksti rytą, 9:25 vai., ka
da, palyginus, maži 
nių ežere maudėsi.

metais yra labai gyva, pre-[džentelmonu. 
kių atsargos sandėliuose ei- H. C. Lodge aiškinosi, 
na mažyn ir biržoje įvairių'kad džentelmonas ir Sovie- 
kompanijų šėlai yra bran

Afriką diplo- demija, kurioje bus lavina- 
nutraukia sa- mi oro pajėgų karininkai, 

vo darbą ir grįžta į Indiją kaip West Point lavina ar- 
Pietų ' Afrikos vyriausybei mijos karininkus ir Anapo- 

[reikalaujant. Santykiai tarp lis karo laivyno karininkus,

nesvarstytas šiuo tarpu, savo 
-------------------------- jmozos.

gūs ir net muša rekordus. 
Dėl tų priežasčių preky- 

žmo- bos sekretorius mano, kad
(biznis greit turi pagerėti.

tų Rusijos atstovas nebūti- Pietų Afrikos ir Indijos yra bus Įkurta Colorado vaisti- ryti civilių 
nai yra priešingi vienas ki- sugedę dėl Pietų Afrikos ve- joj. Naujos mokyklos pa- ir kratyti 
tam. Bet Carapkinas manėidamos rasistinės politikos talpų statymas
kitaip ir reikalavo jo nepra- santykiuose su indų 
vardžiuoti “džentelmonu.” Ima Pietų Afrikoje.

mažu- pradėtas netoli 
Springs miesto.

pa
greit bus 

Colorado

Prancūzų karo pajėgos 
Tunise gavo leidimą iš ka
riškos savo vvresnvbės da

Sekmadienį Californijoj 
sudužo karo lėktuvas ir žu- 

žmonių areštus [vo 14 karių. Jų tarpe bu- 
privačius butus vo ir vyresnysis leitenantas 

penkiose terorizmu dau-'Joseph Žemaitis, kurio tė- 
giausiai užkrėstose apskri-ivai gyvena Worcestery, 47 
tyse. Waverly St.
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Anglija ir Amerika
Anglijos vadai. IVinston Churchill ir .Anthony Eden, 

lankėsi mūsų sostinėj "lopyti” pašlijusius Anglijos ir 
Amerikos santykius. Kiek tas lopymas būro sėkmingas 
parodys ateitis, kada prieš abi giminingas tautas vėl iš
kils tie patys pairtus tarptautiniai klausimai.

Kalbant apie Anglijos ir Amerikos santykius visada 
tenka atsiminti, kad tai yra dviejų giminingų tautų san
tykiai. Tautos, kurios barasi ta pačia kalba, visada grei
čiau susipranta, negu tautos, kurios skirtingomis kalbo
mis reiškia viena kitai savo draugiškumą.

Nesklandumų tarp Amerikos ir Anglijos visada bu
vo, bet tie nesklandumai ir nesutikimai niekada nepa
jėgė nusmelkti artimos kultūrinės ir politinės giminystės, 
kuri kiekvienu kritišku momentu pasirodė stipresnė, kaip 
nesutarimai. Taip buvo dviejų pasaulinių karų metu, 
taip yra ir dabar, kada ir Amerika ir Anglija yra tos pa
čios prieš Sovietus nukreiptos valstybių sąjungos pagrin
diniai nariai.

Pastaruoju metu nesklandumai Anglijos ir Ameri
kos santykiuose buvo iškilę dėl nustatymo bendros poli
tikos link bolševikiškojo pasaulio, ypač link komunistinės 
Kinijos Azijoje. Anglai skaito, kad komunistinis reži
mas Kinijoj yra stipriai Įsitvirtinęs, o todėl su juo tenka 
skaitytis ir reikia ji pripažinti. Amerikoje vyrauja aiš
kiai nepasakoma viltis, kad kinų bolševikų režimas grius, 
nors kaip tas režimas galėtų būti pašalintas, aiškaus vaiz
do čia gal niekas neturi.

Vra nuomonių skirtumų ir dėl Sovietų Rusijos. 
Anglijos vadas Churchill dar prie Stalino galvojo, kad 
reikia ieškoti su Sovietais kokio nors sugyvenimo. Po 
Stalino mirties Anglijos ministerių pirmininkas pakarto 
tinai reiškė vilties, kad su Sovietais reikia ieškoti susita
rimo, nors kaip jis sau toki susitarimą Įsivaizdina to 
Winston Churchill nėra aiškinęs. Amerikoje, priešingai, 
mažai kas tiki i galimybę susitarti su Sovietų Rusija dėl 
ilgos, pastovios taikos.

Į Angliją, be abejonės, veikia tas faktas, kad Rusija 
turi atominių ginklų ir. karui kilus. Anglija būtų gal 
pirmoji rusiškų atominių bombų auka. Kaimynystė su 
Rusija ne tik tokiai Suomijai, bet ir galingai Anglijai 
Įkvepia taikingumą, kurio kitokiose aplinkybėse vargu 
pas anglus hutų.

Iš skirtingų pažiūrų i santykius su komunistine impe 
rija išplaukia skirtinga politika, kuri itin ryškiai pasi-

KELEIVIS. SH.
GVATEMALOS KOMVNISTV VADAS

Varios Manuel Pellicer. Gvatemalos kompanijos vadas, 
kalba Į minią Gvatemalos mieste ir šaukia savo šalininkus 
remti prezidento Arbenz režimą prieš Įsiveržusius politi 
nius emigrantas.

rašė ir sakė. kad bolševikai ‘iš-jje jisai išgyveno daugiau, kaip 
laisvino Lietuvos liaudį.’ 40 metų. naudodamasis visomis

“Jisai keikė tuos lietuvius.’demokratinėmis jos laisvėmis, 
kurie protestavo prieš masines |Tik prieš keletą dienų mums te- 
žmonių deportacijas iš Lietuvos. Iko pastebėti, kaip Prūseika ke- 
ir dar pikčiau dergė tuos. ku-Hia j padanges ‘garbingą’ šnipų 
riems pavyko išsigelbėti, pasiša-'Rosenbergų vardą—tų. kuriuos 
linus Į Vakarų Europą. Kiek'nuteisė JAV teismas už val- 
srutų jisai išliejo ant ‘dypukų.’jdžios paslapčių išdavinėjimą 
radusių prieglaudą Jungtinėse .svetimos valstybės agentams.” 
Valstybėse ir kitose laisvose ša
Jyse! Kiek jisai primelavo, 
pasakodamas naiviems ‘Vilnies’ 
skaitytojams, kad bolševikų pa
vergtoje Lietuvoje žmonės esą 
‘laimingi' ir patenkinti savo li-

I VVIC- II o ko vianai zl o >• tini nviiivi vr 11 vi JVZJV7 .

Ten Aglija dėjosi lyg ir bešališku “tarpininku” tarp Pran 
cūzijos ir komunistinių kraštų ir bendras Vakarų valsty
bių frontas visiškai susmuko. Tiesa. Anglijos tarpinin
kavimas Ženevoje nieko neišsprendė. Nei Korėjos su
vienijimo nei taikos Indokinijoj dar nėra. o jei Indoki
nijoj ir bus sutarta taika, tai ne dėl anglų tarpininkavimo,
bet

stambiausių Gvatemalosl 
dvarininkų yra, ar buvo,!
amerikiečių United Fruitl i • , _. icompanv, kuri ten turėjo 
kelis šimtus tūkstančių ake
lių žemės. Ta kompanija' 
turi plačius žemės plotus ir Gvatemaloje ii Tarptautinę Darbo Orga-

nes bolševikiškuo- 
k raštuose nėra nei laisvų

kitose Centralinės Amen- Nesenai šioje vietoje teko'niZ?C1J5
_ * l. J < __ Ki clbtkos respublikose, kaip Ku

boje, Kostarikoje, Nikarag
voje, Hondūras ir kt. Tos 
kompanijos laivai suimtą

rašyti, kad Amerika vra , . • • , • •• t\ darbininkų organizacijų neinusistačiusi nepakęsti G va-1. . . , ... (darbdaviu. Ten darbinin-temaloje bolsenkuojaneio k unjjo* tįk ,da

derlių gabena Į Amerikos|mą iškrapštyti iš Amerikos "ankiai dauglau p,ak?lto 18 
rinką ir gerai pelnosi, bet žemės galima buvo visaip ualbininkų isspausti, o 
Gvatemalos ir kitų Centrą-įmanyti, bet pats noras nė
rinės Amerikos kraštų že- " 
mes dirbėjai skursta.

Vykdant reformas Gvate-

“darbdavių” pareigas ten

malos vyriausybė susidūrė 
su visokiomis kliūtimis ir 
su aiškiu stambiųjų žemval
džių pasipriešinimu. Dide
lė kliūtis reformų kelyje 
buvo valstiečių masės tam
sumas ir neorganizuotumas.

lliUll V Ll, Uv L 'Čile 11V1 llv • • K “ 1v • i i*- eina pačios vyriausybes, ku-buvo niekam paslaptis. O . , -
dabar atsirado ir būdas. ,ankose >'ra Vlsos

Tas būdas pasirodė esąs
politinių emigrantų Įsiver
žimas i Gvatemalos terito
riją. Iš kur Įsiveržėliai ga
vo ginklų ir net lėktuvų,
kur jie susigrupavo, _
juos globojo, rėmė ir maiti-J 
no

bos priemonės.
Bet Amerikos protestas

neįtikino užtenkamo skai
čiaus delegatų ir bolševikiš
ki kraštai priimti su trigu- 

‘'^’jbomis delegacijomis, kurias 
visas skirs tos pačios bol-

./k? iZ. I vz O | • 1 v lllv II III d 11A j » * 1 ‘ • 1 • i -■ Tj. . , t. , , . . , , 'sevikiskos vyriausybės. Bus, visi tokie klausimai kol;, . - T L- - m *„ . . i , ?kaip ir Jungtinėse Tautose,Teko juos orgamzuoti, teko kas yra lyg ir paslaptis. \ e-kuf Rusija turi 3
skleisti tarp jų minti svies-:bau sužinosime apie tą dau- ‘ J
tis ir imtis kitokio ūkinin-lgiau.
kavimo būdo. Ir kaip tik 
tame darbe vyriausybei pra
dėjo pirštis Į talką komu
nistai. Jie pasirodė geri 
organizatoriai, jų Įtaka pa- mą 
lengva išaugo Gvatemalos 
unijiniame judėjime ir vals
tiečių organizacijose, o ka-

delegatus, nuo savęs ir nuo 
savo dviejų darių—Ukrai
nos ir Bielorusijos. . . .

x
Tabakas ir Vėžys

Dr. E. Cuyler Hammond 
tai kalba, bet taikos klausi- jr jo bendradarbiai, dirbda
mas Gvatemaloje šiuo tar- mį Amerikos vėžio draugi- 
pu pareina nuo to, keno pu-,jos laboratorijose, skelbiasi 
sėje bus daugiau ginklų ir susekę, kad rūkantieji žmo-

Tuo tarpu ir Jungtinės 
Tautos ir Amerikos valsty
bių organizacija šneka li
kai ba apie “taikos atstaty- 

Gvatemaloje.” Kalbėti

Ar Pi-ūseika bus išdepor- 
tuotas i Rusiją priklausys 
betgi nuo to, ar Sovietų Ru- tiecių 
sija sutiks ji priimti. Jei 
Maskvos vyriausybė atsisa- 

•kys jam duoti vizą. tai Plū

da buvo priimtas žemės re- „ „ t
formos Įstatymas, tai ko-1 kiek ištikima Arbenz reži- nės, ypač tarp 50 ir 70 me

tų, daug daugiau suserga 
vėžio liga negu nerūkantie
ji. Daktarai sako, kad iš 
187,766 patikrintų atsitiki
mų pasirodė, jog rūkantieji 
tarp 50 ir 70 metų dvigubai 

1 daugiau suserga vėžio liga, 
'negu nerūkantieji.

Dr. Hammond iš»to pada-

munistai buvo pirmieji vals- mui bus Gvatemalos armija.
O jei ŠĮ kartą ir nepasisek
tų, tai prie Panamos kana
lo rusai visvien neilgai tu
rės savo politinę bazę.

iri x
II"-Maine Valstijoj

nkomitetų kūrėjai 
vadovai žemės reformai 
pravesti. Palengva komu
nistų įtaka krašte sustiprė-kimu: įKys jam duoti vizą,

“Negana to. kad jisai draps- seika paliks bekabąs tarp j<? ir ji pradėjo jausti
tė purvais bolševikinio smurto!nenorimo “rojaus” ir kei- vyriausybės viršūnėse, 
aukas, jisai paskutiniu laiku’kiamo. bet pageidaujamo, gainiui, po priedanga 
Įsikando biaurioti tą sali. kurio-J“kapitarizmo.”

Gvatemalos Klausimas

rei-
komunis-1 Nominaciniai balsavimai.

Maine valstijoj ivvko birže- ... , .
lio 21 d. Tuos; balsavi-« jsvadą ir mete rūkyt!. Jis 
muose republikonų eiiėse'^kosi seniau rūkydavęs ix) 

mokratijos” kelią., PriesĮPneš vienintelę moterį se-lj?^pa e 1US cišareciu I*1 
įvairias opozicines organi-Jnatorę Mrs. Margaret Chase! rūRymas yargu
zacijas pradėta vartoti te-’^nuth^ C_u'° .1?siaięs sa\°l sveikatai naudingas,

gainiui, po 
karingų reformų, 
tai įsipiršo i visas vyriau
sybės įstaigas ir pastūmėjo 
Gvatemala i "liaudiškos de-

Jau ilgokai “Gvatemalos malos praeityje yra pagar- 
klausimas” suka galvas sėję du diktatoriai—vienas, 
Amerikos vadams.
nuo Jungtinių Amerikos tavo nuo 1898 metų iki

jaunas
yra

tąpoliti-1: . .... • žmones senai žino ir net ne-gaivas seję nu ciiKtaionai—vienas,*1?135’ dau^ opozicijos žmo-j kandidatui ą __ zmor
Netoli Manuel Cabrera, ten viešpa-'nilJ turėjo net apleisti kraš— ieilu-" . ones^, u - J reikia nė daktarų tyrinėji-
Prikn« tam įsoft ;v; tą ir dabar iš tų politinių esąs šen. McCarthy sahmn-i , Rad tabako kenksmin-ų politinių 

J pabėgėlių ir susidarė “išva- 
kuri bir-

Aalstybių žemės, visai arti 1920 metų, o kitas, gener^ 
prie labai svarbaus taikos las Jorare Ubico Castafieda > aimija,
įr karo metu Panamo 

atsirado
ka-; diktatoriavo

kn**
d , • i. x • v,, gumą supratus. Bet ar ži-Balsavimu rezultatai bu-, .. *, , ,_ . * i - ‘ i i * -mojimas, kad tabakas ken-18 d. įsiveržė į Gvate-įVO tok,e, kad senatore ’ 5

nuversti -bolševikų Smtth surinko penk,s ka,- Hammond sako.
želio 

1 ’imala1931luinuuuiidvv tlUO
bolševikuo- 1944 metu. Diktatorius Ubi-dėl prancūzų nusileidimų. Bet nesusitarimas tarp najo 

angly ir amerikiečiu paliko karčius pėdsakus ir anglaiijanti' valstvbė kurjos jco buVQ mažos 
-kaitė reikalinga pabandyti issiaiskinti dėl ateities san- riausybė žiūri į Maskvą ir’rus kumštis

«<xx-Slip-
tykių tarp Amerikos ir Aglijos išlyginimo.

Vtashir.gtono pasitarimų vaisius matysime ne pa
skelbtuose pranešimuose, kurie paprastai po pasitarimų

iš ten semiasi savo išminti.'rastai kalbant, 
'mas į dantis. . . 

1944 metais

ir valdė, pap-
nežiūrėda-

Gvatemalos klausimą ypa-
surašomi nulaižyta kalba ir iškelia “pažiūrų vienodumą.”-2H^v^įžmonės pirmą kartą atsikra-
bet tolimesnėje Anglijos ir Amerikos politikoje santy-i- - r kariškos diktatūros ir
Riuose su bolševiku režimu kraštais. Bet ;au dabar gali- . • ...__ laisvuose rinkimuose įssinn. , . . J mijai ar kam tai kitam iš
ma pasakyti, kad pagnndims abiejų tautų vieningumas 
bus išlaikytas, nes to reikalauja abiejų kraštų gyvybiniai 
interesai. Ar kam patinka ar ne. anglų-amerikiečių
vienybė yra kertinis akmuo, kuriuo remiasi visas demo- buvo atgaben

ar kam tai kitam 
anapus "geležinės uždan-. 
gos” pusės. .Apie 10,000,- 
000 doleriu

kratinis pasaulis dabar vykstančiose imtynėse su totali
tariniu bolševizmo pasauliu.

A v
z

• (Lenkijoj) į Puerto Bailios, 
Gvatemaloj, viename švedų 
laive. Kam tiek 
Gvatemalai reikia?

Dabar "Gvatemalos klau-v a g a
AR PRŪSEIKA KELIAUS? |koje.’ Prūseika padaliau vėl nu

ėjo i ‘partiją.’ kuri tuo metu

išdepor-

,iau

valdžią.’’
Bolševikų įtaka Gvatema

loj per paskutinius

itus daugiau balsų negu tik- si metęs rūkyti, bet kiek 
daktarų ir nedaktarų trau-amerikoniz-

įmo’’ skelbėjas Jonės. Se- , . . „ . .nnra * • tt r- t ’kia ir toliau durną visai nepoi ą natonaus McCaithy vardas ,

pų tikriausio

... , metų žymiai sustiprėjo nepaviliojo jaunam politi-!.mLany(lam; a?sisakytl nuo t0
Gvatemalos prieš dabar iškilusį pilietinį;kieriui balsuotojų balsų. tariamo gyvenimo

ko šalies prezidentu Dr. Ju- 
an Arevalo, o 1950 metais

jau at-(
“ealvui Senatorė Smith dar 1950 

ipiaustymą” visiems opozici-j™6^315 paskelbė sa\o gau
jos žmonėms. Bolševikų'*'1^/ . sąžinės deklaraciją, 
tikslas, be abejonės, vraikuri°j€ ji pasmeikė senato

rių McCarthy už jo vartoja
mus neleistinus kovos bū-

karą bolševikai ten 
virai kai nėjo apie

malonumo?
x

Sukaktis’

vertės ginklu'prezi<^entu buvo išrinktas tas pats visur—Įvesti savo' 
ta iš ščecinoidabar Prezi(Įentaująs Jaco-Įdiktatūrą. Bet Gvatemaloj

bo Arbenz Guzman.
Nuo 1945 metų Gvatema- 

ginklų la turi. taip sakant, “kairių
jų” valdžią, bet tos valdžios' 
sąstatas ir veidas nuo 1945 

simas” sprendžiasi ginklais, metų iki dabartinio laiko
Visas pasaulis su atsidėji-Įžymiai pasikeitė. Išsilaisvi- 
mu seka, kaip vyksta vieno nę nuo diktatūros Gvatema

los žmonės laukė iš demo-“klausimo” likvidavimas ir
kas galų gale laimės iš gin
klų bandymo 
Amerikoj.

buvo bebaigianti visai išsi
gimti. Stalinui išžudžius senuo- 
-ius idėjinius bolševikus.

