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Si Antradienį Indokinijoje 
Kanuolės Nutyla

Po Astuonių Metų Karo Paliaubos Padalijo Kraštų; Ame
rika Rūpinasi Organizuoti Likusios Pietryčių Azijos 

Apsaugų; Bus Šaukiama Konferencija Kolekty
viniam Saugumui Užtikrinti; Bolševikai No

ri Konferencijos Europoje.

Šj antradieni, liepos 21 Daug Žmonių
d. visoj Indokinijoj sustoja 
karo veiksmai. Po astuonių 
metų karo pasirašytos ka
ro paliaubos Ženevoje lie
pos 20 d.

Karo paliaubų sutartis 
padalija Anamitų kraštą

Indokinijoj Bėga
Daug civilių gyventojų iš 

šiaurinės Indokinijos, kuri 
visa atatenka bolševikams,' 
bėga į pietinę Indokiniją,) 

Indokinijoj "į dvi^maždaugkuri šiuo tarpui lieka laisva.' 
lygias dalis. Nei pietinė V1SO ne ma2*au katp pu- 
Anamitų krašto dalis, neisė milion° ar daugiau ctvi- 
Laosas ir Kambodžija, pa- li.’J gyventojų non pasitrauk 
gal karo paliaubų sutartį, “ nuo bolševikų, 
negalės dėtis į jokias karo1 Prancūzai yra pasižadė-

VAŽIUOTOJAS UŽMIGO IR UŽMUŠĖ SEPTYNIUS ŽMONES

Vienu automobiliaus vairuotojas, puskarininkas Haroid S. Moran, užsnūdo savo maši
noj prie Mt. Holly. N. 4-. ir įvažiavo į kitą mašiną, kurioje buvo šeši žmonės. Visi šeši 
žmonės toje mašinoje ir pats Moran žuvo. Kai mašinos susidūrė, i jas tuoj pat Įvažia
vo trečia mašina, kurioje buvo trys žmonės, kurie irgi buvo sužeisti. Dėl mieguistumo 
vairuotojas ir pats žuvo ir dar šešios žmones nuvarė i kapus, o tris sužeidė.

Antra Savaitė Senatas 
- Ginčijasi Dėl Atomų

Visų Pereitų Savaitę Senatas Svarstė Atominės Energijos 
Įstatymo Pakeitimų; Pažangieji Demokratai Ilgiau

siose Kalbose Įrodinėja, Kad Administracija Pa
taikauja Elektros Monopolinėms Kompani

joms; Prezidento Programa Trukdosi.

Prancūzai Pritarė 
Ženevos Paliauboms

Prancūzijos parlamen
tas 471 balsu prieš 14 pa
tvirtino Ženevos karo pa- 
laubas. Balsavime susilaikė 
katalikų partija, kurios va
dai iki šioliai vadovavo

Pereitą savaitę senatas 
dienomis ir naktimis be 
pertrūkio svarsf: atominės 
energijos įstatymo pakeiti
mą. Ilgiausiose kalbose pa
žangieji demokratai, kartu 
su keliais republikonais ir 
n e p r i klausomu šen. W. 
Morse iš Oregon įrodinėjoo, 
kad administracijos remia
mas a t o m i n ės energijoskrašto užsienių politikai.

Tos partijos vadas Bidault,.'/“ v"~ "pakeititni"'yYa 
buvęs užsienių reikalų num-'^ tiktaj stambįo
stens, griežtai kritikavo ze-

sąjungas, negalės ginkluo-ję visus norinčius pasitrauk-1ja Okupuoja ^BolŠjevikams \ori BolŠCViklį Seklys jnevos paliaubas, bet paila-
us ir turės pasitikėti, kad u išdangenti į pietinę indo- Svetimas Kolonijas Atimti Pilietybę Bolševikų Rankose^en^ augu'
anamitų komunistai juos pa kmiją. Vien iš Hanoi did-' ' ■ 1 u uhu.
liks ramybėje Maždaug po miesčio norinčių bėgti į pie-, Indijos nacionalistai pra. Prancūzu užsieniu reika-

Atstovų rūmai praeitą sa-! Vakarinės Vokietijos po-lų ir ministerių pirmininkas
dviejų metų Anamo krašte tus yra 50,000 žmonių. Bė-dėo kruvinas kautvnes su vaitę nubalsavo priimti ista- litinės policijos viršininkas, p Mendės-France itikino 
numatomi rinkimai, kurie ghai gabenami , pietus_ be į j pdicija ’ Dadra'tymą, kuris numato atimti Dr. Otto John, liepos 21 d. parlamentaj kad esamose 
kraštą turės sujungti į vie- mokescio laivais ir lėktų- įaimelyje> portuffalu kolo-'Amerikos pilietybę visiems kokiu tai dar neišaiškintu Pplinkvbė?e geresnių karo 
ną valstybę. • ivais is H a t p h o n g uosto ... Tndilos „akraštvie. Po asmenims.-kurie nori nuver-būdu atsidūrė rytiniame , Y„

Koks likimas laukia pie- šiaurėje 
tinę Indokiniją matosi iš to,' 
kad Indokinijos bolševikų 
vadas Ho Chi Minh liepos 
25 d. jau grasino greiti! lai
ku “išvaduoti” visą Indoki
niją Boolševikai, kaip žino
ma, niekad nieko neužka
riauja, jie tik “vaduoja”.

Anglai Protestuoja 
Prieš Kinų Sauvalę

Liepos 23 d. kinų bolše-'Zų kolonijose Indijoj. Iš 
vikų karo lėktuvai prie -vienos kolonijos indai pran- 

iuja, jie tiK "vaauoja . Hainan salos Pietinėj Kinų cūzus jau išvarė, bet dar lie- 
, Karaf. Indokinijoj pasi-!jūroje nušOVė vieną anglų ka kelios prancūzų koloni- 
baige dideliu bolševikų lai- transporto lėktuvą, kuriame jos Indijoj ir Indija reika- 

^era abejones, kad skrido 17 keleivių ir 4 žmo- Jauja, kad prancūzai ir por- 
bolsevikai iš siaurines In-Įnės įgulos. Tik 8 keleiviai tugalai trauktųsi iš tų kolo- 
uokinijos bandys vienu ari^uvo išgelbėti, o kiti žuvo'ni jų įr jas perleistų Indijai, 
kitu budu įsigalėti visoj In-jnuo bolševikų kulipkų ari Prancūzų kolonijose In
dokinijoj. Prieš tą pavojų nuskendo jūroje. Tarpe ke- dijoj gyvena 325,000 gyven- 
Amerika bando organizuoti j leivių buvo 6 amerikiečiai, tojų, o portugalų kolonijose 
Pietryčių Azijos kraštų ka- trys iš jų žuvo.
ro sąjungą, kurioje daly- Amerikos vyriausybė tuoj 
vautų Amerika, Anglija,jpo kinų bolševikų užpuo- 
Prancūzija, Austialija, ^•jijmo pasiuntė prie Hainan 
Zelandija ir kitos Azijos sajos savo du laivus lėktuvų 
tautos. Dėl tos sąjungos or- Į nešiotojus, kad jie saugotų

nijoj Indijos pakraštyje. Po asmenims, kurie nori nuver-būdu atsidūrė rytuiiamepaliauįų sąlygų negalima 
'susišaudymo indų naciona- sti prievarta Amerikos kon- Berlyne pas bolševikus. Jis j,uvo išsiderėti.
Įlistai šaukė savo šalininkus‘stitucinę vyriausybę. Pilie- atvyko į vakarinę Berlyno
'žygiuoti į Goa, portugalų 
kolonijos centrą Indijoj.

Panašūs nacionalistų žy
giai pasikartoja ir prancu

tybė būtų atimama ir čia miesto dalį, sustojo su savo LY/
gimusiems piliečiams. .žmona viename viešbutyje

yra 650,000 gyventojų.

Šen. Symington
Siūlo Apsispręsti

gimusiems piliečiam
■ir paskui nuėjo pas savo ge- 

Tas įstatymas dar turės r a pažįstamą daktarą W. 
būti senato patvirtintas. \Vohlgemut, su kuriuo jis Sovietų Rusija pradeda 
Įstatymas priimta." pagal ’oak tai ir nuvykęs kartu į naują propagandą už sušau-
prezidento D. D. Eisen-jytįnę miesto dalį, bet ar kimą iš naujo keturių di- 
howerio siūlymą, padarytą jjs Vyko laisvu noru ar buvodžiųjų ministerių' konferen- 
šių metų sausio 7 d. Pi ezi- pagrobtas, klausimas dar ei jos Vokietijos ir Austrijos 
dentas sakė, kad pilietis, nėra išaiškintas. klausimams išspręsti. Sovie-
kuris sąmoningai dedasij Dr. Otto John stovėjo tų spauda rašo, ka Ženeva 
prie komunistų, yra never-’priešakyje policijos, kuri se-parodžiusi, jog susitarimas 
tas būti sios šalies piliečiu.ikė bolševikų šnipų darbą yra galimas, tai kodėl di- 

Atstovų rūmų teisių ko- Vokietijoje. Jo pabėgimas diesiems nesusirinkti ir ne- 
misija pereitą savaitę prie- ar pagrobimas yra didelis pasitarti? 
mė įstatymą, kad komunis-Įsmūgis Vakarų valstybių! »
•tų partija visame krašte bū-lšnipinėjimo tinklui visoj . Panašią nuomonę reiškia

4-ių Konferenciją

tų uždrausta. Kitas įstaty
mas numato padidinti baus
mes tiems žmonėms, kurie 
pabėga nuo belos. Už pri

Vokietijoj. ir Vokietijos socialdemo— 
ikratai. Jie savo kongrese

ganizayimo dabar eina de-ikitug keleivinius lėktuvus ir Šen. Stuart Symington iš klausymą prie komunistų 
rybos ir gal jau rugpiūčio1-.„ja*., ipčknti dintnisin iii- Missnnri kalbėdamas sena- partijos atstovu rūmai siūloįrybos ir gal jau rugpiučkrpadėtų ieškoti dingusiu jū- 
ar rugsėjo mėnesį tikimasi!roje keleivių.

Anglijos vyriausybė pa-sušaukti konferenciją Piet
ryčių Azijos kraštų saugu
mui užtikrinti kolektyvinio 
saugumo pagrindais.

