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Amerika Išvarė Tris Rusų 
Diplomatinius Šnipus

Rusija Atsikeršydama Išvarė Du Amerikos Diplomatus; 
Amerika Neskelbė Rusų Diplomatų Šnipinėjimo, kad 

Nedavus Rusams Progos Keršyti, bet Rusai Su
galvojo Kaltinimus Prieš Amerikiečius 

Diplomatus

Kompanijos Bijo 
Socialinių Draudimo

Valstybės departamentas 
skelbia, kad trys rusų aukš
ti diplomatai nesenai buvo 
išvaryti iš Amerikos už šni
pinėjimą. Buvo išvaryti: 
komandierius Igor A. Amo- 
sov, Aleksander P. Kova- 
liov ir pulkininkas Leonid 
E. Pivniov. Du dipiomatai 
buvo Sovietų ambasados 
Washingtone nariai, o A.P.1 _
Kovaliov buvo antras sekre-j ..TV kompanijų atstovas 
torius Sovietų delegacijoj kad aukštos senat-

RUSŲ TANKERIS KINŲ NELAISVĖJE FORMOZOJE» -».....-:-K ■ • • T'-r*'-5- r.MA’l-

... - . ...... s--
Rusų tankeris (aliejaus laivas) “Tuapse’’ pateku i nelaisvę pas kinus nacionalistus For- 
mozoje. Kinai laivą suėmė jūroje ir parsivarė namo; jie sako. kad laivas gabeno avia
cijos gazoliną kinų komunistams. Kinai gazoliną iš laivo pasiėmė sau. o laivą žada 
grąžinti rusams. Rusija dėl to iaivo arešto protestavo Amerikai ir žada “imtis prie
monių'* savo laivus ties Formoza saugoti.

Prancūzai Skubina Indokinijos 
Karo Paliaubas

Ženevoj ir Indokinijoj Eina Pasitarimai dėl Karo Sulai
kymo; Jau Sutarta Pasikeisti Sergančiais ir Sužeis

tais Karo Belaisviais; Prancūzų Traukimasis
Indokinijoj Palengvins Susitarimą

Gyvybės draudimo kom
panijos per vieną savo kal
bėtoją pareiškė kongresui, 
kad socialinis draudimas 
gresia gyvybės draudimo 
kompanijų ateičiai ir “vi
sam kraštui.”

Gen. Clark Tikrins
Šnipų Organizaciją
Buvęs prezidentas Hoo- 

ver praneša, kad jis pasky
ręs komisiją priešakyje su 
generolu Mark W. Clark,

Prancūzai ir Anamitų 
bolševikai Indokinijoj pra
dėjo tiesiogines derybas 
Trunggia kaimelyje, 32 my
lios nuo Hanoi didmiesčio, 
dėl karo paliaubų. Greta 
eina derybos ir Ženevoje.

, . . , ... . J‘Jau sutarta pasikeisti su
kurtai pavedama patikrintu- ~ a,-...vr . .. 1 .žeistais ir sergančiais karošnipų organizacijos (Cen-

Rudis Naikina Hoffmano Liūdno 
Kanados Kviečius Palikimo Aiškinimas

I

Prancūzai Stiprina 
Kariuomenę Moroke

belaisviais, toks pasikeiti-tra! Intelligence Agency) 1 i(jfe u 14 d B

struktūra ir veikimas. 1 visko atrodo, kad susitari- 
Šnipinėjimo įstaigos vir- mas dėl karo paliaubų bus

platūs kviečių Buvęs New Jersey guber- 
prerijų provincijose, natorius H. H. Hoffman,

Prancūzija siunčia į Mo- ain.inkas Allen w- Dulles, prieitas. Prancūzų trauki- 
roko protektoratų 4,000 ka.-valstybės sekretonaus b,.'°---------—prie Jungtinių' Tautų" orįa'- .......................................... .... „------ .... ....

n'Sia’ at-ikeršvdama iš- natvei užtikrinti ir, žinoma,'ypač Saskatchewanėj, yra kuris mirė birželio pradžio-'reivių, kad tuo būdu sulai-,į®> iSica
Rusija at. keršydama ls“lu^tjkrjnta senatvės nensiia dideliame pavojuje dėl rū-je ir po kurio mirties su-kius tame krašte plintantį ^a* xef’arna L taiga

žmonėms norų apsi-^žių, kurios kviečių derlių seku, kad jis išeikvojo ke-'terorizmą. J Moroko siun- babĮ ttknnama.
T f*ib • ' • drausti privačiose kompani-gali visai sunaikinti. Drėg-lis šimtus tūkstančių dole-jčiami naujokai, kurie ten; Minėtą šnipinėjimo jstai-
L. relcnin n majoią teijjOse. nas orag pavojų dar la-l rių svetimų pinigų, savo po bus apmokomi ir kartu jie'gą norėjo tikrinti senatorius

biau didina. (mirties paliktuose pasiaiški- padės palaikyti krašte tvar- McCarthy, bet prieš jo kiši
mąsi j tos įstaigos veikimą 
pasisakė vyriausybė ir tos 
įstaigos vadovai.

A. McKinney.
Tais sumetimais draudi

mo kompanijų atstovas ir 
ragino kongresą nekelti se-

Amerikos vyriausybė aiš
kina, kad amerikiečiai dip
lomatai buvo išvaryti iš Ru
sijos be jokio pagrindo, jie 
neužsiiminėjo šnipinėjimu
ir rusai juos išvarė tik to-1“! . , _ ...
dėl, kad atkeršijus už jos.ni« 1 senatvės pensijų kasą. 
šnipų išvalymą iš Amerikos.!'. _ . .
Rusų diplomatai šnipai v>u- Anglų-Amerikiečių 
vo išvalyti vasario mėnesį! Skirtumai Pasilieka
ir gahe gegužės ir tik da-Į _______
bar apie tai pranešta visuo-i Anglijos ministerių pir-

natvės pensijų seniems nešamos jos nukeliauja šim- 
žmonėms ir nekelti darbi-! tus mylių ir kai dėl drėgno 

oro nusileidžia ant kviečių, 
tai per 10 dienų smulkios 
sėklos pribręsta ir sugrau
žia kviečių glūdus arba au
galo stiebus.

ninL-n iv rl a vKziov-in imnlrnuXI Vtc»x KTV«C* ▼ XX£ £X:iV/nVK7

Rūdys yra mažiukės tamjnimuose kaltina jau senai ką. 
tikro augalo sėklytės. Vėjo mirusį New Jersey senato- Paskutiniu laiku teroriz- 

rių Hamilton F. Kean, kai- mas Moroke ir Tunise labai 
po vieną iš savo nelaimių išsiplėtė ir nepraeina die-
kaltininką. Esą tas sena-nos, kad nacionalistai neda-______ ____ _____
torius (miręs 1941 metais) lytų pasikėsinimų prieš CrUaiemūlO] JŪU 
kadaise jam žadėjęs pinigi- prancūzus arba prieš ara-
nę paramą, kada Hoffman bus, kurie bendradarbiauja 
kandidatavo į kongresą, su prancūzais 
bet savo pažado netesėjo.

^7

Atstatyta Taika
Gvatemalos pilietinis ka

ras, po 14 dienų šaudymosi,

masis šiaurinėj Indokinijoj 
rodo, kad visa ar veik visa 
šiaurinė Indokinija bus per
leista bolševikams karo pa
liaubose.

Prancūzijos ministerių 
pirmininkas Mendės-France 
yra pažadėjęs iki liepos 20 
d. padalyti karo paliaubas 
Indokinijoj. Jei jis nesuta
ria paliaubų iki to laiko, jis 

(žadėjo trauktis iš valdžios. 
Laukiama, kad už Ameri
kos nugaros prancūzai susi
kalbės su kinų bolševikais 
ir anamitais ir karo paliau
bos bus padarytos.

Tuo tarpu Vakarų valsty-

menei, 
ameri

Hoffman linkimų kampam- £ nited FrUlt pasibaigė. Abi kanaujan- bės dar tik pradeda kalbas
jai įsiskolino ir tas jį pastų- Kampanija Teisme čios pusės susitarė> kad ki- dėl Pacifiko gynimosi sutar- mejo pasisavinti svetimus / kinai valdžią perima kariš- ties ir nežiūrint anglų vadųPrancūzai Traukiasi

. damas iš Amerikos, pasisakė Indokinijoj
įuž komunistinės Kinijos įsi-

kada rusai lsvare;injnįnkas yy ę^urchill, grįž- 
ikiečius diplomatus. , damas iš Amerikos. Dasisakė

Laisves Stovylai

mejo pasisavinti 
pinigus. Vėliau kitas koks 
tai politikierius iš jo išga- Amerikos vyriausybė iš-

ii___  _ „ „
kių “junta” (komisija), ku-Įlankymosi Washintone ne
rtos priešakyje stovi pulki-’ aįškaUs susitarimo, ko-
ninV'ie P* ir ciiVLi • A x_ i___  _• i •_____(leidimą į Jungtinių Tautų Prancūzai be mūšių is-Vęs daug pinigų grasinimais kele bylą prieš L nited Fruit,ninkag £ Monzon ir suki-’įįo/guUrties'bus^iekiama' 

Suėjo 70 Metų\ov^n[zaci^- Anglijos už-trauke savo kariuomenę .iškelti viešumon jo vagys-kunos ' aidas lėHų vadas pulR Carlos Į Amerikoje didelis ginčas
__ _ ___ ;sienių reikalų ministeris AJper©1^ą savaitę įs pietines tes, bet to kito politikieriaus P aciai is?aisejo laike Gva-A.-moo Poni-;,, VoJ, , - ,•

Liepos 1 d suėjo 70 me-^^en mano, kad ilgai, Tonkino dalies ir atidavė pavardė neskelbiama, į temalos ginčo. Vyriausybe 9still° A™?5: Pfinkib ka7 kyla dėl įsileidimo bolševi- 
0 - - - -- nu vynausybe žada pravesti |kigkos Kinijos į Jungtiniųtų, ’kj Lisvfe’ Stovyla Reikalo nebus galima ati-.anamitų ^k™ - bananų Žgini-

stovi Bedloe saloje. Pnes . . •eilę žymių miestų. Prancū- res mo ir prekybos srityje. ; P . n !ka tam pnesinasi, bet jeigu
70 metų tą stovylą Prancū- Tuo tarpu Amerikoje ir v J ręs' ....... ..kir
zija padovanojo Amerikai. 
Ją padirbo prancūzų skulp
torius Bartholdi.

vyriausybė ir kongresas yra 
griežtai nusistatę prieš ko
munistinės Kinijos įsileidi-

Stovylos sukakties minė-!mą į JT organizaciją. Re- 
jimo proga liepos 1 d. prie'publikonų vadas senate W. 
jos įvyko reikšmingos iskil- Knowland sako, kad jis

zai aiškina, kad jiems svar
bu yra sutrumpinti fronto 
liniją, kad jie galėtų geriau 
ginti Hanoi ir Haiphong

mės. Tarp kitų iškilmėse 
dalyvavo Lietuvos Laisvės 
Komitetas, kurio pirminin
kas V. šidzikauskas pasakė 
prakalbą, kurioje jis primi
nė, kad po antrojo pasau
linio karo Vakarų demokra
tijos suteikė laisvę devy
nioms Azijos ir Afrikos 
tautoms, bet tuo pat laiku 
Sovietų Rusija atėmė laisvę 
visai eilei Europos tautų,

sritį. Daug kas mano, kad 
prancūzai jau traukiasi ir 
iš visos šiaurinės Indokini
jos.

Kartu su prancūzais iš jų 
apleistų vietų nuo bolševikų 
bėga tūkstančiai vietinių

ciją. Amerikos vyriausybe ?n,.onb(i.ku.,?e.b.i.jo Pasilįkti’ 
irgi yra tam priešinga. kad b°l«''lka' J*™ neke- 

Anglų vadų pasitarimai
Washingtone to skirtumo

greičiau trauksis iš savo 
vietos, kaipo republikonų 
daugumos senate vadas, ne
gu sutiks, kad bolševikiška 
Kinija įeitų į JT organiza-

tarp Anglijos ir Amerikos 
nepašalino.

kurios seniau buvo laisvos!UŽSIENiy POLITIKA
ir nepriklausomos. Sovie
tų imperializmas turi būti 
pažabotas ir sulaikytas, sa
kė kalbėtojas, nes kitaip ir 
viso pasaulio laisvei grės 
didelis pavojus.

Mirė Senatorius Butler

Senatorius Hugh Butler, 
republikonas iš Nebraskos, kas 
mirė liepos 1 d. sostinėj.
Jis mirė sulaukęs 76 metų 
amžiaus'. Šen. H. Butler 
yra jau ketvirtas senatorius, 
kuris mirė šioje sesijoje.
Jo mirtis nepakeis senato 
sąstato.

RODANTI “IRIMĄ”
Adlai Stevenson, buvęs 

demokratų kandidatas 1952 
metais, kalbėdamas apie 

i administracijos politiką 
Denver, Colo., sakė, kad 

• mūsų užsienių politika ge
riausiai rodo republikonų 
administracijos “irimą.” Tu
rime kelias užsienių politi- 

•John Foster Dulles’o, 
senatoriaus Wm. Knowlan- 
do ir viceprezidento Rich- 
ard Nixono. Vyriausybšė, 
kuri nesugeba suvienyti sa
vo partiją, vargu gali tikė
tis suvienyti laisvąjį pasau
li. sakė A. Stevenson.

Komuaniia turi <?unirkusii^imams nePaskil'tas. {didelė dauguma visvien nu-
Kompamja tun supigusi Sukilėiių vadas Castillo Lakuotu kinu bolševikus 

Kongresas Priėmė Įy Am^koTSriSs"Annas išsidert*’ kad “ k, toLme auiukt 
Mokesčių Kilių blnatm ai’ginti ji xa yedam!. ka''iai «aus me turėtų daryti Amerika?

--------- .snuomavus. uostus .r'pne-^mis „p^alės para-^* o

de, ’ o pasKui sukilėliai bus'senat0,-jus Knowland žadaKongresas priėmė įstaty- plaukas tinkamafe 
mą apie mokesčių pertvar-nams krauti į laivus; josį^’JC- ‘ senaiorius . fvno^ianu zaua
kymą. Veik visi vvriausy- rankose yra bananu gabeni-!'-^ " .telkti abiejų partijų senato-
bės remiami pasiūlymai mas laivais ir net geležinke-
kongrese praėjo, tiktai se- liais; kompanija nesivaržo 
natas žymiai apkarpė mo- smaugti visokią konkuren- 
kesčių sumažinimą tiems ciją bananų prekyboje, 
žmonėms, kurie gauna di- Vyriausybė iškėlė bylą 

šytų už jų antibolševikišką videndus iš korporacijų šė- New Orleans federaliniame 
nusistatymą. Amerikoje rų. Skirtumai tarp senato teisme ir reikalauja, kad 
prancūzų traukimasis iš ir atstovų rūmų priimtų teismas priverstų tą kompa- 

įstatymų bus dar išlyginti niją pasidalyti į kelias kon- 
šią ar ateinančią savaitę. kuruojančias kompanijas. 

Atstovų rūmai gana neti-

J3- Irius ir atstovus, kad ištrau-
Taip pat sutarta apvalyti kus Ameriką iš Jungtinių

kraštą nuo komunistų ir jautų organizacijos.
nubausti tuos komunistus ir ____________________
jų pritarėjus, kurie pasižy
mėjo įvairiais žiaurumais 
prie senojo režimo.

Gvatemala Ieško 
Bolševikų Aukų

Tonkin tirštai apgyventų 
sričių sukėlė nemažai kriti
kos.

Jeruzalėje Daug Aukų

Jeruzalės mieste pereitą 
savaitę tris dienas ėjo žydų 
ir arabų susišaudymai. Po 
trijų dienų kova aprimo. 
Kautynėse per dieną žuvo 
5 žydai ir 5 arabai, o 31 žy
das ir 25 arabai buvo su
žeisti.

Amerikos nepriklausomy
bės šventė, Liepos Ketvirto
ji, buvo iškilmingai minima 
per dvi dienas visame pa
saulyje, kur tik yra ameri
kiečių, ir po visą plačią 
Ameriką.

Vokietija Gaus
Nuvertus Gvatemalos bol- 

jševikuojantį režimą naujoji
Visišką Nepriklausomybę vyriausybė dabar ieško bol

ševikų žiaurumų aukų. Ne-
Vokietijoj nacionalistai toli Gvatemalos miesto jau 

Mokslo Falsifikatorius'kelia galvas ir reikalauja J atrastos trys kapinės, kui' 
kad Vokietijai tuoj pat būtų užkasta 75 bolševikų nužu- 
grąžinta visiška nepriklau-^ytų žmonių lavonų. Lau-

kėtai dauguma balsų prita- Trofim D. Lysenko Esąs 
rė vyriausybės siūlomai
“lanksčiai" žemės ūkio pro- T,ofim D L ko
dūktų kainų palaikymo po- agareėjęs biologas, kurio. u. . k. . t . .... . ...
litikai. Senatas tą klausi-l. k i Stalinas buvo na somybe» nelaukiant, kol bus kiama ir kitose vietose at- 
mą dar svarstys. Atstovų neginčijama „^susitarta dėl “Europos, armi-jrasti bolševikų aukų *api-
rumai pneme kompromisą (|aba|. Rusjjoj apšauktas jos kūrimo. Anglija ir nes.
tarp vj-nausybes siūlymo ir ..fakjfikaloriu v o jo moks. 
dabar veikiančio įstatymo ,as a je apHnkos įtak į a. 
ir nutarė kainas palaikyti vel(lžji skelbiamas “be 
nuo 82 su puse iki 90 nuo- indo- ir -idaidingas.” 
suncių pariteto o vynąusy- Tokjas n€geraa žiniag 
be siūle nuo 75 iki .10 nuo- apje Lysenko skelbia rusų 

Bendrosios Biologijos Žur-

Minint Liepos Ketvirtos _____________________
šventę per ilgą savaitgalį Jeigu nepavergta dvasia, 
Amerikoje žuvo virš 500 tai ir vergas gali būti maiš- 
Žmonių. tininku.

simciu.

Amerika su tuo sutinka.) Gvatemalos kare, kuris 
Laukiama, kad Vokietijai tęsėsi apie dvi savaites, zu
iki rudens bus grąžinta ne-\o 100 žmonių, bet bolševi- 
priklausomybė ir teisė gink- kų teroro aukų skaičius esąs 
luotis. i daug didesnis, negu karo

Kartu visoj Vokietijoj aukų skaičius.
pradeda reikštis sienų re-j Bolševikai pradėjo žudy- 
vizijos reikalavimas. Vo-(ti savo politinius priešinin- 
kiečiai reikalauja sau Ryt- kus dar prieš pilietinio karo 
prūsių, Silezijos ir visų že- kilimą ir ypač jie siautė 
mių, kurių jie neteko dėl po birželio 8 d., kada buvo 

.Hitlerio karo. paskelbtas karo stovis.
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Dviejų Pasaulių Sugyvenimas
Pagrindinis klausimas Rytų-Vakarų santykiuose yra 

toks: ar vadinamas laisvasis pasaulis gali ilgesnį laiką 
gyventi šalia totalitarinio (bolševikiško) pasaulio be 
kruvinų imtynių?

Rusijos valdovai i tą klausimą turi du atsakymu. 
Kada jie kalba saviškiams, jie sako, jog dviejų skirtingų 
ir priešingų pasaulių gyvavimas šalia vienas kito yra ne
įmanomas ir ilgainiui arba vienas arba kitas turės iš
nykti. Tokią pažiūrą reiškė dar Leninas, o Stalinas ją 
pasisavino ir kalė į galvas bolševikams, kad jie niekada 
neužmirštų, jog gyvena nedraugingame pasaulyje ir turi 
būti visada pasiruošę muštis už bolševizmo plėtimą. Pa
gal tą pažiūrą:

“Sovietu respublikos gyvavimas greta imperialistiniu val
stybių ilgą laiką yra neįmanomas. Galų gale arba viena 
arba kita nugalės. O kol tas galas įvyks, neišvengiama eilė 
pačių baisiųjų susirėmimų tarp Sovietų respublikos ir bur
žuazinių valstybių.“

Pagal tą pažiūrą bolševikai gyvena nuolatiniame 
kare su “buržuazinėmis valstybėmis” ir jei kur nors gali 
ką pasigauti, tą daro su ramiausia sąžine.