“Rusijos diktatorius skerdė 
Amerikos Leoną vieną po kito buvusius ‘pasauli-
kaipo nepagei- nio komunizmo vadus.’ o Ame- 

Amerikoje komu- likos komunistai plojo ir garbi- 
‘neklaidingąji vadą.’ Kartu

ta. Jo užvesta byla dėl de-lpu _’ais Plo'° ir Prūseika. Kai 
susidraugavo su Hitle 

jisai ir vėl plojo—nors 
(anksčiau jisai Įtikinėdavo ‘v 
nąsias’ Maskvos davatkėles, kad 
Rusijos bolševikai esą ‘vienin
teliai tikri hitlerizmo priešai.’

“Bet ploti neužteko. Iš žmo
gaus. penkerius metus klai
džiojusio opozicijoje, ‘partija' 
reikalauja ne tik ištikimybės 
pareiškimu, bet ir darbų. įro
dančių atsivertimo tikrumą. No
rėdamas įgyti ‘partijos’ pasiti
kėjimą. Prūseika stengėsi pra
lenkti net ir Bimbą savo plūdi
mais ir šmeižtais prieš kitų 
srovių žmones. Paskui atėjo 
iam gera proga ‘pasižymėti,’ 
kai bolševikai pagrobė Lietuvą. 
Nesisarmatvdamas, Prūseika

Imigracijos ir natūraliza
cijos įstaigos viršininkas W.
A. Sahli birželio 21 d. davė 
įsakymą suimti ir 
tuoti iš
Prūseiką 
daujamą
nistų partijos propagandis-!no 

) užvesta byla dėl de-jPU
portacijos Įsakymo sulaiky-'Stalina.s 
mo ir panaikinimo buvo at-!r,u’

Ta proga “Naujiemesta 
nos” sako:

“Prieš antrąjį pasaulini ka
rą Vabalas-Prūseika buvo atsi- 
metęs nuo maskvinių komunis
tų ir apie penkerius metus vei
kė komunistinėje opozicijoje, 
kurią Z. Aleksa-Angarietis (vė
liau sulikviduotas) vadindavo 
‘skloka.’ Jisai redagavo Brook
lyne savaitrašti ‘Naujoji Gady
nė’ ir kovojo prieš ‘arklinę” 
Bimbos taktiką: bet ne prieš 
jo ‘arklinius’ principus. Prin
cipų atžvilgiu jisai nedaug te
siskyrė nuo bimbininkų. Todėl, 
keletą metu pasišvaistęs ‘sklo-

jie, palyginus, ilgą laiką bu
vo atsargūs ir dėjosi dide
liais demokratinės vyriau
sybės reformų šalininkais, 
kartu stiprindami savo ita-

dus. Dėlto ir buvo laukia
ma, kaip Maine balsuoto
jai įvertins Mrs. Smith, ku
ri bene pirmiausia republi
konų eilėse pasisakė prieš

kratijos visokių reformų ir 
Centralinėj laukė jų greitai. Visokios 

refonnos krašte buvo labai 
pribrendusios, bet jų vyk- 

iš dymas susidūrė su visokio-Gvatemala yra viena 
didesnių Centralinės Ameri-jmis kliūtimis, 
kos respublikų. Savo plo-( Nelengva buvo Gvatema- 
tu ji yra žymiai didesnė.: los demokratinei vyriausy- 
kaip Lietuva (turi 45,452 bei vykdyti reformas. Dau- 

. ketvirtaines mylias ploto pigiausiai reikalinga reforma 
jbet savo gyventojų skaičių- ten buvo žemės padalijimas 
mi ji prilygsta Lietuvai, tarp valstiečių. Žemė Gva- 
Gvatemaloje gyvena 2,788,- temaloj, kaip ir kitose Cen- 
000 žmonių. Maždaug 60 tralinės Amerikos respubli- 
nuošimčių visų gyventojų koše, priklausė stambie- 
yra indėnai, kurie kalba siems žemvaldžiams, o vals- 
įvairiomis indėnų kalbomis, tiecių masė buvo tik darbo 
Šiaip jau tai yra ispaniškos jėga. Didelėse planacijose
kultūros kraštas, kur 5% 
baltųjų žmonių yra šalies 
turtų valdytojai.

Kaip visose Centralinės 
Amerikos respublikose, taip 
ir Gvatemaloj žmonės gyve
na labai skurdžiai. Skur 
džiai ir be laisvės. Gvate-

(dvaruose) indėnai valstie 
čiai, dažniausiai nemokau 
tieji nė valstybinės ispanų 
kalbos, dirbo ponams, o pa
tys skurdo. Gvatemala au
gina kavą, bananus, cukri
nę nendrę ir kitus karštų 
kraštų augalus. Vienas iš

ką įvairiose organizacijose!19S1^a.rsinusI ^isconsin se- 
vyiiausybės aparate. Šalia!natoriŲ- Pasirodo, kad bal- 
reformų jiems, be abejonės, Į su°t°jai nematė jokio 
rūpi ir Rusijos interesų at-:kal° r‘Qcrn^rVtl
stovavimas .Amerikos kon
tinente, ypač karo atsitiki-

rei
Mrs.

me jiems neabejojamai “rū- 
” uždaryti Panamos ka

nalą ir suteikti rusams bazes
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pašonėje.

Ne Gvatemalos vidaus re
formos, bet tos šalies rinki
mas į bolševikišką politiką 
sudaro “Gvatemalos klausi
mo” pagrindą. Dėl viduji
nių reformų, kiek jos vyk
domos legališkai ir Gvate
malos žmonių naudai, kai
mynai neturėtų pamato 
šiauštis, gal tik tų kaimynų 
dvarininkai ir kitokie reak
cininkai jaustųsi nejaukiai 
dėl “blogo pavyzdžio.” Bet 
dėl rasų bolševikų įtakos di
dėjimo Gvatemaloje kaimy
nai, ir ypač Panamos kana
lo savininkai, turi jausti di
delį pavojų.

(Nukelta Į 7 pusi.)

dėl to pasmerkti 
Smith.

Keista Atstovybė

Prie Jungtinių Tautų or
ganizacijos (seniau prie 
Tautų Sąjungos) veikia 
Tarptautinė Darbo Organi
zacija, kurioje yra atstovau
jamos įvairių kraštų vyriau
sybės ir tų kraštų darbdavių 
bei darbininku organizaci
jos. Sovietų Rusija tą or
ganizaciją boikotavo ir į ją 
nesidėjo. Bet dabar bolše 
vikai nutarė Įeiti į tą orga
nizaciją. Įėjo Rusija, įėjo 

j ir jos pavergtieji kraštai. 
Bet įėjo tie kraštai “trijose 
asabose,” su vyriausybių at
stovais, ir su darbdavių bei 
darbininkų organizacijų at 
stovais.

Amerika protestavo prieš 
tokį monkey biznį, kada 
bolševikiškos vyriausybės

Baisioji
Lietuviai visame pasauly

je mini baisiuosius birželio 
įvykius, kada 1941 metais 
rasai bolševikai išgabeno iš 
Lietuvos apie 40 tūkstančių 
žmonių į įvairias prievartos 
darbo stovyklas tikrai mir
čiai. Tuos įvykius lietuviai 
visur mini, kaipo protestą 
prieš rasų bolševikų žiauru
mą ir nežmoniškumą.

Nagi, skaitau bolševikiš
koj “Laisvėj,” kad ir bolše
vikai irgi mini kokią tai 
“baisiąją sukaktį” birželio 
mėnesį. Maniau, kad gal 
ir lietuviški bolševikai su
prato rusų barbariškumo 
šlykštybę ir jąja piktinasi. 
Bet kur tau!

Pasirodo, kad Bimba ir 
jo gengė birželio mėnesį 
verkia dėl 1953 metais nu
žudytų atominių šnipų Ju
liaus ir Ethel Rosenbergų. 
Jiems tų šnipų nugalabiji
mas yra “baisus” dalykas, 
bet išvežimas į tikrą mirti 
40,000 lietuvių tiems po
nams tik juoko kelia.

Tai ve, kokį mastą kas tu
ri “baisumams” matuoti.

—J. D.

3.600 mylių nuo San Fran- 
cisco esančios Tahiti salos gy
ventojai yra beprotiškai švarūs
—jie maudosi kasdien po tria 

siunčia trigubas delegacijastkartus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

90 NIEKAS NBPE1KLA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

gegužinė. Žmonės visaip
Nuo birželio pradžios bu- “ gegužinės

. , _ L . • diena bus kaitri, tai geguzi-vo atidaryta lietuvių meni- . , . ,- , J , * .ne kaip reikiant nepavyks,ninku paroda. Pavasario . , * . • .i i i - • x L antros puses, jei laikas nebuvo jai patogus, Į ks įrAudringos
todėl žmonių ir į paveikslų

Paveiksiu Paroda

dienos, tai galės būti dar 
blogiau. Bet įvyko taip, 
kad geriau nei nereikėjo.!

Kaip spaudos, taip ir pa-,«'*“*“>« <v-vko 
veikslų paroda lietuvių lio-!b,rze1.1?. 20,.d” 0 dlen» P™8 
mos katalikų kunigai mažai:1“1 1,et“s.su P^kum-
tesiinteresavo. AtsilankėJa oras. atves0' ^AtglJO 
tik keletas dipuku kunigu, ?a"!ta >' /'»?''«• RuPeJu. 
kitų nesimatė. ‘ Lietuvių'kokla sekantl dlena 
protestantų kunigai visi ap-

parodų nedaug teatsilankė.
Kunigai ir Parodos

įsaus.
Ir išaušo gąsdinanti diena. 
Iki vidudienio turėjome! 
smarkaus lietaus su perkū- 

bet vėliau išgiedrėjo 
•ir oras buvo tikrai tinkamas

lankė abi parodas. Yra ga
limas daiktas, kad lietuvių 
Romos katalikų kunigams
spaudos paroda buvo nema-,11 or'.. . _ , .. .

visiems aišku Tada is visų pu-
>ių, visokiomis susisiekimo 
priemonėmis didžiausios 
žmonių minios rinkosi į

loni tuo, kad 
pasidarė, jog lietuvių spau 
dai pradžią padarė lietuviai 
protestantai.
Parapijonai Negali 
Atsidžiaugti

‘•Naujienų” gegužinę. Ne
suskaitomos minios žmonių1

Kai kurie parapijonai sa 
vo kunigų rūpestingumu ir 
gerumu negali atsidžiaugti. 
Štai pavyzdys. Marųuette 
Parko lietuvių "parapijos la
pelyje “Nativity Paiish

turėjo geriausią “god time.” 
Svarbiausioji pikniko pro
gramos dalis buvo Dr. P. 
Grigaičio, “Naujienų” re
daktoriaus ir Alto sekreto
riaus prakalba, kurioj kal- 

' bčtojas gausioms žmonių
News” birželio 13 dieno 
laidoje yra atspausdinta:

“Klebonas, išvažiavęs j Romą. 
per visą mėnesį šv. Mišias laikė 
už naujos bažnyčios fundato
rius ir rėmėjus. Parapijai skir
tose dienose, t. y., sekmadie 
niuose, šeštadieniuose ir sekmi
nių 3 dienas laikė už visą jiara- 
piją gyvus ir mirusius parapi
jiečius.”

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVIŲ DELEGACIJA WASHINGTONE

Birželio 17 d. Lietuvos laisvinimo reikalais valstybės departamente lankėsi lietuvių delega
cija iš Vliko. Alto, Lietuvos pasiuntinybės Washiagtone ir Informacijos Centro atstovų. 
Daugiau kaip valandą trukusiame pasikalbėjime su valstybės sekretoriaus padėjėju Euro
pos reikalams Mr. Livingston T. Mcrchant aptarti Įvairūs su Lietuvos laisvinimu susiję 
klausimai. Iš kairės į dešinę: ALT iždininkas M. Vaidyla. ALT sekr. Dr. P. Grigaitis. 
VLIK pirm. preL M. Krupavičius, ALT narys A. Rudis. Livmgston T. Merchant. Lietuvos 
ministeris žadeikis ir ALT pirm. L. šimutis. Fotografijos kairėje matomas dail. Galdiko 
paveikslas, kurj delegacija paliko įteikti valstybės sekretoriui John Foster Dulles.

Kas Naujo Brooklyne
Numatyti Bendruomenės kai bus išrinkta jos taryba, 

Rinkiniai (tai gal ši sušauks bendrą vi-
| Lietuvių Bendruomenės'8* JAV YeikianiiP !įet™ų 
laikinis organizacinis 
lėtas nutarė ateinančių me-' . 
tų vasario 16 d. skelbti rin- ll* 
kimus Lietuvių Bendruome-

komi or£anlzaclJy suvažiavimą 
kultūros klausimus svarsty-

—J. K.

Tary-
atsto-

Ką Išrinko Siuvėjai
Birželio 17 d. siuvėjų uni-

nės Tarybai rinkti, 
bon bus renkami 27 
vai. Linkimai suplanuoti'jos 54 skyriaus nariai dele- 
demokratiniu budu. lemtu išrinko Charles Kun-

ir visą .senąją sky- 
valdybą.

’gatu
Rinkimams bus išleista drotą 

atskira instrukcija ir suda- liaus 
ryta vyriausia rinkimų ko-j 
misija,, o apylinkėse bus su- Prof.

rinkiminės*
Kaminskas Išvyksta 

Kanadą
t

darytos vietos
komisijos. Į _____

LB laikinis organizacinis Liepos 3 d pfof j Ka_ 
komitetas taip pat planuo- mįnsgas išvyksta atostogų į 
ja kuo nors šiuos spaudos Kanadą. Jis ten bus drau- 
metus atžymėti. Tam su-:gų Frenzelių globoje, 
manvmui talkininkauti bus “ P10-
,................. .fesorius po įtempto žiemos
kviečiami tiek atskiri asme- Kanadoj pabus il-
nys, tiek visos JAV veikian-',
čios lietuvių įvairios drau
gijos, klubai ir kita.

Kanadoj pabus 
gesių laiką. Ir ten jis ne
mano sėdėti rankas sudėjęs, 
jis yra pasiryžęs sparčiai 

Iki šiol Lietuvių Bendruo-į varyti priekin savo įdomius 
menė netvirtai ‘ reiškiasi, atsiminimus k tęsti kitus 
Dar ne visur jos yra įsikū- rašto darbus.
rūsius apygardos, o kur jau

Jminioms atvaizdavo Alto ir jO tame pareiškime sakoma, 
Vliko darbus Lietuvos lais-'kad “Margučio” įadijo va- 
vinimui. Įlanda vis daugiau pereinan

ti į žinomo tautininkų poli-Marijonai su Jėzuitais 
Nesusitaria

MIAMI, FLA.

Ar gali atsirasti toks už 
kietėjęs parapijonas, 
nesusigraudintų tokiu 
bono gerumu ir tokiu jo rū
pesčiu ?
Klebonas Apie Vikarus

Minėtame lapelyje klebo
nas tarė svarbų žodį apie 
vikarus. Ten jis apie vi
karus taip parašė:

“Kunigai vikarai mažai kam 
aukoja, o Kun. A. Pažereckas 
nors vikaro pareigas eina ir toli 
nuo Šiluvos statomos šventovės 
gyvena, bet Klebonui Važiuo
jant Chicagon. Įteikė visą šim
tinę Marijos marmuro altoriui. 
Graži atmintis Marijos šven
tuose Metuose.”

tokios veikia, tai be dviejų 
kitų veikimas reiškiasi tiki 

Apylinkių jau
NEW YORK, N. Y.

Beveik visos daly
kalusios tautos pasirodė su /M*!““** J-“
'savo dainomis ir šokiais. !ve,k,a dau« ku*> ,el J“ "a’ 

manai ne desimtos dalies 
•vietose gyvenančių

ivarns.
Laisvės Manifestacija

Minėjo Birželio Trėmimus
Birželio 13 d. ALT, Bai-' 

fas ir SLA kuopa surengė

Miamiete.
tikieriaus dr. B. Dirmeikio

_ 1 . . tankas. O šis, girdi, be L,įetuvių Klube baisiųjų bir-
Tas keistas nutarimas skrupulų uzgaul.ojąs katali-|želio mėnesio trėmimų mi- 

viešumoje pasirodė siomis'kus ir puoląs Vliką, ir net nėjj
dienomis. Pasirodė, Žino-ĮAmerikos Lietuvių Tarybų.1 „į ' - Ifrandon Parke. Gegužinei laidos.'
ma, ne tiesioginiu būdu. ; Tuoj ky,a kalusjmas:| Meninę programą atliko vadovavo Stevens-Stejiona- Lietuvių 

itiksiai ir

Smagus Išvažiavimas

Liepos 1 d., 12 vai. dieną, 
lietuvių New Yorke, Staten Island 

I neapima. |Prie Laisvės Statulos įvyks
• Gal būsimi rinkimai kiek Sovietų pavergtųjų kraštų

Birželio 20 d. klubo cho- nors reikalą pastūmės pir- laisvės manifestacija.
Publikos buvo per ras turėjo malonią gegužinę myn> jeį j0 galutinai nepa-

“Margutis” nuo. , .. P . .^'?jKaip gali jėzuitai ben d rau-'estės ir latvės dainininkės, vičius.
ĮaiKunmo (o jis įsiKUre’j gu įurje skrupulu Po iu dainavo A. Dam-
prieš 25 metus) derinosi'

kurs'p,.je katalikų, 
kle-

.1

Uoliai apra
šinėjo apie parapijinius pa
rengimus, apie parengimus 
vienuolynų naudai ir viso
kiu katalikiškų organizacijų 
susirinkimus ir jų parengi
mus. Per “Margučio” ra
dijo programas buvo skai
tomi šventųjų gyvenimai/ 
skirti kiekvienai dienai 
Prieš pustuzinį metų kas 
ketvirtadienį lietuvių

vis daugiau ir dažniau už- brauskaitė. Klubo

Bendruomenės* 
uždaviniai geri, Į

EASTON, PA.

Siekia Moįulo

Keleivio” skai-
'verti įgyvendinimo, bet! 
daug kas abejingi tokiam! Ilgamečio

Birželio 19 d. Bubniai su-'dar5o pasirinktam keliui ir tytojo Stanley Montrom ir 
rengė šaunų pokylį savo ve- spėja kad nors ir kultūros jo jau mirusios žmonos sū- 

Neigiamas dalykas pami-44 db-voje visų tautiečių vie-nūs, Stanley C. Montrom,

sudainavo
choras
kelias

Pokylio Bubniu Namuose

gaulioja katalikus? Aiški taip pat 
išvada, kad jėzuitai priva-‘dainas.