Visi skirtumai tarp An
glijos ir Amerikos dėl Piet
ryčių Azijos gynimo nėra 
dar pašalinti. Dėl tų skirtu
mų Pietryčių Azijos karo 
sąjungos organizavimas ga
li dar ilgai užsitęsti, o tuo 
tarpu ir komunistinė Kinija

Missouri, kalbėdamas sena 
te svarstant atominės ener
gijos įstatymo pakeitimą, 

siuntė kinų bolševikams iškėlė kraštui gresiantį pa
griežtą protestą ir reikalau 
ja, kad kinų vyriausybė at-

vojų iš “vedamųjų bombų,” 
kurios greitu lafku bus taip

lygintų už numuštą lėktuvą ištobulintos, kad Amerika
ir nubaustų lakūnus, kurie galės būti daužoma tomis
tą padarė.

Valstybės sekr etorius 
John Foster Dulles dėl ki
nų bolševikų užpuolimo sa
ko, kad Amerikos vyriausy
bė i tą barbarišką užpuoli-

ir Sovietų Rusija daro viso-;Tna žiūri labai rimtai ir skai 
kių bandymų anglų ameri 
kiečių vienybę kiek tik gali

bombomis tiesiog iš rusiškų 
bazių šiaurinėje Europoje.

Vedamos bombos su van
denilio ar atomų sprogsta
ma medžiaga yra didelis 
pavojus kraštui ir Amerika 
turi dabar apsispręsti, ar

rz • n . iBerlvne nutarė reikalauti,Korėjos Prezidentasdidžiosios valstybės ne- 
Lankosi Amerikoje} delsdamos išspręstų Vokie- 

parujos atstovų rūmai siuio, r . . jtijos klausimą ir kraštą su
prašyti į įstatymą bausmę! Korėjos respublikos pie-jungtų. Panašių balsų giidi- 
iki 10 metu kalėjimo, arba ridentas Syngman Rhee ta-si ir Anglijos daibiečių tai- 
$10,000 pabaudos, arba ir ‘‘risi su prezidentu D. D. pe.
abi bausmes. Senvvaš' Atrodo- kad Sovietų Ru'

-------------------------- Korėjos5 vadas"atvyko Ame-siJa dabaf Pas*S?v° nau»
Riuminą Sušaudė M Amerika P^-d

______ padėtų jam sujungti jo sa- .. . . , , . • .i. . . , * u -n ciją ir indokimetiska tai-Maskvos “Pravda" pra- U 1 viena valstybę ginklų Fl]rnnoip
bori įmnAc 99 ri Yioc. nacalbu. iei kitaip to tik-. 4 I J -

ma ardyti ir neprileisti prie 
stiprios karo sąjungos Azi
joje sudarymo.

Ženevos pasisekimas jau 
paskatino Rusiją siūlyti di
džiosioms valstybėms su
šaukti konferenciją Euro
pos klausimams išspręsti. 
Vakarų valstybės į tą siū
lymą dar nieko neatsakė, 
bet Washingtonas į tokią 
konferenciją šiuo metu žiū
ri aiškiai neprielankiai.

Pakalbinkim draugu* ir 
pažįstamus užsis&kyu “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

to kinų komunistinį režimą.neatėjo laikas su Rusija iš- 
atsakomingu už tą nedorą siaiškinti aiškiai ir galuti-

neša, kad liepos 22 d. Mas
kvoje sušaudytas M. D. Riu- 
min, tas pats, kuris pagar
sėjo pernai “žydų daktarų“ 
byloje. Kada Berija (vė
liau sušaudytas) 1953 m

pagalba, jei kitaip to tik
slo negalima pasiekti.

Korėjos vadas nurodo, VOKIEČIŲ POLICIJOS
kad bolševikai šiaurinėj Ko
rėjoj jau ne mažiau kaip 
40 kartų sulaužė karo pa-

VADAS SKELBIASI

_________ ___ Nežinia laisva valia pa-
balandžio mėnesį paskelbė,!liaubų sutartį, o visa šiau-bėgęs pas bolševikus ar jų

pasielgimą.

MIRĖ BLA1R MOODY 
BUVĘS SENATORIUS

nai.
Šen. Symington nesiūlo 

kirsti pirmą smūgį, bet jis 
sako, kad Rusija jau daug 
pirmųjų smūgių mums kir
to. Tai buvo Kinijoj, kur

jog žydų daktarų areštas 
buvo padarytas be jokio pa
grindo ir iš gydytojų išgau
ti prisipažinimai “neleisti
nomis priemonėmis”, Riu- 
min, aukštas vidaus reikalų 
ministerijos valdininkas bu
vo areštuotas. Po to apie ji 
niekas nieko nebegirdėjo.

Pereitos savaitės pra
džioje Ann Arbor, Mich.,jRusija padėjo įvesti komu- 
mirė rinkimų kampanijos nistinį režimą. Tai buvo 
eigoje buvęs pažangus se-!Korėjoj, kur Rusija, o pas- 
n a torius ir laikraštininkaskui ir Kinija, metė savo|^abar daug mėnesių po Be- 
Blair Moody. Jis mirė dar ginklus ir karo pajėgas. Pa- rijos sušaudymo Maskva sa-

sioms elektros kompani
joms ir siekia joms perlei
sti atominės energijos iš
naudojimą elektros gamini
mo tikslams.

Į atominės dirbtuves ir 
atominius tyrinėjimus vy
riausybė yra sudėjusi apie 
12 bilionų dolerių visų pi
liečių pinigų, o dabar vy
riausybė nori tą visą žmo
nių pinigais Surastą ir iStO- 
bulintą naujos energijos 
šaltinį perleisti naudoti pri
vačioms kompanijoms, sau 
nepasilaikydama net teisės 
steigti kontrolines atomi
nes elektraines, kad pati
krinus, kiek elektros gamy
ba kainuoja gaminant ją 
su atominės energijos pa
galba.

Senate dabar vedami 
ginčai yra jau senai visuo
menei žinomi, kaipo ginčai 
tarp privačių elektrainių ša
lininkų ir viešosios elektros 
gamybos šalininkų.

Šią savaitę debatai dėl 
atominės energijos įstatymo 
keitimo dar tęsiasi, bet se
nato vadovybė tikisi prives
ti ginčus prie balsavimo.

Vyriausybės sali ninkai 
nurodo, kad senatas dar tu
ri apsvarstyti labai svar
bius įstatymus, kaip tai apie 
farmų praduktų kainų pa
laikymą, apie socialinio 
draudimo pagerinimą, apie 
pagalbos davimą užsienių 
valstybėms, statybos rėmi
mo įstatymas, valstybės pa
skolų “lubų” pakėlimas ir 
eilė kitų įstatymų, kuriuos 
vienaip ar kitaip reikia ap
tarti.

Dėl ilgų kalbų kongresas 
negalės išsiskirstyti liepos 
gale, kaip buvo norėta, bet 
turės posėdžiauti daug il
giau. Kalbama, kad gal iki 
rugpiūčio vidurio kongresas 
galės užbaigti savo darbus.

PAKISTANAS UŽDARĖ
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

jaunas, tik 52 metų am
žiaus nuo plaučių uždegi
mo. B. Moody statė savo 
kandidatūrą į senatą prieš 
republikoną senatorių H. 
Ferguson,

našiai buvo ir Tibete ir da-!k°» ^ad ir Riuminas sušau- 
bar Indokinijoj, kur bolše- dytas. Riumino nugalabiji-
vikai kirto pirmą smūgį. 
Amerikai atėjo laikas apsi
spręsti, sako šen. Syming
ton.

mas rodo, kad bolševiku va
dų tarpe vis eina kruvinos tarptautinė padėtis yra pa
imtynės, revolveriai ten vis 
dar “dirba”.

tine Korėja dajiar yra pada-’prievarta pagrobtas vakari- 
ryta kinų komunistų kolo-nes Vokietijos politinės po
nija. Korėjos respublikos licijos viršininkas Dr. Otto 
vadas norėtų, kad Amerika John dabar skelbiasi iš ry- 
padėtų Korėjai apginkluot tinio Berlyno ir sakosi pa- 
didesnę armiją ir ją aprū- bėgęs pas bolševikus, kad 
pintų ginklais, amunicija ir'pagreitinus Vokietijos su- 
kitais reikmenimis, o patys jungimą. Jis skundžiasi, 
korėjiečiai bandytų savo ša-kad vakarinėj Vokietijoj pakistano vvriausvbė nuta
ri sujungti. jprrvisę daug hitlerininkų. uždaryti komunistų par-

| Vokietijos vyriausybė sa- tiją visame krašte. Lig šio- 
Gen. A. Gruenther, Atlanto ko, kad Dr. Otto John buvo liai ta partija buvo uždrau- 
Sąjungos karo pajėgų va- prievarta pagrobtas ir da- sta tiktai rytinėj tos valsty- 
das. liepos 24 d. sakė, kad bar yra verčiamas daryti bes dalyje. Nuo liepos 24

bbgėjusi ir netenka laukti 
pagerėjimo

visokias išpažintis. |visame krašte komunistai
Bet atrodo, kad Dr. .John gaudomi, kaipo šalies išda-

pats bus pabėgęs pas rusus, vikai.

t
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Septynioliktoji Paralelė
Ženevoje pasirašytos karo paliaubos Indokinijai.

Kraštas padalijamas i dvi dalis maždaug pagal 17-ją 
paralelę, šiaurinė krašto dalis, kartu su turtinga Raudo
nosios upės delta, atitenka bolševikams, o pietinė dalis 
lieka anamitų ir prancūzų rankose. Taika padaryta taip 
pat Laose ir Kambodžijoj. Tie kraštai bus demilitari
zuojami, jie negalės dėtis i karo sąjungas su kitais kraš
tais dėl savo nepriklausomybės užtikrinimo ir negalės 
gauti Amerikos pagalbos savo karo pajėgoms stiprinti.
Be to, dalelė Laoso lieka bolševikų partizanų rankose.

Paliaubų sutartis numato, kad prancūzai turi apleisti 
Hanoi ir Haiphong didmiesčius vienų metų bėgyje. Per 
tą laiką jie iš ten išdangens savo kariuomenę, karo me
džiagą ir civilius gyventojus, nenorinčius pasilikti bolše
vikų valdomoj teritorijoj. Maždaug po metų ar dviejų 
visame anamitų krašte bus daromi neutraliųjų prižiūrimi 
rinkimai, kurie turės kraštą sujungti, bet ar tokie rinki
mai bus, ar Indokinija paliks kaip Korėja suskaldyta i 
dvi dalis, dar niekas tikrai nežino.