Tie patys bolševikų vadai, kada kalba užsieniams, 
reiškia kitokią pažiūrą. į sugyvenimą ir pasakoja, kad 
kapitalizmo ir bolševizmo sugyvenimas šalia vienas kito 
yra ne tiktai galimas, bet ir pageidaujamas. Pas bolševi
kus, pagal reikalą, du skirtingi pasauliai gali ir negali 
sugyventi. Sugyvenimą jie rodo, kada jiems reikia kapi
talistinių valstybių vadus apgauti, arba kada jie jaučiasi 
silpni ir nori vengti imtynių. O nesugyvenimą jie prakti
kuoja kur tik gali ką nors pasigauti ir Įjungti į savąją 
imperiją. Po antrojo karo jie ir Įjungė į savo imperiją 
šimtą milionų žmonių Europoje ir kelius šimtus milionų 
žmonių Azijoje.

Stalinui minis, kada diktatoriaus įpėdiniai laukė pa
nikos ir maišaties plačioje bolševizmo imperijoje, jie 
staiga buvo prabilę apie sugyvenimą. Prie Stalino karsto 
Malenkovas, Berija ir Molotovas visi kartojo tą pačią 
nuomonę, kad sugyvenimas tarp Sovietų ir kapitalistinio 
pasaulių yra ne tik galimas, bet ir pageidaujamas, ir siūlė 
prekių mainais sugyvenimą stiprinti ir gerinti. Dabar, 
kai Stalino Įpėdiniai įsistiprino, jie tokių kalbų nebekal
ba, o Indokinijoj jie rodo, kad nesugyvenimas yra ir lieka 
jų tikroji pažiūra į dviejų pasaulių santykius.

Vakaruose į tą patį klausimą dėl bolševizmo ir lais
vojo pasaulio sugyvenimo yra tiek atsakymų, kiek galvų. 
Besilankant Anglijos premjerui -W. Churchili'ui Wash- 
ingtone, jis buvo paklaustas, kaip jis žiūri į tą klausimą.

ANGI.V VADAS WASHINGTONE

Prezidentas D. D. Eisenhouer lydi anglų ministerių pir. 
mininką VV. Churchill po paskutinio jų pasikalbėjimo 
pereitą pirmadienį VVashingtone. Anglijos vadas, kartu 
su A. Eden. tarėsi mūsų sostinėj 4 dienas dėl Amerikos 
ir Anglijos politikos suderinimo.

dvasinę, ūkišką ir karišką galią 
reikalingą aukščiau minėtiems 
tikslams sėkmingai siekti. Siek
dami tų tikslų mes panaudosi
me kiekvieną priemonę skatini- 
jnui pilnesnių ir laisvesnių pre
kybos ir patarnavimų mainų 
tarp mūsų. kas išeis į naudą vi
siems tokių mainų dalyviams.

Gvatemalos Klausimas Į Atominė Elektra
Gvatemalos maišalienė,) Rusija skelbia, kad ten

po 12 dienų pilietinio karo, pradėjusi veikti pirmoji ato- 
pasibaigė karo paliaubomis? minė elektrainė, kuri gami- 
Gvatemalos klausimas iš-nanti 5,000 kilowatų elek- 

Prieš tuos principus, tur''spręstas. Bolševikuojanti tros ir aptarnaujanti pramo-
būt, niekas negali nieko sa-Jvaldžia nuvirto, o į jos vietą nės ir žemės ūkio įmones, 
kyti. Kadaise koks tai ap-jstojo kariškių diktatūra, ku-j Daugiau žinių apie pir- 
sukrus politikierius Atlanto ri žada vėliau pravesti de- mąją atominę elektrainę ru- 
Čarterį prilygino prie 10'mokratiškus rinkimus į par-'sai nepaduoda. Bet mažai 
Dievo prisakymų ir manė/iamentą. Senasis parlamen-*kas abejoja dėl paties fak- 
kad ir po Jaltos nedorybės’tas paleistas. Paleista iš to, kad rusai, kaip ir 
to čarterio principai liekaikalėjimų 600 politinių kali-‘amerikiečiai ir anglai, jau 
geri, nors ir neįvykdyti. Ir Į nių, o į jų vietą pradėta į moka gaminti elektrą su 
dabar pareikšti Eisenhowe-jkalėjimus sodinti komunis-'atominės energijos pagalba, 
rio ir Churchillo principai;tus. j Kaip ginklų gaminime,
yra geri, bet, tą pasakius,
tenka palaukti, kiek jie bus

DWIGHT D. EISENHOVVER 
VVINSTON S. CHURCHILL

Rodos, viskas gerai pasi- taip ir atominės jėgos pri
baigė. Tik Gvatemalos ei- taikyme taikos meto reika- 

vykdomi ir su kokiu norupiniai žmonės, tur būt, ste-'lams, monopolio niekas ne-
jie bus vykdomi. bisi ir nežino, ką jiems duos’.turi ir negali turėti.

• !naujas režimas—naują ka- ><
laisvesnę prekybą, bet diktatūrą ar gal ir pa- Petrovas Liudija
tikos kongresas per du me- kertamą tvarką, kun nesi 

r kėsins į jau pravestas refor

Pavyzdžiui,, kalbama

Churchillo atsakymas vra labai įdomus.

du
tus murdymosi nepajėgė 
nieko padaryti, kad preky
ba būtų laisvesnė. Kalbava unijoms pasirodė tokie . __

^ymtnnst.. kad po keltų dienų „ bet‘jau ;
-Ar šukavimu gatvėse jie išlaks-, . -• ,iie i i i-- J tz - 'Amerika mažina savo kans-J ,te, kur kas galėjo. Kur tie y •- * -i i • w

, D. y ginkluoti valstiečiai, kūnų . . į . Kal. Dr. Oppenheimer
Kada Pruseika po šitokio vardu bolševikai grasino į . ™ - , ip.,|.:XSi„įtruPDiuvimn iž«in,iwmin io1 • . , • įbama apie pavergtųjų tau- * ralaimejopianaj.a\imo išsimiegojo, jo piaustyti galvas savo pne- - r e i

“VVashingtono vadeivos 
pataikė ne ant to arklio, 
rinkę pulkininką Castillo 
mas. Lietuviškai tariant, 
pasirinko smetonlaižį.“

i—
•JIS rouo, KUKIO-

mis viltimis ir kokiu savęs apgaudinėjimu gyvena dargi 
pačios gudriausios kapitalistinių valstybių galvos. Jo

Sovietų Rusijos buvęs šni- 
mas. Juokdariai sako, kad PU viršininkas Australijoj, 

(apie ateities Gvatemalos Vladimir Petrov, birželio 30 
, ... (tvarką reikia spręsti pagal d- pkmą kartą viešai liudijo
Kans,United Fruit kompanijos šė- apie savo veiklą, kaipo šni- 

rų kainą biržoje. . . . pu viršininkas Australijoj, 
ir apie australus, kurie vie
nu ar kitu būdu tarnavo So
vietams. Tokių Australijos 
piliečių Vladimir Petrov iš- 

’vardijo net 70. Tai nereiš-Kur darbininkai, ku-'tų vadavim«: bet ir F.atyS| Mokslininkas Dr. J. Rob- 
1 riems bolševikai parūpino iš k,ntl?\ Zln-°A ka..‘V11 Oppenheimer pralaimė-. kia, kad irisai ten turėjo

San Salvadora tartis su nau-'anauu^ eeležinės uždangos • ?e. . grua?» ne&. tUs" jo savo bylą Atominės Ener- tiek apmokamų šnipu, bet
a.. - \ & 6 ,ciazodziavimu dar niekas Tos komi- tiek

vadinamas “smetonlaižis” 
Castillo Armas jau lėkė

sams,

jos Gvatemalos vyriausybės ginklų? ~ jCiazouzia\imu aai niekas.gjjog Komisijoj.
galva dėl taikos sąlygų iri ‘ [niekam nėra laisvės šutei- sijos dauguma, 4 balsais'nesąmoningai, už pinigus'ar
dėl Gvatemalos vyriausybės Jei Pruseika pabandytų Kalbama apie sujun- p^eg j, nutarė, kad moksli-j“iš geros širdies,” pasitar-
pertvarkymo. Pranašystė atsakyti i tuos klausimus gimą padalytų tautų lais^ninkui negalima patikėti navo Sęvietų Rusijai šnipi- 
pasirodė prūseikišku “dū-!teisingai ir be bimbinių šū-|'?^ f1-™3*3’ bet tie^rm--atomjnjų paslapčių ir jis ne-Įnėjimu, propaganda ir ki-v

žmonių, sąmoningai ar

ku” paremta ir nerimta. Ikavimų, jis vargu padarytų’kimai priklauso nuo Molo-^us samdomas valdžios dar 
O visgi įdomu, kodėl'savo kelionę į sovietišką ro-[toy°’,° reiškia, kad jje^^

Gvatemalos bolševikai, ku
rie vadovavo valstiečių or
ganizacijoms ir darbininkų

ju lengvesne, jei kada nors atidedami tam laikui, kadai 
Maskva norės tokius rinki-'visvien prisieitų tokią kelio

nę daryti.

Ai-lonf-ft n vi c ii vu
Anglijos vadų

KJiociOvaiivuo u vi t a oi i
pasitari-(žadu ir jį patvirtinančiaisnuomonė yra tokia:

Klausimas apie dviejų pasaulių sugyvenimą, pagal 
Churchillą, paliečia pačią šių dienų politinio gyvenimo [dviejų "galingųjų demokra- 
esmę. Churchill mano. kad įeikia bandyti ir rimtai ban-^jj^ pargindinius principus 
dyti sugyvenimą praktikuoti ir parodyti nisams, kad mes kuriais ios vaduosis savo - - 
norime taikos ir sugyvenimo. Žinoma. Churchill kartu tarptautinėj politikoj. Apie kraštu kuri„

mas \Vashingtone pasibaigė £iais rodo noro dalyvauti
skambiu pareiškimu aDie,sin»°je ir padorioje taikoje.

3. Mes remiame tautu

zy-
tei-

Jokiais būdais.
Australija yra toli ir, ro- 

Atominės Energijos Ko-dos, mažai ką ten rusai gali 
ten jų 

dirbo 70 vietinių 
Kvla klausimas, 

ietinių agentų rusai

dauguma savo nu-Jsušnipinėti, bet ir 
rėmė tuo, kad, “aparate”

anka” ir su pana-'mokslininkas Dr. Oppenhei-žmonių, 
reiškimais, kurie visi mer keliuose apklausinė ji-, kiek vi

mus daryti. Tas pats 
su nusiginklavimu, su 
tiesta r
šiais pareiškimais, kurie visi 
gerai

remiame tautų sava
rankumo principą ir rimtai siek 
sime visomis taikiomis priemo
nėmis nepriklausomybės visų 

tautos nori ir vra
siūlo budėti ir būti pasiruošus, bet svarbiausiai jis siūta .tuos principus galima paša- pajėgios gyventi nepriklausomu 
bandyti sugyventi. Churchill mano. kad “rimtas” ban- kyti tiek. kad jie yra, kaip gyvenimu. Mes sveikiname vys- 
dymas gali pasisekti, nes rusų tautos žmonės esą išsiilgę to kunigo pamokslai,— tymosi procesus, kur tai reika- 
žmoniško, ramaus ir sotesnio gyvenimo ir tas Rusijos “prieš nuodėmę.
žmonių noras turi kaip tai veikti Į Sovietų vadus ir ska-j^n^ame ištiestą draugystės(Kas kečia pirma buvusias ne 
tinti juos vesti taikią politiką. Tai visas Churchillo atsa- ran^a visiems
kymas. ,

Dėl Rusijos žmonių noro ramesnio, sotesnio ir lais
vesnio gyvenimo negali būti dviejų nuomonių. Kad tokį 
rusų norą pajutus, nėra reikalo turėti Churchillo jautrius 
pirštų galus. Tą galima dargi ir nespėliojus prileisti. 
Bet ar iš to seka. kad Rusijos ar Kinijos diktatūra bus 
žmonių norų paveiktos?

Kas galėtų sakyti, kad rusai po antrojo pasaulinio 
karo nenorėjo ramesnio, žmoniškesnio ir sotesnio gyve
nimo? Bet. kaip žinome, tik pabaigus karą Rusijos dik
tatūra metėsi į naują ginklavimąsi ir rusų žmonių norai 
paliko tik norai. Jei rusų norai nepaveikė diktatūros 
1945-1950 metų laikotarpyje, kodėl jie turėtų paveikti 
dabar. 1954-60 metais? Teisingiau būtų pasakius, kad 
ne Rusijos žmonių norai pasikeitė, bet Churchillo suge
bėjimas Įvertinti bolševikišką diktatūrą yra žymiai pa
sikeitęs. ar gal Anglijos sumenkėjusi pozicija pasaulyje 
verčia Anglijos vadą žūt būt bandyti išlaikyti savo kailį 
sveiką ir nepakliūti į milžinų imtynes.

Taip ar kitaip, Churchillo ir kitų Vakarų pasaulio 
vadų viltis surasti pastovų sugyvenimą su Maskva ir Pe
kinu diktatūros kraštams duoda geriausią progą žvejoti 
drumstame vandenvie.

norintiems priklausomas (suverenes) tau- 
pripažįstama tas’ kurios dabar yra vergijoje, 

iekti neori 'mes nes'bėsime prie jokių susi-
,, v- • • (tarimu ar sutarčių, kurie pat-klausomvbes: juose pasisa-- / .
, j- , . . - tvirtintu ar pratęstu ju neDagei-koma uz laisvę tų tautų, ku-,daujamą prikll,.Json,vbę. ' K1 
HOs neteko sa\o laisvės, tautų, dabar padalytų prieš jų 
juose pasisakoma UŽ nusi-’valią, mes ir toliau sieksime jų- 
ginklavimą. UŽ atominėsjų suvienijimo per laisvus rin-

taikos: juose 
visų tautų teisė

vra misijos 
“is.1. tarimą

J_ ikamba, bet nieko ne- muoše aave sąmoningai me- turi tokiuose kraštuose, kaip
pakeičia pasaulio padėtvje.dag^n2'Ub paiodymus ii tuo^Jungtinės Amerikos \alsty- 

Pasiskaitęs aukščiau pa-Parodė sav? būdo trūkumus(bės. Anglija, Prancūzija ir
duotą dviejų galingųjų de-Hr’ be to, jis paiodęs? nemo-^kt.?
mokratijų vadų pareiškimą kėjimą laikytis būtinų sau-j Įdomu, kad vienas pirmų- 
vienas žmogus šitaip pasa-'gumo reikalavimų. į jų Petrovo išvardytų šnipų

j pasirodė žinomas Australi- 
ljos komunistas, žurnalistas

Dr. Henry D.

zmogus šitaip pa; 
kė: “Ar verta buvo dėl šitoj 
kio daikto Churchillui 
žiuoti į Washingtoną?”

Atsakyti į tą klausimą ne- buvo kitokios nuomonės, 
galima, nes šalia to viešo! Atrodo, kad šiuo tarpu 
pareiškimo, kuris niekam;Dr- Oppenheimer klausimasĮPheno Pramonėje

Plieno darbininkų

, Iš penkių komisijos na-(
va‘irių tiktai vienas, mokslinin-į, . T i j t\-, *• q -th ĮKupert Locktvood. Del to

m‘ ’ j netenka nė stebėtis.

tiksla- nekenkia ir niekam nepade-’-vl;a baigtas. Bet visuome 
da, gal susitarta ką nors kur nėJe tas klausimas dar ilgai

S. D.
nors ir darvti. bus svarstomas 

nėjamas.
ir perkrati-

►<

Neaiškus Asmuo 
Tyrinėja Šnipus

Po Washingtono Derybų

unija
pereitą savaitę susitarė su 
didžiausia U. S. Steel kom- 
Įpanija dėl naujos darbo su
tarties. Darbininkai išside
rėjo uždarbių pakėlimą ir

Prezidento D. D. Eisen- pagerintas pensijas, kas iš

Apžvalga

energijos naudojimą tai-jkimus Jungtinių Tautų priežiū- 
kiems tikslams. UŽ laisvesnę roję. kad užtikrinus tų rinkimų 
prekybą ir kitus genis da-jte'singuma.
lyku

Bene įdomiausias dalykas 
dviejų galingųjų demokra
tijų vadų pareiškime yra 
tas, kad jie “vėl patvirtina”
Atlanto Čarterį. Tą čarterį, 
kuri trys didieji Jaltoje ap-
spiaudė ir išmetė į šiuksly-[minės jėgos, dabar esančios 
na. Dabar tas apspiaudvtas žmonių rankose galės būti nau- 
čarteris vėl traukiamas išjojamos žmonijai turtinti, o ne 
šiukšlyno, valomas ir patei-'Jai naikinti.
kiamas pasauliui, kaipo mū-j ir toliau remsime

[Jungtines Tautas ir jose užsi
registravusias tarptautines or 
ganizacijas, Įsikūrusias Jungti

sų politikos keliarodis. 
Galingųjų demokratijų va

dų pareiškime skaitome:

Senatorius McCarthy pa- 
jš gavo bendra-

hovverio ir Anglijos ministe
rių pirmininko Winston 
Churchill kelių dienų pasi
tarimai Washingtone pasi-

4. Mes tikime, kad pasaulio 
taikos reikalas būtų žymiai pa
stūmėtas pirmyn visuotinu ir turą 
griežtu pasaulio ginklavimosi 
sumažinimu visose ginklų sri
tyse ir rūšyse. Mūsų užsispy
ręs nusistatymas bus skatinti 
sąlygas, kuriose stebėtinos ato-

nių Tautų čarterio dvasioje 
Baigdami mūsų pašnekesius [bendram gynimuisi ir saugu- 

visam pašau-|mui. ’

sKyre vieną
darbių, Donald A. Sūrine.[baigė skambiu pranešimu 
pradėti rankioti žinias apie [apie visokius aptartus ir su- 
Amerikos šnipinėjimo agen- tartus dalykus. Bet kiek

tikrumoje kas sutarta, tą 
pamatysime tik iš darbų, 
nes pranešimai daug ką pa-

(Centrąl Intelligence 
Agency). Bet dabar pasi
rodo, kad tas senatoriaus 
bendradarbis nėra gavęs išjlieka nepasakyta 
krašto gynimo departamen
to liudijimo dėl jo paties 
saugumo, kaip to reikalau
ja vyriausybės patvarky
mai.

PRŪSEIKA PRANAŠAUJA kėjosi, kad jiems užteks tik su- 
. (baubt, ir demokratinė valdžia

L. Piūseika, vieną dieną gipuijajs subyrės. Bet šiuo
suimtas išdeportavimui į kartu pučistų dalgis atitiko la 
rusišką rojų. kitą dieną jau bai kietą akmenį. Ir armija ir 
laisvas ir linksmas, šitaip,liaudis su Arbenzo valdžia, 
vertina Gvatemalos įvykius “Guatemalos žmonės nori so- 
bolševikų “Vilnyje”:

bendrai mums ir 
liui rūpimais klausimais, 
vėl pareiškiame:

1. Intymioje draugystėje mes 
tęsime mūsų jungtines pastan
gas užtikrinti pasaulyje taiką.Įgyvenančių 
paremtą Atlanto Čarterio prin
cipais, kuriuos mes vėl patvir
tiname.

2. Mes, kartu ir skyrium, ir

Mes raginame kurti ir

Šen. McCarthy bendra
darbis Sūrine 1950 metais 
buvo atleistas iš FBI ir po 
to pradėjo bendradarbiauti 
su senatorių McCarthy. Dėl 
kokios priežasties Sūrine

mes palaikyti tokius suinteresuotų buvo atleistas iŠ FBI

“Guatemalos maištininkai ti- gx*liau laikome ištiestą draugys 
s ranką kiekvienai ir visoms 
utoms, kurios iškilmingu pa-

tautų susibūrimus, kurie savo 
skirtingose srityse geriausiai 
užtikrina taiką ir tose srityse 

tautų nepriklauso
mybę. Jei suinteresuotos tau
tos pageidauja, mes esame pasi
ryžę teikti tokiems susibūri
mams reikalingą ir galimą pa
galbą.