Įlo su “Margučiu” nutraukti
santykius. nėjime buvo vedėjo pasai-

Minėtas . pareiškimas •,nesenai atVykusįems tau-'™" 
Drauge pasirodė P>™a-Įieflams_ ne.

dienį. Laukėme ketvirta 
Įdienio “Margučio” progra- 

Nmos ir klausėme, ar jėzuitai 
pasirodys. Pasirodė kaip 
visada. Ir neatsisveikino su

Klubo Parengimas Liepos 4
Sekamas klubo parengi

mas bus 
vakaro.

liepos 4 d., 6 vai.

atžymėti. Foky- 
vaduvavo p. Kaulakie-

L. J. Stasiulis.

PH1LADELPHIA, PA.

mieste 
chemi-

įbus labiausia reikalinga pa-'jos skyrių su “bachelor of 
Ikanta, artimo įsitikinimeJai-ts” laipsniu. Dabar jis 
Igerbimas, laisvės visame(tęsia mokslą Philadelphijos 
i būtinumas ir dar daug ko osteopatijos kolegijoj ir 
Į kito, ko labiausiai lietuvių'šiomis dienomis buvo pri- 
' visuomenei trūksta. 0 be imtas garbės nariu į pritai-

ningas darbas sunkiai įma-’nesenai baigė mūsų 
nomas. Kultūros darbe'Lafayette kolegiją,

Atšaukimas
m. gegužės.. . .. „ •*eJ?.1’|“Margučiu.” Reiškia, se-tai per Margučio radijo iej. iai su „M Įvirsta prie Dvaeio. Šventos

programą tun savo religinęl ,, , ,, . , ...valandėle ir nėr 15 minučių ^UC1U PasiLko. j Kai FBI agentai vis la- ta korespondencija iš Lnila- matytieji ------- ------ ----- ---
* Ką dabar parapijonai tu- biau pradeda domėtis tikin-'delphijos, kurioje buvo pa-'vių veikiančių organizacijų, mikų Atlas Fraternity nariū.

čiais Stalino saule, tai ne-liestas p. J. Gustis, jo lei-'vienaip ar kitaip, vykdomi.) Būsimas gydytojas osteo-

19 d. to kitų įsitikinimu ir iki šiol komosios osteopatijos aka- 
^“Keleivio” laidoje buvo įdė- Lietuvių Bendruomenės nu- demijos studentų organiza- 
a-ta korespondencija iš Phila- matytieji tikslai JAV lietu-.CU4, o, be to, yra ir akade-

1954

gieda-

Senas Parapijonas.

“Naujienų” Gegužinė 
Buvo Šauni

Per devynias dienas pa
grečiui ebieagiečius vargi
no nepakenčiama kaitra. 
Kasdien temperatūra iškil
davo per 90 laipsnių. Tuo

sakomi pamokslai ir 
mos šventos giesmės 
ir šiaip jau kunigai kalbė
tojai per “Margučio” radijo 
programas nebuvo retenybė. 
Taigi išrodė, kad lietuvių 
katalikų vadovybės ryšiai 
su “Margučiu” yra artimi lį
sti prus.

Bet štai ištiko, kaip sako-

Be to
ri manyti? Čia klysta arba
[marijonai, arba jėzuitai, vienas ir mūsiškių raudon-džiamas laikraštis “Lietu-įo jei norima, kad tas dar- P^tas Jau^yra vedęs panelę 
pasiliekantieji su tais, ku 'su tais,
rie užgaulioja katalikus.

Kai “Drauge” pasirodė
minėtas pareiškimas, pa
smerkiantis “Margutį,” tai 
buvo tokių, kurie sakė, kad 
tai prirengimas visuomenės 
nuomonės, kad jėzuitai su

skūrių pradeda rožančių vių Naujienos” ir p. Poškus, bas eitų paspartintai, tai

tarpu artinosi “Naujienų” cagos apskr. pareiškimas.

ma, audra giedroje. Mari- savo pamokslais pereis į 
jonų “Drauge” (birželio 14 .“Draugo” radijo programą, 
d.) pasirodė “ALRKF Chi-jJėzuitai turės pateisinimą

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorius 1955 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” leidžia 

didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau ruošiamas spaudai.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
lendorinę dalį.

Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. 1 ,

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: , ’ ?

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Bocton 27, Mbm.

'nutraukti ryšius su “Margu
čiu.” Ar tas prileidimas 
pasitvirtins, matysime. Kai 
kurie juokaudami sako, kad 
marijonai į savo įadijo pro
gramas greičiau įsileis bib- 
listus, negu jėzuitus.

Karabinas.

Dr. J. Valaitis Susituokė

Dr. J. Valaitis birželio 26 
d. susituokė su Jone Palta
rokaite, prof. J. Paltaroko 
dukterimi. Dr. J. Valaitis 
ne tiktai sėkmingai verčia
si gydytojo praktika, kartu 
vis pagilindamas savo ži
nias, bet ir veikliai dalyvau
ja vietos socialdemokratų 
veikloje.

kalbėti ir į bažnyčią eiti ir 
bažytis, kad jie ne komu
nistai.

Dainininkė Dambrauskaitė 
Ištekėjo

Dainininkė A. Dambraus
kaitė ištekėjo už F. Rod- 
gers. Kalbama, kad ta pro
ga Lietuvių Piliečių Klube 
liepos 4 d. bus kažkas ne
paprasta. Linkiu 
gyvenimo.

C. K. Braze

tektų tą reikalą aptarti ko
kiame r.ors tam reikalui 
skirtame, sakysime, kultū
ros kongrese. Jis privalėtų

Dėl korespondento pasta
bų redakcija pareiškia, kad 
tos pastabos buvo tik kores
pondento nuomonė ir dėl pa
minėtiems asmenims pada- būti sukviestas iš seniau čia 
lyto nemalonumo atsipra
šome.

Blanche E. Oberly iš mūsų 
kaimyninio Philipsburg 
miestelio. Jo žmona ir tė
vas gyvena Eastone, 1438 
Spruce St. Linkėtina gero 
pasisekimo jaunam akade
mikui ir moksle ir gyveni
me. Koresp.

veikiančių organizacijų at
stovų kultūros reikalus ap
tarti ir surasti tuos kelius,
kuriais tas darbas privalėtų Laikraštis—tai ugnis ir 
eiti. jta ugnimi sudeginsime ru-

Na, bet Lietuvių Bend- sus Lietuvos žemėje, 
ruomenė jau pradėjo veikti, —Jurgis Bielinis.

Gali Užmušti ir Bažnyčioje
Rytmetinių mišių metu 

šv. Andriejaus lietuvių ka- 
laimingo talikų bažnyčioje nuo lubų 

nukrito 40 svarų liktorius, 
kuris sudužo trijų pėdų ats
tume prie klūpojančios ir 
besimeldžiančios maldinin 
kės Mrs. Helen Leary, 63 
metų, gyvenančios 2022

Manifestacija Prieš 
Komunizmą.

Birželio 19 d. “The Guar-
dians of Liberty” organiza.'WaIlace St Sudužusio lik- 
cija Biscay Park salėj su
rengė didelę manifestaciją 
prieš komunistų propagan- 

Jos šūkis:

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

dą Amerikoj.
‘Kova su komunizmu.”

Dalyvavo net 14 tautų, jų 
tarpe net dvi žydų organi
zacijos. Iš lietuvių trumpą 
kalbą angliškai pasakė A. 
Skudzinskienė, dviejų sūnų 
veteranų motina, į Sibirą iš
vežto Petro Skudzinsko 
žmona. Amerikos himną 
giedojo Anita Navickaitė-

Itoriaus stiklo ir bronzos ga
balai ją lengvai sužeidė; ji 
buvo nugabenta į Hahne- 
mann ligoninę.

Klebonas J. G. Čepukai- 
tis pareiškė, kad bažnyčios 
lubose liktoriai vra įdėti 
1948 metais. Po šio įvykio 
kiti devyni liktoriai būsią 
nuo lubų nuimti ir patik
rinti. K. Tautkus.

Jeigu nepavergta dvasia, 
tai ir vergas gali būti maiš
tininku.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
liu. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
1/ėjimai ieškant darl»o, 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.

I
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fMapfo Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON
žadėto komunistų rojaus,'organizuoja sau tvirtovę. 
Guatemaloj prasidėjo suiru-'Subruzdo ir pačios Guate- 
tė ir nerimas. Komunistų'malos žmonės. Pereitą sa- 
valdžia atsidūrė pavojuje. J vaitę pasklido žinios, kad 
Kad sukilę žmonės jos ne- prieš komunistų diktatūrą 
nuverstų, Sovietai anądien Guatemaloj jau prasidėjo 
atsiuntė jai visą laivą gink- revoliucija.
lų. Tas labai nepatiko Gua- —Na, tai kas iš to išeis? 
temalos kaimynams, nes iš- —Kas išeis, pamatysim 
rodė, kad jų tarpe Maskva vėliau, tėve.

Kasdien Uranijaus Traukinys į Rusiją

Rusai šaukia 
atominę bombą, 
vvksta pas juos?

uždrausti Jei darbininkas savo nor-
Bet kas mas įvykdo, tai jis gali ir

{ tai ga- prisigerti, prisigėręs poliei-
lėtų kai ką pasakyti žemiau ninkui mutinį išmaišyti, de-Į 
esančios eilutės.

Tuoj po karo rusų okupa
cinė valdžia aptiko Rytų 
Vokietijoj uranijaus klodus,
Auės apylinkėj. Uranijus, 
kaip žinome, vartojamas 
atominės bombos gamini
mui. Jo eksploatavimas jau 
eilė metų vykdomas. Lai
mikis gabenąs į stotis. Kas
dien prikraunami trys ketu

Nr. 26, Birželio 30, 1954

GVATEMALOS SI K1LĖ1.1AI TAIKO PAIMTI SVARBŲ TILTĄ
_ . v’

Svarbus tiltas Gvatemaloje, tarp Zacapa gelžkelio mazgo ir (hiųuimula miesto. Suki 
lėliai siekia tą tiltą užimti, kad atkirtus vyriausybės jėgas nuo plačios srities žemių.

šimties namų langus išdau
žyti—jam niekas negresia, Į
į kalėjimą nekiša. Tokiam ■ -------
nereikia nė į sovietų-vo- daug pavasario švenčių 
kiečių draugystės” sąjungą irgi. sulaukęs jas sveiks 
rašytis, nereikia studijuoti drūts pasilinksmink, 
ir “Molotovo pasiūlymą.”jTaip. Dieve, duok kožnam. kurs 
Svarbu, jei gerai dirbi, o . mūsų Lietuvą garbin 
dirbti reikia. Primityviau- Ig lietuviškai kalbėdamas, bau 
siomis sąlygomis iš darbi 1

ir SLA Seimui Prasidėjus

—Alou, Maik! paėmė i savo rankas Gua-
Sveikas, tėve! Kas gir- temalos valdžią. Atsisėdę 

dėt? {valdžion, jie tuojau nuta-
—Tu, Maike, skaitai vi-Tė konfiskuoti amerikiečių 

sokias gazietas, tai tu man plantacijas, kur buvo augi- 
pasakyk, kas girdėt. Vot, narni bananai, kava ir cuk

musų
lietuviškai kalbėdamas, 
džiavą seka.

ninko išiilpiamas paskuti-|Ta,n- Dieve- <,uok subakt 
... , _ mets pavasari sveika,ašiai, modemus prekiniai.ms lasas.* Jokių darbo dra- ... * . f ,

vagonai uramjum turtingos buzių. kurie apsaugotų ku-: vasarą linksma
skaldos. Priešakyje ir gale ną nuo radijumo spindulia-'
šarvuoti vagonai. Stipinai vimo, nėra net medinių! Toliau tas pats Pliekus 
ginkluoti rusų kareiviai ar- ramsčių parėmimui viršų- štai kaip pašiepiamai atsi- 
čiau 300 metrų prie trauki-'galvio klodu. Užgriuvo kai- liepia apie ponus ir jų tar- 
nio nieko neprileidžia. Ar- nas, prilakei praplyšus van- nūs:
tėjančiam jų automatiniuo-'deniui. tai kas čia tokio?
se šautuvuose kulka vamzdy Darbininkų unijos nesirūpi- Mes’ hetuvninkai 
neistrigs. Kai 6,000 arkliu na darbininko apsauga, bet _ nabase,lai
jėgų garvežys su trim pre-tų trijų vagonų pakrovimu. Dlilvzti nee-alim- 
kiniais ir dviem šarvuotais Na, bet jei sveikata neiš-į^ ir' 
vagonais į rytus pajuda, ge- iro, ištvėrei ilgiau, tai, rei-Į 
iežinkelio linijos kitiems kia pripažinti, galima

Wilkes-Barre, Pa., ką mūsų bendrieji tautiniai rei- 
tik pradeda savo posėdžius kalai. Susivienijimas per 
Susivienijimo Lietuvių Ame- beveik 70 metų, be abejo- 
rikoje 48-sis seimas, šia-nės, yra daug nusipelnęs he
me numeryje mes dar ne- tuvy bei palaikyti. Jo vaid- 
galime pranešti, ką sei- niuo toj srity ir šiandien 
mas nutarė, tą padarysime nėra baigtas.
kitame numery, o čia duo-Į Ir šiandien Susi vieni j i-
sime šiek tiek duomenų mas yra reikalingas ir labai 
apie tą didžiausią mūsų vi- gaila, kad naujai atvykusie- 
suomeninę organizaciją. 'ji to nesupranta ir taip ma- 

SLA seimas jau kelintą žai jų testoja nariais, 
kartą vyksta ten, kame jis, Neabejotina, kad visų va- 
taip sakyti, pakrikštytas, o.dinamųjų fratemalių oiga- 
tas įvyko 1889 metais lap- nizacijų veiklą šiandien la-

kentėt krieio J d- Tada SLA čia'biau sunkina privatinės 
jbuvo inkorporuotas, o jo gi-jdraudimo bendrovės, turin- 

dva-'mimo metai nukeliami į čios daugybę tobulai pa- 
1886 metų balandžio 16 d. ruoštų agentų, ir vis plečia- 

pamazi \e. Vadinasi, organizacija jau mas socialinis draudimas, 
garbingo amžiaus ir jier to- mūsų Susivienijimas, 
ki amžių, aišku, ji turėjo Pasitaikęs naujoms 
nudirbti didelį darbą. ,£omf, dar tu,i PIačl3 

Visų

kas-

įr

vyžoti, mes

ju, rods,

j traukiniams judėjimas jau dirbti. 3.000-4,000 markių'
-t I i .."i z, o , - 1 .i z 3 „ r- i n i/.c ' W1 no 1*1, Ii 10,1 v*zvf oIpasakyk, kodėl nėra ant rus.

svieto pakajaus? Dar ne- —Palauk, Maike; paaiš-jprieš valandas sustojęs, mėnesiui ne taip jau 
užbaigta varna Kūrėjoj, ne-J kink man, kokiu spasabu Kas konkuruos su “atomo atsitikimas. Bet ką tais pi-
užbaigta Indočainijoj, o da- tos bananų plantacijos tenai’traukiniu"
bar, Kaip girdėjau, faitas pateko Į amerikiečių rau
pį asideda jau Amerikoj.'kas? 
tako, bolševikų šnipas atve-j _Amelikie£.iai tas 
ze čionai ginklų saviškiams'ijas tenai užvedž 
ka<l pradėtų velniavą. Pi„igajs, tžve. Tuo

»tx__  _ į.aviu:,^:— ieva?, matyt, tunui ssi 
apie Guatemalą? bendrovė

—Vot, vot, Maike, pasa
kyk, kas ten yra gauta 
kas ten ką mala?

—Ne “gauta mala,” tėve, 
bet Guatemala.

—O ką tas reiškia?
—Tai reiškia nedidelė vi-

c... r i un

plan- 
savais 

rūpino-
V viii j;<xn v

Visų pirma ji 
nupirko tenai apie 500,000 

ir akrų dykos žemės ir padarė 
su buvusia tada valdžia su
tarti, kad jai leistų toj že
mėj auginti bananus ir ki
tus produktus. Už nuimtą

poniškas 
neprivalom.

ligas

UZ- Ak! kaip daug mieste ir

retas1 Kad

Įnigais pradėti? Tiesa, “nau- 
kursas” atnešė lengvatų. I

čia

ruošė pristena. 
mus aplankyt

vasara rengias, 
viens, rėkaudamas durnai, 
su podagra piaujas.

Jei nradžioi ir nosiukė Jas Rursas atnese lengvatų. |Jei piaaziOJ ll nesiseke, krautuvai aalikits ten. kitaip dūsaudamas,tai laikui bėgant pasisekė: v alst>™neJ /įautuvej gali »
užtikti trana ireras nraniiaus nusiPirktl JZ 6’000 marknU av • a-i v saukia\
UZtlKtl gana geias uianijaus . ; Ak! dėl ko ponus taip skaudžiaigyslas. Kasyklos nuo pa- motoreiklą. uz oOO-l.OOO, kiinkina' h(.f,5? P
šaulio hermetiškai uždaros, mai k!^ apai atą, uz 700 Kodėl ju taip daug pirm čėso

gyvenantieji markl0—radijo. Bet kas iš giltinė suka?
naktį se- m°f°rcikiui negausi Todėl, kad jie. būriškus išjuok-
ištremia Į^enz’no« fotografuoti leidi- darni darbus,

> . i - A „ griekais kasdien vis tingė-

in anvlinkėsp 
žmonės dieną ir 
kami, įtariamus 
niekam svetimam neduoda 
mas leidimas vykti arčiau, 
eksploatuojamų plotų, 
plotai vis plečiasi, vis didė-

sąly-
dar turi plačią dirvą

pirma organizacijai“* Sali sėkmingai veikti.
Apyskaitinių 1953 j Tuo rūpinasi Susiviemji- 

metų gale ji turėjo 12,262 mo vadovybė, dėl to reikalo 
nariu, kurie buvo susispie- suko galvas seimo atstovai, 
tę į 312 kuopų. Tų kuopų tas turi rūpėti visiems lietu- 
daugiausia Pennsylvanijoje vialns.

išaugo

J. V-gas.—96, Illinois—63, Massa
chusetts ir New York—po 
29. Connecticut—17 ir tt. 

Pasižiūrėję apyskaitoj iš- 
Pasuku kiek ar išrūgų skystu'spausdintus narių duomenis, 

prisisiurbę. Į matome, kad per 1950 ne
tekini kaip klapams reik, tus naujų narių įstojo 1,- 
atliekame darbus. |4S1, per 1951

per 1952 metu 
per

mo. radijo aparatui—elek-'Su K« 
tros šviesos barake? J O^mi penis;

q j Taip darbininkai sunkiai ° štai. mes, mieste per nieką J- 
- uždirbta skatiką lengva1 laikomi būrai

ja. Juose dirba šimtai tūks- ranka ir atiduoda valstybei 
karčiamose. Laisvu noru

MUSU SPAUDOS 
KURMIAI

derlių ši kompanija pasiža-įtančių darbininkų, laisvų ir . ..
dūrinės Amerikos respubli-’dėjo Guatemalos valdžiai'prievarta. Kasdien išlei-'^1 a™s . a1tvyk!JS?eJ.1 

tėve. Nors že- mokėti tam tikra mokesti.?džiami milionai, bet apsiNors že-’mokėti tam tikrą mokestį.;džiami 
mažas,t Bet padaryti iš laukinių ty

lėtai apgyventas. Gua- rų derlingus laukus neleng-

vra ‘ - l
Vis

kos vardą, 
mės plotas 
bet

ne visai

temaloj yra tik apie 3 mi--vas buvo darbas, tėve. Vi 
lionai gyventojų ir tris jų su pirma, amerikiečiai turė- 
ketviitadalius sudaro indi-'jo nutiesti geležinkelius ir 
jonai. Žmonės labai tam-'iškasti kanalus, kad būtų 
sūs ir labai vargingai gy- vandens laukams drėkinti.

darbu amerikiečiaivena.
—Aš, Maike, apie toki 

kontrą nebuvau dar girdė
jęs.