Aštuntais Indokinijos karo metais, po to kai Pran
cūzija prarado Iudokinijoj 92.000 karių žuvusių ir din
gusių, neskaitant daugybės sužeistų, ir išleidus karo rei
kalui virš 8 bilior.u dolerių, iš kurios sumos Amerika pa
dengė apie pustrečio biliono dolerių. Indokinijos karas 
baigėsi dalybomis. Kraštas padalijamas maždaug i lygias 
dalis. Bolševikų rankose bus apie 12.000,000 anamitų ir 
70.000 ketvirtainių \vylių žemės ploto, o pietiniame Ane- 
me lieka apie 11.000.000 žmonių. Kambodžijos 4,000,- 
000 gyventojų ir Laoso pusantro miliono gyventojų šiuo 
tarpu galės gyventi lyg ii nepriklausomu gyvenimu, bet 
jų nepriklausomybė priklausys nuo jų stipresnio kaimyno 
—bolševikišku anamitų gera noru.

Indokinijos paliaubos yra naujas, žymus bolševikų 
laimėjimas. Indokinijos karą laimėjo Kinijos komuni-
tai. kurių pagalba ir vadovybė taip sustiprino Indokinijos ..* uikomi praktikoje 
‘•partizanus,” kad Prancūzams persunku buvo karą tęsti,j “jungtinės Valstybės pareiš-

IŠMETĖ Iš McCAJtTHY TYRINĖJIMO

Charles Wojchowski (kairėj) vedamas lauk iš senatoriaus 
McCarthy pakomisijos Washir.gtone. Wojchowskis pava
dino vieną liudininką, James W. Glatis, “apmokamu in
formatorių," kai tas liudininkas Įvardijo ji buvus komu
nistu partijos nariu. Bosloniškis Glatis iljrą laiką buvo 
FBI agentu komunistų partijoj ir dabar liudija prieš savo 
buvusius pažįstamus kompartijoj.

jiš atominės energijos, bus 
'pigesnė, kaip elektra gami
nama anglimis ar aliejumi.
Tiesa, elektra daug neat-. 
atpigs, nes elektros kainos 
apskaičiavimuose daugiau-’ 
šia sveria elektros paskirsty-j 20
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|šiota ir 
'keista.

vietomis visai pa-
mo tinklo Įrengimas, kas' Prancūzijos ministerių pir-,^^**,., _ .brangiai kainuoja. Bet palmininkas. Piene Meldės- P^-J3 kc*“-
elektros gaminimas iš ato- France, prašydamas Pran-g

energijos bus ---- ’------minės energijos dus piges
nis, kaip iš anglies ar alie
jaus.

Apytikriai sakoma, kad 
vienas svaras “paruošto var
toti” urano metalo, kuris 
būtų vartojamas kaipo ato
minės energijos šaltinis

cūzijos parlamento patvirti
nimo savo vyriausybei sakė, 
kad jis arba iki liepos 20 d. 
padalys karo paliaubas In
dokinijoj, arba trauksis iš 
savo vietos. Mendės-France 
tęsėjo savo pažadą. Indo
kinijoj pasirašytos karo pa-

elektrai gaminti, kainuoja j liaubos. 
apie 9,000 dolerių. Nežiū-| pasirašytos jos tokio

urano kainos mjs sąlygomis, kad vargu ir.rint tokios 
elektra gaminama iš atomi
nės energijos būtų pigesnė, 
kaip gaminama iš anglies ir

rodo, kokio 
naujoji ato-

pats Mendės-France di
džiuojasi jomis. Tik pra- 
ląimėjimai fronte ir prancū-

aiiejaus! Tas 
pajėgumo yra 
minė energija.
vieno staro urano galima indokinijos gyventojų
būtų pagaminti tiek elek-Įbolševikams. 
tros, kiek jos galima gauti*

zų nuovargis išaiškina to
kias karo paliaubas, kurios 

Maždaug 1S, užleidžia pusę krašto ir virš

lyvavo susitarimo sudaryme ir gai tęsia diskusijas su kitomis 
nėra surištos su konferencijos laisvomis tautomis su tikslu 
tarimais. Bet mes turime vii-'greit suorganizuoti kolektyvinį 
ties. kad susitarimas ves į taiką.'gynimąsi Pietryčių Azijoj, kad 
suderinamą su paliestųjų tautų tuo būdu užkirtus kelią tolimes- 
teisėmis ir reikalais. |nei tiesioginei ar netiesioginei

“Susitarimas turi tokių nuo- komunistų agresijai toje srity- 
statų. kurie mums nepatinka.’je.”
•bet daug kas priklausys nuo to.

baigiant 83-čiam kon
gresui savo paskutines die
nas, rodo tokią pat nevieny
bę ir išsivaikščiojimą, kaip 
ir pirmomis to kongreso die
nomis, kada republikonai 
paėmė jam vadovauti. Jei 
prezidento programa duos 
ką nore gera kraštui, tai už 
tą reikės dėkoti demokra
tams, kurie visą eilę prezi
dento pasiūlymų remia. 

x
Flanders’o Rezoliucija

Šen. Flanders iš Vermon- 
to atidėjo savo rezoliucijos, 
pasmerkiančios šen. McCar
thy, balsavimą senate iki 
šio mėnesio galo. Sakoma, 
kad tas padaryta demokra
tams siūlant, kad sutelkus 
už rezoliuciją daugiau bal-

Karp paliaubos Indokini 
joj neužbaigia visų .prancū-

minės energijos gamvba, vi-izV rūpesčių tame krašte. įsų. Republikonų vadovybė 
sokie bandymai? ginklų ga-|Reikia galvoti apie likusios senate labai griežtai pnesi- 
minimas. atominės energi-!Indokįnij°s apsaugą, reikia naši šen.
jos pritaikymas taigos metolkurt^ ’r stiprinti likusios In-
tikslams, viskas tas yra val-įdokinij°s karo J^os ir kar“ 
stybės rankose. Šiais metais ?u ka nors daiyti, kad nau- 
Amerika išleidžia virš 2,-:Ja Indokinija neiškiltų Tu- 
000,000,000 (dviejų bilio-inise ar Moroke, kur arabų

iš 1,500 tonų anglių!
Dabartiniu laiku visa ato-

nų) dolerių atominės enei . nacionalistų terorizmas vis sos. 
gijos gamybai, atominiams da^*au jgauna pilietinio ka-Ženevos konferencija bu ........ ........

vo pirmoji po antrojo pa- ginklams ir visokiems su.ro pobūdi. Ant pralaimėji-

Flanders rezoliu
cijai ir, jei nuo tos vadovy
bės priklausytų, šen. Flan
ders rezoliucija būtų kur 
nors nudėta Į dulkėtą stal
čių ir neišvystų dienos švie-

Bet Flanders yra užsispy
ręs žmogus ir jis keta savo

susiju-,m° launĮ Mendės-France d-pezoliuciją vienaip ar kitaipjau nekalbant apie jo laimėjimą. Kinijos bolševikai kė Ženevoje, kad mes nesame saulinio karo, kurioje Ame-atomine energija „ . .
gali pasigirti ir Korėjos kara. kur jiems pavyko sulaikyti pasiruošę dėtis prie konferenci-lrika—galingiausioji Yaka-jsiems reikalams. Į atomi- £a* negalės ilsėtis, jam i'ei-.įpjjgtį visam senatui balsuo-
Amerikos kariuomene ir iš prarasto karo atstatyti padėti?jos deklaracijos, bet. kaipo lo-h-ų pasaulio valstybė—stove-nės energijos dirbtuves čia kė^ .arba kur nors tikrai lai-jtj q gaj tikrai
kokia ji buvo prieš Korėjos karo pradžia. Ar tie pasise-lJalus Jun?nnių Tautu ergam-j j0 nuošaliai ir nevadovavo .jau yra sudėta apie 14 bilio-meti, arba būtii J x •. * narve rri£>< Lrorfii i • • . . • t I i i • • i t a a* iCore jos karo pradžia. Ar tie pasise-P US Jun?Timų laat^ organi-jjo nuošaliai ir nevadovavo jau yra sudėta apie 14 bilio-. ™en’ aroa duu prancuzi

ševiki^kos Kimios vadams Jai va*’narys: ,mes ^^.laisvosioms tautoms ju de-nų dolerių ir dabar tu dirb-J kolomahnes imperijos lik 
sevikiskOs Kinijos vartam^ gartas. me> Jog atlt,„karnai Jungtinių! boldševik&kais tuviu vertė kartu *u ivai- vidatoriu.
Simą greit turėsime, kai bolševikai Tautu čarterio antrame skvriu-'P . "U DolcLe-1 .:aiYV ų. *.U “V Į ai | x. ... , ..._ . i. _ __________ ,__ _ • 'kraštais. Toks Amerikos liausiu inventonu. žaliavų'

kimai neapsuks bolševikišk 
Atsakymą i tą klau
Įsistiprins šiaurinei Indokinijoj ir visai pigia kaina galės 'je išreikštoms pareigoms ir 
paimti Į savo rankas visą Laosą, o paskui ir visą Indo-!principams- Jungtinės \alsty-

* Laukti iš kinu bolševiku kokio tai nepaprasto!bės./evartos jėfos ^^m 
’ v_ . susitarimui suardvti. Mes kar-

O-Utū perdaug naiVū. uaUg tei- tu sakome^ kad j kokį ko_ 
singiau bus laukti, kad jie. “užkandę’ Indokinijoj, paro- munistų
dys daugiau apetito ir norės dar daugiau valgyti. Todėl mą 
Amerika, o gal ir kiti kraštai, rimčiau ims galvoti apie!sirūPinirnu
kokią nors užtvarą likusioms pietryčių Azijos tautoms į Toliau prezidentas sako, Prancūzija ir Anglija. Ar 
saugoti nuo naujų bolševikų pasikėsinimų. Jau praneša.kad Amerika pasiūlė Laosui tas plyšys \ a karų valstybių 
“dideli susirūpinimą” T'nailande (Siame) dėl Indokini- ir Kambodžijai ušmegsti koalicijoj bus užgydytas su
jos “dylo.” Tokio susirapinimo turi iki ausų ir Burma,'dipl°niatinius santykius su darant Pietryčių Azijos gy- 
ir Malajų federacija, ir kiti pietiyčių Azijos kraštai .'Jungtinėmis \ alstybėmis, ojnimosi sąjungą, parodys _da- 
Prieš juos visus stoja klausimas, kaip išsaugoti savo ne-,su
priklausomybę ir laisvę nuo gresiančio pavojaus iš Kini-’?ankv^^a^ 
jos milžino.