6. Mes, kartu sa mūsų drau
gais, plėsime ir palaikysime

skelbiama, bet krašto 
saugos departamentas 
metai laiko neduoda 
pažymėjimo, kad jis

ne
ap-
jau
jam
yra

saugus. Nežiūrint to, sena
torius McCarthy paskyrė tą 
žmogų tyrinėti slaptąją šni
pinėjimo įstaigą. Dėl to 
kai kurie senatoriai griežtai 
protestuoja.

Tarpe nepasakytų dalykų 
palieka dabar svarbiausias 
klausimas—Indokinija. Nie
ko nepasakyta nei apie Ki
nija. nei apie Egiptą ir pa
našius “degančius” klausi
mus. Tik dėl “Europos ar
mijos” Washingtone aiškiai 
pasisakyta ir prancūzams 
duotas įspėjimas, kad jie 
skubėtų patvirtinti sutartį 
apie tokios armijos kūrimą. 
Girdi, vakarinei Vokietijai 
priklauso lygaus partnerio 
vieta Vakarų tautų tarpe ir 
prancūzams nebėra ko atsi 
kalbinėti.

Prancūzai, gavę tokį uka- 
zą iš dviejų didžiųjų, turės 
pasijudinti, arba užsitrauk
ti galingųjų demokratijų 
nemalonę.

viso pakelia uždarbį maž
daug po 12 centų į valandą.

Po U. S. Steel kompani
jos tuoj pat ir kitos plieno 
kompanijos pasekė didžio
sios kompanijos pavyzdžiu 
ir sutiko duoti darbinin
kams tas pačias darbo ir at
lyginimo sąlygas, kokias da
vė U. S. Steel kompanija.

Darbininkai plieno pra
monėje gali pasidžiaugti ne
mažu laimėjimu, kuris, be 
to, iškovotas be visiems 
nuostolingo streiko.

J. D.

PAKISTATO AREŠTAI

Rytiniame Pakistane, kur 
prieš mėnesį laiko buvo pa
šalinta vietinė autonominė 
vyriausybė, ir toliau eina 
valymas.” Centralinės vy

riausybės agentai jau suėmė 
rytiniame Pakistane 1,066 
opozicijos žmones ir kaltina 
juos esant bolševikų agen
tais.

Pirkdami lietuviškas kny
gas ir laikraščius statysime 
geriausį paminklą mūsų 
knygnešiams.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

3PO NIEKAS NKPEIKJA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

DiJysis Lietuvių Parengimas nių. Šventė Įvyko birželio 
Šiuo tarpu prieš Chicagos 9las Pasį^kč labai

lietuvius stuvi ypatingas pu- graZU£' buv? da“«’
rengimas. Tai civilines ap- P>MS>™»a ?«•«»« nei to bet 
saugos diena, kuri ivvks garsiakalbių blogas suden- 
sekmadienį, liepos 25 "d., K,raas Puse‘‘nal Sadm0 P'°- 
gaisiame Chicagos River-,e,amos *sinldymg. 
view Parke Tame parke i
Amerikos karinė vyriausy-1 
bė yra iruošusi paviljoną,

Uosis.

Krikščionių ir Komunistų 
Seimaikur parodoma ir pamoko

ma, ką gyventojai turėtų da-j šiomis dienomis čia Įvy- 
ryti, jei kiltų karas ir prie- ko ir vienų ir antrų seimai, 
šo lėktuvai užatakuotų mie- Nuo birželio 28 d. iki lie
stą iš padangių. Taigi ten P°s I d. čia posėdžiavo 
aiškinama, kaip tokiu atsi-'Amerikos Lietuvių Romos 
tikimu elgtis ir kaip save katalikų Susivienijimo 59 
gelbėti. Dabar tas parkas* seimas. Seimo išvakarėse 
dykai duodamas kiekvienai buvo surengta dainų šventė, 
tautai savo tautinei dienai i Liepos 11-14 d. susirinks 
suruošti. Leidžiama turėti Lietuvių Darbininkų Susi- 
sava tautiška programa, bet vienijimo 11 seimas, 
neleidžiama pelnytis. įėji-’--------------------------

RIO GRANDE PIKTAI IŠSILIEJO

Rio Grande upė, kuri skiria Meksiką nuo Texas, dabar 
labai piktai išsiliejo ir pridarė pakraščių gyventojams di
džiausių nuostolių. Išsiliejusios upės vandenyse žuvo ke
lios dešimtys žmonių, o tūkstančiai paliko be pastogės. 
Vaizdelyje matosi tarptautinis tiltas tarp Vilią Acuna, 
Meksikoje, ir Del Rio, Texase. Tiltas veik visai apsemtas. 
Susisiekimas juo nutrauktas.

tautą. Ilgus metus kentu-j 
si carų ir kaizerių priespau-’ 

(dą Lietuva išliko gyva ir su-' 
silaukė nepriklausomybės;- 
įiškęsime ir dabartinę prie
spaudą ir vėl būsime laisvi,'

mas laisvas. Taigi lietuviai LSS Literatūros 
tokią savo dieną turės sek-' Atskaita
madienį, liepos 25 d. Tos

Ina duonos nkpraso

SLA 48-tas Seimas
kalboje apie neužgesimą 
lietuviškos dvasios.

baigė kalbą kalbėtojas.’re pirmą kaitą nieko naujo , Adv'..A* trumPa kal'
(Klausytojai Brako kalbą pa-Įnepastebi o---- ba sveikino SLA

Bendras Įspūdis
Atvažiavęs i Wilkes-Bar-

seimą ir— Wilkes-Bane . . . OT ., „ » . . , . primine SLA praeities ko-miestas panašus i visus ki-r _ . J , ,. . , . . e, - vas uz būvi: pirma kova bu-.»»,«• tus Amerikos miestus. Skir- , 5 “ , .Publikos buvo nedaug, ,. . .. , . , vo su kunigais, kuriuos nu-tumas gali būti uk toks, kad, ... * , upncrpun fe . . ’ galėjom; antra kova buvo
. 'su komunistais, kuriuos irgi pa aukšti kalnai, o pats ... ., i ii - i • nuealejom; trecia kova bu- - miestas guli klonyje, kuris s J ’

■lydėjo gausiu plojimu.

Igal tik 100. Kalti rengėjai, 
kad tą minėjimą neišgarsi- 
Tio kaip reikia. Nedaug to
dėl ir auku sudėta 
$100.

Minėjimas buvo baigtas 
Amerikos ir Lietuvos him- 

įnais. —N. N.

BOYS’ TOWN, NEBE.

Patvirkusių Vaikų Miestas

turi sena vardą-Dead Val-vo,.s.u konversija ir tą nu-
ley ar Mirties Klonis.

SLA seimas vyksta Ster
įgalėjom. Jis sakė, kad tos 
i kovos buvo laimėtos ne su

ling viešbuty. Tai ™ šilko pirštinaitėmis. Kovo-
styliaus viešbutis, betta del geresnes tvarkos’ ge" 

puošnus brangiais paveiks-,res"esM°TnlZa-T-)OS- e,- 
lais-tikras dailės muzėjus?. T. Matos siūle pritrauki.
Priekiniam salione lietuviaidl^kų' 
veda tarpusavius pasikalbę

no

Wilkes-Barre 
Kniffen

miesto ma- 
nuoširdžiai 
ir linkėjoiniu io jimus, ūžte ūžia, tartum bi-J0,^.s.

Apie 12 mylių nuo Omą- J avįĮvįP Maišvdamasis sveikmo svecius “ •«“ 
hos yra šitas patvirkusių ka ,Xb1 viė- SLA aUgti " bujOtL.
vaikų miestas. Ji iKure - ^1 . ... . i a-qo »r«»i aoimoar.i sveikinasi ir ginčijasi,1. APle.4:3° ,ral- semtas sti- 

moterys savo operaci- į'organizavo >r Prad^u dar-
• v,=L.- j«mis ir svarais kad guo-p»™dienio vakare jau 

taip patvirkusius vaikus <. . ... ., & buvo 131 delegatas ir 7 kiti
spauda perauklėti ir tinkamus gy-, ZL J’ tai £U(X? ^s.’. . 'nariai

Siu metų gegužės ir birželio j valdyba, i kurią įėjo: kun. apie juos atsiliepė labai ge- Venin nui paruošti. Pradžio-1 VakaroP ^dariečiai P™-,

1917 metais kun. E. J. Fla- 
nagan. Jis siekė taip ar ki-,Y

dienos ruošimo komisija
jau sudaryta ii ji teikia, mėnesiais LSS Literatūros Fon (dr. Stasys Valiušaitis—pir-rai. 
Komisijos pirmininku yramas gavo: ‘ • - ------
adv. Antanas Olis, Chicago
Sanitary District preziden- u “
♦as ;LDD 7 kuopa, Brook-

Minėtos parkas Chicagos1,..’ Brook'. 
lietuviams pusėtinai žino-, j N Y 
mas, nes ten keletą sykitj'Adv.Steponas’ Briedis’,
“Margutis” yra ruošęs savo, Brooklvn, N. Y. ... 
gegužines. ŠĮ sezoną “Mar- p. Brazaitis, Dorches- 
gutis” tokios gegužinės ne-' ter, Mass. (pobūvio 
turės. | pajamų likutis)....

K. Venslauskas, Mon- 
tello. Mass....................

VietosIžvalgos buvo išrinkta nauja lietuviai.
’ .valdyba, Į kurią Įėjo: kun. apie juo: . w . ......

'dr. Stasys Valiušaitis—pir-rai. ' " lj”^’ ų ‘įtaigą'įkūrė “ctaa- d“->° R'?žti.sa™ g®gaž!'
mininku, Ona Tercijonienėį Kitą dieną gatvėse kepė jjO9 mjeste bet vėliau už nes' ^andanecnĮ susiburi-

vicepirmininke, P e t r a s,blynus ir nemokamai vi-mįesto nupirko apie l,6t»0 mas,.ant auk^tO kaln° ^k'portai. Kai kurie raportai 
Minkūnas—iždininku, Juo-siems dalino. Iakerių žemės ploUj ir įren. "Jadienj popiet nepavyko. buyo kaip rašyti

S100.00 zas Valakas—propagandos I Krautuvių langai išpuošti gė Wn modernia aukojimo'?01'?, s?kom?:, ten buY? Darbų Knygoj. SLAsek- 
Jreikalams nariu ir Antanas senais dalykais, kurie buvo įstaiga. ikarstli ^nc1 d«J ,stvos..PoIl>;iretoriaiie raportas buvo

lO.OO*Sodaitis — sekretorium. Į vartojami prieš šimtą metų.. . tikos, geros kleboniškos l<.va;tomas pae-al delegatu
kontrolės komisiją išrinkta Kai tuos pavyzdžius palygi-; Dabar ten tikras miestas, ir malonių vaišintojų, bet epkrptnriaus ra
,r,- t. __ Dideli trvv^namieii namdi onio ; voiorrk nobib, sekietonaus ra

Raportai
Prasidėjo viršininkų ra-

Vytauto Parkas Veik 
Užmirštas

įo.oo Vladas Kulpavičius, adv.'ni su dabartiniais, tai ste-uia.e11 Syvenam!eJ1 namai, apie 5 valandą pakilo toks . . . daru? slantvbiu ir
Vincas Sruoginis ir Stasys bies ir savęs klausi, ar galė-^U'iuose sutelpa apie žiaurus vėjas, kad visi ge-j?^ norfma ir išaiš.
Vaskys. ijo gyvenimas per 100 me-,valkl2’ g*azl valgykla n ki- guzmmkai tuojau turėjo is-,. ,. ot ą opkrotn-

s’tu taip pasikeisti. Juk 100los reikaIing°s patalpos, siskii styti. Sugrįžę Į vieš-£„o n; vJLL
nutarta

6.60

M. L. Balchunas, 
troit, Mich. ..

Dė
kai kardinolas uždraudė 

pardavinėti svaigiuosius gė- p J’'^'a™nas. Pitts-
i-imnc savn vulrlnmnsp nun-> ■ a ■ • ▼ VZ v v* a vz ■ a a wv a a vav

savybėse, Vytauto Parko 
markė ėmė smukti ir dabar 
tas parkas veik visai už
mirštas. Parapijos tame V. 
parke gegužiniu neruošia, 
neruošia jų ir kitos katali
kiškos organizacijos. Dabar 
išgarsėjo parkai, kurie yra 
Tautinių Kapinių apylinkė
se. Tuose parkuose ruošia 
gegužines Lietuvos Vyčiai 
ir kitos katalikiškos orga- 
nizacijos.

Aptariant veiklos planus tų taip pasikeisti, juk iuu,— -------r----------------- t V1CO_|T;I1S rj,. Vinikas ranorta
„atarta Įsijungti Į Balfo'metų nėra toks ilgas laiko pradžios, aukštesnioji būtį, delegatai ir nedelega-j , ... apipūtai ii ^audė

’’ dešimtmečio minėjimo New tarpas. Mums kasdien vyk- amatų mokyklos; didžiu-tai vėl pradėjo vienas kitą p ,2 , . ‘ .
5.00 Yorke ruošimo darbus, o stantis pasikeitimas netaip Įvairiems sporto žai- teisti: vieni buvo patenkin-l p Viniko ranortas

I svarbiausia, iki Balfo de-'pastebimas, bet jei iš karsto dimams, bažnyčia, iškastas ti, kad Biekša ir VaidylaĮ, ‘ .
šimtmečio seimo. kuris atsikeltų prieš 100 m. miręs didelis prūdas, kuriame va- laimėjo Sandaros seime mū-j TXJ„ L/?._ :_ x1.00'šimtmečio seimo,

---- 'Įvyks lapkričio 26-27 dieno- žmogus, tai jis, tur būt, iš
Kartu ........................ $137.00 mis Cievelande, suverbuoti baimės vėl mirtų, nes neti- ,ant J°

Į Balfo centrini skyrių 1,000 ketų sugrįžęs ant tos pačios čiuožykla, 
naujų narių. iz..

10 0() Narių verbavimas jau ir mes jau daug ką pamir- maudytis 
pradėtas. Pirmieji nariais šome, kas buvo prieš kelias £ja

v nrolimu ,7nvQilfi— a £<axixzici z>uvauvi Zk 7..w are— J5j mrvenienę,

Į Dalininkus Įsirašė
Dagilis, Toronto, 

Ont., Canada ...........

Viso ........................ 5147.60
Gegužės 1 d. paskelbta

“Keleivy” Nr. 19. .$1,637

'žemės, kurioj gyveno. Bet maudyklės žiemą ir vasarą’

pnes
ledo Įtaisoma dėl io pyko.
Yra atskiros ~Seimo Eiga

U A.IVI

Pirmadienį, birželio 28 d.,

Iždo globėja Devenienė 
savo raporte (žodžiu) pri
sipažino, kad kažkur $33,- 
000 trūksta. S. Mockus rė
kia, kad yra “vagystė,” o

apie 10 vai. rytą, prasidėjoĮpeven’e1^ ^at^ ta
vagyste” išaiškins.

(Bus daugiau)
Dr. D. Pilka.

auginamos Įvairios gLA 484ag seimas. Tuoj 
paaiškėjo, kad Wilkes-Bar- 
e yra Susivienijimo Lietu-

konservuoti. Dideli saldy-;nelis Biržtonas iš Shenan. 
tuvai yra pakankami ir dar-idoah aiškj SLA uk.
zovetns susaldyti: čia pat;rai idėjo (11.ganizUotis 
yra ir pienine, kurios mo- wilkes.Barre.
dėmiomis mašinomis pasi-

Įstojo rašytoja Nelė Maža-(dešimtis metų, todėl toksi(jarįov^g turima ir savu 
ilaitė-Gabė, inž. Juozas Ga- jau pamirštų dalykų Par°-;gyvulių. ’ Yra sava skerdyk- 

.89,bė ir rež. Jurgis Blekaitis. dymas yta gana Įdomus. ja įr mokinama, kaip mėsa*1^

Viso liepos 1 d..........$1,637.89
Lietuvių Socialdemokratų Są

jungos Literatūros Fondo vado- 
ivvbė. tardama ačiū aukotojams 

Ryšium su katalikiškojoj rėmėjams, primena visiems 
Susivienijimo seimu vargo-išviesios minties draugams apie 
nininkai rengė dainų šven-!1^ Literatūros Fondo egzista-

rr, - . - . • . • , vima ir prašo jo neužmiršti.Ta švente taipgi įvyko T * .•* r j ii* • LSS Literatūros Fondo vardu |
K. BIELINIS, ‘

tę.
parke prie Tautinių Kapi-
oeooooooooecoeosorcooso&oc

“KELEIVIO ’ OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1:30 vai. po pietų. Sek
madieniais uždaras.

Sekretorius ir Finansų Sekr.

BROOKLYN, N. Y.

Siekia 1,000 Narių
Birželio 23 d. Brooklyne 

Įvyko Centrinio Šimtojo Bal
fo skyriaus narių metinis 
susirinkimas.

Po padarytos veikimo ap-

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 dali.

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: , i >

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

Visi lietuviai, pritariu 
šalpos darbams, yra kvie
čiami tapti Balfo nariais. 
Metinis nario mokestis yra 
tik vienas doleris.

HARTFORD, CONN.

į Mirė Teofilius Valkevičius

Wm. Motiejaitia. DETROIT, MICH.

Mirė Stanley Cotton
BALTIMORE, MD.

Atleistas Lietuvių Svetainės 
Vedėjas

, Birželio 18 d. mirė Staur
Čia Įvyko jey Cųtton, gyvenęs 2700 

pirmas mitingas, čia pn-;C6mmor $t. ' Palaidotos
imtas jo vardas. PirmarneiEvergreen kapinėse. Velid- 
busirinkime dalyvavo lietu-'

Birželio 18 d. mirė pasi
žymėjęs Hartforde ir apy
linkėje lietuvių darbuose
Teofilius Vaikis - Valkevi- ... , . .

Mirė staigiai, širdies J°Je fa d“ at‘cius.
liga. Buvo visuomet “Ke
leivio” prenumeratorius, be 
to daug dirbo Amerikos 
Lietuvių Tautinėje Sanda
roje, SLA, TMD, klube. 
Priklausė prie masonų vy
čių, tai jų rūpesniu birželio 
21 d. buvo iškilmingai pa
laidotas.

Velionis jau per 20 metų 
turėjo East Hartforde, 99

f Bliss St., mėsos ir groserio 
krautuvę. Paliko didžiame 
nuliūdime žmoną Antaniną, 
draugus sandariečius, Susi
vienijimo narius, kurie 
taip pat liūdi ir velionies 
žmonai linki ištvermės ir 
sveikatos. —J. D.

OMAHA, NEBR.

gaminama pieniškų gaminių

Lietuvių svetainės vedė-’tas tarnauja ir vaikų mok v-L L” 'n*s ^uvo 74 metų. Jis ilgus
jas atleistas iš einamų par- mui atatinkamo amato. L? « skai.tė- “Kele!v>-” V«-
eigų ir jo vieton pasam-gitą kreipiama ypač didelis V* • ’KPt,lv;Q1- k11Vn Plv. kon’es na®^č Amelija apsi-
uytas naujas, nesenai atvy
kęs Į šį kraštą.

Dabar svetainės direkci-

vykę ir du tokie pat ‘ nau 
jokai” valdyboje. Tai geras 
reiškinys, kad ir nesenai at
vykusieji susidomėjo sve
tainės reikalais ir pradėjo 
išpirkti jos šėrus.

Seniau čia atvykusieji jau 
gerokai paseno ir jų jėgos 
baigiasi, o jų vaikai svetai
nės reikalais nesidomi. 
Naujųjų ateivių tarpe yra 
nepalyginti daugiau jaunes
nių ir daugiau išmokslintų; 
jiems yra gera proga išpirk
ti iš senesniųjų ir lietuvių 
svetainės šėrus ir tapti jos 
savininku.
Minėjome Žudynių Sukaktį

Birželio 19 d. lietuvių sa
lėj Įvyko baisiųjų birželio 
dienų minėjimas, kurį rengė 
vietos draugijų taryba.