—Tėvas daug ko negir-

—Nu, tai tu man paaiš
kink, kas ta Gautamala do 
kraštas ir kur ji randasi.

—Guatemala, tėve, yra 
vidurinėj Amerikoj, tuojau 
į pietus nuo Meksikos. Jos 
plotas užima 45,450 ketur
kampių mylių, taigi beveik 
dusyk didesnis už Lietuvą.
Kadangi žmonės tamsūs ir 
sunkiai gyvena, tai komu
nistams buvo lengva pat- 
raukti juos savo pusėn.

—O ką gi komunistai ga
li jiems duoti?

— Komunistai prižadėjo
duoti jiems žemės, kaip jie'čių pramonę pasmaugti. -Jie 
žadėjo Rusijoj ir paskui suagitavo darbininkus, kari 
Lietuvoj. reikia Amerikos “imperia-

Maike, aš mislinu, kad 'listus” išvyti, jų turtus kon- 
tu čia turi misteiką. Lie-'fiskuoti ir pasidalinti. Ta- 
tuvoj komunistai nedavė da, girdi, patys būsim dar- 
žmonėms žemės. Jie atėmėĮbininkai ir patys ponai, nie

_ nuotykių ieškotojai, žmonės q ^3^ kartais koki lašiniu
moka, kad ir tik trys vago pakirstom šaknim. Net ir

zmo

m u.ų 
tuo 

caro

Taip pavadinau
metus—548,'spaudos darbininkus 

o metu, kada ji buvo 
valdžios uždrausta, tai yra 
nuo 1864 iki 1904 metų. 
Jiems kurmio vardas tinka, 
nes jie negalėjo viešai pasi

dirba lietuviškos

1952 metus—5lS, 
1953 metus jau tik 261. 

Liūdnas reiškinys—nebesto-
ska-jTai dar juo dailiaus uždėts Ja narių.

mums sekasi darbas ŽXmi nanil Augumą se-
didžiausios

teli
nai per dieną tenka prirink-teva,» jsipareigoje Ar dešros lietuviškos bent kiek 

{ti. Iš kasyklų išeinančių lvienus metus d“*bt1’ Pasv>’-I paragaujam.
iškrečiamos ir ia’ “ ’į3” " grįžta be

kine tų
pasamdė apie 30,000 Gua
temalos darbininkų ir mo-J’istas! 
kėjo jiems dvigubai didesnų 
atlyginimą, negu geriausia 
apmokamų kitų Guatema- 
los darbininkų uždarbis. Be 
to, amerikiečiai pristatė 
darbininkams modernių na
mų, mokyklų, Įrengė pa
silinksminimams ir žaidi
mams aikščių ir sodų, kur 
šventadieniais grojo muzi
ka, buvo rodomi judomieji 
paveikslai ir tt. Vienu žo
džiu, darbininkai buvo vis
kuo amerikiečių aprūpinti, 
o pati Guatemalos valsty
be gaudavo už išvežamus 
bananus, kavą ir cukrų ge
rų pajamų. Bet komunis
tams rūpėjo šitą amerikie-

darbininkų
siūlės, kad tik neiš^neštų 
kokio žirnio didumo radinį 
iš kasyklų, kad, apsaugok
Dieve, neįkištų snapo į ka- l JS/1AYZS DARBAI 
yklas amerikiečių imperia-! _____

tiko ir be sveikatos
V. Žarsteklis. Tai tokie buvo alkani anų 

metų baudžiavos laikai 
štai dabar Lietuvą 
dar baisesnė už anų metu

I Jau pro visus erdvės ply- 
“Skoro. “davai, ’ “svo- sius žiūri ir veržiasi vasara, 

oč” žodžiai skrodžia orą.'Pavasario žiedai suvyto. 
Vnksčiau apylinkėj gyven-jKas žydėjo nebergždžiomis, 
a darbščių ir pamaldžių tų būsimi vaisiai sumegsti.
>monių, bet juos šiandien! Gal prieš du šimtu metų 
«aigia pakeisti šiurkštumas.'jau mums žinomas Kristi- 

Kaip grybai, kasdien dygsta jonas Donelaitis šitaip 
įauji traktieriai, pasilinks- džiaugėsi vasara, tą džiaug- 
ninimo namai. Palaidų va- STną i baudžiauninko Prič- 
leliu moterys užtvinsta kaus lūpas Įdėdamas 
kraštą, alkoholio dievaitis i
neblogiau jaučiasi už patį . . . . ,
Malenkova Kadaise buvę tęs pavjisano šventęs; rašyta. 
* ‘ Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs
švarutėlės stotys, apterštos, .vasarą mielą.
dvokia, peronai dingę, Sveiks kvietkelėmis pasidžiai 
kiekvienas žingsniuoja bė- gęs. sveiks prisiuostęs; 
giais, kaip jam patinka. Sveiks. Dieve duok! sulauk dar'

no amžiaus, (tulžiausios ju sakvti•r | *
grupės yra 58-68 metų,[spaudos darbą, negalėjo, 

Q todėl ir mirštančių skaičius kaip tie tikrieji kurmiai, ro- 
užgulė kasmet auga (1953 metais dydis dienos šviesoje, bet ir

mirė 287). Reik manyti, 
klausimais

vėl kaip kurmiai dirvą, taip 
tie spaudos darbininkai pu-baudžiavos našta. Nūnai kad seimas tais

'Lietuvos baudžiauninkas nė tariasi ir ieško priemonių'ieno mūsų tautinio prisikė- 
lietuviskos dešros, nė laši- naujiems nariams surasti. Kimo dirvą, ir jų darbas vė- 
nių šmotelio, nė jokios Jais- j Cr 1953 metus pašalpų liau davė tokį didelį derlių, 
vės neturi: bolševikiškos ligoje išmokėta 765 asme- Prof. Vaclovas Biržiška 

vyža visą nįms viso 827,996. Palygi- yra suskaičiavęs, kad 1883- 
gyveni- nįmui priminsime, kad, sa- 1886 metais “Aušra” turėjo 

ligi 80 bendradarbių. Ją

' Sveiks, svieteli margs! šven- eita

spalvos maskolio 
Lietuvos žmogaus
mą spaudžia. :kyšime, 1947 metais tokių

Enkime tikri, kad ir ta'rg'/’ 996c..asg«2?S 
baudžiava kurio nors lietu-V1S° 80. ,088. 
vio bus aprašyta, kaip pra-'Paba P°s dYdls

tapo K. Donelaičio ap- ,
J Vlks Mirties atveju bendra ap

draudimo suma $6,321,222. 
Per metus pomirtinių išmo
kėta $120,037. Apsidrausti 
galima iki $5,000.

Susivienijimo turtas au-

Nčra Ko Reik ia

Pasiskaitęs čionykščių ko- 
imunistų laikraščių gauni

net ir 
turėjo

tą, ką žmonės pirma kas mus neišnaudos. Ir tas 
bananų bei kavos plantaci- 

as tiesa, tėve, komu- jas komunistų valdžia kon- 
nistai žemę atėmė: bet iš fiskavo. Bet amerikiečiai 
pradžios jie žadėjo duoti, tada pradėjo boikotuoti 
Tokią pat apgavystę jie pa-Guatemalos kavą. Bananai 
naudojo ir Guatemaloj. genda, kavos niekas neper- 
Žmonės jiems patikėjo ir ka. darbininkai neteko dar- 
pritarė ir per tą komunistai bo ir gerų uždarbių. Vietoj

NAIJAS PAŠTO ŽENKLAS

LEWIS AND CLARK 
1804

ENPEDITiON
1954

Amerikos paštas išleidžia naują 3 centu ženklą paminėji
mui 150 metu sukakties nuo l.ewis ir ( lark 
ekspedicijos i Vakaraus.

garsiosios

pakeitusi, 1887, 1888 ir 1890 
metais ėjusi “šviesa” behd- 
radarbių turėjo apie 40’ o 
“Varpas” iki 150, kurių 
daugumas dirbo ir “Ūkinin
ke,” turėjusiame ir savų 
bendradarbių apie 70. Be
veik tiek pat talkininkavo 
1890-1896 metais ėjusioj 
“Žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgoj.” Apie 150 “plunks
nagraužių” rašė 1896-1905 
metais “Tėvynės Sargui.” 

Bendrai, pasak prof. V. 
ligos pašalpų fonde Biržišką, nuo 1883 iki 1904 

$208,512. Bendrai apdrau-'metų visoje Didžiajai Lie-

Savaitinės 
$6, $9 ir

įspūdžio, kad Lietuvoj upes į #a- . A py skaitiniais metais 
pienu teka, medaus kalnai -iau P<jyoko 3 milionus
sukrauti, žodžiu, visa ko d(delRa*e P™1“1", 
yra didžiausias perteklius, foname fonde buvo 
O štai ten, Lietuvoj leidžia-
muose laikraščiuose randi,
kad vienas vilnietis tris die- dlmo garantija yra didesnei tuvai skirtoje spaudoje 
nas bėgioja po krautuves ir ne«u .įstatymai numato. |bendradarbiavo ne maz.au 
negauna peiliukų barzdai Susivienijimas nebuvo ir kaip oOO asmenų. J, dau- 
sukstis, antras, blogų akių nėra vien draudimo orgam-gumas pasireiske tik viena 
vargšas, gauna rėmelius, Jo PaP P1?™* kon-,kita_ korespondencija ai
bei'negauna reikalingų stik-st' a.psn.s numato straipsniu, net buvo ir to-

0 . .... nvn I t’hoc cmtnc bin L'n vi o rluilirlų ir, vadinasi, negali įsi- uKdyti,. brolybės saitus
gyti akinių, ir tt.

vi-jkių, kurie ir anuomet daug 
raštijoje vė- 

drauguose, liau užėmė žymią vietą.'
suose lietuviškos kilmės as- rašė ir musų 
menyse ir jų

SpaudąTaip yra Lietuvos sosti- telkti juos socįalinei, kultū- 
nėj, o ko netrūksta kitose rinei, šalpinei Neiklai ir tt. 
\ irtose? įTaigi jam rūpėjo ir rūpi

atgavus ir jos 
bendradarbių skaičius įžy
miai padidėjo. 2-4$.
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Nėra Nei Dalgių Nei j nės, kad laiku pasiruošti 
Pustyklių į derliaus nuėmimui yra la-

Mes dažnai duodame duu-!bai ?Yarbus vis1 P3**."/ ir 
kurie rodo Lieiuvos/1/™1! “?anlį> M,T?

Tuos rybin"l u^lll ir kolūkių
menų,
skurdų gyveninių.

pačių (darbuotojų uždavinys.”duomenis imame iš 
komunistų šaltinių. į Vadinasi, reik dar aiškin-

Štai ir vėl įdomi žinia: Į^» kad labai svarbu laiku 
“Vilnis” (Nr. 137) pa- pasiruošti derliui nuimti, 

skelbė Lietuvos ministerių ^en^au Lietuvoj tų ir vaikai 
taryoos nutarimų. pinojo, o šiandien, pasirodo,

Tuo nutarimu vartotojų
kooperatyvams įsakoma uz

net aukštiesiems ponams tų 
reik aiškinti.

tikrinti, "kad kolūkiai laiku Ka‘P 8ali nuvažiuoU 
ir be sutrukdymų butų april- su tokiais vadovais? 
pinami gamybines pa&Kir-'
ties prekėmis (kalvių ang
lis, dalgiai, pustytuvai, dal- Mes visų laikų sakome,1 
gio priekalai, galųstuvai, kad komunistų pagrobtame 
metalas, miško medžiaga, Pabaltijy rusai šeiminin-| 
vežimai, ratai, ūkinės vir- kauja. Tam įrodyti vis 
ves, ratų tepalas, pakinktai naujų faktų duoda patys ko- 
bei tepalai ir tt.), reikalin- munistai.
gomis piūčiai pasiruošti.” j

Kas Ten Šeimininkai?

LIETUVIŲ ATSTOVAI PAS VICEPREZIDENTĄ Lietuviai Užsieniuose
BRAZILIJA ARGENTINA

ne
Aš įvažiavau teisėtai, ma- 

labai nuskriaudė . . .
Be jokios abejonės mūsų 

skaitytojai pamiršo, kas bu- 
Jvo rašyta pernai gegužės 27 
i d. numery' apie Jonų Ku- 
’rauskų. Tame numery bu- 
■vo perspausdinta iš Brazili
joje leidžiamų “Žinių” 
■straipsnelis, kuriame apie 
įKurauskų sakoma, kad jis 
'atvyko į Braziliją slaptai, sas. 
kad vėliau dėl maištininkiš- 
kos veiklos buvo ištremtas, 
kad policija ištremdama 
'sulaikė jo dviejų išradimų 
patentus, planus, kelių kitų 
karinio pobūdžio išradimų 
braižinius, projektus ir tt.; 
kad Brazilijos vyriausybė 
tuos dokumentus padėjo 
Lietuvos konsulato Sao

Spaudos Platintojas 
Ligoninėj

Senelis Justinas Kindurys, 
per 20 metų uoliai platinęs 
spaudų Valentin Alsina ra
-jone ir Buenos Aires, visiš
kai neteko sveikatos ir pa
guldytas nepagydomų ligo
nių ligoninėn Ituzaingo 
miestely. Taip praneša 
“Argentinos Lietuvių Bal-

Ar tamstos suprantate, tis “Ciną” šių metų vasario; 
kų toks nutarimas reiškia? lo d. rašo:
Tai reiškia, kad ten tų visų “Atskiros specialistų gru- 
dalykų nėra. Juk, jei jų pės atvyko iš Leningrado 
būtų, tai ministerių taryba kolūkiams prižiūrėti.” 
tuo klausimu galvos nelau-' Lyg Latvijoje nebūtų 
žytų ir tokio griežto įsaky-’žmonių, kurie galėtų kol- 
mo neduotų, nutis čia pat,(ūkius prižiūrėti! Aišku, 
o nėra ne tik dalgių, bet J kad yra, bet maskoliai ne-

, Ta pačia proga, sekančią dieną, lietuvių delegat ją priėmė JAV viceprezidentas ir senato pirmi Pauly dispozicijoj, kad mi- 
Latvių komunistų laikras-( ninkas Rįvhar(j M. Nixon. Iš kairės i dešine: ALT sekr. Dr. P. Grigaitis, VLIK pirm. Prel. M nėta įstaiga tUO reikalu ne-

Krupavičius. viceprezidentas Nixon. Informacijos Centro direktorė M. Kižytė ir ALT iždininką sidomėjo, kad Vėliau sude- 
M. Vaidyla. igė policijos būstinė ir kartu

= į ten buvusieji Kurausko do
praleidžia tamsoje, nes nesu š. m. kovo 
žibalo. | “šiandien

Taip rašo patys komunis- čiams trūksta daugelio svar- minti

6 d. rašo, kad vės muzikantų uždavinys1 kumentai, kad Kurauskas iš 
mūsų kaimie-'ir buvo rinkimų dienų links-:Brazilijos vyriausybės pa

net ir pustyklių, tepalo ra- pasitiki net latviais komu-
tams patepti ir panašių da-'nistais, todėl ir siunčia sa- 
lykų. įvuosius Latvijoje šeiminin-

Didesnės bėdos tikrai ne- kauti.
begali būti, todėl ir reikia1 Ne kitaip yra ir Lietuvoj.
ministeriams šaukti. Bet Į --------
įsakyti lengva. Sunkiau Tikrai Rojiškas Gyvenimas 
įvykdyti. Greičiausia tekši Jau minėta «Cina„ š. m. 
žolę raute rauti, o ratus var-Įvasario 25 d rašo> kad 
lėmis tepti, laip žiloj se- “dažnai mūsų kaimiečiai 
novėj buvo daroma. Įgyvena patalpose, kurių

/langai iškulti, kuriose nėra 
atalvnės.” Vienur šako‘Gilios Išminties” Žodžiai

tai, o jie blogų dalykų apie i bių prekių: skutamųjų pei- 
save tikrai iš piršto neišlau- liukų, žvakių, muilo ir tt., 
žia. Į bet mūsų partija stengiasi

Žmonės guli ant glindų padidinti aprūpinimų mais- 
’ ir ilgus žiemos vakarus sėdi to dalykais per ateinančius 

tamsoje, nes nėra net mažu- 3 metus.
tei lemputei žibalo ... tai 
tikrai rojiškas gyvenimas! Jei tų dalykų nėra Latvi

joje, tai jų nėra ir Lietuvoj, 
sąlygos vie-Nėra Žvakių, Nėra Muilo (nes gyvenimo 

Latviu komunistu “Ciną” nodos.

Maskvos rinkėjus. (reikalavo grąžinti nuostolių
Dekados atidarymo Mas-! $400,000, kad Kurausko 

kva visai netransliavo, nors pareiškimas buvo ilgai siun- 
buvo numatyta, o Račiūnoįtinėjamas iš vienos vietos

Aukščiau minėtame
nisterių nutarime sakoma: toje patalpoje. Kurioj 
“Lietuvos TRS Ministrų Ta- ma viena krosnis, bet ir ta 
ryba ir Lietuvos KP Centro sugedusi, vėl
Komitetas yra tos nuomo- miega ant grindų, vakarus

Ir Menas Politikai Tarnauja
Atsimenate, rašėme, kad ris gi gyvas žmogus neno

Pagerbti Spaudos 
Darbuotojai

Elta praneša, kad minint 
spaudos atgavimo sukaktį, 
pagerbti Argentinoj palai
dotas V išteliauskas, knyg
nešys Pauga ir kiti kovoto
jai už lietuvių spaudos at
gavimų.