Po Ženevos konferencijos “laisvasis pasaulis” susi 
traukė. 12 milionų žmonių ir 70.000 ketvirtainiu mvliu; 
žemės ploto nukeliavo i anapus geležinės uždangos. Toks 
Indokinijos karo laikinas galas reiškia ir Amerikos pra
laimėjimą. Amerika pietryčių Azijoj neparodė nei “va
davimo,” nei “sulaikymo” politikos ir noroms nenoroms 
priima traukimosi politiką. Nei i Indokiniją sudėti pi
nigai. nei garsiai skelbiama Indokinijos svarba laisvajam 
pasauliui nepaskatino Amerikos imtis priemonių, kad 
Indokinijos pralaimėjimo išvengus. Pralaimėjimas da
bar yra Įvykęs faktas ir jo pasekmės ilgai ir skaudžiai 
bus jaučiamos tarptautiųėj politikoj.

'kraštais. Toks Amerikos j liausiu inventorių, žaliavų'
“nusišalinimas” nėra seno- atsargomis ir patentais šie- P’etryčių Azija 
viškas izoliavimasi

kuklumo Ir sūsilalkvrno

nuo pa-J kia virš
šaulio, bet tai reiškia, jog,Vyriausybės rankose yra ir auganti imperija dabar šie-1, 
Indokinijos likimo sprendi-!Įvairūs tyrinėjimai, kaip kia nuo Europos širdies iki!

ti. <J gal tikrai išvysime, 
prancūzų kaip toji rezoliucija bus 

balsuojama? Prieš rinki
mus toks balsavimas būtų
itin Įdomus stebėti.

Nu Pranašauja11 bilionų dolerių.! Bolševikų plati ir vis dar Burmcs U

Buimos mlnisienų pirmi-
nunistų agresijos atsinaujini- me Amerika išsiskyrė su sa- atominę energiją pritaikin- Pietinės Kinų jūros Indoki-,n.inKas L praeitą savaitę 
na mes žiūrėsime su rimtu su-(Vo sąjungininkais ir užėmė j ii taikos meto reikalams. rajoj. Būtų stebuklas, jei'įešai pranašavo, kad santy- 

skirtinga poziciją, negu Visi atradimai vra padaryti Maskvos ir Pekino ašis stai-'^131 tarP ^akarų valstybių 
valdžios Įstaigoj (Atominės ga sustotų savo didinguose ir Maskvos-Pikino ašies ei- 
cmergijos Komisijos) labo-;pasimojimuose visą pasauli na k siekiai veda Į
ratorijose ir dirbtuvėse. ' atverti i “tikrąjį” Lenino- kar3- Burmos vadas mano, 

' Dabar, kai jau Įvairūs'Stalino ' ir Mae-Tse-tungo'“ (laba1' «e santykiai yra 
bandymai yra padalyti ir kelią. Ypač laisvas kelias lbI<«esn'- negu savo laiku 
kai pasirodo, jog atominė’naujiems bolševikų žygiams' -u^° jants1':la' t31l* Vakarų 
energija gali būti naudoja-atsidaro ™ a 'valstybių ir Berlyno-Romos

Anamitų valstvbe tokie'bar vedamos derybos. Yra* * I kad Ženevos žaiz- pietryčių Azijoj,

Apžvalga

AMERIKA IR ŽENEVA

lj_rt7aiiLvn.I<ii jau yra užmegsti'pavojam, energija gan outi naucioja-žu^iuaiu pietryčių n.z,ijuj,j .. -
lir liks nenutraukti. Prezi-Ma ilgai neužgvs, ypač jei ma elektrai gaminti, Į ato- kur silpna Indonezija, silp-,a5,ieS-

. Įdento deklaracija baigiamaiKomunistų agresingumas ne- mini bizni nori įsijungti ir Das Siamas ir silpna Burma, Pagal 
' 'šitaip: privers Kakarus vėl suglaus- privačios imonės. Tam tiks-kaip prinokę vaisiai, tikj;ma

“Jungtinės Valstybės aktin- ti eiles.
privačios įmones. 1 am tiKs- kaip prinokę 
lui reikia pakeisti atominės laukia, kad ja kas nuskin-'

Burmos vado spė
jimą, karas dabar greičiau
sia gali iškilti pietryčių Azi
joje, o ne Europoje, kur

hovver Amerikos poziciją
Ženevoje devynių valsty- ]pd_okiDijos taikos klausimu 

v i . • , _ , (išdėstė narpiškimA kuriamebių diplomatai sutarė 
paliaubas Indokinijai. Karo

karo išdėstė pareiškime, 
'skaitome:

Atomai - Stambus Biznis
energijos Įstatymą, bet del tų ir Įsidėtų Į savo terbą.; 
to kliūčių nebus. Kongre- O Malajuose vis dar eina 'santykiai atrodo daugiau ar
sas toki pakeitimą jau svar
sto. “Privati imonė” bus

džunglių karas, kuri Indo- mažiau nusistovėję. Savo

1945 metais liepos mėnesi darbui dirbti, šiandien, po 
buvo išsprogdinta pirmoji devynių metų bandymų, jau 
atominė bomba. Nuo to lai-galima pasakyti, kad klau- 
ko praėjo devyni metai, rimas, kaip atominę energi- 
Kas padaryta per devvnius ją pritaikinti taikiam dar
inėtus su naująja atomine bui, yra išspręstas. Tiesa, 
energija, kuri Į žmonių san- dar negaminama elektra su 
tykius įsiveržė baisiomis atominės energijos pagalba

kinijos paliaubos gali vėl|kaiboje įj Xu gyrė Ameriką
dalininkė atomi-'sukurstyti į didesnespadaryta 

nė
žinoma, privati Įmonė daly
vaus atominės energijos iš-

energijos naudojime ir, peš.
Indokinijos karo paliau

bos nėra net atodūsis sun-

imtv-pj. komunistinę Kiniją ir sa
kėsi poteriaująs, kad tie du 
kraštai paliktų pietryčių 
Azijos tautas ramybėje ir 
duotų joms pagalbą gerinti 
jų ūkišką būklę ir laisvę.

naudojime savo pelno su- kiose imtynėse prieš bolše- 
metimais. Privatūs Įmoni-j vikišką agresiją. Tai yra 
ninkai, kurie domisi atomi-j tik pasitraukimas Į naujas 
nes energijos bizniu, jau pozicijas, priešui užlei- 
reikalauja, kad jiems būtų džiant dideli žemės gabalą 
pripažintos patentų teisės ir kelioliką milionų žmonių, 
visokiuose išradimuose, ku-'Tolimesnė kova yra neiš- 
riuos jie kada nors padarys, vengiama ir bus daug sun-

Atrodo, kad Burmos va
das tik poteriais ir tegalės 
prie taikos išlaikymo prisi
dėti, nes šiaip jau didžiųjų 
tautų susikirtime Burmos

“komerciniams tikslams” 
(pardavimui), bet laborato
rijose jau šviečia elektra 
pagaminta su atomine ener
gija. Jau baigiamas gamin
ti atomine energija varomas

naudojo karo reikalams <ęa-,mot«la?’. k“' is ’^PO-
lima išaiškinti tuo. kad tas ya.nden,"-‘ lal.'«' kltas 

v toks motoras įau dirbamas,buvo isto- _ x J . •• i ,ka4aHau statoma pirmoji elek- 
trainė Duųuesne (prie Pitts-

______________ kuri gamins elek-rupesnis --------
gus karui atominė energija

Hirosimos
dvnėmis?

ir Nagasaki žu-

galas ten pasiektas padali-! “Aš esu patenkintas, kad že- 
jant kraštą Į maždaug dvi nevoje padarytas susitarimas 
lygias dalis ir visai neatsi-'su,aik>'ti Indokinijoj kraujo 
žvelgiant Į pačios Indokini- praliejimą, kuriame tūkstančiai 
jos protestus prieš toki kraš- v-vra mirė gindami lais-
to mėsinėjimą. ' |v?, P”‘ar«» «P‘-vni»

Amerika buvo viena iš “Jungtinės Valstybės tame 
devynių valstybių, kurios kare nebuvo kariaujančioji ša- 
tai ėsi Ženevoje. Bet Ame- lis. Vyriausia atsakomybė už 
rika Indokinijos mėsinėjime susitarimą Indokinijoj teko 
nedalyvavo ir sutartai ten'toms tautoms, kurios ten dalv- 
taikai nepritaria. AmerikaĮvavo kal,tynese- Mūsų rolė 
padarytai sutarčiai neprita-,ženev'>ie vis’ buvo Pag'u 
ria, bet kartu pasižada nie
ko nedaryti, kad tą sutarti 
sugriovus
dys praktikoje, kaip pada-’susjtarimą. kuris atsižvelgia 
lytoji sutartis veikia, Ame- suinteresuotų tautų reikalus, 
rika laikysis nuošaliai. I “Atitinkamai tam nusistaty- 

Prezidentas D. D. Eisen- mui Jungtinės Valstybės neda

Įbėti, kur tai buvo pageidauja- 
<ma. ir padėti Prancūzijai. Kam- 

. |bodžijai. Laosui ir Anamitų sa- 
Bent kol pasil'o-jjaj išgauti teisingą ir garbingą 

i

Atominė energija yra 
naujas energijos šaltinis. 
Kad žmonės tą naują ener
gijos šaltini pirmiausiai pa- 
naud
Įima
energijos šaltinis 
bulintas karo metu, 
karo laimėjimas buvo svar-., ,
blausias rapesnis. Pasibai-,U1^ °, . .trą komerciniams tiks

lams.” Jau kelios dešimtysdar ilgoką laiką žmonėms 
atrodė kaipo ginklas, o ne 
naujas energijos šaltinis, 
kuri galima naudoti ir karai 
ir taikos reikalui.

Bet šalia naudojimo ato
minės energijos karo gink
lams daryti (atominėms, o 
vėliau ir vandenilio bom
boms gaminti), visą laiką 
ėjo visokie bandymai tą pa
čią naują energiją pažaboti 
ir naudoti ramiam taikos

Įvairių kompanijų riekia 
gauti iš valdžios leidimus 

naudoti 
elektrai

pradėti
energiją

atominę 
gaminti. 

Klausimas, kaip gaminti 
elektrą iš atominės energi
jos, jau vra išspręstas. Be
lieka tik Įgytus patyrimus 
pritaikinti praktikoje pla
čiu mastu ir pritaikinti taip, 
kad tai apsimokėtų.