Kalbėti buvo pakviestas 
Mažosios Lietuvos atstovas 
Brakas. Jis pasakė jausmin
gą kalbą, kurioje priminė 
carinės Rusijos, kaizerinės 
Vokietijos ir dabartinių ko
munistų daromus pasikėsi

Blynai Nemokamai
Omaha šiemet švenčia 

savo 100 metų sukaktį. Ta 
šventė ištęsiama per visus 
metus. Ta proga daroma 
Įvairiausių parengimų. Kar
tą buvo tautinių šokių va
karas. Jame pasirodė ir'nimus sunaikinti lietuvių

dėmesys. Vaikai turi 
baigti aukštesniąją mokyklą 
ir išmokti kokio nors ama
to pagal palinkimą. O ku
rie yra gabūs, tie leidžiami 
ir toliau mokintis. Birželio 
6 d. aukštesniąją mokyklą 
baigė 90 vaikų. •

O mokina čia juos tikrai 
beveik visa ko. Jie gali iš
mokti braižyti, siūti, kepti, 
virti, batus taisyti, automo
bilius taisyti ir kitus šalt
kalvio darbus dirbti, gali 
tapti elektriku ir tt., ir tt. 
Kiekvienas gali pasirinkti, 
ką jis labiausia mėgsta.

Taip gyvenimui paruošti 
vaikai išleidžiami i pasauli. 
Žinoma, pasitaiko, kad išė
jusieji vėl kuo nors nusi
kalsta, bet, bendrai paėmus, 
mokykla duoda gerų vaisių.

Pažymėsiu, kad čia yra 
visokių tautų, visokių rasių, 
visokių tikybų vaikų.

Nesenai aš pats tą “vai
kų miestą” aplankiau.

Wm. Motiejai tis.

; -besni lietuviai buvo Ply-
117 • **’ mouthe, jie jau pirmiau or-

gyveno pas dukterį, 12146 
Klinger St., Detroit 12.

Tarėsi Socialdemokratai
Birželio 20 d. Įvyko so

cialdemokratų kuopos susi
rinkimas, kuriame tartasi šį 
rudenį būsimo suvažiavimo, 
gegužinės, literatūros fon-

ganizavo daug draugijų, tai 
jie išsivežė ir mūsų nutari
mą ir įregistravo mūsų Su
sivienijimą savo mieste.
Birštonas aiškino, kad jis 
padėjęs tą viską sutvarkyti.
P. W. Birštonas yra Ameri
koje gimęs “jaunuolis, jau, do ir kitais reikalais, 
rodos, artėjąs prie 90 metų., Šita proga sudėta Vokie- 
lis yra buvęs ir SLA prezi-'tijoje vargstantiems social- 
dentu. Jis dar minėjo savo demokratams $37.

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

—Jurgis Bielinis.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Lietuvių Tautos 
Kelias Prosenovej

tyviškumas. Nuošali geo-Į HELIKOPTERIS 
grafinė padėtis lėmė, kad 
lietuviai tik apie 1200 me-1 
tus Kristui gimus įžengė į! 
istorinius laikus. - 

I Istorijos prieangyje at
Iskirų baltų tautų bei kilčių’

atkakliu /ietosjlikimas buvo nevienodas.! 
pasipnesimmu.(Nevisos baRų ar Rįl_

Istorijos ratas sukasi ne- sidurta su 
sustodamas, tarpais lėčiaujgyventojų
tarpais greitesniu tempu.lTaėiau daugumoje sričių in-|t buvo ajė ios ir atspa. 
Jis pradėjo suktis tada, kai doeuropieėiai primėtė vietos'^ Vakariniai baltai, su- 
žmogaus protas ėmė Įsaki- gyventojams savo valdžią ir !siskaldę į daugclį sričių 
nėti rankoms pasigamintrkalbą. Tose srityse, kur in-ltorini ,aik džioje k 
pačius reikalingiausius dar- doeuropieciai aptiko nedidell'žiuodiu ordino buv0 užk, 
bo Įrankius ir sukurti ugnĮ.'gyventojų skaičių, ten jiems (i nesiiorganizavę j vabty. 
kad sunki kova dėl būvio pavyko išlaikyti senuosius bjnį vjcnetą jje 
palengvėtų. Tolydžiai be-savo kalbos bruožus, bet ki-|Vel.‘,tj išnaikinti 
sivystant žmogaus dvasi- tose vietose, kur buvo susi-:kietinti I atviai
nėms pajėgoms, tūkstančių durta su aukštesnės kultū-
metų patirtis, perduodama ros žmonėmis ir su kompak- or(jjno 
iš kartos j kartą, krovėsi tinę (glaudžia) jų mase, at- ^jams 
kultūros lobyne. Tais am- sineštinė jų kultūra, kartu 
žiais sukrautais lobyno tur- ir kalba, buvo stipriai 
tais mes ir šiandien naudo-veikta. Tuo būdu ilgainiui 77'777.-?\"77 77-7 777 
jamės. Kultūros ūgiui dir-naujose srityse susidarė ne-|slį bap*gP Jlieti> bet L 
bo generacijos (kartos) per vienodo lygio ir pajėgumo torini laikų pradžioje lietu-', 
šimtus tūkstančių metų, iš kultūrinės grupės, atsirado y-ai buvQ pakankamai susi-: 
pradžių susibūrusios į nedi- atskiros indoeuropiečių tau-'0Į.7anizavę Todėl visai ne-' 
dėlės šeimų ir giminių grumtos ir gerokai viena nuo ki-' upslabu> kokiu „„lzimskė 
peš, vėliau susitelkusios į tos besiskinančios kalbos, 
didesnes bendruomenes, j

tapo pa- 
ir suvo- 
taip pat

neįstengė atsispirti livoninei 
šakai — kalavijuo- 
Atspariausi iš visų

baltų yra buvę lietuviai.
P3? Nors jie rytuose buvo nete-1

—Gut yvnink, Make!
—Labas vakaras, tėve! Tai 

Kaip sveikas? j iškirto ir išvežė
— Dar laikausi, vaike.'Lietuvos miškus,

ŠNIPINĖJA” JCRV GELMES

Naujasis helikopteris, pritaikytas suhmarinams medžioti, 
rainiai stovi ore virš vandens, o i vandenį jis turi Įleidęs 
aparatą, kuris klausosi ar nesigirdi kur suhmarino moto
rai. Tokie helikopteriai turi torpedas, kurias jie gali pa
leisti i priešo suhmariną dargi giliai vandenyje.

Rytų Vokietiją Valdo Kriminaliniai 
Prasikaltėliaii jėgų įtempimu ir didžiausiu

Indoeuropiečių krausty- atkaklumu kovota su išori- ---------------------
organizuotus tautinius jun- mosj gūkurin pateko ir mūsų niais priešais, kurie kėsino- Didelė Rytų Vokietijos Čia jis vėl tuoj griebėsi 

.gimus u pagaliau pasieku- pfOtėviai, kurie naujojo ak-si atimti jiems laisvę. At- “ministerių” ir “valstybės abortų rusų karininkų mei- 
jSios auksciausio visuomenės mens amžiaus pabaigoje kakliai kovota ir su prie- sekretorių” dalis, kaip ir lūžių tarpe.
organizacijos laipsnio val- (apįe 2000-1800 metų prieš vartiniu krikščionybės įve- augštųjų partiečių, yra įvyk- “Valstybės sekretorius” 
stybingumo. ĮKristų) aptinkami jau įsi- dimu. Negana to, lietuviai dę sunkius kriminalinius Ernst Wollweber—vokiškas

I Ir lietuvių tautos kelias, kūrę kaip žemdirbiai ir gy- buvo dažni, nemalonūs sve- prasikaltimus, pradedant emvedietis — kaltinamas
gausiau, negu pirma, kuriuo pasiekta valstybinės vulių augintojai pietų ryti- čiai ir rusų žemėse. Iš kur žmogžudystėmis ir baigiant įvykdęs sprogstamosioms

viena. O antra, ruskiai santvarkos ir tuo pačiu nįarne pabaltijy, nuo Per-gi toji visa stiprybė? Ji abortais su mirties pasek-medžiagoms sprogdinimus
Rasiejun įžengta į istorijos nušviestą santgs Upės jkj Dauguvos glūdi dar priešistoriniuose mėmis. ir statymu į pavojų laivų
tai žmo- prieangį, yra buvęs labai ii- vidurupio. Kadangi ir vė- laikuose. Kaip galima spręs-' Vakarų Berlyne veikian- susisiekimą. -Jis karo metu
Sako, nė-*gas. lo kelio pradžia sun- lesniais laikais tos srities ti iš tankaus piliakalnių tieji laisvieji juristai į sun-už sprogstamos medžiagos

ir tinklo, Lietuvos politinė kių prasikaltėlių sąrašą yra laikymą Švedijoj
Vakar sužinojau, kad se-nės neturi malkų.
nas mano frentas, Zakari-ra ant ko ir blynų išsikept, o! kiai besusekama—ji yra din- kultūra tolydžiai vystosi ir tinklo, Lietuvos politinė kių prasikaltėlių sąrašą yra laikymą Švedijoj sėdėjo 4 
jušas Kikylis, kuri as pali-pirties tai jau visai nekure-gusi amžių glūdumoje. L'jos raida susekama net iki konsolidacija (suvienijimas) įtraukę visą eilę šių dienų metus kalėjime. Laikomas 
kau Lietuvoje, taipgi darna. Sako, šįmet prieš Ver- vėlyvesnio kelio vėžės daug istorinių laikų pradžios, to-vyko jau priešistoriniais lai-Rytų Vokietijos valdovų ir “gabiausiu” atentatoriumi 
gyvas. Abudu pas ruskį bų Nedėlią pašildė biskį sa- kur išsitrynusios ar užsine-jdėl jį be jokios abejonės’kais. Piliakalniai yra bu- kaltinamąją medžiagą pa- “pasaulio komunistų” tarpe, 
vaiske služijom. Vakar ga-'manom, ale nuo samanų pir-šusios storu amžių klodu^priskirtina tiesioginiamsĮvę ne tiktai to meto tvirto-siuntę kaltinamiesiems, kad,1 šį sąrašą galima būtų tęs- 
vau nuo jo gromatą iš Tryš-*ties krosnis neikaito ir šty- Tačiau Įgimtas žmogaus no-Jmūsų protėviams. Deja, tų'vės, bet didesnieji politi- laikui atėjus, žinotų, kas ti ir tęsti. Tačiau ir patiek-
kių parapijos. Jis klausia mo 
rodos, kaip pastatyti tokią 
pirtį, kurią būtų galima be 
malkų prišildyt, kad dau
giau brudo išdegtų.

—Man tas nelabai aišku, 
t e ve.

—Matai. Maike, tu dai
ne viską žinai. Lietuvoje 
visada buvo sveikas oras ir 
gera duona, todėl tenai ir 
brudas labai veisdavosi. 
Atsimenu, man dar kiaules 
Žemaitijoj ganant, vieną 
škaplierninką užėdė ant 
smerties.

—Kas jį uzėde? Kiau
lės?

—Ne, Maike, utėlės už
ėdė. Anistagat, galiu pasi- 
bažyt. Ir kitokio ratunko 
nuo to brudo nebuvo, kaip 
tik turkiška pirtis.

—O kodėl ne lietuviška?
—Nežinau, Maike, bet se

nam krajuje yra priimtos 
turkiškos pirtys. Tur būt 
turkai pirmutiniai tokią 
įstaigą išrado. Ją padaro 
taip: subildina nedidelę
šantę be langų, iš lauko dar 
apkasa žemėmis, kad karš
tis neišeitų, o viduje pasta
to iš akmenų krosnį ir 
smarkiai ją prikūrena. Ta
da žmonės sukabina aplink 
sienas savo kailinius ir ser
mėgas ir užpila kelis vied- 
rus vandens ant tų įkaitintų 
akmeni). Prieina tiek karš
to štymo, kad tos, atsipra
šant, utėlės tik spragsi ser
mėgose, nelyginant kaip 
tie komai ant karštos skau- 
rados, ką amerikonai taip 
myli ant muvink pikčių sė
dėdami valgyt.

—Ar tai tas tavo pažįsta
mas tryškietis nežino, kaip 
tokią pirtį pasistatyti?

—Žinote žino, Maike, ale 
bėda, kad šiandien tokia 
pirtis Lietuvoje jau nelabai 
gilino ja.

—Kodėl?
—Zakari jušas K iby lis ra-

’:musų
nebuvo. Reiškia, bru- ras visa žinoti ir patirti yra-mūsų pirmųjų protėvių var-Įniai sritinių valdovų cen-jų laukia. Įto užtenka įrodymui, kad

das neišdegė ir žmonės ne- atskleidęs daugelį lietuvių1 cjas Jik0 užmarštyje. Vieni trai. Taigi, Lietuvos vals- “Kultūros ministeriui” J. visa Rytų Vokietijos val- 
turėjo pakajaus nei per Ve-protėvių gyvenimo paslap-juos vadina aisčiais, nes ro-Į tybės kūrimosi pradmenų, Becheriui teksią atsakyti už džia yra sunkių kriminali- 
lykas. Kai žmonės padavė čių. Tuose tolimuose lai- menų istorikas Tacitas apie be abejonės, tenka ieškoti nušovimą savo meilužės.’nių prasikaltėliu rankose. 
Paleckio načalstvai prašy- kuose, apie kuriuos mums 98 metus Kristui gimus tuo1 priešistoriniuose laikuose. Becherio užimama vieta V. žarsteklis,
mą. kad duotų malkų, tai nieko nepasako jokie ražto vardu pamini žmones, gy-Deja, tų pirmųjų Lietuvos partijos vainike akis į akį
vyriausis komisaras dabar šaltiniai, tiria proistorės ar- venančius j rytus nuo žemu-1valstybės kūrėjų bei vieny- atitinka T. Tilvyčiui oku- 
išleido ukaza. kad žmonės ba archeologijos mokslas, tinio Pavyslio, kiti jiems'tojų vardai nežinomi. Min- puotoj Lietuvoj.

yra: priesisto- davė baltų vardą, pasidary- daugas tėra pirmasis istoriš- “Valstybės kontrolės” pa
gyvenamosios tą iš Baltijos jūros. Taigi, kos suvienytos Lietuvos vai- mininkas Fritz Lange kalti- 

piimutinis tokią pastatysiąs, vietos, kapinynai, lobiai, pi- jau naujojo akmens am- dovas.
tas gausias 100 raseiskų liakalniai ir kiti medžiagi- žiaus gale ilgame Baltijos'

statytų tokias piltis, 
rioms malkų nereikėtų.

ku- -Jo šaltiniai 
Kas rinių laikų

Žinios iš Kanados
MONTREAL, QUE. 
Keistas Oras Šiemet'namas prasikaltimais prieš 

žmoniškumą, vagyste, lais- 
(Iš š. m. “Darbo” Nr. 2) vės atėmimu, nekaltų perse- 

! klojimu, teisės iškraipymu 
;ir kitų vertimu teisę iškrai
pyti.

j “Generalinis valstybės gy-
--------  inėjas” Melsheimer kaltina-

( Kitoj vietoj rašom, kad mas dokumentų klastojimu, 
remdamosi nalytė, todėl, reikia many- didžiųjų plieno fabrikų dar- jų naikinimu, žmonių lais- 

žodyno paly- ti, kad tuo metu baltai suda- bininkams padidintas atly- vės atėmimu, teisės iškrai- 
ta-ginimais, yra nustačius:, vieną tautą ir kalbėjo ginimas. Neabejotina, kad py m u ir vertimu kitų pana- 

lietuviai kartu su in- viena kalba. Ilgainiui, kaip tą patį gaus ir kitų plieno šiems prasižengimams.

rublių nagrados. Taigi vot, nės ir dvasinės kultūros pa- pajūrio ruože susiduriame 
šitas mano fientas iš Trys- minklai. Beaiškinant atski- pakankamai išryškėjusią 
kių ir klausia, kaip tokias rų tautų kilmę, jų protėvy- baltų kultūra, kuri savo bū-j 
piltis amerikonai stato, nės, senųjų sodybų ir tarpu- dingais bruožais skyrėsi 
Mat. jis norėtų gauti nagra- savio santykių klausimus, nuo kaimyninių sričių kul- 
dą, kaip kiti Sovietų isra-^talkon ateina lyginamasis turų. Iš pradžių ta baltiš- 
dėjai gauna. kalbų mokslas. /koji kultūra yra buvusi vie-
—O ką tėvas manai jam Kalbotyra,

atsakyti? jgramatikos ir
—Aš dar nieko nepasta^g

navijau, Maike. Gal tu duo-(kad
tum man kokią rodą? jdais, iranėnais,

je, nes jos čia nereikalin
gos. Žmonės čia gyvena 
svariai, dažnai maudosi sa
vo voniose ir visada keičia 
savo baltinius. Tai yra ge
riausia apsauga nuo brudo, 
tėve. Gali tokį patarimą 
duoti ir tam Tryškių para- 
pijonui.

— Maike, tavo rodą no 
gut. Tu žinai, kad komu
nistu cenzūra Lietuvoje ne
praleis mano gromatos, jei
gu aš parašysiu, kad Ame
rikos žmonės turi savo na
muose vonias ir čystai gy
vena. O jeigu ir praleistų, 
tai v ištiek nedaug būtų iš to 
naudos.

— Kodėl?
—Todėl, vaike, kad žmo

gus gali Įiermainyt tiktai 
marškinius, bet negali per
mainyt škaplierių. Tai ką 
mačys, Maike, činčiuoti 
marškinius, jeigu brostva 
bus ta pati?

Žinai, tėve, kad kas 
taip galvos, tas niekad nuo 
parazitų ir neapsigins. Svei- 

šo savo gromatoj, kad bol- ką ir švaru gyvenimą gali 
ševikai tenai įvedė geresnį sukurti tiktai apsišvietę ir

J. Puzinas.
š. m. “Darbo” Nr. 2)

VIENI LAIMI,
KITI PRALAIMI

Šį pavasarį oras tikrai 
keistas—juo nesidžiaugė nei 
miestiečiai nei žaliuose lau
kuose gyvenantieji. Mies
tiečiams jis trukdė geguži
nes rengti, o ūkininkai ne
galėjo laiku pasėti. Bijo
ma, kad javai neprinoks.