HAMILTON, ONT.

ByliBažnyčios Apyskaitos 
Nesibaigia

Hamiltono Bendruomenės 
valdyba gavo Jeronimo Va
laičio straipsnį, kuriame jis 
iš esmės pasisako bažny
čios apyskaitos reikalu, bet 

Ka-operos "Marytės Melnikai- 1 kitų ir galų gale atmestas, Į kuris negalėjo patekti į 
tės” metu transliavo viso- nes, neteisėtai įvažiavęs as- -nados lietuvių spaudų, 
kius niekus; netransliavo niuo neturįs teisės reikšti j Hamiltoniečiai atidžiai 
Vilniaus radijas simfoninio 'pretenzijų, o be to reikala-.seka šį reikalą ir laukia, ką 
koncerto su Vainiūno irsimas buvęs parašytas už-;I'asakys dėl jo Bendruome- 
Juzeliūno kūriniais, o “Tra-'gaulingoj formoj. -nės valdyba.

Stebėtoja*.

DĖL AUKŲ ŠVEDIJOS 
LIETUVIAMS

viata buvo taip perduoda-, Sjomis dienomis atsili ė 
ma kad jos niekas negale-' Kurauskas kuris dabar, 
jo klausytis. Mat naudojo- a v ajuj ir rašo| 
■si paprastais telefono ląi-atšaukti a ie j; neteisingai 
dal?’ o esančiais speciali-1 š žinia5.
mais laidais negalėjo nau-

mi-ma, kad žmonės gyveną sai- ,
'kovo pradžioje Maskvoje res plačiau parodyti, ką jis
buvo lietuvių literatūros 

kitoj vietoj meno dekada, šventė. Tai ir
ir sugeba?

Skaitykime Vertingas Knygas!
MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 

rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ...............$3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 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 .............................................. 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

BARABAS. 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 
Girdvaini .................................................. 2.50

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

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas .................................................... 3.00

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

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

Todėl ir stengėsi! 
ruošėsi. Bet kas jiem

buvo Lietuvos menininkų buvo leista parodyti?
“atskaita prieš Maskvą.” j Dekada turėjo būti “ta- 
Maskva, mat, norėjo pama- rybinė,” todėl nepriklauso- ^.ld77 
tyti, ko verti jų, komunistų mybės laikų menui ten vie-

laidais
dotis, nes jais iš Maskvos iš
tisą parą perduodamos 
minformo žinios svetimomis vizą

Jis sako, kad į 
ko.(atvažiavęs teisėtai, 

gavęs

| “Keleivio” Nr. 16 ir 23 
(primenama kun. Tadaraus- 

Braziliją kui paskelbti jo prieš kele- 
kad ’ * - -setai, kad Jis,rius metus vykdytos Švedi- 

Hamburge iš(jos badaujantiems vaikams
jVakarų kalbomis. Matote,'Brazilijos generalinio kon-jrinkliavos apyskaitą 
' kiek maskoliai rūpinosi ta šulo 1935 metais birželio 6’čirj dar nemačiau knkiek maskoliai 

dekada
Galima pridėti, kad de-'buvęs pasiūlęs Brazilijos 

dienomis Maskvos1 vyriausybei, bet ji nenorė- 
radijas daug daugiau laiko'jusi pirkti, todėl jis 1940 

baš-! metais važiavęs į Argenti-

d., kad savo išradimus
šiol dar nemačiau kun.

Iki
Ta-

poziunu Lietuvos meniniu- tos nebuvo. Negrota to lai
|_ • • _ •<*____ _ _ 1 _ _ 1 — — _ _ ‘ 1 _ _ _ • 1_ ___ _ - _ __  _ __ _ J _ z _ V X V- XXXI 4^ I t_< y C* Z> >/VOi US y • — ~ ■

(kirų muzikai ir literatūrai,Jna, bet policija 
nors jie neturėjo tuo metu'm pats policijos vadas atė- 
jokios šventės. (męs jo minėtus išradimus;

t, ~ , :skyrė kirgizu, uzbeku, baš-'.metais važiavęs j
Kai, kiek jie išmoko komu- ko muzikos, neparodyta to ^.;^ mi]^kJ ir lit,ra„-n.ai ina, bet policija neišleidus! 
nistiškai kurti,
šokti ir tt. Ten

dainuoti, laiko meno, nesupažindinta 
ir tt. icn ir menas su jo literatūra. Maža to, 

negali būti “nepolitiš- net carinės priespaudos me- 
Ten ir vodka geria-i tų kūrybos pakišta tik tiek, 

anmdai bet.kiek sugebėta subolševikin-

juk 
kas.”
ma ne šiaip paprastai, 
komunistiškai.

Tą šventę “Eltoje” gerai 
išnagrinėjo Jonas Girdžius- 
Klausutis, kurio atskiras pa
stabas čia paminėsime

Jis sako, kad jau pirmo
sios okupacijos metu, 1940 
metais buvo atvykusi komi
sija “Lietuvos meno įver
tinti,” bet tą darbą nutrau
kė karas, ir tik po 14 metų 
tebuvo paskirtas šis “egza
minas.”

“Kam dera laurų vaini
kas gauti ir kam reikia pa
dus laižyti—tą dekados pro
ga parodė apsukri Lietuvos 
kompartija, ligi šiol sėkmin
gai išvengusi didesnių valy- 
imų. Ji nustatė šūkius me-

J1S darausko paaiškinimų, todėl 
esu verčiamas pasakyti, ką 
aš žinau tuo reikalu.

1951 metais iš dirbau 
Delhi apylinkėj pas senai 
čia įsikūrusius lietuvius, ta
bako augintojus. Iš jų aš 
gavau išgirsti visokių kalbų 
kalbėlių apie tai, kad dipu
kai daro pinigines rinklia
vas, bet jų apyskaitų nepa
skelbia jokiame laikrašty. 
Iš jų kalbų paaiškėjo, kad 
kun. Tadarauskas čia rin
kęs aukas Švedijos lietuvių 
sergantiems ir badaujan
tiems vaikams.

Tada aš nenorėjau apie 
tai spaudoj rašyti, nors ir 
buvau pažadėjęs. Gyvenan
tieji Delhi, Tilsenburge, Va- 
nasoje ir kitose apylinkėse 
yra suinteresuoti kun. Ta-

1 ragiškas 
kvos stotyje

vaidmuo Mas- 
režisieriu buvo

ti. Apie užsieny sukurtus iškirtas Kiprui Petrauskui 
Jis turėjo pasakyti jam pa-nebuvo ne 

net nė vie- 
Gaidelio baleto 
kuris buvo už- 
1940 metais.

lietuvių kūrinius 
kalbos, 
na gaida 
“Čičinsko,” 
sakytas dar

Ne taip sklandžiai ėjo 
reikalai ir tiems, kurie kū
rė Stalino garbei, šiandien 
Stalino nebėra, nebetinka ir 
‘tėvui ir mokytojui” sukur
ti kūriniai.

Štai prieš kurį laiką Dva
rionas su Švedu J)uvo po 
laktu užrakinti kol parašė 
naują Lietuvos himną. Ja
me dažnai minimas Stalino 
vardas. Anksčiau jis buvo 
giedamas per radiją kiek
vieną rytą, o kai Stalinas

Negrota

kad jis vėliau buvęs išsiųs
tas į Urugvajų, kad gaisras 
policijoje esąs tik išmislas, 
o iš antros pusės jis sako 

(buvęs 1950 metais, taigi po 
rašytą kalbą. Pasakė ir ap-jių metų, per kuriuos buvę
siverkė. Kipras ir čia gavo (pakankamai laiko grąžinti 
suvaidinti juokdario Paja-įjo dokumentus; kad Lietu- 
co vaidmenį. Dvariškiai i vos konsului policija doku-
niekados nesigilino į juok-imentus atsisakiusi duoti, 
dario sielą, juokdariai turė-jkad jis per 4 metus gyven-
jo juos linksminti ir tada,!damas Brazilijoje neturėjęs 
kada juokdarių siela iš(su valdžia jokių nesusipra- 

’timų, kad jis nesąs linkęs 
tituluoti did-

skausmo plyšo.
Ir dar vienas dalykas.

Žinote, kad rusai tvirtina 
beveik viską primieji išra-jir savo raštus rašęs griežtai,

vyriu ir jo bijoti, todėl jis darausko rinkliava ir nori,

Ino darbuotojams, ji nustatė'mirė, tai jis nustota giedo- 
~»v mAmrti jį pasitenkinama vien gro-normą,' kiek reik padaryti, 

o menininkai ją vykdė ne 
kitaip, kaip kolūkiečiai ar 
fabrikų spartuoliai. Kokie 

I tie šūkiai? Jie įdomūs, 
įdomi ir jų eilė. Visų pir
ma: ‘Šlovinam rusų tautą, 
esame dėkingi rusų tautai, 
mokomės iš rusų tautos': 
antroj eilėj: ‘Tegyvuoja 
tautų draugystė — družba 
narodav’ ir pačiame gale: 
‘Partija ir vyriausybė’.” 

Komunistų propagandos

vien
jimu. Mat, muzikoj Stali
no vardo neišgirsi.

Velionis Tallat-Kelpša bu
vo parašęs “Dainą apie Sta
liną.” Vasario 5 d. sukako 
5 metai nuo jo mirties, bet 
jo minėtos kantatos apie 
Staliną nebegrota.

Matote, ten ir menininkui 
sunku sugebėti eiti vingiuo
tu “generalinės linijos” ke
liu.

Klausantis Vilniaus radi-
mašina jau prieš kelerius j jo programos sušidarė įspū-
metus pradėjo pūsti miglą, 
kad lietuviams meininkams 
norima duoti progos pasiro
dyti, ką jie yta sukūrę sa
vaimingo, lietu > iško. Ir Ru

dę. Tos melagystės, maty
ti, jau išmoko ir mūsiškiai 
komunistai. Taip manyti 
duoda pagrindo ir šis fak
tas: ,

1940 metais prie Vilniaus 
filarmonijos buvo organi
zuotas liaudies ansamblis, 
sambūris, kuris turėjo sklei
sti liaudies dainą, muziką. 
Veikia jis ir šiandien, buvo 
jis ir Maskvoj. Komunis
tams nepatinka, kad sam
būris ne jų sukurtas, bet tas 
nieko nereiškia. Pasišovė 
šokėja Gudinskaitė ir iš 
Maskvos paskelbė, kad šitas 
sambūrio pasirodymas Mas
kvoj nėra pirmas, nes sam
būris susikūrė 1943 metais 
“ant rusų upės Volgos kran
tų.” arba kitaip tariant jį 
ikūrė vadinamoji “lietuviš-dis, kad Maskvoj ta dekadai, 

visai nubluko tuo metu!koji divizija,” kuri buvo or-

bet nieko neužgauliojęs; 
kad jis ieškosiąs teisybės, 
jei reikės, net tarptautinia
me teisme.

Dėl pastabos, kad Ku
rauskas grasinęs visą reika
lą pranešti Rusijos vyriau
sybei, Kurauskas sako:

Lietuvių atstovybė Pietų 
Amerikoj jo byloje paro
džiusi apsileidimą ir nesi
rūpinimą lietuvio reikalais, 
o iš antros pusės Lietuva da
bar esanti prijungta prie 
Rusijos ir tuo būdu jis esąs 
prijungtas ir priverstas ieš
koti tos valdžios pagalbos.

Iš Kurausko laiško aiškė
ja, kad byla dar nebaigta. 
Tikime, kad ją gtrkoi 
nantieji ir nesuinteresuoti 
dar apie ją parasy

kad jos apyskaita būtų vie
šai paskelbta.

Senieji lietuviai yra dos
nūs, bet jie nori žinoti, kur 
jų aukos eina, o jei to nesu
žino, tai nustoja pasitikėji
mo ir nebenori aukoti.

Tikiu, kad kun. Tada
rauskas ras laiko čia kelia
mu reikalu atsiliepti.

J. Šarapnickas.
56 Concord Avė.

St. Catherines, Ont.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI

aukščiausiųjų “deputatų” 
rinkimų akivaizdoje ir kad 
“dekakčikų” lyg kokių gat-

ganizuota karo metu iš Ru 
sijon pasitraukusių Lietuvos 
\ vru.

Komunistams viskas leis
ta, jei tik tas jų tikslams 
tarnauja.

J. K-ui.—Tamsta klausi, 
ar “Laivosios Lietuvos” 
laikrašty parašyto straips
nelio “Kodėl Lietuvos Mo
terys Eina čionai” autorė 
yra advokatė Birutė Navic- 
kieue, liaudininkų darbuo- 

jtoja. Mes to nežinome, bet 
iki šiol adv. Birute Navic
kiene niekur neatšaukė, kad 
ne ji tą straipsnį rašė ir kad 
čia tik pavardžių supuoli
mas.
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Karo Tarnyba ir Šeimos
Amerikoje skyrybų (di-fvietos i kitą, todėl šeima 

vorsų) skaičius yra augštes- jaučiasi lyg koks klajoklis, 
nis negu kurioj kitoj šaly. Kiekvieną kaitą reikia iš 
'iuo klausimu amerikonų naujo kurtis, is naujo susi- 
spaudoje dažnai pasigirsta'rasti draugų, pažįstamų, 
visokių balsų ir siūlymų,'priprasti prie naujos vietos, 
kaip šeimas išlaikyti ir su- kai tik vyras yra iškeliamas 
mažinti divorsus. Įvairūs kitur. Toks kilnojimas ir 
statistikos biurai skaičiuo- neturėjimas pastovių namų 
ja, kiek šeimų skiriasi, ne- daugeliui žmonų atrodo ne
išgyvenusios 5 metų, dėl ko, pakenčiamas.
kuliam visuomenės sluogs-j Svarbi priežastis yra ir 
ny daugiau skyrybų įvykstajpinigu trūkumas. Prasidė- 
ir paskui iš tų davinių susi-'jus Korėjos karui, pragyve-į 
daro vaizdą, kodėl ir kada nimas pakilo beveik 15' 
šeimos išlįsta. Žinant prie-

KELEIVIS, SD BOSTON

CECHŲ SEIMĄ DĖKOJA PR EZ1DENTUI Ut PRIEGLAUDĄ

(etbu pabėgėliu šeima. Mr. ir Mrs. Dani įelka ir ju sūnus Robertas, po pabėgimo is 
savo pavergtos gimtinės gavo teisę atvyk.i Amerikon ir čia atsilankė Baltajame Na
me padėkoti prezidentui už suteiktą prie-’laudos teisę. Pabėgėliai įteikia preziden
tui dovaną—cechu tautiniais rūbais papuoštą lėlę.

STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ:

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

o karių atlyginimai pakilo 
aplinkybes, yra arti 6'<. Ypač žemesnio 

kovoti su šeimų'laipsnio kariai turi mokėti 
jverstis, kad išlaikytų dides-

RobZnson patyri-nę šeimą. Civiliam gyve-

zastis ir 
lengviau 
irimu.

Donald
nėjo, kiek skyrybų Įvyksta nime algos yra didesnės, to-i 
armijoj, laivyne ir aviaci- dėl ne vieną žmoną kartais 
joj. Nors jo tyrinėjimas n- piniginiai trūkumai pri- 
nebuvo labai ilgas, bet jisjveda prie skyrybų, 
sudarė vaizdą, kad kari-! Taikos metu skyrybų 
nėj tarnyboj šeimos daug skaičius armijoje sumažėjo,

Žmonės mano, kad 
i a yra geriausias

žmogžudį, bet pereitą šeš
tadienį ji suėmė gražią ne

greičiau pairsta, negu civi
lių žmonių. Maždaug 1 šei
ma iš 4, nepraėjus 5 metam 
po vedybų, išsiskiria, tuo 
tarpu civilėse šeimose sky- 
į ybos esti retesnės—viena 
šeima iš astuonių skiriasi 
nesulaukusios 5 vedybiniu 
metu.

bet ypač jis buvo didelis 
karo metu ir tuoj po karo.

vasa-į GRAŽIŲ DAINELIŲ 
laikas DAUG GIRDĖJAU

atostogoms. Toks įsitikini-;Ciaiiu ^indiu Jaug girdėjau žudytojo žmoną 27 metų 
mas yra klaidingas. Žmo- Tykiuoju vakaro taiku. —o. •?•.««- -..i- „
gui naudingiau turėti atos- Bet kai į tolį jas lydėjau,
togas vasario ar kovo mene- Nebuvo liūdna nė klaiku. . 
siais, kada po rudens ir žie-'^ viena vakarjue
mos organizmas yra dau-Sirdis pamilo man karštai,
giau issekęs. ir neberimstu. kol aušrinę

Teisinga yra nuomonė, Užmerkia brėkš tami rytai.
kad prieš audrą tiek žmo-J 
nės, tiek

Lorraine Eaton Clark, ir ji 
.prisipažino nužudžiusi savo 
'vyrą.

Melvin W. Clark buvo 
nužudytas balandžio 10 die
nią, šeštadienį priešpiet
'Žmona ji subadė su virbalu i.

. , ,. . i Gaili ji buvo, kaip gegutės
Kai wrai buvo privedi no- - ' “ • Graudingos maldos tylumojKai tyrai buvo pnveuti po ,mus> ^blaškę, lengvai su- Gražl kaip čiulbesiai laksi 
ią metų palikti savo zmo-,erzinamį Kai y,-a žemas baliam gojely
nas, tai paaiškėjo, kad dau-Liėgimas, žmogaus pastabu- 
gelis seimų to bandymo ne- mas, koncentracija, orien- .
išlaikė. Buvo vyrų, kurie taciia tain nat ^umažėia Ir zeme klause 1OS ma,dos ' šeimas ?T. - P *UinaZ*J+a- Ir vakarai, slapta nuraudoseimas Todei pnes audrą pyksta Taip nežėrėjo niekados.

daugiau katastrofų kelyje,’
Nagrinėdamas priežastis, tur, kur tik jie buvo paskir- žmonės pamilsta savo daik- Gėlelės ašaroms sužvilgę

; buvo daug moterų, ku- tus autobuse ir darbas dirb- *irj!ėj1o. tūkftan\ia;

susidarė sau naujas 
Vokietijoj. Anglijoj ir ki-

kodėl karinės šeimos grei
čiau pairsta, jis priėjo to
kiu išvadų:*• *-

Pirmiausia ir tur būt pa
grindinė priežastis skyry
boms yra vyrų atskyrimas 
nuo žmonų. Šiandien maž
daug 1,500,000 vyrų yra iš
blaškyti po visą pasaulį ka
rinėse Amerikos bazėse. 
Tik vienas dešimtadalis tų 
vyrų turi galimybės pasiim
ti su savimi savo šeimas, o 
visi kiti vyrai dėl namų sto
kos ir kitų priežasčių turi 
palikti savo šeimas Ameri
koje, kartais labai ilgam 
laikui. Bazėse gyvenimas 
taip pat nėra normalus, nes 
jeigu šeima yra svetimame 
krašte, tai ji gali turėti pa
žįstamus ir draugus tik iš 
aplinkinių karių tarpo, ir 
visą laiką turi jaustis sveti
mam pasauly.

ti:
rios tokio ilgo persiskyrimo 
nepakėlė ir susirado vyrui 
vietininkus. Karui pasibai
gus ir gyvenimui grįžus į

,1_____ K.I
SIUTVUIJnormalias sąlygas,

skaičius bendrai imant su
mažėjo, bet armijoje jis.

sutemoj. 
Aidužiai blaškėsi ir gaudė

•ir nušovė jo paties revolve
riu. Sekmadienio naktį ji 

KkšJ’..tėJivertė j° kūn3 i automobilį 
‘ir, nuvežusi prie Menimack 
upės, pririšo prie kojų su 
vielomis cemento blokus 
apie 300 svarų ir įvertė la-

įais varsų, 
• Ir verkė širdys išsilgęti jiems nesiseka. j

Manoma, kad šaltame
__  Bet dainužėlė nepamiloore žmones vra darbinges- *.. .