Naujausieji bandymai ro
do, kad elektra, gaminama

Palyginus nedaug kas’kesnė, negu ji buvo prieš yra Pęrrnenkos> kad
Amerikoje kelia klausimą,(nelemtas Indokinijos 
ar tikslu vra valdžios, tai liaubas. 
reiškia visos visuomenės pi
nigais padarytus išradimus 
perleisti naudoti privati-| Kongresas 
niams biznieriams. Jei jau'tvtį 
prieita prie to, kad
energiją galima įkinkyti į nesjo gale Tu0 tarpu visa 

eilė Įstatymų dar lieka ap-

pa-

Prezidento Programa
nori išsiskirs- 

vasaros atostogoms ir

Įvykius paveikus.

Atomai Senate

Senate 
ginčai dėl

darbą gaminti pigią elek
trą. tai kodėl ta elektros ga
myba negali būti valdžios
rankose? Koks įeikalas (^ai-vs pamatysime po savai- 
tarp išradėjo ir naudotojo;  ̂-)aik „ šju0 t 
Įterpti privačią Įmonę, kadima tik tjek pasakytij kad 
ji galėtų pelnytis is naujo <.pre2ident0 progran,a” išeis

svarstyti ir priimti ar atmes
ti. Kiek kongresas ką pa-

energijos šaltinio? Juk kol 
kas “privati Įmonė” prie 
atominės energijos išradimo 
ir tobulinimo neprisidėjo. 
Bet tokius klausimus čia 
mažai kas kelia, o privačios 
Įmonės garbintojai, be abe
jonės, greit giedos himnus

iš kongreso gerokai apipe-

privačių kapitalistų suma
numui už jų mokėjimą iš
naudoti naują energijos 
šaltinį “visuomenės labui.”

J. Strp.

eina nepaprasti 
atominės energi

jos .Įstatymo pakeitimo. Li
beraliniai senatoriai ilgomis 
kalbomis atkreipė dėmesį Į 
vyriausybės remiamą Įstaty
mo pakeitimą, kuris numato 
perleisti elektros gamybą su 
atominės energijos pagalba 
Į privačių kompanijų ran
kas, o vyriausybė sau nepa
silaikytų net teisės statyti 
atomines elektraines.

Kaip Įstatymas bus pa
keistas dar nežinia, bet dė
ka pažangiųjų senatorių pa
stangoms kraštas jau žino, 
apie ką reikalas eina.

D.

1
t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JTO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas SKAITO. RAŠO 

DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje SEPTYNI KARIAI PALEISTI Iš CECHŲ NELAISVĖS

. •• •

Čia Karsta

Į Chicagą patekau didelių 
Saulutė be

spausdinant Chicagos Lietu 
vių Literatūros Draugijos 
metrašti.

Radau ir ką tik iš atostokarščių metu.
gailesčio baudė chicagie- .. . „ „gų grizus} v. Pošką. Atro-cius uz jų nuodėmės, o lie-, ..* .-» • , \ 'do pailsėjęs, bet siu dienutuviskoje padangėje tempe-’ e jv ,tu pa angeje tempe-, jmu nepatenkintas.
raturą ,k. 100 laipsni,■ bu-j dj nusibodo įių dienų 
vo paaelęs Margučio ra- klausimai nebeBt,r,u
T a" ^™e,klo1’. taut.‘- juos kalbėti, dabar skaitau, 

ninku darbuotojo, lupomis UHll
bedaužydamas visus, kas tik
ne su ‘“diplomatijos šefu.”
Jo ugnis buvo tokia karšta,
kad ji, matyti, pradėjo svi
linti net nieko nebijančius 
jėzuitus, kurie ketvirtadie
niais “Margučio” radijo 
programoj turėjo savo.®

tik apie ledų gadynę.
Tebėra ir Page, bet di

džiąją spausdinamąją ma
šiną “bemuštrijąs” ne Šmo
telis, kuris išėjęs i pensiją, 
o naujas ateivis Janulaitis. 
Naujųjų ateivių besą ir dau
giau redakcijoje, administ-

Septyni Amerikos kariai, šeši kareiviai ir vienas kapitonas, liepos 4 d. ėjo piknikauti 
Vokietijoj ir per klaidą pataikė j čechosio akijęs teritoriją. Cechai juos suėmė ir 
išlaikė lalėjime 11 dienu. Paveiksle matosi suimtieji kariai; jie sako, kad cechai juos 
ilgai kamantinėjo, bet šiaip jau elgėsi su jais neblogiausiai.

Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE.

I Darbo Klausimas
Šiuo metu yra labai ir la

bai opus darbo klausimas.

i kad tai kokių konkurentų 
darbas. Bet turėkime kan
trybės, turės tas paaiškėti.

Rengiasi Gegužinėms
Lietuvių DarbininkųNemažas skaičius lietuvių,'^ .. o_ 7. . . .Draugijos 3o kuopa vra nu-

vnaujųjy- a elv*V’ yJa mačiusi artimiausiu laiku 
bedarbių e.lese. Canada dvį gegužines •
Car, Canadair ir kitos di
džiosios bendrovės yra pa
leidusios tūkstančius darbi
ninkų. Naujai atvykusiems 
darbą gauti yra labai sun
ku. Kitos bendrovės dirba 
nepilną laiką. Po karo tiek

mačiusi
surengti dvi gegužines ir 
ir jų pelną skirti “Darbo” 
žurnalui paremti. “Darbo” 
žurnalas irgi platinamas. 
Kiek teko patirti, pirmieji 
prenumeratorių sąrašai tuo
jau bus persiųsti. Draugija

, x-„ v x x x • .racijoje, ir spaustuvėje: S. -kamputi, bet uo metu jų Vainoras, dl, P. Jonikas, 
nebebuvo girdėti. Nebūtų p Mork R Ja Mį. 
ko stebėtis, jei jėzuitai ronas švedas #

Margutį ir apleistų, nes, Tai tei iamas reiškinys, 
marijonai dabar turi savo kad seniejj susimaišo su 
programų, ir paprastam naujaisiais tai jrodymas.
žmogui neais u, kodėl je- kad £šaidos vagos neužžels,! 
zuitai negalėtų susibarti, su kad VJ.a kam ga| dal
marijonais. Juk gyvenime
dažnai

, , v- - , yra nutarusi nesilaikyti jo-daug bedarbių nėra buvę. f - * • .<ta.. & • • ikių vajaus terminu, Dar-Žiemos laukiama su nerimu. , „į, , . “ KTbą, Keleivy ir Naujie- 
Lankėsi Vliko Pirmininkas nas” platinti visą laiką ir 

Prel. M. Kiupaviėius’visur- Reikia Palinkėti iš- 
Montrealyje lankėsi liepos(
10 d. Tą dieną A. V. para

MIAMI, FLA.
; pi jos salėje darė visuome- 

MANCHESTER, CONN. (penktas darbininkas yra be r.ei ir kviestųjų organizaci-
Įdarbo.

Liepos 4 Lietuvių Klube i Mūsų Eilės Retėja j Kol kas, taip sakyti, gy- 
dienai lietuviu L-inKx,i fcn įzori oo.-icicv venimas eina savo

jų atstovams pranešimą.
Jo pranešimo pasiklausy- 

asmenų

me, kad mirties šmėkla tuo kurios turi darbo, bet ir Pą-ivaĮdyba sa 
ir pasitenkins. Apsirikome.,^ Pa pėra amžina, jau L” jųr
_  - - _ : n i zl/rCM in obniAiurt Lnimn ' *

vedantieji 
ria
sitarti
ba Kristaus vardu. Kaip'į^į’ nauja'modemi'siaus-'8™3' būtM įspūdingesni 
tas reikalas vystysis, suzino-;djnamoji raašina. vadina- Jaunavedžiai
Sime vėliau, bet, kai as bu-U biznjs ejna j
vau Chicagoje, jis dar ne-' 
buvo aiškus. (Džiaugėmės Tautiečio

Laimėjimu
“Naujienų” Štabe

Kuris demokratinės min
ties žmogus, patekęs i Chi
cagą, nepasistengs pirmon 
galvon užsukti Į “Naujie
nas”? Juk, šiaip ar taip,
tai yra lietuvių nuosekliųjų ko §ventė." Tam koncer- 
demokratų minties kalvė,įtuj dirigavo žinomas diri- 
vyriausias stabas. Kūpėjo irjgentas n. Malko, kuris yra 
man pasižiūrėti, kas ten ^-.‘dirigavęs ir Kauno teatre, 
das i. Malonu buvo, po :1-Įpranešėjas didžiulei klausy- 
gesnės perti au-\os vėl ten j tojų miniai pranešė, kad tas 
pamatyti senus ir naujus
veidus. Jų vyriausias “bo
sas” dr. P. Grigaitis, kad ir 
nemažą krūvą metelių ant 
savo pečių užsidėjo, vis teb
esąs toks pat vyras, judrus, 
besisielojąs mūsų visų ben
draisiais opiausiais reikalais 
ir šviesiai tebežiūris i ateiti.

savo skelbime
, . .... ... . . xvr. 27) tarp kitkodidesnis skaičius ja << vkv/\, . & j paskelbė: . . . Vilko pirmi-

nau ° 1S“ rinkas turės pasitarimą su
,xxxx^xx«xv.v.vx«Uo 1..HV, Šitą padėtį jau jaučia ir K L B politiniu komitetu

J1“ Antanaš*Kleiza,' paHk’ęs"nu-!P1'ek-'’bininkai ir namM 7au,°? Fondo ‘*tst,,v-vbe ,ir 
ie- r vininkai, jau mažiau beper- kitomis organizacijomis,

karna, jau vis daugiau tuš- bet dėl to bus susižinota te-
... . —„„iv ,, ...-čių patalpų pasiūloma. . Jefonu.”

certo programoj buvo įtrauk- dalyvavo apie 130 asmenų.: F" 4 , rXr ? - .1 Laukto telefono pranesi-
tas ir mūsų kompozitoriaus Visi jie pačios jaunosios bu- .e iame n 1U 1 , -Pac Kas kaltas? Ne anglis, mo negavo nei socialdemo-
V. Jakubėno kūrinys "Miš-vo apdalinti vestuvinio toi;-,2"10^ Marijoną.^ y- ~____ • - —

to gabalais. Svečiams pasi- Mirė ir Ona Kelriušienė/^epa.-iEeiiė, oėt jos nėoera lietuvių organizacijos. Toms 
vaisinus, jaunoji pradėjo bendrovės steigėjo Jono kur dėti. Seniau kietoji organizacijoms reikėtų vie- 
dainuoti ir dainavo daug ir Keldušio, jau prieš daug anglis, antracitas, buvo lai-na° Rarta rimtai apsigalvoti,

Per kelis mėnesius ji pakir- 
Birželio pabaigoje solistė to dar 4 bendrovės narius.