Štai birželio 20 d. patrau
kiau i J. Bakanavičiaus ūkį 
netoli Amerikos rubežiaus. 
Vermonto kalnu slėniuosetocharais, rOfįo archeologiniai duome-'pramonės įmonių darbinin- “Valstybės sekretarijato”; ’c-'

—žinai, tėve, kad Ame-hetitais’ armėnais, graikais, nys, baltų kultūra, būdama kai. Dabar didžiųjų plieno vedėjas Erich Mielke ’l93l!^a,oį°;';. da’ nc',uvo Ma
rikoje pirtys visai nemado-|albanais’. Iotynais, keltais, išplitusi dideliuose plotuo-įmonių darbininkų uždar-metais nužudė du policijos į • aisį "\e ***

........... germanais, slavais ir dar su se (rytuose ji siekė net bių vidurkis siekia $2.29. valdininkus Berlyne ir išbė-į * 1
kai kuriomis tautomis toIi-Įai,i<štutinę Volgą, Maskvą,'Nėra kitos pramonės šakos, go į Rusiją. Prie žudymo! Kelyje prisiminiau drau- 
moje praeityje buvo suda- Desnos upę), ėmė skaidytis kurioj būtų mokami tokie plano prisidėjo ir šiandieni- gą A. Jenkinsą, kuris dabar 
rę vieną tautą ir kalbėję įr atsirado sritinių skirty-'aukšti atlyginimai. nis rusų zonos “Sniečkus” gyvena Havvajų salose. Jis,
viena kalba. Deja. jokiuo-j Hįjj. Tas kultūrinis baltų1 Bet ne visiems darbinin- W. Ulbricht. Ši byla smulk-'atsimenu, pakely į Havrajus 
se sakiniuose neišliko tos skirstymasis, be abejo, ėjo kams taip sekasi. Štai teks- meniškai paruošta ir abu sustojo Kalifornijoje ir, ap-
priesistorinės tautos vardas, drauge ir su kalbos kitėji-Įūlės pramonės daug darbi- prasikaltėliai ieškomi Vaka- 
Baugumas mokslininkų ją Iš dabar turimos me-’ninkų gavo sutikti dirbti už rų Berlyno valstybinės
dabar vadina dirbtiniu var- fįžiagos tenka daryti išva-imažesni atlvginimą. Ma- nybos.
du ’ ’

gy-
lankęs Ki’oimonių namus, 
rašė matęs čia ir povą ir 
kralikų ir kitu įvairių žė

riu indoeuropiečių protaule. ka(i apįe 100 metų prieš'žiau dabar gauna net tokių' “Ministerių pirmininko J miškų sutvėrimų, kokių dar 
Tos protautės gyventa dide- Kristų baltai ima skilti į didžiulių Įmonių, kaip Ame- pavaduotojas” H. Rau kai- nebuvo matęs nei Amerikoj,
liuose plotuose tarp \ iduri- vakarinius ir rytinius bal-rican Woolen, Bachmann tinamas skatinimu žmonių 
nės Europos ir Priešakinės tus. Iš vakarinių baltų vė-'Uxbridge Worsted bendro-žudymui. Jis, būdamas

Gal būti ten 
gražu, o gal

Azijos. Ten ji jau buvo iš-liaus susidarė prūsai, o iš vių darbininkai. Daug kur 11-tos tarptautinės brigadosidraugas Jenkinsas taip pa-

nei Kanadoj, 
ir yra taip

rase Hollywoodo filmų 
žvaigždžių sužavėtas, bet 
gyvenimas visur eina prie
kin. Ir Kanadoj jis dabar 
daug ko nauja rastų, štai 
ir Bakanavičių ūky jau re 
kralikai, bet čineilai augi
nami, kurių porelė kaštuoja

siskirsčiusi tarmėmis ir apie vytinių—lietuviai ir latviai, gavo atsisakyti ir nuo kito-vadu Ispanijoj, Įsakęs žmo 
trečio tūkstančio metų vidurį pagaliau apie 200 metų kių sunkiai iškovotų laimė- nių žudymus, 
prieš Kristų indoeuropiečiai Kristui gimus mes jau vi- jimų. Kai kur sumažinimai “Sunkiosios pramonės mi- 
ėmė slinkti įvairiomis kryp- gjškai aiškiai galime kalbėti siekia valandai 16’7> centų, nisteris” F. Selbmann kal
tinus į .Europos ir Azijos apįe lietuvių kultūrą tikrą-'Nukentėjo šiaurės vilnonių tinamas neištikimumu įvai- 
plotus. Šis nomadų (kia-ja to žodžio prasme. Ge-audinių įmonių darbininkai, riose pareigose, sunkiu iš- 
joklių) masių kėlimasis i riausiai ištirtos medžiagos nes jų atlyginimai, palygi- naudojimu. Lygūs kaltini- 
naujas sodybas vienur vyko taį kultūrai pažinti turime.nūs su pietų, buvo didesni mai įteikti ir “geležinkelių 
pana ramiu būdu, kitur su- ypa<*iai iš vidurinės Lietu-'apie 34 centus. Laiminges- ministeriui” Staimeriui, be per $1,000.
* 1 ■ - Nors lietuviai gyveno'ni yra medvilnės ir dirbti-to, jam teksią atsakyti ir ur‘
riais, negu higiena, tas vi- nuošalioje vietoje, toli nuo nių audinių įmonių darbi- žmogžudystes Ispanijoj, 
sada bus parazitų kankina-.didesniu kultūros centrų ir ninkai. Jie galėjo pratęsti' “Prekybos ir aprūpinimo,Vokietijos 
mas. 'prekybinių kelių, tačiau pa- sutartis senomis sąlygomis. Įministeris Kurt Wach ver- Partijos Kongresas

Maike, man rodos, kad tys pajėgė sukurti turtingą; -------------------------- (tęsis abortų darymu su mir
tų čia negerai nušnekėjai.’r savo formomis įvairią Socialistų Internacionalo (ties pasekmėmis; už tai jau

P. Petronis.

Socialdemokratu
Berlyne

parėtką ir padarė daug svei- kultūringi 
{.<•: ui <>rn, tai utėlė: veisiasi i’aufiaui

žmones.
rūpinsis

Bet kas

man
čia negerai nušnekėjai.

Verčiau eik tu nuo mano kultūrą. Ta kultūra 
galvos, ba nežinau, ką tau iš savo pačių kūrybinių ga- 
atsakyt. Ji vystėsi normaliai, be

—Gerai, tėve, pasimaty- didelių šuolių, todėl joje

išaugo
Vokietijos Soeialdemnkm- 

90 Metų Sukaktis yra anksčiau baustas dešim- tų Partijos kongresas Įvyks 
_____ " jčia metų kalėjimo. Jis yra Berlyne liepos 20-24 d. Ja-

ška plieksi m kitąsyk.

Socialistų Internacionalo fcatsiuvis, rusai išleido iš ka^me dalyvaus ir Lietuvos So- 
90 metų sukaktis bus mini-Įėjimo ir paskyrė Dippos-cialdemokratų Partijos už

jaučiamas didelis konserva-Įma šių metų rugsėjo 28 d. \valde apskrities komisaru, sienio delegatūros atstovas.
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Kaip Atremkami iniu pagrindu—pirmoj eilėj
‘Savanoriai” ir Specialistai (tie, kurie komunistams ne-

Esame rašę, kad ir iš Lie
tuvos vežami “savanoriai”

pageidaujami.
Kiekvienas 

turi pasirašyti
“savanoris” 
raštą, kadi Sibirą laukams plėsti ir ki-, “ „ . ..

tiems darbams. Eita savo *^la Pasnyzęs prisidėti 
biuleteny tuo reikalu pra
neša: i

Galima plačiau nusakyti' . .
kai kuriuos, ligi šiol Vaka-Iesant daugiu™ reikalm- 
ruose plačiau nežinomus, 3a* _ .
užkulisius, kaip atrenkami! l^ykusieji ia..ois Į-Jzbe- 
tarp LTSR jaunimo •‘saVa-'kliita!>o> Karagandos u- kr 
noriai” ir specialistai j Si-'^ S,K1«> kad ®'ventl t€nka 
bitą bei kitas vietoves “isi- UHUjtse’ ,d?r^I nolmos 
savimi naujų plėšinių.” Pa- pančios labai dideles, ben- 
sirodo, kad savanoriškas dlal gyvenimo n daibo są- 
jaunimo mobilizacijos pa-esančios nepakenčia- 
grindas taikomas tik mos*
RSFSR (Rusijos) apygar* 
dose ir autonominėse res 
publikose. Visose nerusiš- 
kose respublikose jaunimas 
yra prievarta verčiamas

savoj15 ^ra
J prie atstatomojo darbo, ne-
Įbijo jokio vargo ir prašosi 
Į siunčiamas ten, kur randa

31 KELEIVIS IŠSIGELBĖJO SU VIRVE

Keleiviais lėktuvas su 31 keleiviu, kuris skrido iš Jiem- 
phLs į Clevelandą, susidaužė ore su karo lėktuvu ir turėjo 
nusileisti su vienu motoru Coloznbus. Ohio, aerodrome. 
Keleivius iš aplamdyto lėktuvo teko gelbėti su virvės pa
galba. Visi keleiviai laimingai virve nušliaužė žemyn. 
Kariško lėktuvo du lakūnai žuvo dėl susidūrimo su kelei
viniu lėktuvu.

į-ųjų ir dabar tebėra) kriš-j 
čionių demokratų partijos- 
vadovas, kuris iėmė tos par
tijos politiką nepriklauso
moj Lietuvoj, o toj politikoj 
j aukščiau minėtus šūkius 
labai ir labai šykščiai tebu
vo atsižvelgiama.

Jau savo žemės netekus, 
kiek prikalbėta, kiek prira
šyta Mažosios Lietuvos at
stovo priėmimo į Vliką rei
kalu! Reikalas buvo visai

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS

Ir Vėl Išleistuves
Birželio 5 d. Urugvajaus 

Lietuvių (komunistų) Cen
tro Klube įvyko Sovietų Ru
sijos atstovo Urugvajuje N. 
B. Aleksejevo garbei, jo iš

i

vykimo į matušką Rasėją 
aiškus, bet tik po ilgų metų'proga, vietos lietuvių oku- 
jis tebuvo įvykdytas. Kastantų garbintojų suruoštas 
trukdė? Gi tie patys krikš- j balius. Į jį, kaip teko pa- 
čionys demokratai. Ir truk-i tirti, susirinko visa vietos 
dė tik dėl to, kad priėmę'lietuviška komunistinė sme- 
mažlietuvį bijojo netekti 'tonėlė—visi vadai ir jų ap
Vlike daugumos. glušintos Maskvos davat-

Jo grętų žmonės nepasi- kos.
žymi minėtomis dorybėmis j Sakoma, ten liejosi whis- 
ir čia Amerikoj. Pavyzdžių ky, brangūs konjakai, vod- 
yra tiek ir tiek. Neimsime ka ir kiti gėrimai iš rusų, 
iš praeities. Štai šių dienų o kartu ir lietuvių darbinin- 
Kunigų Vienybės uždraudi- kų prakaito išspausti. Tup- 
mas skaityti jai nepatinka- čiojimams ir ovacijoms tam 
mą laikraštį. “Vienybė” sa-tburliokui ir nebuvę galo. 
ko, kad tas uždraudimas Be vadų ir vadukų tame po- 
esąs pirmon galvon suma-!kyly dalyvavo ir anksčiau 
nytas ne senesniųjų klebo-jbuvusių rimtų lietuvių: Lie

situokė su vieno komunisto 
dukra. Ir šiandien jis jau 
ne eilinis narys, bet veikėjas 
ir net pirmininkas.

Ukmergietis V. S., Lietu
voje buvęs Dievo muzikan
tas (vargonininkas) ir nuo
vados viršininko padėjėjas, 
čia gi jau keletas metų (gal 
dėl cento) mokina ir vado
vauja komunistiniam cho
rui.

Tai tik keletas čia pami
nėta, o panašių čia yra ne
mažai.

Giliau reikalą apgalvojęs 
darai išvadą, kad greičiau
sia Lietuvos paskutiniųjų 
metų fašistinis režimas, o 
čia užsienyje klerikalų ir 
kitų “patriotų” užsispyrimas 
ir nemokėjimas ar nenorė
jimas pakęsti kitų srovių 
žmonių pastūmė ne vieną į 
komunistų eiles. Prieš ke
letą metų išvaikymas ir lik
vidavimas Kultūros Draugi-

Dabartinis Lietuvos 
Administracinis 

Padalinimas
Komunistai stengiasi pa

vykti į skiltąsias sritis. Ru- naikinti viską, kas nors 
sų jaunimas daugiausia ski- kiek dar primintų Lietuvos 
riamas propagandinių tiks-'nepriklausomą gyvenimą.!___________
lu darbams. Tuo tarpu Jie padalino kraštą ir valdy- . ... ............. , ,
jaunuoliai, mobilizuoti iš mo reikalams: nebėra vals-5!os Vilnios, Naumiesčio, šiuo metu Europoj tardo;si viską atnaujinsią Kristų-,ninkių ir Lietuvos nepri-kurią lankydavo visokių pa- 
sajunginiu respublikų, ski-čių ir apskričių, yra tik ra_ Nemenčinės, Obelių, labi a-( liudininkus komunistų pa-.je ir kūnų išauklėjimui yra klausomybės kovų karių ir žiūrų tėvų vaikai, ir kiti lie- 
riami į sunkiuosius darbus jonai, kaip ir kitose tarybi- įe?’ Pagėgių Ine kūles,, vergtų tautų užgrobimui is-Įdaug pnSidėjęs ir Krupavi-. kitų. Be to dalyvavo to tuvių vienybei žalingi pasi

jose sovchozuo- nėse respublikose. Toki nu-'Pllen^’ Radviliškio, Ramy- tirti, apklausmejo pi les me- čius. (centro choras, kuris savo reiškimai Urugvajaus lietu-

nų, bet kamendorių, vadina-Jtuvos kariuomenės buvusių jos, dar socialistų įsteigtos
si, jaunesnių, kurie skelbia-įsavanorių, buvusių puskari-i lietuvių vaikams mokyklos 

vicL’O of numinei Q iv T infiumo •bitino 1 o ri Iz o

ne tiek naujuose
se. kiek ICnzachstciiic n vaxxuxa j«u lutuviv _ . _ . i .. . « ... . . y- , - i---- >----------------------— — « *«- * *
bekistane prie kanalu vedi-mėnesi išleido aukščiausios Joklskl°’ Salantų, Sedos,-pulkininką Burlitski. Jis ko krikščionių demokratų'jo rusus. Tai skaudus ir to, kad paskutiniu laiku net

I t _ - _ __ Q1 Ao lvonnv*jvn nnLovoniefn ___________________ ______ - -i-a- -n • H  •  ___________ z______ _______

e 116K nauiuose sovenozuo- ium nu-. _ * _ . . ' . * r , - , j- . i-------  . ™....... ........ — — -------
se, kiek Kazachstane ir Uz-tarimą jau pernai rugsėjo |al^ Ras^1"^’ Kitavo, tus pabėgusi enkavedistųj Nesenai^ New Yorke ivy-Jdaipomis linksmino ir žavė-| vių koloniją- privedė prie

) ir kasvklu darbų. tarybos prezidiumas, o ne- Simn.°’ Skaudvilės, Skuodo,(vadovavo enkavedistų ba-(partjjos suvažiavimas. Ja-apgailėtinas reiškinys. lį metinius parengimus ma-
Nuo š. 1^1. balandžio 1 d. senai jį patvirtino ir susirin- ^111/11^ šaklų, šaltimnkų, tahonui, buvo ir Lietuvoj me buvo ir Krupavičius, pa-j šiandien net Afrikos’žai lietuvių besilanko. Vi- 

«i-j oc'knmiinistii vadinam,, han- boti™ ____ • »-z_ ____ ,________ :__iki gegužės 10 d. okupuoto- kusi aukščiausia 
je Lietuvoje įsigaliojo ke- Dabar visa

>ia taryba. (Šeduvos, Šiaulių, Šilalės,'komunistų vadinamų ban-'sakė jis čia ir ilgą kalbą.'negrai, Azijos puslaukinės sai ne paslaptis, kad seniau 
Lietuva pada-, Širvintų, Švenčio-d;tų malšinti. Pasak jį išti- Neteko spaudoje matyti, tautelės kovoja už savo tei-Kultūros Draugijos rengia-

bos pareigūnų. (Ignalinos, Iezno, Jonavos
Komunistinio jaunimo ai- Joniškėlio, Joniškio

rinkimui vadovauja Fedoto- barko, Kaišedorių, Kaka
vas. Jis su savo štabu Vii- rijos, Kazlų Rūdos, Kelmės,

onavos, Veisėjų, ievio, Viliampo-pintas. Jų malšinimo bū-'šūkius. Vadinasi, neaišku,-broliai aklai garbina savo žiūrų skirtumo, užpildyda- 
jur-įlės, Vilkaviškio, Vilkijos,* dai yra tokie žiaurus, kad ar apie tai nekalbėjo ar sa-tėvų žemės okupantus ir vi-jvo didžiules sales. Į juos

V......z... iin cnVolio naciKi nroii m o • • _ _ _ •  -i z ••__ ______i i__ ___x •_ i____

niuje ir paruošia Lietuvos Kėdainių, Kybartų, ixičxi jrv-

Vilniaus, Zarasų, Žagarės, Jie 
Žiežmarių. j net

Be to yra šie “respubliki-įtarpe
komunistinio jaunimo trans- dos, Kovarsko, Kretingos, 
poilus Į Uralo bei Viduri- Kupiškio, Kuršėnų, Lazdijų, 
nės Azijos sritis. Linkuvos, Marijampolės,

Atrenkama grynai politi- Mažeikių, Molėtų, Naujo-

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

lasytojo 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
pietyje. 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 
Girdvainį ................................................... 2.50

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

sukelia pasibiaurėjimą viskiai neima galvon jo sa-:sai nesidrovėdami jiems'atsilankydavo net ir komu- 
daugelio enkavedistų komų žodžių. Įbatlaižiauja, net patys gerai nistai ir kiti jau dalinai pas-

1P neeiinracdami kn tai'n’taniiii na veikti fli na^kll-Ir jis pats nebeiš-
nės priklausomybės” mies- kentęs ir gavęs progą pa-
tai: Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių, Panevėžio, 
Naujosios Vilnios, Palan
gos ir Druskininkų.

Divizijos Kovojo su 
Partizanais

Kersteno komisija,

bėgo į Vakarus.

Vien tušti žodžiai apiejnesuprasdami, dėl ko taip tarųjų paveikti. Gi pasku- 
vienybę, brolybę ir tt. nieko j daro. itiniu laiku ir draugi jos pa-
nereiškia. Geriausių vaisių' Bet kas yra to viso kalti-'talpose sutelpama, o kar- 

Jis papasakojo kaip’^uo^a £er* Pavyzdžiai. Nie-‘ninkas? Tuo tarpu sunku tais, kad publiką papildžius, 
„„----- ,„_n j— —— įsileidžiama ir vietinės gat

vinės publikos (praeitam 
Vasario 16 minėjime ir iš

1943-45 metais šimtai tūks-ko 8er? ‘L K™pavičius ne- pasakyti ir dar mažiau ga-
tančiu Krimo totorių, Kau- au.s,lauks ,s 8razni “T lima kaltlnti tuos- kuric

dzių, jei jie nebus paremti lankosi, nes be vadų ten yraįkazo čečencų, ingušų ir tt. 
(buvo tremiami į Sibirą, nes 
i t ūsams tos tautos atrodė 

kurimeištikimos.

gražiais pavyzdžiais.
J. Vanagas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

susibūrę tamsiausi žmonės, Jungtinių Amerikos Valsty-

T
Reikia Pavyzdžių, Ne Žodžių

kurie labai mažai tesusivo- 
kia Lietuvos praeityje ir 
dar mažiau nusimano poli
tikoje, dėl to labai lengvai 

METRAŠTIS. Tai Tau- bet kieno paveikiami ir be

bių atvykusiam svečiui 5. 
Gabaliauskui pagerbti).

Reikia atvirai dar kartą 
pabrėžti, kad, kol čia nebū

tos Fondo Kanadoje Hamil- jokių sunkumų patraukia- įė.v; JezuI^’ čl.b,ro ir kį“
tų Lietuvos žmonių prakai
tu mintančių ir lengvai gy
venančių autoritetų, Urug
vajaus lietuviai savo tarpe 
geriau sugyvendavo. Tik 
pastariesiems čia susukus 
savo gūžtas, prasidėjo tarpe 
lietuvių nesantaika ir ta ne
santaika kaskart vis blogė
ja, ir tuo komunistai nau
dojasi.

M. Krasinskas.

mi į savąją pu>ę.
Paimsime keletą lietuvių,

gyvenančių Umgvajuje, ir 
panagrinėsime, kas jie bu- 

|vo anksčiau ir kokios ne- 
^2 Trečiokas. LeidinysjemĮOS jų gyvenimo aplin- 

gražiai išleistas, papuoštas kybės pastūmėjo juos į tė- 
Vliko, jo Vykdomosios Ta-!VyngS priešų eiles. Štai ma- 
rybos ir vietos Tautos Fon-’riampolietis M L., pasitu- 
do darbuotojų atvaizdais.’rinčio ūkininko sūnus, jo 
Tekste daug pasisakymų broliai buvo Lietuvos ka-

Jtono skyriaus leidinys, skir
tas skyriaus 3 metu darbuo-

kuriose (lidesnese lietuvių į įveista ouvo Klausytis, kui 
gyvenamose vietovėse jau Krupavičius reikalavo viską 
kalbėjo ir dar nevienoj kai- atiduoti Lietuvos laisvinimo 
bės. Vieną jo kalbą ir aš reikalams ir tik kas liks pa- 
girdėjau ir, kiek iš spaudos naudoti sau. Bažnyčioje 
'numanau, jo kalbos vvrau- gal tokia kalba ir tinka, bet 
jančios gaidos buvo tos pa- mūsų ant “tolimų bėgių per 
čios

įr

ncios gaidos buvo tos pa-musų ant? tolimų oegių per- Tautos Fondo reikaiais iririuomenės karininkai, o vie- 
>s, tai laikau i ei kalinga jungtoje, ilgoje kovoje dėl Smulki skvriaus apyskaita. nas rodos kunigas Atvv- 
sidalinti tomis mintimis, laisvės toks šūkis nėra gy- Norintieii leidini išimti Da-v ’ ;pasidalinti

kurios kilo mano galvoje(venimiškas ir jis, užuot da- 
Krupavičiaus kalbos pasi- vęs teigiamų vaisių, duoda 
klausius.

Krupavičius turi Įgimtą

Norintieji leidinį įsigyti pa- kęs j Urugvajų, buvo jis« 
siunčia auką pagal išgalės tautininkas ir karštas katali-!