. , --ix m (Vargeli vargstančio žmogausm, kaip šiltame. Ta nuo- apsj¥erliusi .. kil„
monė >ia neteisinga. Jei- į enjve mėlvno langaus. 
gu mes žiemą esame judres-

Dainos bevirpančių garsų.

ni, kad palaikyti organizmevisvien liko augstas. Atrc šiUm tai lereiškia, kad
no kad karine tarnyba •*-esam darbingesni. Kiekvie-' 
duoda seimai palankių są- nas darba5 šaltame o,.e ,.ei i
lygų išsilaikyti nepairus.

ORAS IR MIOGI S
yra t 

veikia

Jai kelią nušvietė aušrinė 
Švelnučiais aukso spinduliais. 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais.

Daugumas žmonių 
Įsitikinę, kad oras veikia į 
mūsų nervus ir savijautą. 
Lietingą dieną žmonės jau
čiasi daugiau prislėgti, me
lancholiški, o saulei švie
čiant—turi daugiau energi
jos ir linksmiau žiūri į gy
venimą. Tiesa, kad oras į 
mus turi įtakos, tačiau kai 

Kita svarbi priežastis yra kurios įsigyvenusios nuomo
ta, kad ne visi žmonės, ojnės apie orą ir jo įtaką į 
ypač žmonos, sugeba prisi-organizmą nėra teisingos, 
taikyti prie karo tarnybos štai ką sako mokslininkai, 
reikalavimų. Kariai yra kurie tyrinėja klimato įta- 
dažnai kilnojami iš vienos ką organizmui:

kalauja daugiau energijos,‘Daus^ platybėj ji pranyko 
negu šiltame. ' £uta° žodžiai ir gaida-

Lengva žiema nėra svei- J man
ka—sako žmones. Amen-,
konai turi priežodį* “A:Veltui nuo skausmo jėgos 
green

giliai
ilgesio

ieloj paliko 
žaizda.

Veltui
vvinter makes a fat mąžta, 

churehyard.” Toji nuomo- P““"8 užmirsti 
ne neteisinga. Lengvą zie-llr vvzdj

negaliu. . . . 
gražų kraštą.

!lr vyzdį vis dangun keliu.
Ir skruostus ašaros man vilgo. 

Pavojingos žiemos jr ^tV; nuostabūs sapnai.—
mą būna daug mažiau su-

DELFINAS IR ŽUVŲ KREPŠIUKAS

Jaunas delfinas (porpoise) Marineland. Fla.. suuodė, kad 
krepšiuke virš vandens yra žuvų ir šoka iš vandens norė
damas lą krepšiuką ir jame esančias žuvis pasiimti sau 
pietums. Delfinai yra linksmiausieji jūrų gyviai, jie 
mėgsta žaisti, daužytis ir šokinėja virš vandens, kaip ver
šiukai ganykloje.

II
Kauno Tvirtovė

Apie 1881 metus prasidėjo Kauno tvirtovės statyba. 
Miestas, pastatytas tarp dviejų upių, Nemuno ir Neries 
(Vilijos), apsuptas stipriais fortais, turėjo būti priešui 
užpuolikui tiesiog neprieinamas, keliom spynom užrakyti 
vartai i Rusijos viešpatiją—taip bent manė caro valdžia, 
visuomet bijojusi ir nepasitikėjusi savo kaimynais.

•
Su Kauno tvirtovės statyba rišasi mano toliausiai 

siekiantys atsiminimai. Atsiminimuose, kaip veidrodyje, 
matau save dar labai mažą, vos trijų metų mergaitę, žiū
rinčią į Panemunės gatve ilga eile traukiančius mažus 
apvalius vežimus, pakinkytus pagal rusišką būdą. vienu 
arkliu, su dviem ienom ir lanku virš arklio sprando.

Per ištisas vasaros dienas ir net rudenį vežė tais 
vežimėliais plytas, molį, smiltis ir kitokią statybos me
džiagą. Šalia vežimų eidavo darbininkai, rudabarzdžiai 
raupuoti rusai, paprastai vadinami “kacapais.” Tie dar
bininkai buvo traukiami iš Rusijos gilumos, nes caro val
džia vietiniais gyventojais nepasitikėjo ir bijojo, kad 
neišduotų vokiečiam tvirtovės slaptybių.

Ramūs ir lėti lietuviai tais laikais nė negalvojo apie 
kokius sukilimus ir pasipriešinimus caro valdžiai, nes 
žinojo, kad mažiausias pareikalavimas kokių nors tauti
nių teisių grėsė ištrėmimu Sibiran, kalėjimu ar kitokiom 
bausmėm. Tad ir su “kacapais” ramiai sugyveno, tuo la
biau, kad patys “kacapai” buvo ramūs žmonės.

Atsimenu, kaip vieną vasarą žaidžiau su savo vien
mečiais ant didelės krūvos smėlio prie gilaus ir gana pla
taus griovio, pilno prilyto geltono, molinio vandens. Be
žaidžiant, vaikai užsimanė šokt per griovį. Didesnieji 

\ oną į upę, tikėdamasi, kad Į vajkai peršoko. Šokau ir aš iš eilės, bet tokiam sportui 
vanduo nuplukdys jį į vau- į uvau dar permaža. Vietoj pasiekus kitą griovio kraštą, 

daviau tiesiog į vandenį. Dumblinas vanduo mane apsė
mė ir daugiau nieko nebejaučiau.

fdenyną ir niekas jo nesuras. 
ĮPo kiek laiko ji paskelbė, 
J kad vyras dingo ir pradėjo 
.ieškoti divorso, apkaltinda- 
!ma vyrą žiauriu elgesiu.

Kuomet atidariau akis, pasijutau gulinti ant smilčių. 
Pamačiau motiną ir būrį žmonių bekalbančių, kad aš vos 
nenuskendau. Koks nors darbininkas, tur būt “kaca- 

ris, paukščių stebėtoja, žiū-Įpas,” pamatė, kas atsitiko ir ištraukė mane iš griovio, 
rėdama per žiūronus paste-ĮTo žmogaus dėka išlikau gyva, ir po šiai dienai nežinau, 

kam esu skolinga už savo gyvybę.
Apsidairius aplinkui pradėjau verkti. Ne todėl, kad 

įvyko ta nelaimė, bet pamačiusi savo šlapią, purviną 
suknelę. Pavojaus tada aš dar nesupratau.

i Birželio 2 d. viena mote-

bėjo Clarko lavoną upėje ir 
nuo to laiko policija ėmėsi
darbo ieškoti žmogžudžio,

liki dabar išsiaiškino, kad 
i žmona pati papildė tą
žmogžudystę.

Mrs. Clark policijai da
bar sako, kad ji viena papil
dė tą žmogžudystę, bet, at
rodo, kad į bylą bus įpai
niotas trečias asmuo, vienas 
vyras, į kurį Mrs. Clark bu
vo nela’mingai įsimylėjusi. 
Tiek įsimylėjusi, kad pamir
šo esanti trijų vaikų motina 
ir neišsigando papildyti 
žmogžudystę. Atrodo, kad 
tas trečias asmuo, kurio po
licija ieško, padėjo jai įver
sti kūną į upę, nes viena 
Mrs. Clark nebūtų pajėgusi 
to padaryti.

Prokuroras (District At- 
tomey) spaudai nepaskelbė 

Clark prisipaži-

sirgimu.
yra tos, kur oras dažnai ir Palauk.—jie šnabžda,—neužilgo 
Staigiai keičiasi is Šilto į Tu jos klausysies amžinai. ...

I V. STONIS.
Ar “spring fever” yra iš-J_________________

galvotas dalykas? Ne, sa-J
ko mokslininkai. “Springj žiauri Tragedija
fever” yra visai realus daly-: ____ _
kas ir jį beveik kiekvienas! Kelias savaites policija 
žmogus pavasarį jaučia, nes ieškojo piktadario, kuris nu- 
organizmas turi prisitaikyti žudė Melvin \V. Clark, 29 
prie staigiai atšilusio oro ii'metų vyrą ii trijų vaikų tė-lviso Mrs 
palaisvinti šilimą, kuri bu-.Vą iš Nevvbui yport, MassJnimo, nes, sako jis, “jame 
vo reikalinga žiemą. Iš pradžių policija negalėjo yra tokių baisių dalykų, kad

rasti jokių aiškių nusikalti-‘atsižvelgiant į vaikus jo ne- 
mo pėdsakų, kurie vestų į galima skelbti.”

Žmonės daugiausiai bara
si per liepos mėnesį. Taip 
pat liepos mėnesį daugiau
siai įvyksta muštynių, nera
mumų, o šeimoje—barnių.

Liesi žmonės, sakoma, 
viską lengviau pakelia, bet 
tas yra netiesa. Jie yra 
jautresni oro atmainom, ne
gu stori žmonės. Tiesa, lie
si žmonės geriau pakelia 
karštį bet turi mažiau kal- 
ciaus, vitaminų, riebalų ir 
vandens ir todėl i oro at
mainas jų organizmas dau 
giau reaguoja.

Toli Ramiojo vandenyno Ta
li iti salos moterys yra gana 
praktiškos. Jos. būdamos drau
gijoje. už ausies nešioja gėlę. 
Jei ta gėlė užkišta už dešinės 
ausies, tai reiškia—aš turiu vy
rą. Jei gėlė yra už kairės au
sies, tas reiškia, aš ieškau vy
ro. Tikrai praktiškos tos lau
kinėmis vadinamos moterys.

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI ĮDOMI

AUIAM VALGIŲ KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Laikui bėgant didėjo aplink Kauną fortų skaičius. 
Augo taip pat ir gyventojų skaičius, nes vis daugiau at
vykdavo rusų kareivijos. Prie santakos dviejų upių 
Kaunas galėjo plėstis tik į vieną pusę, tai miestas buvo 
gana prikimštas, nors gyventojų neturėjo daugiau kaip 
60.000. Buvo ten apie 20,000 kariuomenės, karininkų, 
valdininkų, policijos ir įvairios vyriausybės; daug žydų 
pirklių ir pramonininkų, lenku arba sulenkėjusių lietuvių, 
rusų, turkų ir totorių, na ir lietuvių, bet pastarųjų ma
žiausiai.

Su gyventojais augo ir statyba, tačiau netaip spar
čiai, kaip vėlesniais laikais, kada Kaunas pasidarė nepri
klausomos Lietuvos sostinė.

Rusai pastatė keletą stambesnių valdžios pastatų, 
kaip tai paštą, valstybinį banką, namą gubernatoriui ir 
keletą kitų. Buvo net septynios cerkvės, daugiausiai pa
keistos iš katalikiškų bažnyčių. Vėliau pastatė gražų 
Soborą (katedrą), kurią Lietuvos valdžia pakeitė į Įgulos 
bažnyčią.

Katalikų bažnyčių taipgi buvo septynios, didelė šv. 
Jono katedra ir dvasiškių seminarija. Beveik visose baž
nyčiose pamaldos buvo laikomos lenkų kalboj, išskyrus 
parapijos bažnyčią ir katedrą, kur buvo vartojama lietu
vių kalba. 1

Kareivinės arba, kaip tada vadindavom, kazarmės, 
užėmė beveik visą Šančių priemiestį, kuris nepriklauso
mos Lietuvos lakais pasidarė pramonės centras. Mano 
laikais stambesnės pramonės kaip Kaune, taip ir visoj 
Lietuvoj, nebuvo. Kelios dirbtuvės švedų degtukų ir 
vinių fabrikas, keletas bravorų, degtinės varykla, kelios 
mažesnės Įmonės—štai ir visa Kauno pramonė. Tačiau 
prekyba buvo gana gyva. Kaunas, apart Vilniaus, buvo 
didžiausias Lietuvos miestas, ir žmonės iš visos apylinkės 
važiuodavo į Kauną, kad savo maistą ir kitokias ūkio gė
rybes išmainytų į reikalingus pabūklus ir prekes. Visą 
prekybą vedė žydai—visos krautuvės buvo jų rankose. 
Žydų prekyba tais laikais buvo tiek svarbi institucija, 
kaip ir caro valdžia.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
INDONEZIJA SKIRIASI

Indonezijos respublika pradėjo derybas su Olandija 
dėl formalio likvidavimo Olandų-Indonezijos unijos, ku
ri faktiškai jau yra mirusi, bet formaliai dar nėra panai
kinta. Indonezija nori savo santykius su Olandija tvar
kyti, kaip tai priimta tarp nepriklausomų valstybių.

•
JEMEN GAUNA “PARAMĄ”

Tarp arabų valstybės Jemen ir anglų protektorato 
Aden eina ginčas dėl kelių kaimų priklausomybės. Je
men birželio 24 d. paskelbė, kad Sovietų Rusija pasiža
dėjusi remti tą valstybę jos ginče su anglais. Ginčas eina 
dėl kelių vietovių, kur, spėjama, yra aliejaus.

•
DERYBOS DĖL TRIESTO

Italijos senatas davė savo sutikimą, kad Italijos vy
riausybė derėtųsi su Jugoslavija dėl Triesto ginčo likvi
davimo. Senatas 121 balsu prieš 85 pareiškė pasitikėji
mą Scelba kabinetui ir principe pasisakė už Europos ar
mijos sutarties patvirtinimą.

•
INFLIACIJA TURKIJOJ

Nepaprastas kainų kilimas ir. prekių stoka reiškiasi 
visoj Turkijoj. Vyriausybės svetimų pinigų (valiutos) 
atsargos greitai mažėja. Visame krašte dėl prekių trū- 
mumo atsiranda “juodasis turgūs.” Svarbiausioji inflia
cijos priežastis yra didelis importo perviršis, palyginus 
su eksportu. ,

AMERIKOS AMBASADA GVATEMALOJE

Paveiksle matosi Amerikos ambasados namas Gvatema
los mieste, kur dabar eina neramumai. Apie ambasadą 
sukinėjosi daug "pagalbinės policijos" (ginkluotų bolševi
kų), kurie buvo suareštavę vieną amerikiečių šeimą iš 4 
asmenų. Mūsų ambasadoriui John E. Peurifoy užprotes
tavus šeima buvo paleista, o "pagalbinei policijai" už
drausta slankioti apie ambasadą.

JUOKAIknygos ‘'Balta- _____
Malūnas.' J. Yanuš-'Rusijoje

ka. perskaitęs tą knygą ir'
radęs joje pavaizduota vėl-. . . . .J i, , ■ rau’ūsi vietos saviems reika-Pincuką. knvga su

|Yanuškos pastabas dėl Ka-j 
zio Bortuos
ragio

linuomuoju Farmą
Išnuomuoju fąnr.ą. ar.t pasės arba 

nuomai, 160 akrų. labai gera žemė. 
Išvietės N ereikalingos k*-.* trobesia, grx~ apyur.kė. Ra

Pilietis, užsukęs į riaoą, tei-
įyk-.ie adresu:

Mrs. M. Kabiuos 
R. 1

Cos&er. Mich.

,27, H
H

niūkšti Pinėuką. knygą atIikxi Jam apa:inio auk
degino, kad jo žmona pasi-‘što ^mojams paaiškina, kad 
skaičiusi nepasipiktintų. čia tokia vieta nereikalinga.

Suprantama. J. anuška. "Apačioje gyvena darbinin- 
nusipirkęs knygą, galėjo su kai. jiems nėra reikalo j išvie-
ja pasielgti, kaip savo nuo- tęs lankytis. Antrame aukšte n*šiy*. <n nietų amžiaus. t_:.u r.uo- 
J 1 , , . 1 . , 1 ..... . savą nasiį. kasuier. dirbu. Lai vk-savvbe. kaip tinkamas.'gyvena spartuoliai. jie neturi sunku namus prižiūrėti. Pra
diegiau pasielgė bolševikai ten vaikščioti. O trečia
Lietuvoje. šią knygą sukon- aukžte EJ'eoa enkavedistai, 
fiskuodami ir sudegindami, 
nors ji jiems ir nepriklau
sė.)

Rašytojas yra laisvas su-j -----
kurti vaizdus ir juose per- Vasario 16 
teikti skaitytojui simbolinė- bendrais išlaikymo ir auk-1 
mis formomis. (Simbolis—'dėjimo reikalais rūpintis;
sutartinis bet ko ženklas.’yra sudaryta gimnazijos ku-'

i vyzdžiui ąžuolas yra tvir-hatonja arba globėjų tary-

Reikia Šeimininkės
Reikalinga darbšti, švarą mėgs

tanti moteris r.au 30 ik: me:ų
amžiaus už šeimininkę. Es- vienas.

namus prižiūrėt: 
kreiptis šuto adresu: iŠ

VViliiam Makauckas 
6 Pulaski St.. Kingsu Pa.

jie nesivaržo iš viršaus.

Baltas Neskiria Atstovo

gimnazijos

p- ~--- j------ W— ----- O------ --- -- - f
tybės simbolis, lapė gudry-,ba. Joje numatytas atsto-t 

ir Balfui. bet jis iki šiol:

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialia: plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
nų. iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Tclef. 22. Pasraag. K bode lsiaad 

Adresas: State Šanatoriam.
W alinei Lake. Rhode Island.