Po Marcinkevičiaus mirėA. Dambrauskaitė susituo
kė su buvusiu Pittsburgho

Chicagos Grant Parke va- verslininku F. Radžiu. Lie- , - - . -r .
saros metu būna vieši kon-'pos 4 d. jiems pagerbti bu-' 1UGUS11a ,zm.on^\ ve iau n 
ceriai. Birželio 14 d. kon- vo šaunūs pietūs, kuriuose tanas tzupis, užauginęs dl- 

'dėlę seimą ir palikęs ją di-

tvermės.
išsikėlė

Iš A. V. parapijos kun. 
Jonas Kidykas, S.J., išsikė
lė Į Chicagą. Tenka palin
kėti jam naujoje vietoje 
kultūringesnės veiklos ir di
desnio tolerantiškumo negu 
Montrealyje. Palinkėsime 
jam nors ten įsidėmėti, kad 
ir tas yra lietuvis, kuris 
Dievą garbina kitaip, nei jis 
nori. Taip pat palinkėsime 
geriau susipažinti su “Ke
leiviu” ir “Naujienomis” ir 
jų nebelyginti su “Vilnimi” 
ir “Laisve.”

Kas Gali Būti Skautu
Skautų vadams skirtas

Nepasikeitę ir kiti senie
ji “Naujienų” vilkai: K. 
Augustas, J.
M. Gudelis, 
spaustuvę teberandi 
ninką M. Šileiki, nesenai 
grįžusi iš ilgos atostoginės 
kelionės. Jis mėgsta Mi- 
chigano kopas, jis jas ža
vingai perkelia ant drobės, 
jos jam niekada nėra nuo
bodžios, bet šiemet, sako, 
pasitrankiau beieškodamas 
kitokių vaizdų po Floridą 
ir kitur.

Augustienė, 
Užsukęs i 

daili-

laikraštis “Mūsų Vytis” Nr. 
4 (60), pusi. 116, straipsny- 

įžinoma, nes j^os čia yra jr ji kratai, nei didžiosios senųjų je “Pareiga Dievui,” Robert 
Kef «s nebėra Ulrich pripažįsta, kad į

skautų eiles gali būti prii
mami ir netikintieji. Tai įsi
dėmėtina Montrealio skau
tų vadams, nes čia evange
likų tikybos lietuviai nepri
imami į skautų ir skaučių 
eiles, o iš esamų skautų 
evangelikų skautų eliėse no
rima padaryti aktyvius atei
tininkus.

J. Valeika.

metų mii-usio, žmona. Kel- koma geriausia medžiaga ar nevertėtų• ’ 1__ _ _____ 3*_ • Viiimi rtofnv’olnc -i
jautriai.

F. Radžius Miami nusi-'dušiai buvo pavyzdingi kurui, bet natūralūs gazas esančius KLB priklausan 
, _ k , pirko gražų 5 butų namą/žmonės, uolūs veikėjai įvai-ir aliejus ją pakeitė h-galu-^jose organizacijose ir ten

kūrinys yra lietuvio tremti-ftodėl atrodo, kad jaunieji J riose organizacijose. Kol tinai iš šitos naudojimo aktyviai dirbančius, atšauk- 
nio. o pats dirigentas stip-,mano savo laimingas dienas buvo gyvas pats Keldušis, srities išstumia. Nėra vii- įj? jei jos laikomos poduk- 
riai spaudė ranką jo auto-ileisti čia, o ne kur kitur. '*’* —1------ - VaH ano-ba RanraUni <m

savo narius,

nui, koncerto metu sėdėju
siam pirmoje eilėje.

Ne tik lietuvių, bet ir kita 
spauda teigiamai įvertino 
ši Jakubėno kūrini.

—J. S.

ST. PETERSBURG, FLA.

Miamietė.

NE WYORK, N. Y.

i jie laikė valgomųjų dalyku ties> kad anglis begalėtų su lomis> 
krautuvę. gazu ir aliejų varžytis. Vie-

Į Keldušienės laidotuves'nintelė viltis, gal moksli- 
buvo susirinkę labai daug'ninkai suras būdus, kaip iš 
jos draugų ir pažįstamų.(anglies pagaminti kitus ga- 
ĮSakoma, kad tokių gausių minius, kurie būtų žmonėms!

Apsnūdo
Nors ir orai gana šalti 

bei lietingi, bet draugijų

Spaustuvėj jį užtikau be- anglių.

r

DIDELIS BŪRYS 
BAIGUSIŲJŲ MOKSLĄ

4 Pavasarį aukštąsias

Gera Vieta Vasaroti ;iaidotuv’ių Manchesterv ne-!»eikalingi ir galėtų varžytis į veikla sumažėjo, \iena ki- 
New Yorko, Brooklyno ir buvo buvę. I kapines paly-su jau esančiais. Mėginimų!^ slenge menką geguamę

daroma, bet jų vaisiai per ir viskas. Aktyvesniodėjo apie 50 automobilių.
Velionė paliko nuliūdusį vieną kitą savaitę negali pa

pramoningosios New Jersey 
valstijos lietuviams, gyve- 

Naujas Klubas jnantiems Newarke, Eliza- 
. ibethe ir kituose miestuose

Jau gautas cartens Lietu- jr dirbantiems sunkų darbą 
bent trumpam Jaikui reikia 
atsijauninti ir pailsėti, kad 
ir vėl galėtų tęsėti geroje 
nuotaikoje gyventi. Ypač 
ištrūkti iš didžiųjų miestų 
įeikia tuomet, kai užpuola 
karščiai ir sunkiai pakelia
moji drėgmė. Visa bėda 
buvo, kad neturėjome tin
kamos, lengvai pasiekiamos 
vietos.

Šiemet prie atviro Atlan
to, vos pora mylių už žino
mo Asbury Park, N. J., ku
rorto įsisteigė lietuviška po
ilsio jauki vietelė. Čia pat 
ne tik šaltos maudynės, bet 
ir šiltos vonios nuo visokio 
kaulų gėlimo ir reumatų. 
Kreiptis šiuo adresu: Miss 
J. Žukauskaitė, 305 Park 
Place Avė., Bradley Beach, 
N. J. ’

Šią vietą galima pasiekti 
iš Pennsylvanijos geležin
kelių stoties. Kelionė trun
ka apie porą valandų.

Pažymėtina, kad šitame 
pajūry turi savo vasarvietes 
rusai, o dabar steigiasi lat
viai ir estai. Gal ir lietuviai 
čia ką gero įsteigs, bet, kol 
kas, naudokimės, kas jau 
yra. Vasarotojas.

vių Klubui. Jo oficialus 
vardas—American Lithu
anian Club. Kol kas susi
rinkimai daromi 266—76th 
Avė., St. Petersburg Beach.

Amerikoj per paskutinius 5 
metus uždaryta 91 kasykla, ku
riu kiekvienoj būdavo per dieną 
iškasama ne mažiau 500 tonu

sūnų Joną, marčią Oną ir 
dvi anuki.

Pačiu paskutiniu metu

sirodyti.
Mėginama ir kitais bū

dais padėtį gerinti. Sten-
mus apleido ir kiek ilgiau Į ginasi į šitą. sritį patrauk-

mo nesijaučia. Kokia to 
apsnūdimo priežastis, gal 
šiandien ir sunku pasakyti. 
Bet nemažą vaidmenį vai
dina nesusi klausymas.

mokyklas baigė ir gaVo dak
taro, magistro ar bakalauro 
laipsnį apie 100 lietuvių. 
(Galvoje turima dar į ko
munistų rankas nepateku-

1
JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

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

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

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: ) 9 ; Mp

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

sirgęs Juozas Labanauskas 
Jis paliko nuliūdusią žmoną 
ir šeimą.

Brangūs tautiečiai, amži
nai ilsėkitės laisvoj žemelėj. 

Bendrovės korespondentas
A. Biretta.

WILKES-BARRE, PA.

ti kitų rūšių pramonės įmo- Nepriklausomos Lietu-šieji kraštai.) Daugumas
nes. Pavyzdžiui, Wilkes- 
Barre, Hazleton pavyko 
įkurdinti naujų elektroninių

vos" gegužinei įvykus p. 
Vekterio ūky, prancūzų 
spaudoje pasirodė negražių

įrankių, baldų, avalynės šmeižtų prieš ūkio savinin-

Kiti Laikai Anglių 
Karalystėj

Kadaise Pennsylvanijos 
šiaurės rytų dalis (5 apskri
tys) buvo tikroji kietosios 
anglies karalystė, nes visa 
Amerikos kietoji anglis bu
vo čia iškasama. Pirmojo 
pasaulinio karo metu čia 
anglis kasė 180,000 žmonių

įmonių. Tokių pat vaisių 
tikisi Pittston, Pottsville ir 
Shamokin. Bet kiek tos pa
stangos duos vaisių ir kada 
juos bus galima skinti, šian
dien niekas nežino ir dėl to 
darbo netekusio angliaka
sio ateitis negali atrodyti 
perdaug šviesi. Tačiau sun
kaus darbo užgrūdytas “že
mės kurmis” vis vilties ne
nustoja, kad ir jis dar su 
lauks geresnių dienų.

ką. .Jų tikslas, bent atro
do, yra užkirsti kelią gra 
žiame gamtos prieglobsty-

jų, aišku, baigė Jungtinių 
Amerikos Valstybių aukštą
sias mokyklas, nes čia gyve
na ir didžioji dalis savo tė
vynę palikusių tautiečių.

Malonu, kad lietuviai 
kimba į mokslą ir kad jų

je susirinkti visų pažiūrų (tarpe nemaža yra tokių, ku- 
lietuviams ir kultūringai riais didžiuojasi ir jų lan- 
praleisti laiką. Kiti kalba, komos mokyklos.

Svečias.

UOŠVEI NEVALIA
MATYTI ŽENTO

ir per metus prikasdavo 
100,000,000 tonų, šiandien 
toj srity bėra tik 34.000 
angliakasių ir beiškasa per Kai kuriose Australijos
metus 25,000,000 tonų.