VOKIETIJA

'neigiamų: 
(paskatinęs aukotis,

užuot žmones
numaži

na jų pasiryžimą. Juk kas

šiuo adresu: Stasys Bakšys, 
38 Stanley St., Hamilton, 
Ont., Canada. Aukos eina 
Tautos Fondui.kalbėtojui dovaną ne nau-drįs ilgog distancijos bėgi. 

jokas ti i bunoje, todėl ji> zi- patartj p, adžioje įtempti
reik klibėti ^DeU amano,paskutineS jėg3S’ UŽUOt pa' m- 1 Nr- žurnalas, 240 reik kalbėti. Deja, manojtarus laikyti tjnJ ‘
čia turimu atveju, atrodo,
jis nepataikė i taikinį. Jis

kas, bet patekęs į komunis
tuojančių draugų ir draugių 
tarpą pasikeitė ir šiandien 
yra karštas burliokų gy ne

TĖVYNĖS SARGAS,1954 JaS'

kalbėjo svetainėj, o atrodė, 
kad sako pamokslą. Kaip 
tas atsitiko, nežinau. Jei 
jis būtų paprastas klebonas, 
tai nieko nuostabaus. Sa
kytume, senu Įpratimu tą 
padarė, bet Krupavičius se
nai senai parapijos nebeturi 
ir pamokslų sakyti nebeten
ka.

Pamoksliškas kalbos to 
nas sumažino ir jos veiks
mą klausytojams. Bepa
mokslaudamas Krujiavičius 
pamiršo, kad ne visi žmo
nės yra ir gali būti nuolati
niai didvyriai, nors tam tik-

tinkamą tem-jpusjleidžia Lietuvių Krik- 
pą ir tausoti jėgas paskuti- ščionių Demokratų Sąjunga, 
niams žingsniams. (Kaina $2.50.

Neabejotina, visur ir vi
suomet reik priminti kiek
vieno mūsų pareigą remti 
Lietuvos išlaisvinimo reika- .. .
Ius pagal savo išgalę, bet Latvijos Socialdemokiatų 
reikalauti, kad būtu viskas Įarbininky Partijos eentro 
atiduodama, nebus prasmin-|Ko,n,teta8 h,rzc'10 19 d,en« 
ga-

Latvijos Socialdemokratų
50 Metų Sukaktis

Mirė S. Teišerskienė
Birželio 17 d. Heidelber

go universiteto klinikose 
mirė Stanislava Ivoškaitė- 
Teišerskienė, sulauksi 41 
metų amžiaus. Jos dukrelę 
Nijolę Vasario 16 gimnazi-

Anykštietis J. M., buvęs 
Lietuvos kariuomenės sava-
noris, atvykęs į šią šalį bu-|joje |obojo 215 ,ėmėj 
vo geras lietuvis. KadaiseJ J n

Gražiai Krupavičius kal
bėjo apie lietuvių vienybę, 
brolybę, meilę vieno kitam. 
Tai gražūs šūkiai, bet tai 
girdint iš Krupavičiaus lū
pų mano galvoje kilo daug 
prisiminimų.

Taip kalba, galvojau, tas,

Stockholme, Švedijoj, 
rengė partijos 50 metų su 
kakties minėjimą. Ta pro
ga latvių socialdemokratus 
pasveikino ir Lietuvos So
cialdemokratų Partijos už
sienio delegatūra.

jis su žmona dirbo Užsienio 
Lietuviams Remti Draugi
joje; vėliau pasuko į komu
nizmą ir jau atvirai tarnau
ja tiems, prieš kuriuos jis 
1919 metais ėjo savanoriu 
kariauti. Tiesa, jis yra ki
lęs iš neturtingos šeimos ir 

su" ligi įstojo į Lietuvos kariuo 
menę savanoriu, pas ūkinin
ką tarnavo bernu.

Jaunuolis J. A., bu\ę* Di 
Basanavičiaus Lietuviu Mū

relis.

EUROPOS SOCIALISTAI 
SUSIRINKS MILANE

Liepos 9-11 d. Milane, 
Italijoj, įvyks Socialistų Są
jūdžio Suvienytoms Euro
pos Valstybėms Remti kon
ferencija, kurioje dalyvaus 
ir Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos užsienio delega

Remkit biznierius, kurie 
rais akimirksniais jie gali kuris ilgą laiką buvo (iš tik-įskelbiasi “Keleivyje.”

tu, os» atstovas inž. J. Vil- 
kyklos Urugvajuje auklėti-[činska>. 
nis, buvo gana geras ir pa-Į Tuo pačiu metu ten kvie- 
dorus lietuviukas. Patekęs čiama ir Europos Rytų ir 
į komunistuojančių lietuvių Centro Socialistinių Partijų 
tėvų jaunuolių tarpą, jis su- Sąjungos konferencija.
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▼
Kada Žmogus Subręsta?

Kada žmogus subręsta? Į Naujagimis yra visiškai pil
tą klausimą atsakyti nėra klausomas nuo savo tėvų 
sunku. 18-20 metų jaūnuo- arba kitų suaugusių, kurie, 
lis ar mergaitė jau laikomi juo rūpinasi. Jis pats nieko, 
suaugusiais, o virš 21 metų negali pasidaryti. Jis yra' 
jaunuolis skaitomas subren- visiškai bejėgis ir silpnas' 
dusiu žmogumi. Daugelyje kovoti su nedraugišku išori-’ 
kraštų piliečiai, sulaukę 21 niu pasauliu. Jis gali tik 
metų, turi teisę balsuoti, rėkti ir tuo rėkimu parodyti,’ 
taigi, skaitoma, kad jie pro- kad jis yra alkanas, sušalęs,j 
tiniai yra tiek subrendę, kad kad jam kas skauda ar pa-l 
savo balsais gali prisidėti našiai. Kad jis augtų ir iš-Į 

j liktų gyvas, naujagimiui) 
5reikalinga suaugusiųjų, vy-; 
resniųjų priežiūra.

NAUJA LI PINO PASIRODO SCENOJE

Devinta karta Lupino šeimoje jau vaidina scenoje. De- 
v intoji karta yra jaunutė 22 mėnesių Bridget Lupino 
Duff. kuri ruošiasi mažiukei rolei New Yorko scenoje, 
šalia mažiukės aktorės yra jos motina. Ida Lupino. ir iš 
kitos pusės senelė aktorė Mrs. Connie Lupino. Lupino 
šeima esą jau 391 metus vaidinanti scenoje.

muo ugnies ir Įlašinti 3 šauk-'STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ: 
štus lemono sunkos arba-
“sherry.”

Mėsą padėti gilesnėj lėkš
tėj, apdėti svogūnėliais ir 
ant jos užpilti padažą. Ga
luose padėti petreles ir 0-8 
virtas morkas. Taip paruoš
ia veršiena yra gardi, mais
tinga ir nesunki virškinti.

Dėl Moterų Darbo
Koks tai vyras rašė ‘‘Ke

leivy,” kad Amerikos mote
rys einančios silpnyn. Tas 
vyras, tur būt, nepažĮsta 
Amerikos gyvenimo, o todėl 
taip ir pakalbėjo.

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

prie šalies tvarkymo.
Deja, Įsivyravusi nuomo-; 

nė, kad 21 metų žmogus yra i 
jau subrendęs, yra klaidin-’ Daugelis 
ga. Tarp fizinio (kūno) ir, ir pasiekę 
tarp protinio
yra labai dideli 
ir laiko tarpas

• • 1 žmonių, suaugę) 
rimto amžiaus,!'

subrendimo į neišsivaduoja iš to vaikiško mvbės, jokių pareigų, 
is skirtumas priklausomybės jausmo. Jei rios trukdytų jų patogu

t

ku-
patogumui.

Kai kurie!pasidairysime aplinkui, ma-'Tokie žmonės paprastai lie- 
mergaitėsjtysime, kad daug suaugusių ka vieniši, nes jie bijo su-

ŠEIMININKĖM

Juk ir vyrai čia kadaise 
dirbo po 12 valandų i die
ną, o dabar dirba tik 8 va
landas. Pasitaiko dabar ir; 
taip, kad vyras dirba tik 
tris dienas per savaitę. Jei
gu vyras pareina pusė po 
trijų iš darbo, tai jis ir sėdi 
sau namuose, “peiperi” var
to, arba eina žuvauti, kar-Į viešus susirinkimus.

(Tęsinys)
Kultūros atžvilgiu Kaunas neturėjo kuo didžiuotis. 

Miestas padalintas i dvi dalis. Viena pusė—senasis mies
tą*—buvo žydų apgyventas, o kitoj pusėj buvo išvestas 
bulvaras—“Nikalojaus Prospektas” (vėliau pavadintas 
Laisvės Alėja), kuris vedė prie soboro, o nuo jo Į gele
žinkelio stotį.

Tramvajų dar tuomet Kaune nebuvo. Vėliau tūla 
belgų kompanija gavo koncesiją 60-čiai metų pastatyti 
arkliais traukiamus tramvajus. Tie tramvajai buvo di
delė naujiena, pagražinimas ir patogumas anais laikais. 
Kad Kaunas kada nors bus Lietuvos sostinė, apie tai nie
kas nė nesvajojo.

Mieste buvo dvi gimnazijos (viena berniukams, kita 
mergaitėms) ir keletas mažesnių mokyKlų. Nei viešų 
knygynų, nei muzėjų nebuvo. Taip pat labai mažai pasi
linksminimo vietų. Vidury miesto—nedidelis sodas pa
sivaikščioti su teatru ir restoranu, i kuri daugiausiai ėjo 
rusų oficienai. Nebuvo mieste beveik jokių svetainių, 
kur žmonės galėtų sueit pasilinksmint ir pasikalbėt. Bet 
nebuvo tam nė reikalo. Valdžia buvo uždraudusi visus

Veršieną 
jgiau virti

mėsa reikia il-
jaunuoliai ir
ypač šiltesniame klimate,-dukterų ir sūnų yra nesvei-Į daryti šeimą, kad nepa-jįet jį lengvesnė, 
fiziniai subręsta jau 14-16lkai prisirišę prie savo tėvų kenktų savo patogumui, 
metų amžiaus, gi protinis (dažniausiai prie vieno iš j Trečias pa*igyrimo

tais Į klubą eina draugų pa- 
matvti. Kitas vėl namuose

negu

subrendimas ateina daug 
vėliau. Pagaliau, protinis 
subrendimas dar nereiškia 
dvasinio subrendimo. Žmo
gus gali turėti genijaus sme
genis, o savo charakteriu 
gali likti vaikas—nepasto
vių nuotaikų, nesavistovus, 
vėjavaikiškas, be valios, ne
sugebąs vienas, be paramosj Antrasis laikotarpis 
gyventi. Imalonumų ieškojimas.

tėvų) ir reikalauja, kad tė-Įtarpis. Kai vaikas prade-J 
vas ar motina visą laiką pa-da vaikščioti ir išmoksta 
gelbėtų, pridabotų, patartų,'kontroliuoti savo raumenis,

Jeigu jaunimas retkarčiais bandė sulošti nors men
kiausio turinio veikalėlį rusų arba lenkų kalba ( tuomet 
dar nieks nebūtų drįsęs sulošt ką nors lietuviškai), tai 
tam turėjo gauti specialų valdžios leidimą, o jis buvo 
duodamas tik labdarybės tikslams.

Tačiau Kauno valstybinis teatras turėjo savo reper- 
O moteris paprastai dirba tuarą rusų kalba. Raitais atvažiuodavo gastroliuoti mu

zikai ir dainininkai. Lietuvių kalba buvo vartojama tik 
bažnyčiose ir turgavietėse. Valdžios įstaigose—rusų kal
ba. Krautuvėse, gatvėse ir namuose—rusų ir lenkų kal
bos.

, ... . . . Kad Kaunas kada nors kitaip atrodė, liudijo vos ke-trobenų. vieni eina i mo- -vi , • . . - . . TZ ...ii, i • j v j i- Iios senovės liekanos, kaip antai griuvėsiai Kauno pilies kyklą, kiti i darbą, dar ki- L A , V, , - -Tėvas’ant Neneš kranto, atskalos senos Perkūno zinycios, sena 
rotušė ir kiti paminklai, per ilgus metus nudilę ir vis 
daugiau griūvą.

Žiurėjo į tą apmirusioj dvasioj Kauną seni ąžuolai 
nuo augštų kalnų, ir tik jie vieni galėjo atminti praeitį to 
seno lietuviško miesto, šimtmečių bėgyje visiškai prara
dusio lietuvišką išvaizdą ir dvasią svetimoj valdžioj ir 
įtakoj. ,

jautieną, *įu,skystimėlio, tai ir links 
Gerai,, , . .. . , mina save nuo 3 po pietų,

ulLrk_‘^arUOSta’ Pasi(^aro ’a^ailnelyginant tas žvdas per 
įaiKo- mįnkšta ir lengva virškinti, šabašą.lengvi

Šutinta Veršiena
Paimti 2V2 svaro versae-(nuo 6 ryto iki 9 vakaro.

žodžiu, prižiūrėtų, kaip pri-Jis dažnai pasirodo prieš tė-nos (veal shoulder) ir su-'kiek tų visokių darbų, kaip 
ją ižiūri naujagimį. Tokie žmo-ivus su savo sugebėjimais: pjaustyti ją i gabaliukus,juos ir suskaitysi. Nėra ka- 

nės yra aiškiai nesubrendę, “Žiūrėk, ką as galiu. J is maždaug 2 colių storumo. Ida ir linksmai būti. O jei 
nes pirmasis dvasinio su- laukia pagyrimo ir dar dau- Paskui paimti šiuos daly- yra vaikų, tai kiek su jais 

eina Į mo-brendimo požymis 
stovumas.

s vra savi-

Dvasinis subrendimas ne- maišiais 
ateina per naktį. Jam rei
kia daug laiko ir, reikia pa
sakyti, ne visi žmonės tokį 
subrendimą pasiekia. Daug 
žmonių išgyvena ilgą amžių 
ir net miršta dvasiniai nesu
brendę.

Iš ko galima pažinti ne
subrendusi žmogų? Iš to,

vaikystės

vra
Pir- 

metais

giau stengiasi pasirodyti su kus; 
naujais sugebėjimais, kurie 
jiem atrodo nepaprasti. •

pagrindinis vaiko interesas 
yra maistas, šiluma, fizinis 
patogumas. Vaikas neturi 
ir negali spręsti kokių nors 
problemų. Jo “problemos” 
yra labai pHpi’SStO*. Kada 
jis alkanas, jis rėkia, kada 
jam šalta jis rėkia, o kada

4 puodelius vandens
, 6 kotelius sukapotu salierui ra daug suaugusių zmo- 

nią, kurie, kaip vaikai, bū- žiupsneli petrušku 
tinai nori pasirodyti. Pap- i iauro lapeli (bay leaf) 
rastai juos vadina pagyru- 2 gvazdikus 
nais arba pagyrų puodais, žiupsnelį druskos, baltų pipirų, jti, visiems paruošti, visiems 
bet tikrumoje tie žmonės j muskatinio riešuto. i paduoti. Aptarnavus seimą
yra dvasiniai nesubrendę ir1 Vandenį su prieskoniais’reik griebtis už buto. Jei 
nori, kad aplinkiniai jais 'užvirinti ir no to sumesti jjlvra keli kambariai valyti,

su tas, žiūrėk, serga, 
valgo kopūstus, o vaikai to- 

įkio valgio nenori, jiems tu
pi būti kitoks valgis. O mo
heris turi visiems patarnaū-

stebėtųsi ir girtų, kaip kad3 mėsą, ne iš karto, bet pojkelios lovos pakloti, kelioli 
vaiką giria tėvai, kai jis per-gabaliuką. Sumažinti ugnįjką langų nuvalyti, tai čia 
eina nesuklupdamas per jj. šutinti apie 45 minutes,‘daug fonių neturėsi, bet tu- 

!kol mėsa pasidarys minkš- ri dirbti taip. kad ir vėl ne-
jis sotus, nupraustas, svarus .

kad jo charaktery yra daug ir sušildytas, tada jis lai-isiaur3 grindų lentą. ,
vaikiškų žymių. ' 6 kokios Įmingąs guli ir šypsosi. Į Tie vaikiški palinkimai. ta‘ L’usvalunclis prieš 
gi tos vaikiškos žymės, kyla Kai kurie suaugę žmonės ' pastebimi pas daugeli žmo-'^an^ rirti, pridėk 8 ai * . .
klausimas. Apie tas žvmes neišsivaduoja iš to vaikiško niu jie nieko bendro netu-'smulk^ svogūniukų. Išvir-nai ir nepastebi, kiek moie- 
pakalbėsime plačiau. I laikotarpio—patogumų ieš- ri ‘ su žmogaus išvaizda.*15* mės5* ,r svogūnėlius iš- ns darbo įdėjo, kad butas

Mūsų vaikystę, imant nuo kojimo. Jų pasaulis yra'Stipraus įdėjimo, rimtų imtl lš I)U?do, w pastatyti šil- buri^arus; 
gimimo dienos, galima pa-‘siauras. kaip to vaiko—pa- metų žmogus gali būti dva-d°J v^etoJ’ 1 * L”
dalinti į kelis laikotarpius, stoge, rūbai, maistas ir,
Pirmasis laikotarpis yra pri- svarbiausia, kad tik jokių 
klausomybės laikotarpis, uždavinių, jokios atsako-

pa
taiko, kad jie lieka 
iki grabo lentos.

M. Pakarklienė

kad

bai- ra laiko linksmai būti. O 
parėjęs iš darbo vyra* daz-

neatauštų. nepnpurvina ir neužteršią, 
ertinimo ar pagyn- 
argu gali laukti,

siniai nesubrendęs, neatsa-l1 ada Paiuosti tokį padažą.,o jau iv 
kingas, be pareigos žmogus?^anf ao.’ kuname mėsa šu-.mo ai \
Kartais gyvenimas juos su-Įį0’reikl.a Pei ^°sti ir nugrai-j Trumpai pasakysiu, 
brandina, bet dažnai pasi-Į^1’ JeigU ^rsius nebusj,ietuvės mQtį if A

vaikai ar^a drumzlinas. Po to pa-
Rcd 

Ailleri-
HOLLYWOODO NAUJOS—... VESTUVĖS

Aktorius Fred MacMurray ir aktorė June Haver susituokė 
pas laikos teisėja Hollywoode. Mūviu miesto vedybose 
sunku susekti, kuris iš jaunųjų kiek kartų yra buvęs ve
dęs ir persiskyręs. šita pora. rodos, dar tik po vieną di- 
vorsą yra turėjusi.

KAIP PAKASTOS 
ŠALNOS ‘ .

Kaip pakąstos šalnos 
Puikios gėlės lankos 
Nevilioja praeivio akies,— 
Taip rausvoji viltis 
Ir skaisti ateitis 
Nebežadina mano širdies.

Dingo laikas, kada 
Jautrią širdį gamta

Suramindavo aukso 
vaizdais,

Kai dainučių linksmų, 
Lūkesties sutvertų.
Skrido aidas lygiaisiais

laukais.
Ir akordo skardaus 
Iš stygų neb’išgaus 
Mano pirštai: juos spaudžia

darbai.
Kanklių garsas užmirš,
Ir nė vienas neišgirs 
Kaip jos gaudžia liūdnai ar

linksmai.
J. Janonis.

ikoje sunkiai dirba ir niekas,mt. tris šaukštus sviesto,.ne?a|i kad moterims
pakaitinti, .maišyt, porą čia koks tai roj kur 
šaukštų miltu ™šaukštų miltų ir pamažu tiR iRug reiRia di_ 
įpilti du puodeliu perkošto -f.

‘vandens, kur šuto mėsa. Pa 
’gal skonį pridėti druskos ir 
truputį paprikos ir virinti, 
kol pasidarys lygus, be klec- 
kų padažas. Tada nuimti 
nuo ugnies ir įmušti 3 iš
plaktus kiaušinio trynius. 
Pakaitinti tą padažą ant 
lengvos ugnies, dabojant,

nėti.
Kazimiera Savickienė.

Knygų leidėjų pranešimu 
Amerikoj per paskutiniuo 
sius 3 metus lietuviškų kny
gų pirkimas sumažėjo per 
pusę.

Nejaugi mums po 50 me 
knygakad kiaušinių nesutrauktų, tų spaudą atgavus 

ir, kai pradės tirštėti, nuimti nebereikalinga?

Amerikoje viena melžiama 
karvė tenka 8 gyventojams.