Asumas: nuo Providence—2ų my
lios. nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson. Conn.,—10 mylių.

h

vasbės ir tt.)
Skaitytojas, jei jis tik yra tokio atstovo nėra paskyręs, 

prasilavinęs skaityti dau-'Jau paskirtieji kitų organi-

Svarbu šiuo metu tas, kad naujai idėjai bažnytinės 
vokiečių vyriausybė Vliko‘muzikos srityje. Tapę: 
kandidatą pripažino, neslpiežiumi, Pijus išleido baž-

muzikos

CuAr
GREITA PAGALBA

jūsų kojos dešra.
Vartok ZALB ir

niežti, skau- 
vėl šypsokis!

jnau negu •'šventųjų žyva-'zavijų atstovai (š. Antanai-;,'SSfiSil. ““S" 
simbolinę.,^. 0. Baėkienė. T. A.

vaizdų reikšmę, o,natoms. dr. A. Damijonai-!.-.jikian Prisiuntimą apmokam.
.. * Bradgetield Drug Co.

liept. 6. 46l Gregory St.

to
tus, supranta 
sutartinę 
tuo labiau, kai rašytojas dar 
apie tai paaiškina.

tis. J. Glemža. dr. V Liters-
kis. A. Survila ir kun. Si-i 

kreipėsi i‘
Bridgrport. Conn.

Gaila, kad J. Yanuška mukėnas* raštu 
knygą sudegino, iki galo jos Balfą prašydami nedelsiant 
neperskaitęs. Kitaip juk jis’paskirti savo atstovą, 
būtų 252 puslapy užtikęs,
Lad ir sekanti rašytojopo-
aiškinima:

pa- GVATE.MALOS KLAUSIMAS

REIKALAUJAME AGENTŲ
Didelė proga dėl moterų ir vyrų 

pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu
rėsi naudingą ir pelningų darbų, su 
geru atlyginimu. (2S,

DEKEVS PRODUCTS 
F. 0. Bo\ b6< Nuari 1. X. J.

reikalais 
kurią jis 

šventosios

turėti Bonnoj atstovą 
svarbu. Tuo faktu
ir Lozoraitis, kuns tariajpsfts pavadino

Wyoming valstijos gubernatorius C ’ “ ' J1-’ -- T —
skyrė senatoriaus pareigoms E. D. Crippą, i vieta nesenai ituvos reikalų gynėjas,j Mes nežinome, Kame via
nusižudžiusio demokrato senatoriaus Hunt. Naujus Bet jis ne tik ne-parašyta, kokia muzika ma

'sidžiaugia, jis net protes-lonesne Dievo ausiai, bet, 
Toks “šefo” žygis'kaip matome, Pijus X jai

NAUJAS SENATORIUS

yra nytmės
turėtų'atskirą encikliką.

"Ak. juk visa tai tiktai 
pasaka, kuri klaidina ir ve
džioja, kaip tą Girdvainį 
Pinčukas.

"Bet kartais ii' man tas 
Pinčukas pasivaidena ir at
rodo, tarytum tas Pinčukas ka 

kitas būtu, tiktai aš

PAIEŠKOJIMAI

publikonas senatorius duoda republikonams senate vieno' 
balso persvarą. Dabar senate yra republikonu 48, demo-' ,U. ‘
kratų 47 ir 1 nepriklausomas.

VĖŽYS IR TABAKAS

Anglijos “Medical Journal” skelbia, kad Anglijoj 
nepaprastai padidėjo mirtingumas nuo plaučių vėžio 
tarpe rūkančių gydytojų. Gydytojai plaučių vėžio ligos

Įvra neleistinas ir griežtai Įdaug dėmesio kreipė ir ja 
daugiau rūpinosi negu ki
tais, mums atrodo, daug 
svarbesniais reikalais.

Juk katalikiškas tautas 
tebeėdė užsilikusios negero
vės, Jų tarpe viešpatavo 

Keistas, pasakysite, klau-'seni nesusipratimai. Prisi-

i smerktinas.

KUO ŠVENTIEJI 
RŪPINASI

plitimą riša su tabako rūkymu. Pačius tyrinėjimus tuo simas. kuo šventieji rūpina-1 minkime kad ir lietuvių-len-
klausimu darė du žymūs anglų daktarai ir nustatė taba-!si ir kuo 
ko kenksmingumą. - ,

r......... ....nesirūpina. O iš kų
tikrųjų tas žinotina ir pap '

santykius. Prisiminki
me, kad kaip tik katalikiški

Šitaip Atstovauja Lietuvai
Ir mūsų skaitytojai žino,J Vlikas, negalėdamas 

kad kažkur surašytais “Ky- Lozoraičiu susitarti ir paty- 
bartų aktais” pasirėmęs,'ręs, kad prie Vakarų Vo- 
“diplomatų šefu” pasivadi- kietijos vyriausybės nėra 
nęs Lozoraitis skelbiasi esąs joks Lietuvos atstovas pri- 
aukščiausias Lietuvos atsto- statytas, paskyrė savo dele- 
vas ir su mūsų Vyriausiu gatą su teise atstovauti Lie-Į y * 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- tuvos Respublikai. Vokie-1

rastiems žmonėms. (kraštai laukė ir negalėjo su-
Imkime pavyzdžiui nors laukti žemės reformos ir

•ir pačiu paskutiniuoju laiku tinkamesnio kitų svarbių 
šventuoju paskelbtą popie-[reikalų sutvarkymo, todėl 

j žiu Pijų Dešimtąjį. (tuose kraštuose vargo buvo
PU( Šis, šių metų gegužės 26 j daug daugiau negu kitur. 

’ d. šventuoju paskelbtasis Bet visais tais reikalais, at-
popiežius, Kristaus vietinin
ko soste sėdėjo nuo 1903 
metų iki pirmojo pasaulinio

tetų nesuranda bendros kal
bos. Lozoraitis teigia, kad

čių vyriausybė tą atstovą, 
dr. P. Karveli, pripažino ir

ir reikalui esant skirti kur.jis pradėjo eiti savo parei-
nors atstovą, tik jis tegali 
tą daryti. Vlikas norėjo, 
kad tokie atstovai būtų ski
riami bendrai, bet galų ga
le sutiko, kad bendrai su
tartą kandidatą pristatytų 
vienas Lozoraitis. Lozorai
čiui ir tas nepriimtina.

Paskutiniu metu kilo gin
čas dėl atstovo paskyrimo 
prie Vakaru Vokietijos vy
riausybės.

gas.
Kai jau tas Įvyko, Lozo- 

į aitis Įteikė vokiečių vy
riausybei formalų protestą 
dėl to paskyrimo.

ikoma, kad i popie
žiaus būstinę Vatikaną su
plaukia patikimiausios ži
nios iš viso pasaulio kraštų 
lir kad popiežius apie pasau
lio Įvykius yra geriausiai in-

(Atkelta iš 2 pusi.)
Gvatemalos demokratijos

nelaimė \l*a ta. kad jos-va- Paieškau savo vyro Adonio Pet- 
dovai nesugebėjo atsiriboti • ”“.sko PelncKuris p™“*® J «salino 191o metais. Girdėjau, gyve-nuo maskvinės diktatūros į na Detroit. Mich. Prašau jį aui-
- i- • i . ... .n___>» t. .^i 'liepti, nes yra liūdna žinia. JeiguSalininkų taikos. Ta tal-jj ta^ Žino. gyvą ar mirusi esant.

pranešk it—atlyginsiu.
'talkos.” Ta tal- 

šiandien Gvatemalai jau4 
o atei-ne kas kitas būtų. tiktai aš davė pilietinį karą. 

pats, kuris ne kartą būda- tyje ten gali ir vėl grįžti 
vau apgautas per savo [dvarininkų šeimininkavimas 
lengvatikiškumą.
malūno sparnus uz veją
paskui pamatęs, kad akiplė-j —ab.
šiškai esu išnaudojamas, su- 
Dvkdavau. keršydavau ir

— -----r—............ —........... ............
sukdavau Iar kokia nors kitokio plau- 
už vėją. i ko diktatūra.

----. - . i vien Kennsvivanijosjuokdavausi, nugalėjęs savoj ,9-4 69 m,.
piietimnką. jlionai galionu valgomųjų ledų“ ’iitir ic 7mnn-ine čir.'

rodo, popiežius savo galvos ”• 
daug nesuko.

Jis atleido kapelos vado
vą dėl jo priešingų pažiūių 
muzikos srityje, bet jis ne- 
isakė katalikiškiems valdo
vams pravesti žemės refor
mos, kitais būdais paleng
vinti plačiųjų minių gyve
nimo, neuždraudė savo ku-

juk iš žmogaus šir-:(jce 
dies kalba pasaka, todėl ir 
sužavi.”

Tada J. Yanuška būtų gal 
pajėgęs suprasti, kad kny-į 
ga yra parašyta liaudies pa-' 
davimų motyvais.

Svetimos nuomonės nea- I
pykanta, fanatizmas, iš ku-; 
rios pusės jis bepasireikštų.' 
yra žmogaus tamsumo ženk
las.

Aš netikiu nei tokių vel
nių nei tokių dievų buvimu, 
kokius mūsu tamsiai Rau

gai šonų 
cream).

vaisrijoj

Atostogos Atlantic City!
Praleiskite savo atostogas šia 

vakarą puikiai apšviestame A*- 
antic City mieste, kuris mini savo 

100 metų sukaktuves. Matysit 
kas vakarą nuo mūsu porčiaus 
gražiausias ugnis < fireworks l, 
bus daug visokių kitokių įvairu
mų šią vasarą. Taipgi turėsit 
progos susitikti su kitais lietu
viais mūsų gražiame Dream View 
Guest Home. Galima naudotis 
virtuve, indai parūpinami. Rašy
kit tuoj pat. užsisakykit vietą. 
Rašykit ar telefonuokit:
Mrs. Ytolet Rakiis. 123 Atlantic 
Ate.'. Atlantic City. *f. 
fonas Atlantic City »-2338

formuotas asmuo. Jei tas nigams kitas tautas nutau-
tiesa. tai popiežius Pijus X 
galėjo iš anksto žinoti, kad 
pasaulis yra visuotiniojo

Mes jau ne kartą esame gaisro išvakarėse ir todėlImesio

tinti, krauti turtus ir tt. 
žodžiu, man atrodo, kad

Pijus X daugiau kreipė dė-

Elizabeth Petrauskas 
10746 Edbr<>okr Avė. 

Chicago 28. 111.

128)

Paieškau mano dėdės Ignaco Jan
kausko. kilusio iš Užvenčio miesto. 
Siauliųa pskr. Paieško Adelė Ged
rimas. duktė Marijonos šiaulanskai- 
tės. Pranešti:

Adelė Gėdinimas 
Curupayty 3676 
Valentin Alsina

Gran Buenos Aires. Rep. Argentina.

Paieškau savo dėdės, motinas bro
lio. Jurino. Pirmo vardo nežinau. 
Kilęs nuo Raguvėlės. Panevėžio 
apskr. Apie 1910 metus gyveno 
Gardner, Mass.. o paskui išsikėlė ne
žinia kur. Mano motina Antanina 
buvo ištekėjusi už Petro Simanavi
čiaus. Kas žinote apie Juriną arba 
jis pats atsiliepkite adresu: (27)

Mrs. Bronė Yuškienė 
65 Peabody St.
Gardner. Mass.

APSIVEDIMAl
Noriu susipažinti su Amerikos lie

tuvaite. 24-30 metų amžiaus. Aš 
esu virš 30 metu. ramaus būdo. są
žiningas. Susitiksim, pasimatysim, 
patiksim. apsivesim. Rašykit adresu:

Br. Ramūnas
6191 Cote St.. I.uc. ApC,. 407 

. Mtmtreal, Que.. Canada.

pareiškę savo nuomonę, kad 
Lozoraitis nėra joks teisėtas 
Lietuvos atstovas ir nenori
me gilintis, ar dr. P. Karve
lis buvo tinkamiausias kan
didatas. Ne tas svarbu.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

savo veiklą turėjo vairuoti 
turėdamas galvoje tą besi
artinančią katastrofą. O 
pažiūrėkime, kuo labiausia 
buvo susirūpinęs Pijus X.

Kun. K. Senkus “Muzikų 
Žiniose” sako, kad popie
žius Pijus X visų pirma 
ėmėsi reformuoti bažnytinę 
muziką.

Kun. Senkus rašo: “Pirm 
risų kitų dalykų, disciplina- 
inių ar doktrinalinių, litur

ginės muzikos reformos 
jis (popiežius) ėmėsi dėl 
to, kad to reikalavo Bažny
čios aukščiausias tikslas: 
Dievo garbinimas, kuris 
ypatingu būdu yra reiškia
mas giedamoje liturgijoje.”

Kun. Senkus toliau pasa
koja, kad šventasis popie 
žius dar Mantuos vyskupu 
būdamas, jau rūpinosi baž
nytinės muzikos reikalais. 
Jis atleido katedros kape
los dirigentą Campiani, ku
ris buvęs žymus muzikas, 
bet priešingas kiekvienai

į paviršiaus dalyku 
o ne esminius, dėl kurių 
žmonija ir jo laikais ken 
tėjo.

Tuo visur naudojasi ko
munistai savo Įtakai plėsti. 
Įsidėmėtinas reiškinys: ir 
šiandien katalikiškuose kraš
tuose komunizmas yra stip 
resnis, negu nekatalikiškuo
se. Galvoje turiu dar lais
vąjį pasauli, o ne tą, kuris 
komunistu valdomas.

—N.

džiai kadaise i galvas kalė,)------ -—
užtat bažnytinių davatkų į SENIEJII 
supratimu esu bedievis (ir 
užtikrinu, kad nemažesnis 
už J. Yanušką!), vienok aš 
"Baltaragio Malūno” nesu
deginau ir nebijojau duoti 
ir savo žmonai pasiskaityti 
apie liaudies pasakų moty
vais vaizduojamą velniūkš
ti Pinčuką. Aš ir mano 
žmona esame laisvamaniai, 
bet ne fanatikai.

Mąstytojas.

R
LAIKAI

Grįžta laikai, kurie pradžioje šioj 
amžiaus atsižymėjo labai žiauria ne
tolerancija. boikotu, niekinimu in 
1 ruvir.ais puldinėjimais tų. kurie 
(irisą kitaip galvoti, negu lietuvių 
kunigai galvojo: ir tą grįžimą aiš
kiai parodo naujųjų kunigų puolimas 
ir boikotas savaitraščio VIENYBĖS, 
Kurie norite matyti tuos laikus tik
rus ir palyginti juos su darbartiniais. 
įsigykite knygą ŠI.IUPTARN'IAI. 
kurioje jie labai vaizdingai aprašyti. 
662 pusi., kieti viršeliai, kaina tik 
3 doleriai. Rašykite: Dr. Alg. Mar- 
gens. 332.7 So. Halsted St.. Chicago

NAUJIEJI 
IR KUNIGAI

mo.

NERVINĖ

8. III. )3rt»

Alesander’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 suirimų, 
galvos skaudėjimų, 
kviišimų. isterijos, 
rūpesčio. susikrimti-

hemiegės. karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams, šios gyduolės kai
nuoja 65.Ū0 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadwav 

South Boston 27. Mass.

VLIKO PIRMININKAS 
PAS VICEPREZIDENTĄ

Išsigando Velnio
Yra dvejopų davatkų. 

Vienos tiki raguotais* vel
niais ir barzdotais dievais, 
gi kitos—kad velnias nera- 
guotas, o Dievas nebarzdo
tas. Tačiau abidvi davat
kų rūšys neapkenčia kitokių 
Įsitikinimų, yra didelės fa
natikės.

Šios dvi davatkų rūšys 
man prisiminė perskaičius 
š. m. “Keleivio” Nr. 24 J.

Vliko pirmininką M. Kru 
pavičių priėmė ir Amerikos 
viceprezidentas Nixon. Kru
pavičius padėkojo jam už 
teikiamą paramą Lietuvos 
laisvinimo bylai ir prašė 
perduoti padėką ir sveikini
mus {Rezidentui Eisenhou- 
er. Krupavičių pas Nixon 
lydėjo ALT sekretorius dr. 
P. Grigaitis, ižd. Vaidyla ir 
Informacijos Centro vado
vė Kižytė.

K. Zaikauskas susirgo ir 
Washingtono priėmimuose 
negalėjo dalyvauti.

Gera knyga—ištikimiau
sias mūsų draugas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS J BENDRĄ LIETUVYB6S DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Ameri’/oje, tat 

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 
įstojamiems. Pasinaudokite proga.

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

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

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

1



Puslapis Aštuntas
MIRĖ ŽYMUS BOSTONO PASAULIO GALO NEBUS 

i! MOKSLININKAS
Bostonan vadinamosios 

Jahvės liudininkų sektos na-

Penktadienį Mirė Tais birželio 2 d. Mirtis jį mokslininkas,
n i rz * Hštiko V

♦k
KELEIVIS, SO. BOSTON

PAWTUCKET, R. I.

Mirė W. J. Rogers
Birželio 25 d. po ilgos li

gos mirė William J. Kogers,
Staiga mirė dr. Kari

Compton, buvęs ilgametis'riai buvo susirinkę konven-
Massachusetts technologijosįcijos. Spėjama, kad kon- 355^ Ave^Ve-

|inst.tuto prezidentas, žymus venc.joje dalyvavo apie 10,- «njs buvQ kUęs ~ Kaun0

Nr. 26, Birželio 30, 1954
LIETUV1Ų MELODIJOS 

VALANDA 
Populiariilco* Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nuo 11 

iki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 
klc.