Vien per paskutiniuosius
18 mėnesių čia uždarė 67 
kasyklas ir išmetė j gatvę 
17,500 darbininkų. Vi6o 
labo šiuo metu čia neturi 
darbo 75,000 darbininkų, 
arba, kitais žodžiais, kas

laukinių gyventojų giminė
se buvo įprasta drausti uoš
vei susitikti su žentu visą 
amžių nuo pat jungtuvių 
dienos. Kitur buvo dar 
griežčiau: uošvė ir žentas 
negalėjo net minėti vienas 
kito vardo.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadsray, So. Boston 27, Mass.
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Po SLA Seimo
Susivienijimo Lietuvių'SLA vajuose net žymius prizus 

Amerikoje 48-tas seimas laimėjo, o šiame vajuje tik po 
praėjo ir delegatai dabar .kelis narius įrašė.'
aiškina kuopų nariams, ką Kokios yra tos “mažesnės 
seimas tarė, ko jis netarė ir'svarbos” kliūtys centro sek

SLA Lkaip
keis dėl seimo nuveiktųjų'tegu, girdi, seimas tą reika- 
darbų ir tarimų. pą pats aiškina. Taip pat

Man atrodo, kad daug lieka neaišku, kodėl iš 95 
kas SLA gyvenime, tvarko-’užsiregistravusių vajaus da- 
je ir apdraudos srityje ne- lyvių 23 neprirašė nė vieno 
pasikeis po šio seimo, kaip naujo nario.
nepasikeitė nė po kitų sei-! Aš atsimenu 1952 metų 
mų. Tie patys klausimai, rinkimus. Tada nauji žmo- 
kurie vargino SLA prieš nės žadėjo Įnešti naują dva- 
seimą, lieka ir po seimo ne- šią, bet deja, tos dvasios, 
pasikeitę. Svarbiausias klau- matomai, visai neįnešė, jei 
simas buvo ir palieka, kaip ant senųjų pareigūnų reikia 
pajauninti mūsų SLA, kad bėdą versti. Ir tai 1953 
jaunesnis kraujas praskiestų 54 metų vajus davė nema- 
senstančių narių stingstantį žai naudos visam SLA. 
kraują. To klausimo neiš- Per tą vajų Įsirašė 627 nau-

gyvenimas pasi-jretorius paliko neaiškinęs,

—Maike, ar tu skaitei nų i naują vietą kėlimas, 
gailėtose, kad ruskiai pra- Girdi, mokyti Sovietų inži- 
dėjo moksliškus miestus nieriai veda per Rusiją 
statyt ant ledo? Kibą jie naujas upes ir susiduria su 
nemoka pasidaryt aisbak- dideliais kalnais, todėl 
siu, kad namus turi statyt jiems tenka tuos kalnus 
ant ledo? perkelti į kitą vietą, kad pa

—O kada tėvas tokias ži- sidarytų 
nias skaitei? Ilias. Ii

sprendus ir nesuradus dau- ji nariai, kurių (suaugusių) 
giau naujų narių. SLA su-' vidutinis amžius buvo 40 
silauks tokio pat likimo, ko- metų ir 4 dešimtadaliai. Be 
kio dabar vis dažniau pra- j šitų naujų narių vidutinis 
deda susilaukti mūsų pašai-;suaugusių SLA narių 
pinės draugijos, kurios vie
na po kitai užsidarinėja, 
nes “neapsimoka” priklau
syti prie tokių draugijų.

SLA seime buvo kalbama 
apie tą reikalą, o centro 
sekretorius ir savo raporte

am
žius būtų ne 54 metai ir 8 
dešimtadaliai, bet žymiai 
aukštesnis.

Atsakymo,' kodėl pernai 
metais mažai naujų narių 
teprirašyta, nežinau nė aš, 
kaip jo nežino nė centro

šiai kodėl nepaprašyti visų 
narių, kad jie prisiųstų ga
limų kandidatų į SLA pa
siūlymus. Kiekvienas iš 
mūsų žinome kelis ar kelio- 
liką žmonių, kurie galėtų 
būti SLA nariais. Gavus 
tokius GALIMŲ narių ad
resus juos reikėtų pradėti 
bombarduoti laiškais, aiški
nimais ir jei kas užsikabina 
ant meškerės, tuoj pas toki 
siųsti organizatorių ir jį 
traukti į SLA tinkliuką.

Išsibraukiantiems nariams 
nepagailėti parašyti iš pa
ties centro širdingo patari
mo nedalyti tokios giupst- 
vos, kuri yra nuostolinga 
jiems patięjns ir visam lie
tuviškam fraternaliam ju
dėjimui. Nepagailėti tokių 
laiškų ir atnaujinti, kaip tą J 
daro biznieriai, kurie po ke
lis ir {Ki kelioliką kartų ne
vengia pasipiršti.

Šalia to reikia literatūros. 
Trumpos, aiškios, kad ir di
džiausias beisbolo mėgėjas 
suprastų, apie ką eina rei
kalas. Reikia judinti ir 
mūsų lietuvišką spaudą, kad 
ir ji dažnai kalbėtų apie 
SLA reikalus.

Padarius tą viską dar lik
tų nepaprasti vajai su do
vanomis ir registruotais or- ane»

ŠALDĖ.

Arthur Earrela, 11 metų berniukas iš Los Angeles, rodo, 
kaip jis šaudė iš 22 milimetru šautuvo i vajrj. kuris iš
plėšė jo tėvo automobili. Saikas laukė tėvo. kai vagis 
atidarė automobiliaus duris, išėmė iš pirštiniu skyriaus 
paketuką su pinigais ir pradėjo bėgti. Vaikas iš šautuvo 
šaudė j bėganti vagi ir paleido i ji 7 šūvius, bet nepataikė.

Europos Socialistų Kongresas

paminėjo, kad 1953 metais sekretorius, nors jis 
vasai
“lietuvybės vajus 
užsibaigė 1954 metais

Liepos 9-11 dienomis Mi-šaukimą i Prancūzijos ir 
Italijoj, įvyko Sočia- Italijos socialistus, raginda- 

Jistų Sąjūdžio Jungtinėms mas pareikšti viešai nuomo- 
Europos Valstybėms septin- nę, kad Europos gynybos 
Itasis kongresas, kuriame bendruomenė yra vieninte- 
dalyvavo virš 250 delegatų lis saugus būdas Vokietijos 
iš Vokietijos, Austrijos, Bei- apginklavimui ir todėl šių 

e y Z)'gijos, Prancūzijos, Italijos,'kraštų parlamentai turėtų 
oi izr I f\LA7oį Graikijos, Liuksemburgo,! neatidėliojant ratifikuoti 

.. .. — -• ’ Olandijos, Danijos, švedi-'Europos Gynybos Bendruo-
Vokiečių laikraštis Das jog, Saaro kraštų ir tremti-'menės sutarti.

Ostpreussenblatt aprašo, njaj delegatai iš Rytų ir Vi-! Naujo tarptautinio komi- 
kokios baudžiamosios sto- durjo Europos kraštų ir Is-’teto posėdyje, kuri ~:_

šiuo metu veikia panijos. Lietuvių socialde-.mą kartą dalyvavo 
Rytprūsiuose. mokratų partiją kongrese jos kraštų atstovai, buvo iš-

Rvtprūsiuose esama visos atstovavo inž. J. Vilčinskas, rinktas sąjūdžio vykdoma- 
eilės tiek priverčiamųjų aĮVykęs įį Londono. Įeis komitetas: žinomas

,bausmės, tiek darbo sto- Kongresas svarstė Euro- prancūzų veikėjas Andre

sakosi ganizatonais.
io 16 d. buvo pradėtas es3s tos nuomonės, kad 
įvybės vajus,” kuris'vę pareigūnai yra kalti, k 
aigė 1954 metais ge-!Jie visokius pareiškin

bu-į 
kam*.

SLA Narys.

gūžės 30 d. Tas vajus įtrau- spaudoje darė. Atrodo, kad 
,kė į SLA 627 naujus narius,Centro sekretorius savo ra- 

upems laisvas *ke-'bet per tą patį laiką dau-P°rte dar vis varė rinkimi- 
iš pradžios buvo'giau narių pasitraukė ir n£ kampaniją ir buvusius 

—Nu, žinai, aš pats ga- tokių lengvatikių, kurie šitai bendrame rezultate SLA pareigūnus padarė atpil ki-

ČM vergų

zietų neskaitau, ale mano pasakai patikėjo 
frentas Zacirka sakosi skai-' 
tęs. Sako, dvi Maskvos 
mokslinčių kumpanijos nu- įainus 
skrido raplanaiš i šiaurę, 
nusileido ant ledo lyčių ir 
jau nuo pavasario tenai gy
vena. Pasistatė vėjo malū
nus, išbildino auzas, atsive-

Ineteko 445 narių
—Aš pats, Maike, tikė-įĮ d., 1954 metų. 

jau, kad Sovietai mufuoja'Jus mažai nanų tepn
d., 1954 
S t

įtraukė?
—Bet vėliau paaiškėjo, 

tėve. kad tai yra melas. Pa
aiškėjo, kad rusai mėgino

i-ot/Ainuc I Ctvi i A3l

iki sausio m0 ožiais savo paties ir ki- 
Kodėl va- tų vadovybės narių nesuge- vykios 

bėjimui pateisinti
SLA centro sek-

t/kvvz klausimo
X V«K.’> ■ B ■ V

1952 metų rinkimai Su-
si vienijimui

dvasios,” nors
rvnrl o ne< iavc

kuriame pir- 
ir Balti-

vo raporte sako šitaip:
“Kodėl taip yra sunku tiks-

: asigaminti pirmutinę ato- liai paaiškinti. Daugelis spėja.'ta pati v 
minę bombą pavogtais iš >r aš tos pačios nuomonės esu, j bet jau ne

•nūn iac 
I ICX VtJVZC

liuio jos buvo Ža- . , . - . p . _ . I A,VUJ.I xjuiu~ I ----------- z --------—
dėta ir nesigailėta. DabarIV, V' SiaYnnej .KJ?pruslų pos apjungimo ekonomines Philip — prezidentu, sesių

adovybė perrinkta,!da \Je’ ™dinamoA RaIinin’ ir politines problemas ir pa- Europos kraštų atstovai vi- 
Įgrado (Karaliaučiaus) sn-sk4lV- nnill Fni.nnn, „vnv. ceorezidentais ir H. Giro-su naujos d va-! ty, kuri beveik aklinai at-žė trokų, traktorių ir mie-

ruoja marių gilumą. Ar tu į^dirbint ta bombasprogo“'"" vardu ir esančių pastoviųjųi[(apro‘čio. kad nauji žmonės ®^ "u0, ‘®™ų 
apie tai neskaitei? '.Taigi tie tariamieji kalnai komis,JŲ "ariu vardu pasirašyti K,-ma tol kol iio n„c;jbv; iptetmes nanes, laiKia. c

—Apie tai aš skaičiau, tikrųjų buvo tik melo kal
nai.

rokuoji, Maike,'liausiu SLA naujų narių pri- 
kad tie Sovietų mokslinčiai Rašymo stabdžiu.“ 
ant ledo yra toks pat me-

Amerikos planais ir jiems Į- ne.buvusių B seno'. valdomos

'Taigi tie tariamieji kalnai komįfj.’5.nanų var^u pasir!š>'tl būna tol, kol jie nusidėvi.
,ir skleidžiami spaudoje ir lape- q gLA atiauninimo klausi. 
liuose Susivienijimui pneka.š-;^ ,ieka

pasakyk kaip, —Tai. tu rokuoji, Maike,'biausiu SLA „auju narių pri-1 Tas naujų narių ir jaunes- 
ai ta.- gali but kad Sovietu mokslinčiai:rašvmo ” lniŲ narių gavimo klausimas

scio
žiniomis, veikia šešios žino-

sisaKe opiu Europos gyny- ceprezidentais 
bos bendruomenės klausi- nella—generaliniu sekreto-

teve.
—Nu, tai 

tu rokuoji, 
teisybė?