Daugiau nei trys ketvirtada
liai Grenlandijos žemės pavir
šiaus yra pridengta amžino ledo.

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI JDOMI

NAUJA VALGIU 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- 1 
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.

Kauno tvirtovės statyba tęsėsi virš 20 metų. Kaunas 
buvo svarbus strateginiu atžvilgiu, ypatingai ištikus karui 
su Vokietija. Rusai manė, kad ta tvirtovė atlaikys stip
riausius priešo puolimus, tačiau atėjus bandymui, per 
rirmąjį pasaulinį karą, Kaunas buvo paimtas per tris 
dienas.

Paviršyje fortų nedaug kas buvo matyti—lygiai nu
smaigstyti žemi apkasai, apaugę lygia žole. apstatyti ge
ležinėm tvorom. Po ta žalia priedanga, viduryje fortų, 
buvo įrengtos kareivinės, sustatytos aniems laikams mil
žiniškos kanuolės, įrengti dideli sandėliai maisto, ginklų, 
■vairios medžiagos, kad karo metu galima būtų išlaikyti 
ilgą apgulimą.

Tačiau kas ir kaip buvo viduje fortų, niekas tikrai 
nežinojo. Kauno fortų konstrukcija buvo laikoma pa
slapty, o pašaliniu asmenų visai neįsileisdavo į fortus.

Su nusistebėjimu žiūrėjo žmonės į tuos fortus, kurie 
’urėjo įkvėpti baimę ne vien vokiečiams, bet ir lietu
viams, kad apie maištus nė nesvajotų.

Lietuviai gi tais laikais neturėjo tokių svajonių. Po 
oaskutinio lenkų sukilimo 1863 metais, prie kurio lietu- 
iai dalinai, lenkų bajorų kurstomi, prisidėjo, pasiprie

šinimas rusų valdžiai buvo visai užglemžtas.
Caro valdžia stengėsi užgniaužti mažiausią apsireiš

kimą lietuvių tautinio atgimimo. Ji uždraudė spaudą, 
stabdė lietuvių kalbą, kultūrą, ir lietuviai priėmė tą pa- 
lėtį kaip nepakeičiamą, nes, kaip sakė priežodis, “prieš 
vėją nepapūsi.”

Jeigu rusų valdovai būtų turėjo daugiau supratimo 
r žmoniškumo, tai lietuviai nebūtų buvę rusam priešin

gi. Lenkai jiem buvo pavojingesni, nes daugiau rusų 
nekentė.

Kuomet Kauno tvirtovės dalis buvo užbaigta, val
džia sumanė suruošti dideles įkurtuvių iškilmes. Tos 
■škilmės turėjo parodyti pagal bą carui ir jo valdžiai, bet 
lietuvių jos nelietė ir nieko naujo jiem nežadėjo.

Puikios iškilmės įvyko 1889 metų vasarą, kuomet 
visa Lietuva žaliavo ir žydėjo savo gražiausiom gėlėm, 
o lapuoti ąžuolai, klevai ir liepos skleidė pavėsį ir šnabž
dėjo senovės pasakas. Gamtos grožis Lietuvoj pridengė 
trūkumus netikusio rusų šeimininkavimo ir skurdą šalies, 
kurios gerove valdžia nesirūpino.

Į iškilmes, kaip caro Aleksandro atstovas, atvyko 
didysis kunigaikštis Vladimir Aleksandrovič su savo 
žmona kunigaikštiene Maria Pavlovna.

Caro šeimos nario atvykimas į Lietuvą buvo toks ne
paprastas įvykis, kad sujudino viso miesto gyventojus, 
ypatingai valdininkus ir tuos, kurie turėjo dalyvauti gar
bingų svečių priėmime. Visų nervai buvo įtempti.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
AKIS UŽ AK| TARP EX-DRAUGŲ

Albanija pereitą savaitę atsiuntė 9 vyrų delegaciją' 
i Jugoslaviją tartis dėl santykių sunormavimo. Albanų! 
delegacija negalėjo Įeiti Į savo pasiuntinybės namą, nes 
jis buvo užrakintas. Pasirodo, kad jugoslavai taip atsi
mokėjo albanams už panašų jiems balandžio mėnesi iš
kirstą šposą Albanijos sostinėj.

•
NAUJOSIOS GVINĖJOS KLAUSIMAS

Indonezijos delegacija tariasi Haagoje, Olandijos 
sostinėje, dėl oficialaus panaikinimo Indonezijos-Olandi- 
jos unijos, kuri buvo sutarta prieš 5 metus. Indonezijos 
delegacija kartu reikalauja, kad Olandija atsisakytų nuo 
Naujosios Gvinėjos salos, kuri yra olandų valdoma. Pa
gal Indonezijos delegaciją, Naujoji Gvinėja olandų ran
kose yra “pavojus taikai.”

CECHŲ MINISTERIS UŽ GROTŲ

Bolševikų teismas Čechoslovakijoj pasmerkė buvusi 
ministerių pirmininko pavaduotoją Dr. Jan Sevcik kalėti 
18 metų už valstybės paslapčių išdavinėjimą ir už pana
šius kriminalinius prasikaltimus. Taip praneša iš cechų 
sostinės Prahos Rusijos žinių agentūra Tass. J. Sevcik 
buvo savo laiku Įtakingas bolševikas.

TRIJŲ DIENŲ PLEBISCITAS

Rytinėj Vokietijoj buvo pravestas plebiscitas dėl 
“Europos armijos” kūrimo. Bolševikai praneša, kad iš 
12,700,000 balsuotojų 98.7' i balsavo ir iš balsavusių 
93.2 nuošimčiai pasisakė “už taiką ir prieš Europos Gy
nimosi Bendruomenę.” Balsus skaitė tie patys bolševi
kai, kurie balsavimų rezultatus skelbia.

•
SUSIŠAUDYMAI JERUZALĖJE

KELEIVIS, SO. BOSTON

VIENOS DIENOS DANGORAIŽIS NEW YORKE

Statybos darbininkai atlieka “statybos stebuklą“ Nevv 
Yorke. Jie per vieną dieną padengė 22 aukštų dangorai
žio griaučius aliuminijaus sienomis su langais, kur va
kar buvo tik plieniniai stiebai ir skersbalkiai, ten sekamą 
dieną stojosi milžiniškas namas. Dirbo 40 darbininkų, 
kiekvienas jų per valandą uždirbo $3.40 ir didelius bo- 
nusus; viso per dieną jie uždirbo po $71.40.

Kaip Skirstomos 
Aukos Vaikų
Stovykloms

Įvirukas buvo toks pat, kaip! 
nirmasis Dar labiau Liu-

Parduodama Farma
pirmasis, uar įaoiau tau-, Parduodama 24 akrų farma, graži
h#»pkin<4 rn^tphino trečiasis vieta’ 3 nu° Caro- Mich> Prie UeCKIUS nusieoino ueeidsis Kero kelio 2 kambarių namas, ge-
atvirukas iš Stalino, nes ir nu vištininkas, svirnas lesalams. 

, , . . , , . 0 ra elektra. Aplink daug ežerų,
OUVO lygiai toks put, gražaus miško. Gera vieta medžioja

Praėjusiais metais lietu-kaip pirmieji du. Jais jau ^r^u%S^Li‘SSm) 
vių vaikučiams Vokietijoje nė vaikai nebesidžiaugė. Oi_ J. uermeitis
buvo surengta bendros sto- kai gavo ketvirtąjį iš Kau-
vyklos. Likusiųjų Vokieti- kazo ir penktąjį iš Sibiro, 
joje lietuvių pabėgėlių tar- kurie nė brūkšneliu nesisky- 
įpe yra tik dvi didelės gru- rė nuo pirmųjų, tai Liubec

I Route 3, Box 208, Caro, Michiga::.

Išnuomuoju Farmą
Išnuomuoju farmą, ant piuės arba 

_ nuomai, ICO akrų, labai gera žemė, 
, X I, . . . * - 1 1 • .Geri trobesiai, graži apylinkė. Ra-pes tikybos atžvilgiu: kata- kių seimą nutarė, kad visi šykite adresu: <27>

Mrs. M. Kubilius 
R. 1

Custer, M ich.
likų ir protestonų. Jų vie- jų pažįstami yra tikrai susi
ni ir kiti nori, kad vaikučiai tarę
būtų auklėjami savos reli-l atsitiko Liūtine-'
gijos dvasioje ir stovyklose1, . *«’. kas aUtUKo l.iuBee , 
būtų savu dvasiškių prie-jklM . raetu'
.žiūroje. 'Šiais metais jie'PaJ“to ,ir?5\ U«h,co ...................- - -..............
į 1 . i ventojui Cicennui uar la- amžiaus už šeimininkę. Esu vienas,| parClSKC. Kati noi etŲ \ai- . . . našlys. GI metu amžiaus, turiu nuo-
kflms StftVvklaS atskira’i blaU Pav>'k°’ neS I1S 1S lvai- savų kūmų, kasdien dirbu, tai vie-
bam. SlO\yKiato ataKliai v:ptn (ravo sveikina- sunku namus prižiūrėti. Pra-rengti. Skyrium stovyklą ny Vletų. sveikina ..au kreip_tis šiuo Xsu: (ž7)
dar rengia skautai, ką jie
yra darę ir praeityje. Šis

Reikia Šeimininkės
Reikalinga darbšti, švarų mėgs

tanti moteris nuo 50 iki 00 metų

vasaros vaikų stovyklų ren
gimo ir pravedimo susiskal
dymas Įvyko be mano, kaip 
BALF’o atstovo, žinios ir

muosius atvirukus ir vis su'f 
tais pačiais raudonskruos-1 
čiais vaikais ir raudonu dir-j 
žu Kalėdų seniu.

Maskviečiai Pavlovai pa 
siuntė 10 tokių pat atvirukų

William Makauckas 
6 Pulaski St., Kingston, Pa.

gą išvertė, ir “Naujienų” į lą, ir ji mums tampa bran- 
spaustuve, kuri knygą at- giausia, nes ji išlaikė iš se-

šitą faktą noriu visuomenei h- buvo nustebę, kai jų pa- 
konstatuoti. • žjstami ir giminės iš Lenin
. Susitikęs su BALF’o pir- grado, Rygos, Sverdlovsko 
mininku prof. kan. dr. J. B. jr kitur juos pasveikino ly-j 
Končium, kuris dabar yra giai tokiais pat Kalėdų se-j 
Europoje, vaikų stovyklavi- niais, tais pačiais diržaisĮ 
mo reikalą jam išdėsčiau, pasipuošusiais.
Nutarėme, kad visos BALFi Minėtas laikraštis rašo,1 *1 x . . . .

/Jr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum l.ake. Rhode island.

Astumas: nuo Providence—21 my
lios, nuo IVorcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Kam Kentėt Skausmą?

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

aukos vasaros vaikų sto- kad toks didelis to atviruko «u Wunderbury Salve. Tai yra spe-
skausmuivykioms bus dalinamos vi-’paplitimas aiškinamas ne jol'“11?* iJoriniam .11 * ■ pasalinti. stebėtinai greitai veikia.

Bandymų užsakymą už $2 (C.O.D.spausdino. Po to jis imasi nų senovės, ir dabar garan- soms stovykloms be skirtu- meniniu gražumu, bet kuo 
valioti vidaus reikalų minis- tuoja išlaikyti, raštą ir sieią'mo ar katalikų, ar protes-kitu. 
teriui, kurio nutarimu kny- lietuviškus. , J tonų, ar skautų griežtai’ . . .
ga 1937 metais Kaune buvo “Vokietija — d v i g u b a proporcingai vaikučių skai-Į Pasirodo, kad prieš sven- 
konfiskuota. tremtis, nes juk tenai beli-'čiui. (Kurioje stovykloje tes .valstybine leidykla (pn-

nesiunčian) Siųskite:

Bridgefield Drug Co. 
Dept. S, 461 Gregory St. 

Rridgeport. Conn.

.sisiekimo ministerija minėto rfei naudingą ir pelningų darbą, su
BALF’o organizacija, pa-’atviruko išleidusi keliolikąj**™ Products (28*

įmilionų, todėl kas norėjo ar p- b<m 666 Nnrark i, n. j. 

nenorėjo, turėjo jį pirkti ir
siųsti, nes kitokių nebuvo.

beviltyje, ar puola Į nusimi^mai mažiau.) 
nimą ir laužo rankas? Ar

fiskavimo, esu labai paten
kintas (visą bradą reikia 
naikinti!),” pareiškia ponas 
Kazimieraitis ir šaukia:

!“Už tai jis (vidaus reikalų . . . .. - - ..
agresijos ir prašo JT priežiūros komisiją sudrausti agre-,mįnįsteris—P. A.) buvo'lietuvių, ateina vienas, dau- taip ir dabar jokių diskri-:

bravo vyras!” (giau, mokytojų, ateina naš-minacijų dėl tikybos neda-!
Taip tas ponas išsiduoda, lės vaikai, , ateina ligonių'ro. Todėl be reikalo kai

Pereitą savaitę bėgyje 24 valandų Įvyko du susišau 
dymai tarp žydų ir arabų J e ražai ės mieste, kuris yra pa
dalytas tarp žydų ir arabų. Susišaudyme iš abiejų pusių 
buvo nuostolių. Abi pusės kaltina priešingąją pusę dėl

jie sako: neverta, be pras-gal jos pirmininko jau se 
mės? Kiekvienoje tokiojejnai padarytą griežtą pat 
vietoje, kur gyvena sauja vaikymą, kaip praeityje!

—2.
sonus.

STREIKAS ITALIJOJ

Apie šimtas tūkstančių žemės ūkio darbininku Ita
lijoj baigė dviejų mėnesių streiką Ferrara provincijoj. 
Per streiką tos provincijos žemės ūkis, ypač stambieji 
dvarai, turėjo labai didelius nuostolius. Daug gyvulių 
išgaišo. Nuostolių esą apie 3,000,000 dolerių. Darbinin
kai laimėjo po 3 centus i valandą uždarbių pakėlimą.

BEJĖGIS PYKTIS IR BURNOJIMAS

kas jis yra ir kodėl tokiąvaikai, ateina Mažosios Lie-!kas ar tai, gal, bloga valia’KOMUNISTINE 
plūdimo srovę paleido šios tuvos mažieji mūsų broliai-ar neįsigilinę mėgina drum-i unija pr 

teina aplinkui kny- sti ir kelti spaudoj nerimtus]palyginti gana nekalto turi-’—visi
fgą, kaip speige pasišildyti 

__ A . . . .Iprie ugnies. Vargo Mokyk-
Knjgos tunnys) jam visai Įa, Amžinoji Lietuvė

nesvarbu, svarbu, kad ji v^ina suka rateli, rodo

nio knygos adresu.

UNIJA PRALAIMĖJO

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Bubelį, kilusį iš Sutkūnų 

kaimo. Šiaulių apskrities. Prašau 
jį patį ar kas jį žino atsiliepti šiuo 
adresu: J. Vaškelis, 21 McDonald 
Avė., Toronto, Ont., Canada.

Paieškau savo vyro Adomo Pet
rausko (Adam Petrick), kuris prasi-

klausimus dėl aukų išdali-J Didžiulėse General Elec-! na D—tret, Atidi. Prašau jį atai- 
nimo lietuvių vaikučiams'tnc įmonėse Schen^djtramdą, žinia. 
vasaros stovyklose. *•> Runose dirba 20,000įpraneskit-atiyKinsiu. <28>

Pabrėžiu faktą, kad pra-1 darbininkų, komunistinei
’ * • Chicago 28, III.

Paieškau savo dėdės, motinos bro- 
Jurino. Pirmo vardo nežinau, 

nuo Raguvėlės, Panevėžio
us gyveno 
išsikėlė ne- 

Antanina 
Simanavi- 

arba 
(27>

Mrs. Bronė Yuškienė 
65 Peabody St.
Gardner, Mąas.

Yra tam tikra rasis žmo- tas B. Kazimieraičio slapy- 
nių, kurie supykę sugeba vardžiu, pavadintas “Pa 
paleisti tokią žodelių sro-siutusi Šunknygė” (kokioje 
vę, kuri savo smarve pra- Smetonos Įstaigoje ponas 
lenkia ir kanalizacijos vam- Kazimieraitis tokių “per- 
zdi. Paprastai tokiais su- lų” prisirinko?), 
gebėjimais pasižymi Įvairios J. Jazmino knyga “raši- 
gyvenimo padugnės, bet, nyje” visai nenagrinėjama ; 
pasirodo, kartais ir kai ku- (atrodo, kad rašeiva jos nė'1 
rie mūsų “inteligentai” ne- neskaitė), bet jame gausu 
atsilieka. Liūdniausia tai, tokių epitetų, kaip kad 

. kad jų burnojimai randa “pornografinis šlamštas,” 
vietos spaudoje. .“nešvarus šlamštas,” “de-

Vienas ryškiausių tokių moralizuojanti knygpalai- 
bejėgio pykčio ir plūdimosi kė” ir tt. Tarp šių keiksma- 
pavyzdžių tilpo “Europos žodžių ponas Kazimieraitis 
Lietuvyje,” kuriame buvo pareiškia savo nepasitenki- 
iškoneveikta J. Jazmino nimą Milton Stark, “Lietu- 
knyga “A Kiss in the Dark.” vių Dienų” angliškosios da- 
Patsai “rašinys,” pasirašy- lies redaktorium, kuris kny-

dė viešumoje ir, svarbiau-, kė grjžtančį0 knygnešio—džio auklėjimo ir sveikatos ^a’ bdaviu. Tu unija atsto- »^er ..’091” sk™^ik 
šia, kad tas faktas pažymė-’jaukįa ia;SVės. Kad namo požiūriais ir džiaugiuosi,!vavo darbininkus 18 metų.'žinia kir. Mano motina a,

tas knygoje. Šitai diktatū-Įg^ų mažieji kalbėdamiikad ir šiais metais Ameri-,Dabar laimėjo CIO priklau- ^uavu® ap?eFJuS
riniam satrapui buvo per- sava kapDa, nešini lietuvis-kos lietuvių visuomenė siun-įsar|fi elektrikų unija. jis pats atsiliepkite adresu:

ir- nors ka raj(|e> kaj n£ vienas ne-čia per BALF’ą aukų taip*
įgalėtų priekaištauti, teisin- reikalingų mūsų vaikučių' “Keleivyje” naudinga yra 

pagalbai. ; daryti visokius biznio skel
I. Rugienius, j

B ALF įgaliotinis'
Vokietijoje. j

išpludo ją.
Kiek nuostabos kelia tik;^g ne- srnerj<ti;—Aš norė

tai, kad tą plūdimą atspaus-ijau mokytįs gimtos kalbos, 
dino Euiopos Lietuvis, |tačįau n-;ekas nedavė man
kuris, berods,^ pi etenduoja-ygOS, niekas nedavė šuo

laikraščius. įj0 atsisesti—man nepadėjo
P. Antanaitis. ^ur;e galėjo.

“Ar mes prisiminsime ši
tą teismą? Mes, kurie lais- 

_ . vose žemėse garbiname sa-
Mokyklonis Auya vo laisvos spaudos jubilėjų?

Ar paliksime tiktai tuos su

Pagalba Vargo
Visiems Tie Patys 

Atvirukai

i himus ir naiieilrniimn*

Komunistų
stengiasi kiekvieną teigia-'™.s ir palydinti juos su darbartiniais,

NERVINĖ

MES ATUEKAM . ..
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”
836 East Broadway, South Boston 27, Mass.

J

SENIEJII R NAUJIEJI 
LAIKAI IR KUNIGAI

Grįžta laikai, kurie pradžioje šio 
amžiaus atsižymėjo labai žiauria ne
tolerancija, boikotu, niekinimu ir 
kruvinais puldinėjimais tų, kurie 

'drįso kitaip jralvoti, nejru lietuvių 
^kunigai galvojo; ir tą grįžimą aiš- 
•kiai parodo naujųjų kunigų puolimas

loiL-vočnioi ir boikotas savaitraščio VIENYBĖS. IdIKl a. Lldl, Kurje norite matyti tuos laikus tik
rus ir palyginti juos su darbartiniais.