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

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

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

ir nuo 7 iki 8

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

Kulbkoas, Krikščiukaitis, Jan
kauskas, Baranauskas, Bogušas, 
Miliūnas. Žilinskiene, Levickie
nė, Norkūnienė, Bobelienė, Ka
valiauskas, Jankevičius, Čepas, 

'Matulaitis, Valadkevičius, Kur- 
kutis, Dapkūnas, Staniškis, 
Šaulys, Šmitas, Jankus, Norei
ka, Vasiliauskas, Galdinas, Gim
butienė, Gimbutas, Gimbutaitė, 
Šimoliūnas, Kuodis, Jurienė,

. . . , . ... . labai dau? ,s i,>1'S"SUJ'<: i Ameriką atvyko prieš 45
os sulaukus b3 metų prisidėjęs pirmajai atomo Tai savotiška sek a. Ji me(us PaskutiniJsius 37 

» amžiaus. Apie velionies gy- bombai išrasti ir daug nusi- skelbia pasaulio galą, bet, metug gyveno pawtUckete 
|venimą, tikimės, bus para-įpelnęs atominių ginklų iš- sako, pasaulis nepaskęs ug-jif dirbo Arbeka Webbin<^ šidlauskas’ Garbinienė, Kalvai 

birželio 25 įyta plačiau. Velionis lai-Vystymui. |nyje, jis tik bus išvalytas Co palaicjolas Notre Dante tis’ Averkienė’ Skudžinskaitė,
buvo sudegin- nuo pikto, Kristus taps vie- kapįnėse

Povilas Kručas.

vystymui.
Jo kūnas

ligoninėj mirė mūsų draugelio 28 d* 2:30 vai. iš'jtas, ir pelenai išbarstyti mi 
gas Povilas Kručas. Prieš Kraw laidotuvių ištaigos i neto instituto kieme.
dvi savaites jį ištiko smūgis,'Nonvoodo kapines. j --------------------------
kraujo išsiliejimas smegeny-1 Velionies Povilo asmeny-j

Penktadieni, birželio Zo gyta plačiau. Velionis lai , 
d., 9 vai. vakaro Norvvoodo dojamas šį pirmadieni, bir-Į

nintelis valdovas, pakeitęs( £aiįk0 
visus žemiškus valdovus, ir

(Stundžia,
Gustaitis,

Liepas, Gedmintas, 
Giedraitis, Lebutis,

žmoną Ameliją, vaulauskas, Matjoška. Pakšys
. , - - 1S.’ 111 vieną sūnų ir tris dukteris.’spirauskas. Keblinskas, Ausie-tada žmones gyvens tuks- i __ :____  j.„- ______ - ,, , , ,
tančius metų
mingai.

ramiai ir .“Lietuvoje yra dvi seserys ir i jus, Mockus, Janeliūnas, Ged- 
iai'|du broliai i—..-- — iz—z-—. , , , - ; Rūsv Sprogo Bomba

se, ligoms buvo nugaben-'je ‘-Keleivis” netenka vienoj _____
tas tuoj pat į ligoninę ir po jš savo šeimininkų (trustee).Į šeštadienio naktį SamL.T°6 seklos,r;ariai nep!’ipa' Žuvo Studentą* Adomaitis
dviejų savaičių ir vienos Tose pareigose draugas Sįpįerman gyvenančio 5 zlsta nei peklos nei skais- ______

~ -•-= Prieš mir-'Kručas buvo nuo 1945 me- Parker St’.. < hZ!“ „,mn tykios, neturi nei kunigų'dienos ten mirė.
ti ligonis buvo suparaližuo-*tų liepos 1 d. iki savo mir-
ta>- (ties ir, kol sveikata leido, dėl kurių nukentėjo ne tik tarnauti

Velionis Povilas įlgus’uoliai rūpinosi savaitraščiob-ūgis bet aplinkinių namų-Serbtl
metus gyveno Nonvoode nfieikalais. bangai ir kitkag> 0 svarbiau.»nes Diev

ir

rūsy Įvyko keturi sprogimai. : nei bažnyčių, jie atsisako

jmin,
Įžius.

Skaudi nelaimė ištiko
vvorcesteriečius Antaną

buvo veiklus vietos 
menės gyvenime. Jis 
LSS 133 kuopos narys

visuo-| -Keleivi” laidotuvėse at- 5ia< 
buvo stovavo drg. S. Michelsonas. žmonė 
ir sa-,prįe velionies karsto

Gedminas, Kerulis, Gegu- 
Santvaras, šapalis, Valen

tienė, Kontautas, Bendorius, 
Vileišis, Lintarius, Vasiliaus
kas, Lušienė, Bajerčius ir Ja
nušauskas.

Viso surinkta $-360.20.
Dalis aukotojų nepranešė sa- 

pavardės, kitų nebuvo gali-

“jkariuomenėj
valstybinę vėliavą, mobįbo katastrofoje žuvo jų* 
ivo karalyste tėra - lic Antan.,c

Nellie Adomaičius: auto

staiga iš miego prikelti,
turėjo didelio išgąs- Šutina

... . ...... Daug kas pamanė,
v o laiku veiklus socialistimoj‘-Keleivio” buvo sudėtas gė-’kad jau karas prasidėjo, 
judėjimo dalyvis. Jis yra ]ių vainikas. 1 Siiberman yra bokso
daug kaitų daljvatęs L. _ ------------------------- [rungtynių organizatorius.

Dujų Kaina Paliks Ta Pati'

dangai ir kitkas, o svarbiau- . sūnus Antanas, Massachu-;
'»1.,\,a „..iv.nilviena ir tik jos vėliava tėra Univereitet0 medieinos|m viėnaT

nuo CIO.

, , aukotojas prašė pa-
.Studentas. Kaliu SU juo ŽU-.var(Jės neskelbti. Įteikė voką su 
’vo ir jo draugas Fagan, taip|$20 prel. Krupavičiui, 
pat studentas. Nelaimė įvy-j Aukotojams ALB dėkoja.

orgamza-suvažiavimuose ir 
cijos apskrities konferenci
jose. Be to, velionis leng
vai valdydavo plunksną ir 
yra daug bendradarbiavęs 
“Keleivy,” seniau Brookly- 
ne ėjusioj “Naujojoj Gady
nėj” ir “Naujienose,” ypač 
jis griežtai pliekdavo bol
ševikų Įvairius pasigyrimus.

Boston Consolidated Gas 
Company, kuri teikia duja

Pasileidėliai Nerimsta

VISI 1 ŽUDYNIŲ IR
TRĖMIMŲ PARODĄ ko jiems vykstant į mokyk-

--------  lą pasitarti su savo profeso-
Liepos 3 d. (šeštadienį),'riais kitų metų mokslo rei-

3 vai. po pietų Tautinės Są- kalais. 
jungos namuose, 484 E. 4th

Esame rasę» kad ir Bos-§t., So. Bostone, atidaroma
Bostonui ir apvlfnkės mies-tone pasil<:idėh,ai. vaikai ^“ baisiųjų žudynių ir trėmimų 
teliams. siūlė pakeisti duju X° pikt0,m,Įs lsdaig°mls Pn~ paroda, kuri bus atidaryta

Vis Dar Ieško Siūlo Galo

kainas. Pagal 
mą dujų kaina 
vartotojams, tai yra

pakeisti duju . x... idaro didelių nustolių..ta pakuly-, Paskutinis jų ..žygdal,_

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

Bolševikus velionis Povi 
las pažinojo labai gerai. Tik 
kilus Rusijos revoliucijai 
velionis Povilas, kartu su 
vėliau 'iš Norwoodo nusikė- 
lusiu i Chicaga Abeku-Ake- 
laičiu (prieš kelis metus žu
vusiu gatvėkario nelaimėj) 
buvo nuvykęs i Rusiją. -Jie

pasius-j
mažiesiems', .... . „

kurie buvo ”uzPuoIimas ant
dujas vartoja tik virimui, JamalcaPlai" nauJal pas“‘ 
mėnesinės sąskaitos padidė- !>ign«ų butų namų. Is-

r r • j • 'daužydami jų langus, nu-Keliomis dešimtimis cen- ... . ’ .. , - - „ , plėsdami vamzdžius ir gnn-stambiesiems vartoto- , . , . . & ._ ,dis, 'sudegindami virtuvesjams jos sumažėtu . ’ . . _'įrengimus ir tt., pridarė

. tų 
tų. o

umažėtų 
Bendrovė galvojo tą pa

keitimą pradėti taikyti nuo 
liepos 1 d., bet viešoji ad-

įr
nuostolių per 840,000.

Tas vaikų piktas išdyka
vimas tikrai verčia pagal-ministracija jo vvkdvma su-, 

laikė iki kitu metų gegužės?0.1 rap!e
vyko per Sibirą ir Sibiro.! Mat, norima tą pa- Pasalinn- .

ntigp etobčin Knląz>v b yra ir tėvu, bet ir tėvai vie-
kišką revoliuciją. Abu pa-bi-t; ni bus bejėgiai, jei visuo-

pnemones jiems 
Daug čia kaltės

Pa"įrvti viešus apklausinėjimus 
sipiktinę iš ten grįžo, bet ne y“ 
abu lygiai bolševizmą ver-' 
tino. Povilas Kručas, susi-j 
pažinęs su bolševizmo prak-j 
tika. pasidarė bolševizmo 
priešas, o Abekas-Akelaitis; 
pabėgęs nuo bolševizmo,

Naujas “Darbas”

Išėjo naujas 
nalo numeris.

Prieš 4 metus Bostone 
įvyko retas apiplėšimas— 
(pagrobta per milioną dole- 
jrių ir plėšikai iki šiol neiš- 

Apie tuos komunistų žvė- aįgkinti.
Prieš porą savaičių Dor- 

chestery buvo pašautas tū
las O'Keefe. Policijos su
gautas šovėjas prisipažino

iki liepos 11 d. nuo 10 
lyto iki 9 vai. vakaro.

vai.

riškus žiaurumus ir seniau 
čia gyvenantieji lietuviai 
yra girdėję, o vėliau atvyku-

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

* PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

sit :
FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

šieji juos patys mate, o 
daug kas ir savo kailiu paty- kad jįs yra pasių5tas į§ New
re. Pamatyti tuos komunis
tų vykdytus ir dabar tebe
vykdomus žvėriškumus nai

Yorko tą padaryti, nes 
O’Keefe perdaug kalba 

įapie minėtą apiplėšimą. Su-1 •• 1“ X * <kiekvieno pareiga. Sakome prask, jįs gaiį atiaengti tų 
pareiga, nes, pamatę tuosjpĮ^jkų pavardes.

mene ir viešoji administra- mu 
i ei ja tuo nesirūpins.

Namaksiu Duktė
Nancy Susižiedavo

‘Darbo” žur- 
-Jame daug Ponai Namaksiai paskel-

pasidarė bolševizmo propa- Įdomių straipsnių. Kaina tik’bė savo vyresnės dukters 
guotoju čia Amerikoje. (25 centai egzemplioris. Ga- Nancės sužiedotuves su Ri- 

Povilas Kručas buvo ku- Įima gauti ir “Keleivio” ad- chardu Stedmanu Chaloffu.
piškėnas, gimęs 1891 me- ministracijoj. įTa proga jų namuose, West

V A S zt ROTOJ Al, D Ė W ES 10.'
Valerija Norvaišienė kviečia visus Į savo vasarvietę 

West Hyannisport, t apė Cod
Ten rasite tikrą poilsį ir sveikatą: gražius kambarius, 

puiku lietuviškai pagamintą maistą, primenanti Palangą 
pušyną ir visoj Amerikoj žinomą
dimi su visuomet šiltu vandeniu.

Roxburyje, buvo 
j iškilmės, kuriose 
5 įapie 100 svečių.
5 imaksytė labai 
• ‘dė. Jaunesnioji

Važiuoti iki Hyannis miesto centrinės gatvės. Main St. 
Ta gatve ir jos tęsiniu. Craigville Beach Rd.. iki Centerville 
Avė., kurios kairėj pusėj penkta iš eilės pilka, dviejų aukštų 
vila “NIDA” jūsų laukia. Atstumas nuo Hyannis miesto 
centro apie 2 mylios.

I Hyanis galima vykti autobusais, traukiniais ir lėk
tuvais. Taksi nuo stoties iki vilos kainuoja apie SI.

Smulkesnių žinių teirautis: 536 E. Broadvvay. South 
Bostone. Tel. SO 8-5461.

suruoštos 
dalyvavo 
P-lė Na- 

gražiai išro- 
pp. Na-

j; maksiu duktė, Doloresa,
yra jau anksčiau ištekėjusi. 

Craigville Beach paplū- J .Dabar prie tėvų liks tik sū-
*.!nūs, pats jauniausias.

Į

—M.

r

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

Nieko Neveik Įmokėti 1 
Išsimokėt Per 
Pilnai Garantuotas

3 Metus! $250
Pilnai Įtaisytas

/MIT/EB II PATINO CO.
Tel. GE 6-1201

Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno farmoie. 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 Į: (26)

Mr. F. Rožėnas. 488 No. Main St.. Raynham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

aiškius Įrodymus, geriau ga
lėsime kovoti su komuniz- 

bus lengviau ir sa
vo pažįstamiems amerikie
čiams išaiškinti, kas yra ko
munistai ir kas laukia jų, 
jei komunistai ir čia uždėtų; 
savo leteną.

Jei tą parodą galėtų pa
matyti ir eilinės komunisti
nės davatkos, tikime, bent 
dalis jų tikrai praregėtų, 
nes pavyzdžiai yra geriau
sias Įtikinimo būdas.

Į parodos atidarymą pa
kviesti gubernatorius, ma
joras ir visų laikraščių at
stovai.

Įėjimas nemokamas.

Peršautas O’Keefe, maty
ti, savo draugų yra paslėp
tas ir gydomas. Policija 
sako jau sužinojusi ir gy
džiusio daktaro pavardę, 
susekė ir O’Keefe draugę, 
kuri spėjama žino, kame
yra sužeistasis O’Keefe. 
Tai šviesiaplaukė Helen 
Priscila Poškus, kaip mato
te, iš pavardės turėtų būti 
lietuviškos kilmės.

Policija vis dar aiškina 
ir tikisi surasti siūlo galą 
Daug visokių nusikaltimų 
paaiškėja, kai jų vykdytojai 
pradeda savo tarpe nesutik- 
jti, vienas kitam koją kišti. 
Gal ir Brinks apiplėšimo

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

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

Steponas Minkus.

Parduodamas Restoranas
Su 7 Dienų I.ikierių Laisniu

Yra visų gėrimų ir valgių laisnis, 
7 dienas atdaras, su geru namu (be 
gyvenamo buto), vieta šimtui sėdin
čių žmonių, daug vietos mašinoms 
parkinti. gerai einantis biznis, par
duodamas tuoj pat. Kreiptis: 189 
Broad St.. Bridgewater. Mass. Te
lefonas: Bridgewater 4673. (28)

Paroda rengia A. L. Tau- dalyviai dėl ko nors pradė

Mass. Legionieriai
Smerkia Komunistus

tinės Sąjungos Bostono sky
rius.

Išvažiavo Melstis

ję nesutikti, 
duos.

patys save iš-

Praeitą savaitę arkivys-J 
kūpąs Cushing su 300 mal
dininkų išvyko pasimelsti i 
Romą ir pasidairyti Euro
poj. Su jais išvyko ir majo
ras Hynes.

Massachusetts valstijos le
gionieriai birželio 24-26 d.
Įvykusiame Pittsfielde sei
me priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią Sovietų val

ias ir reikalaujančią, kad 
Amerikos vyriausybė tuoj 
nutrauktų su jomis diplo
matinius ir prekybinius ry
šius. Be to legionieriai rei
kalavo, kad pilietybė pa-ky°Pas_ se\me J^vavo 
lengvintomis 
tų duodama
kurių vaikai žuvo tarnau

dami šio krašto ginkluotose 
'pajėgose.

Šių metų komandieriu iš
rinktas Charles N. Collatos, 
graikų kilmės. Stepono Da
riaus postą seime atstovavo 
Jonas -J. Romanas ir Juozas 
Adomavičius.

Bostoniečiai SLA Seime

Bostono ir priemiesčių
g‘ sevičius,

sąlygomis bū-lMockus’ A- Mockienė, dr. 
tiems tėvams, A‘ Kapočius, V. Amsie, J.

Arlauskas. B. Kapočienė, B. 
Stravinskienė, V. Yankus,
S. Bud vitis, M. Michelsonie- 
nė, J. Gedmintas, P. .Jan- 
čauskas, J. Tumavičienė, A. 
Kalinauskienė, J. Jankaus
kas, dr. D. Pilka, A. Chap- 
likas.

Dr. Kaupi* Išvyko
Namal Pardavimui

Parduodami 3 namai: 4 apart- 
mentų 87.500 moderniškas; 4 
apartmentų $5.300 bargenas irjdas Kaupis, dalį savo trum 
io apartmentų už $16.500. Ge- pų atostogų praleidęs Bosfo
ras investmentaa. Kreiptis te-'ne, O kitą dalį Rockfort’e, 
Icfonu: GArrison 7-8086. (27)įMass., sugrįžo į Hanoverį.

Hanover, N. H., veteranų 
ligoninės gydytojas dr. Vla-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roibury, Mass.

i -

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY A pa ra ta 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

BUTAS NUOMAI
Išsinuorrrtioja 5 kambarių butas 

Dorchesteryjc. geroje vietoje, su šil
tu vandeniu, bevaikei šeimai. Kreip
tis į “Keleivio“ ofisą, 636 Broadvvay. 
So. Bostone. (28)

PARDUODAMAS NAMAS IR ŽEMĖ
So. Bostone, netoli jūros, parduo

damas namas ir du žemės lotai prie 
jo. 4-5-5 kambariai, šiltas vanduo, 
baltos sinkos, trečias aukštas gali 
būti laisvas per 30 dienų. Geros nuo
mos (rendos). Prašo 89.500. Šauki
te SO 8-5861.

AUKOS
Surinktos Bostono Lietuvių 

Bgndruomenės suruoštame 
Birželio Įvykių Minėjime

$10 aukojo Valickienė.
Po $5: J. Roman. B. Paliulis, 

kun. Vembrė. K. Vembrė, A. 
Baika. Tumavičienė, A. Januš
ka. inž. Skudžinskas. prof. Bir 
žiška, Zarankaitė, Pešėnaitė. 
Kuncaitis, B. Veitas, Puzinas 
Vasiliauskas. J. Kapočius. R 
Veitas ir Vasiliauskas.

Po $3: Simonavičius, Dr. Ra- 
Janavičius, Kleinas ir

K. Merkys.
Po $2: kun. Yla. Juknevičius

Gedminas, V. Izbickas, Šmitas, 
Kapočienė, Eitavičius, Lepeška. 
Ivaška. Vaitkevičius, Kazlaus
kas, Brazdžionis, Strazdas, Ve
nys, Lembertas, *Stelmokas, 
šalna. Tumas. Čepėnas, Micke
vičius. Averka, Lendraitis. Ci
bas, Tamošaitis, Roslavičius. 
Jokūbaičiai, Tuinyla, Končius, 
Račkauskas, Mališauskas. Lap- 
šys, Kriaučiūnas, Kleinas.

$1.50 I/eimonas.
Po $1: Andrius. Rudis.Stilso- 

nas. Pinelis, Kubilius, Morkve
nas. Strasauskas. Užėra. Ado
mavičius, Veliena, Vojamiene, 
Leškalnis. 'Vitkus, Lūšys. Kala
dė, Omesla. Lauruti^, Kazlaus
kienė. Gaidienė. Rolavičienė. 
Šidlauskaitė, Aleksandravičius,

Parduodamas Namas
Trijų šeimų. 4, 4 ir 5 kamba

rių namas su šiltu vandeniu, 
baltomis sinkomis ir pečiais, 
parduodamas tuoj pat. Kreip
tis vakarais po 6, šeštadieniais 
ir sekmadieniais visą dieną 5*/2 
Grimes St., So. Bdstone, trečia
me aukšte. (26)

Išnuomuojami Kambariai
Farmoje. gražioje vietoje, netoli 

miesto, išnuomuojami mebliuoti 
(furnished) kambariai. Daugiau in
formacijų iaišku. Rašyti: 

John Katunas 
Route 9

VVestboro, Mass.

(28)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

oocoooooooeoooeeooeoooc
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9

Seredomis:
Nuo 9

ryto iki 7 vakaro 

ryto iki 12 dieną

Broadway447
SOUTH BOSTON, MASS.

seoeeeooeeeeeoeeeooeeeoee

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 29 metų.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, t&rpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