Turime kelis šimtus rate- minėtus vardus vienus pa-'mą reiškinį anapus geleži-'turioje^jie k?baTvaitding^a^raš^u 

lių, kurie remia Vasario 16 dėti išlaikyti tas Vargo Mo- nės uždangos išpūsti ir te-1^’^,^:’ k^ykvi’t’?elor’ AfgnaM«- 
gimnaziją, o paskutiniuoju kyklas—tiktai nedaugeli nykštį gyvenimą padailinti, 1 So. Haisted št.. chicago
metu pradėjo kurtis atskiri
rateliai pradžios mokyk
loms—vargo mokykloms— 
lemti. Tai džiugus reiški
nys, graži pradžia, kuri 
duos gausių vaisių.

Rašytoja Nelė Mazalaitė 
štai ką apie tai sako:

“Tai dykumoje, iš po gi
lių gelmių, tie žmonės, tos 
rankos, prarausia šaltinius 
gaivinančio gyvybinio van
dens savo artimui. Girdi ir 
matai: Ratelis sukasi, tai jo 
sukeltas vėjas verčia lapus, 
knygos lapus, o i tą knygą 
žiūri vaikas, mažas lietuviu
kas. Amžinasis mūsų tau
tos mokslo simbolis—Vargo 
Mokykla. Mūsų žemėje 
paliko mūsų pastatyti puoš
nūs mokyklų rūmai, daugy
bė jų—tačiau mes niekuo
met negalime prasiveržti __ _ ____ __
pro skurdžią Vargo Mokyk-[mis. , tos. Nuostabu, bet tas at- ||,

rankų paliksime kasti šalti-!bet ir padailintas -tenykštis 
irius iš po tyrumų smėlio? gyvenimas palieka pilkas, 
Kai tiek mažai tereikia išAienodas, skurdus, nejdo- 
mūsų—nė per uždraustą sie-'mus.
ną nešti knygas, rizikuoti 
gyvybę, nė per sniegų pus
nis bristi Į užpustytą mo
kyklą, net nė mažiausio 
vargo kam nors parodyti 
raidę. Tiktai gero noro, 
tiktai šiek tiek pinigo—tik
tai. Tiktai padėti, kad Ra
telis nenustotų suktis.”

Organizuokite rėmėjų ra
telius kame jų dar nėra!

Socialistų Internacionalo
Ketvirtasis Kongresas

Socialistų Internacionalo 
ketvirtasis kongresas įvyks 
Didžiojoj Britanijoj 1955 
metais birželio 8-10 dieno
mis.

8. III. (30)

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

South Boston 27, .Mass.

Štai jų “Literatūros Laik 
rastis” išspausdino tokį. 
vaizdeli:

Naujųjų Metų proga Le
ningrade gyvenanti Liubec- 
kių šeima gavo iš Maskvoj 
gyvenančių pažįstamų atvi
ruką — pasveikinimą. Visi 
džiaugėsi tuo atviruku. Ja
me buvo nupiešti du rau
donskruosčiai berniukai, ro
gutėmis pasileidę nuo kal
no. o ant kalno stovėjo Ka
lėdų senis, persijuosęs rau
donu diržu, ir šypsodamasis 
mojavo ranka. Liubeckiams 
atvirukas patiko ir jie jį Įdė
jo i šeimyninį albumą.

Antrasai atvirukas atėjo 
iš Minske gyvenančios te
tos. Nuostabu, bet tas at-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
I’RIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai apraiyti 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.
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ATIDARYTA TAUTŲ į įrengta. Paroda atidaryta
NAIKINIMO PARODA1 iki liepos 11 d. nuo 10 vai.

--------- ryto iki 9 vai. vakaro.
Liepos 3 d. So. Bostone, 

Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4th St., atidaryta S. 
tokia paroda, kokios Bos
tone dar nėra niekados bu
vę. Joje atvaizdais, doku
mentais ir tt. parodoma, 
kaip komunistai kankina ir 
naikina lietuvių tautą.

Atidarymo iškilmes pra
dėjo T. S. vicepirm. I. Vi- 
lėniškis, paprašydamas ati
daryti garbės konsulą A. 
Šalną. Šalna savo kalboje 
pareiškė, kad ši paroda duo
da geriausią progą pažinti 
komunizmą, o tatai plačia
jai visuomenei yra labai 
reikalinga, nes ji mažiausia
tą pavojų supranta. Žmo- “La 
nės, tą parodą pamatę, ki
taip vertins ir turimą laisvę, 
sakė kalbėtojas. ,

P. Viščinis, “Laisvės 
Varpo” vedėjas, sakė, kad 
kaip vandens lašelis negali 
atvaizduoti vandenyno, taip 
ir ši paroda tegali parodyti 
tik šešėli tų

—P. B.

L. A. SEIMAS 
BAIGĖSI PENKTADIENĮ

Susivienijimo Li e t u v i ų! 
Amerikoje seimas VVilkes- 
Barre baigėsi penktadieni 
per pietus. Bostono delega
tai kai kurie jau šeštadienį 
buvo namuose, o kiti dar 
išvyko į svietą pasidairyti. 
Mūsų korespondentas Dr. 
D. Pilka grįžo penktadienį 
nakčia ir patieks aprašymą 
iš seimo eigos. Šiame nu
meryje jau dedamas jo pir
mųjų posėdžių aprašymas.

PANELĖ NANCY NAMAKSYTft SUSIŽIEDAVO

Bostono lietuvių kolonija 
kad ir ne tokia jau didelė, 
bet sena ir įvairi. Ji turėjo 
ir turi visokių amatų žmo
nių: advokatų, daktarų, in
žinierių, mokytojų, versli
ninkų, įvairių amatininkų 
ir tt.

Visuomet Bostone buvo 
ir žymių visuomenininkų,

žįsta didžiulę lietuviškos 
Vasario 16 Gimnazijos 
reikšmę lietuvybei išlaikyti 
ir ragina Sąjungos narius 
ją remti ir prisidėti prie pa
ramos organizavimo.

3. Suvažiavimas giliai 
jaučia savo techniškos spau
dos svarbą, džiaugiasi 
“Technikos žodžio” atsiek
tais laimėjimais, reiškia pa
dėką “T. Ž.” buvusiems ir

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariilcoo Radio
Programos

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

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

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

Kultūrininkų, jų tarpe ir esamiems redakcijos ir ad 
poetų. Jų turime ir šian
dien. F. Kirša, B. Braz
džionis, S. Santvaras, A. 
Gustaitis, P. Pilka vis tai

ministracijos. nariams, ragi
na visus narius aktyviai
Įremti Sąjungos spaudos or- 
erta n o i Vnc r7 nrli”.ganą

jau senai žinomi vardai. }straipsniais ir 
Čia jie visi (išskyrus San-!
tvarą ir Brazdžionį, kurie) 4. Visi lietuvių inžinierių 
šiuo metu yra be darbo) ir architektų susibūrimai '&«jswe«s© 
prakaituoja fabrikuose, bet'JAV turčių priklausyti h :
neduoda rūdyti ir savo'Amerikos Lietuvių Inžinie-! 
plunksnoms, jų kūrinių vis rių ir Architektų Sąjungai.

5. Suvažiavimas ragina

‘Technikos Žodį’ 
aukomis.

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

ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

isvės Varpo” Gegužinė

Liepos 18 d. Brocktono 
Fair Grounds, prie Lietuvių, 
Bakūžės, “Laisvės Varpo” 
radijas rengia lietuvių die
ną—gegužinę. Joje daly
vauja Bostono vyrų choras,
Ivaškienės tautiniu šokiu i * * •kančių, kurias’grupė, VVorcesterio lietuvių1

Žinomų So. Bostono biznierių Adolfo ir Kotrynos Namak- 
sių duktė Nancy L., muzikos mokytoja, šiomis dienomis 

susižiedavo su inžinierių Richard Stedman Chaloff iš
Brookline. Vestuvės Įvyks po poros mėnesių. Panelė 
Nancy L. Namaksytė yra baigusi Naujosios Anglijos mu
zikos konservatoriją ir baigusi mokyklą ne kartą yra 
skambinusi ir lietuvių koncertuose. Jos sužiedotinis yra 
baigęs Northeastern l'niversity. karo metu jis dirbo 
RADAR laboratorijoj, o dabar yra televizijos ir radio 
dirbtuvės vedėjas.

tai šen tai ten užtinkame. 
Santvaras, šiuo metu tu

rėdamas daugiau laiko, ne 
tik kuria naujų eilėraščių, 
bet peržiūri ir senuosius, 
kurių būdingesnių rinkinį 
rengiasi išleisti.

Legionierių Žmonų

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

lietuvius architektus ir inži
nierius aktyviau dalyvauti; 
Sąjungos veikloje ir steigti 
naujus skyrius, kur jų dar 
nėra.

6. Suvažiavimas labai 
pritaria ALIAS suorgani- _
zuotam išvežtųjų bei.ištrem-'■* 

Pokylis Bus Rugsėjo 26'.tųjų lietuvių inžinierių ir ji 
'architektų vardo stipendijos • | 
fondui ir prašo visus Sąjun-Į S 
gos narius nuoširdžiai bei 
ištvermingai jį remti.

kenčia lietuvių tauta komu
nistų nelaisvėje. Čia nebu
vo galima atvežti komunis
tų nužudytų žmonių lavonų 
kalnus, tą tegalima parody
ti čia tik nuotraukomis, bet, 
sakė kalbėtojas, ir šitoj sa
lėj yra gyvas garsiųjų Čer
venės žudynių liudininkas, 
kuris pats savo akimis ma
tė, kas ten vyko ir buvo lai
mingas atsitiktinai likti gy-icija.

KAS VADOVAUJA LIETUVAITĖ GAVODrum and Bugle Corps. Šo-į 
kius gros geras orkestras.

Visi prašomi savo daly
vavimu paremti taip reika
lingą kultūrine radijo pro- niell4 i • • u1 gos Centro valdyba šitaip)garsiajame .Massachusetts

INŽINIERIŲ SĄJUNGAI

Amerikos Lietuviu Inži-

DAKTARO LAIPSNĮ

Evelina Bendorytė, šiame
ir Architektų Sąjun- krašte gimusi lietuvaitė,

Stepono Dariaus posto 
legionierių žmonų rudeni
nis pokylis rengiamas So. 
Bostono Lietuvių Draugijos 
auditorijoj rugsėjo 26 d.

Sušelpė Gimnaziją ir
Šeštadieninę Mokyklą

gramą.

A. Stapulionis Pasveiko

j pasiskirstė pareigomis: pir-j Technologijos Institute ga 
Jmininku B. Galinis, vice-'vo daktaro laipsnį. Ji lie- 

J. Vasiliauskas, sek- ka institute dirbti mokslinį•pirm.
retoriai J. Raščiauskas ir darbą.A. Stapulioniui žydų ligo-,R Bu(ireik ižd. j. Mika.
Iauskas’ Planavimo reika- 
lams narys J. Okunis irLigonis jau išėjo iš li

gonines ir gerai jaučiasi. 'spaudos reikalams narys V, 
Izbickas. Centro Valdybos

Sunkių Dienų Darbo Vaisiai

Drv.-t Zl
JLJVSUVIIV

nrtrvon o nvnf Į/I V7A • Trr_

Nupiove Koją
būtu-'.

verti tos paskirties, kuri!.. 5ele,na.\ Knžinauskienei |

adresas: 34 Alban St., Dor- 
Jchester. .Mass.

nas Končius. Kauno uni
versitete jis sėkmingai dės
tė studentams fiziką, o lais-

Lietuvių Bendruomenės 
skyrius birželio baisiųjų 
dienų minėjimo likutį šitaip 
paskirstė: Vasario 16 gim
nazijos namams išpirkti 
$150 ir So. Bostono šešta 
dieninei mokyklai $100.

Adv. J. Grigalius Chicagoje

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrenlham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5364

ik • i> •
FLOOD SQUARE
HARDWARE 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

RADIO PROGRAMA

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 OR1OUE STREET 

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

Adv.

vas.
Prabilo ir tas .gyvasis liu

dininkas, ragindamas visus 
susikaupti, pagalvoti ir 
siekti, kad mes tikrai 
me
mūsų brolių- krauju 
mums uždėta.

Parodą tikrai turi pama
tyti kiekvienas savo akimis. 
Ji ir išoriniai dailininkų An
driulio ir Vizgirdos ir archi
tekto Okunio

yrajiš Cambridge, Mass., ligoni- Drg. P- Brazaitis
nėj nupiovė koją. Križinaus-J Sveikina iš Columbus' 
kienės visa šeima yra LDD
21 kuopos nariai.

John Grigalius da- 
vu laiku domėjosi liaudies’lyvavo Amerikos Lietuvių 
sukultų dailės tuitų tyrimu; Komos Katalikų 
ir jų rinkimu. Končius, že-'jimo seime Chicagoje. Jis

išrai-'yra to susivienijimo vice- viskos

Gera
skoningai sias mūsų draugas

(maicių sūnūs, jis yra įsrai-iyra io susivienijimo 
Draugas P. Brazaitis jaugęs Žemaičių kraštą, nore- pirmininkas.

{porą savaičių svečiuojasi aamas jį geriau pažinti ir- ----------------------
... . . ;Pas savo sūnų. gyvenantį!?avo surinktą medžiagą tai

nyga is i įmiau-jColurnl)Us, Ohio. Jis siun-vįenu taj Įy^u būdu yra pa-

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 

Susivieni- niais nuo 12 iki 12:30 vai.
dieną. Perduodamos lietu- 

dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Išleis Parapijos Istoriją
čia draugams sveikinimų ir 
žada dar bent savaitę ten

1 A S A ROTOJ Al. DĖMESIO’.- )pabū^___________
Daug Kas AtostogaujaValerija Norvaišienė kviečia visus j savo vasarvietę 

Mest Hyannisport, (ape Cod
Ten rasite tikrą poilsį ir sveikata: gražius kambarius, 

puiku lietuviškai pagamintą maistą, primenanti Palangą 
pušyną ir visoj Amerikoj žinomą Craigville Beach paplū
dimį su visuomet šiltu vandeniu.

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

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

Smulkesnių žinių teirautis: 536 E. Broadway, South 
B< .tone. Tel. SO 8-3,461.

skelbęs. Be ko kita jis yra 
surašęs ir ištyręs Žemaičių 
pakelėse pastatytus kryžius 
ir koplytėles ir jas aprašęs. 

Karo viesulo nublokštas į

Nuo liepos pradžios daug
jĮįmonių paleidžia visus savo praciėjo drožinėti kryželiu: 

darbininkus atostogų ir tuo
uždaro įmonę: kitos'tus dalykėlius 

duoda atostogas daliai dar-'žinių ji 
bininkų. Skaičiuojama, kad trukus

So. Bostono lietuvių šv.
Petro parapija minėjo savo
bažnyčios pašventinimo 50
metų sukaktį. Ta proga

............. tį bažnyčios klebonas nutarėvokietiia ir čia gyvendamas ... .f. .. . ..
, i j- v -• išleisti parapijos istoriją ir beviltiškas dienas, Konciusl. , J 1 J -ta darbą pavede istonkui

Bifr.io reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broad way, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

• į metu
; stovy lėles, koplytėles ir ki- 

Tokių dro- 
turi per 300. Nė

jo sūnus Liudas išlei
mažoje Rhode Island vals-^žia 100 gražiausių droži-

prof. Antanui Kučui.
Dr. Kučas jau atvyko i

Bostoną medžiagos rinkti 
Tuo reikalu buvo užėjęs ir 
į “Keleivio” redakciją.

namas ir “Keleivis.’'
Steponas Minkus. 

Yra Lengvas Darbas
Vyras ant senatvės pensijos turi 

progos užsidirbti ekstra pinigų. Dar
bas tavernoje, lengvas, trumpos va
landos; turi žinoti, kaip padaryti 

1 valgį. Kreiptis: Alukonis Tavem, 
309 I) St., 3o. Bostone. (28 j

oeoooeooooeoooossoGO
Tel. SO 8-2805 X

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Įooseesi

Valandos:
Nuo 9 ryto

Seredomis:
Nuo 9 ryto

Parduodamas Restoranas
Su 7 Dienų Likierių I.aisniu

iki 7 vakaro 

iki 12 dieną

Broadway

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

Nieko Neįeik Įmokėti!
Išsimokėt Per 3 Metus!
Pilnai Garantuotas!

tijoje šiuo metu atostogau-:njų nuotraukų albumą. ... ( 
ja kas septintas darbinin- bumo kaina $5. Prenume- 

jkas. rata jau renkama.
-------- ;-----------------Končius turi parašęs pla-

Adv. šalmene Moterų čius atsiminimus, kuriuose Įvyko Amerikos Lietuvių 
Profesionalių Konferencijoj yra daug brangios medžią-'Inžinierių ir Architektų Są- 

. .'gos praeito šimtmečio galo'jungos 3-eis suvažiavimas, 
Adv. Zuzana Salnienė.jr šio šimtmečio pradžios [apie kurį jau buvo rašyta, o 

dalyvavo moterų verslinio- žemaičių gyvenimui pažinti.'čia to suvažiavimo nutari 
kių ir profesionalių konfe-

ai-:
Lietuvių Inžinierių Balsas

Yra visų gėrimų ir valgių laisnis, 
7 dienas atdaras, su geru namu (be 
gyvenamo buto), vieta šimtui sėdin
čių ž.monių. daug vietos mašinoms 
parkinti. gerai einantis biznis, par-

nn n. j T> . duodamas tuoj pat. Kreiptis: 1S9GegUZeS 29-31 d. Bostone Broad St.. Bridsrewater. Mass. Te
lefonas: Bridgewater 4673. (28)

447
SOUTH BOSTON, MASS.

šsoeosoooooooooooooooooo

$250
Pilnai Įtaisytas

RAYVIEW HEATING CO. 
Tel. GE H-1201

Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno fermoje. 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. 188 No. Main St.. Raynham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

rencijoje, kuri įvyko St. 
Louis, .Mo. Ji ten buvo re
zoliucijų komisijos pirmi
ninkė.

Apgynė nuo Deportavimo

Viena naujųjų ateivių 
lietuvių šeima iš Cam
bridge. Mass., buvo apkal
tinta Įvažiavusi į Ameriką 
neteisingais dokumentais ir 
jai grėsė deportavimas, bet 
šiomis dienomis jos byla 
laimingai pasibaigė. Advo
katas A. 0. Shallna, kuris 
ta byla rūpinosi, įrodė kal-

Kviečiamas į Lawrence

Smuikininkas I. Vasyliū- 
nas kviečiamas Lavvrence’o 
lietuvių bažnyčios vargoni
ninku.

Siuvėjai Atostogauja

mai:
1. Suvažiavimas 

ypatingą reikšmę 
ūkio planavimo studijoms 
ir ragina: (a) suaktyvinti 
šią veiklą visuose skyriuose 
išrenkant tam reikalui atsa-

Namai Pardavimui
Parduodami 3 namai: 4 apart - 

mentų $7,500 moderniškas; 4 
apartmentų $5.300 bargenas ir 

Ge- 
te-

lefonu: GArrison 7-8086. (27)

skiria 10 apartmentų už $16,500. 
Lietuvos ras investmentas. Kreiptis

Išnuomuojami Kambariai

Visi Bostono siuvėjai pra
dėjo atostogas, kurios tęsis 
iki liepos 19 d.

Parduodami Namai
Prie jūros (Carson Beach)

, . . . .netoli Andrew Sq. parduodamas
tinimą esant nepagestą ir trijy šeimu (4_5_5 karnbarių) 
bylą U ashingtone laimėjo:
nutarimas deportuoti panai- 

Įkintas.

seimų
namas su trimis piazais. Ant
ras aukštas laisvas. Kreiptis į 
Mrs. Morris SO 8-7631. (28)

, . . z, . , Farmoje. graž.iojc vietojo, netoliKingą asmenį; (b) paveda miesto, išnuomuojami mebliuoti 
Centro Valdybai kontakte I^L±^,dL;^.Tba^..,:naUKiauzoo 
su LŪASK sudalyti studi-
juotinų temų sąrašą; (c) 
laiko svarbiu inžinieriams ir 
architektams panaudoti vi
sus gabumus įgyti naudingų 
žinių bei praktikos Lietuvos 
atstatymui ir ragina jauni
mą pasirinkti studijas, ku
rios būtų naudingos Lietu
vos ateičiai: (d) ragina 
dažniau kelti spaudoje Lie
tuvos atstatymo reikalus.

2. Suvažiavimas pripa-

formacijų laišku. Rašyti: 
John Katunas 

Ronte 9
TVestboro, 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

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

5— 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: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