—Nelengva pasakyt, 
ve. kada Maskva sako 
sybę, o kada giriasi ir me- 
iuoja. Imat

—Bet kodėl ji čia turėtų nors
meluot? ... . (išvyko į šiaurę ir, supranta-

—Paprastai ji meluoja ma, turėjo įsikurti ant ledo, 
propagandos tikslais, tėve.
Ji paprastai giriasi nebūtais 
dalykais, kad kitiems išro-

mesnės stovyklos, 
sos vra valdomos

Jos vi- 
vidaus

mu. Diskusijose dalyvavo riumi. Sąjūdžio 
tarp kitų Italijos viceprem- yra Paryžiuje.
jeras G. Saragat ir Belgijos ------------------
užsienių reikalų ministeris

būstinė

te- ias?
fei-. _Gal

■ ve; ga! tik 
Imas. Gali

nevisai melas, tė- 
tuščias pasigyri- 
būt, kad kokia 

ekspedicija iš tikrųjų

, ..... ... Henry Spaak. Buvo aptar-reikalų mimstenjos įstaigos, ta< rcika,as e
gyva- esfncį0S .Karalia^luJe; Ne- Vakaru £uropos valstybiu 

kalti buvusių Vimo klausimas. Kai kan-jto1? kusiŲ’ 5 kdome^rai J bendradarbiavima, kad 
pastoviųjų ko-jdidatai stato savo kandida-!Vaka'7 v nU° ,dabar būdu paspartinti

misijų kai kūnų nanų kokie turas, jie turėtu atsiminti ,L°™lsk, vardu pav.ad,nto Jungtinių 
tai spaudoje skleidžiami kad rinkiminės kovos tiks- Schlossbergo nuo LGd me- ivvkdvma.

tų veikia baudžiamoji ir

Vadinasi, 
ipareigūnų ir

nių narių gavimo 
yra pagrindinis SLA

Socialdemokratų 
Žodis Lietuvai

priekaištai ir diskreditavi- las yra ne tik patekti i SLA.’ 
mas. Kokių buvusių parei--pildomąją tarybą, bet, ten į' Paskuti-

nes sauszemio apie siaurės 
ašigali nėra. Bet tai nebū
tu nieko nauja, tėve. Grai-

dytų, jog komunistų san 
tvarkoj mokslas daro didelę 
pažangą.

—Bet melagi juk visada 
galima pagauti už liežuvio, 
ar ne?

. Re’ tėve, ne v i"ada.:at,.ado j,. paKąją jūrą, prie 
A pač Maskvai via lengva kurios olandai vėliau

kų keliautojas Pytheas dar 
prieš Kristų buvo nuvykęs 
šiaurės plotų tirti. Vėliau, 
jau 870 metais po Kristaus, 
šiaurės sričių tyrinėti buvo 

{išvykęs norvegas Ottar. Jis

savo melą paslėpti, nes ką 
ji skelbia užsieniui, Rusijos 
žmonės nežino, o iš užsie
nio niekas negali Rusijon 
nuvažiuoti ir tas žinias pa
tikrint'.

—Tai sakai, melo nega
lima susekti?

—Gali būt atsitikimų, tė
ve, kad melas pats išeina 
aikštėn.

—Aš, Maike, netikiu, kari 
molas pats galėtų išeiti vir
šun.

tuo} Liepos 5 d. “Amerikos 
Europos Balso” radijas perdavė Į 

\ alstybių idėjos Lietuvą Angli jos lietuvių 
Tuo pat laiku socialdemokratų atstovo 

Alekso Zamžicko (jis yra ir 
“Keleivio” bendradarbis) 
žodį.

Savo žodyje Zamžickas 
priminė Lietuvos socialde
mokratų kovas su caro val- 

a dėl Lietuvos laisvės; 
jis papasakojo, kad tremty
je atsidūrę socialdemokra
tai taip pat rieda visas gali
mas pastangas Lietuvai iš
vaduoti iš komunistų jun
go : kad jie dalyvauja So
cialistų Internacionale ir 
ten šaukiasi pagalbos: kad 
visu kraštu socialistai kovo-c £
ja už pavergtų tautų laisvę 
ir todėl baigdamas nedve-

sąjūdis pradėjo supažindin-
i darbo stovyklos.

gūnų ir kokių komisijų na-;'patekus.'geriau darbą atlik-įuo. ™etu, e^ą. apl.c socialistu partijų atstovus su 
rių centro sekretorius nesą- tj. Toks turėtu būti visų '’'o0.° So.yiet^ kakni^_71.s
ko, o kadangi aš tokių pa- sąžiningu kandidatu nusi-Rus,josug.llum5’s ir. / abalt1'siems pasisakyti diskusuoja-
reiškimų ir “diskreditavi.patymas; ‘ He.nnchswaldo sto- maig klausimais> Sąjūdis
mų” neskaičiau, tai nieko šalia nauju nariu gavimo vy,je (11a,.1kl.,ovn’etrų J tuo būdu padarė
negalėčiau pasakyti, kiek!gtovi turimu nariu išlaikv-'?aka!u? nuoTllze.s) Ja’T su" žingsni, kad Rytu ir
jie buvo žalingi. Bet man^^ Pernai metais iš SLA ,in?.jų • -1°' rio Europos kraštai, jiems
atrodo, kad suversti bėdą išbraukė ir “pinigus atsi- kiecllb daJls ir 1S Klaipėdos jčPįiaįsvinus iš Sovietų ver-
ant opozicijos ar ant blogos^ ėmė” 425 nariai, « ™;» a' krašto. Labuvos apskrity,

įos oianoai vėliau pasta
tė Archangelo miestą, kuri 
rusai dabar vadina Archan
gelsku. Iš viso yra bu
vę apie 50 žinomų ekspedi
cijų šiaurės ašigaliui tirti. 
Pačią vėliausią kelionę pa
darė amerikietis Peary. Jo 
ekspedicija išvyko iš Nevv 
Yorko 1907 metais ir išbu
vo šiaurėj apie pustrečių 
metų. Kapitonui Peary 
pirmutiniam pavyko atrasti 
šiaurinį žemės ašigalį, ku-

valios žmonių yra gana 
gus būdas pasiaiškinti, 
eina taip, kad 
me, bet blogi 
sutrukdė
tėra ir todėl 
mes.

P1* 287 nariai. Prieš !10 kilometrų nuo Labuvos, mirimus ’- I Slovianskoje vardu

ti Rytų ir Vidurio Europo 
tovus

sąjūdžio tikslais ir leido vi-

pirmą
Vidu-

gijos, taip pat galėtų įsi-
jungti i planuojamas Jung-

I^'ne ka padarysi, bet prieš iš-1 ?>K,vĮanPK2Je Va™U tines Europos valstybes, 
mes dirbo- braukimus ir “atsiėmimą‘vyk ?^e laikoTa ap\e 1’600! Kongresas priėmė politi- 

ogi žmonės mums pjnįgu'’ ffa| galima kas nors1?., kallnlM> JI tarPe " nės deklaracijos tekstą, ku-
padaryti ką nors.(įaiyti, aiškinant beišsibrau-L alR*. 2T r®6.0* .sama rįame sakoma, kad laisva-
dėl jie kalti, o ne kiantiems nariams, kad jie ,r vIok'e?!lT gyvenu-

jmokėtas Latvijoje ,r EstijojeI nt ’ I’ I i/a I e* i I rpraranda savo
Ir pats sekretorius su-'duokies ir. ęal būt/ pagalbą1 Df’mnau stovvkloje^ lmbo- iai?vinimo 
ortu bori c,v i nu daueiausia naujai įkur-„ -_____

sis pasaulis turi siekti:
1. Žmonių ir piliečių i Ši

riam atžymėti jis paliko įs- 
^ėvas netiki, aš too-kppa vėliava. Jis

tu,_ tenai išbandė ir
gilumą, 

k^ld>er ledą
kad sįcksnjp gilumą, bet paties 

dugno garso bangos dar ne
galėjo pasiekti . Aš čia pa
aiškinu tuos žygius dėlto,

pranta, kari suvertus bėdą 
ant “buvusių pareigūnų” ne 
<ą išaiškinama, nes jis sa
vo raporte prideda:

“Galimas daiktas, kad randa
si ir kitu mažesnės svarbos 
kliūčių SLA kuopų organiza
torių veiklai, kuomet visa eilė 
organizatorių, kurie praeituose

sunkioje
je.

jų šeimų valando-

jau Įtikinsiu. Tėvas, 
būt. dab atsimeni,
; nais metais Amerikos 
raščiai paskelbė žinią, 
P'įsi joj kažkas sprogo, 

-šiur, kad atsimenu.

tenai išbandė ir vandenyno 
Garso bangomis 
jis pasiekė 1,500

Fr gal atsimeni, kaip
Maskvos atstovas Amerikoj kad tėvas žinotum,, jog 
f >da pašoko ir ėmė aiškin- Maskvai nėra ko čia girtis, 
ti. kad tai nebuvęs joks jeigu keli rusai apsistojo 
sprogimas, bet didelių kai-šiaurėje ant ledo.

Žinoma, manęs gali 
klausti koks nors SLA pa
reigūnas. ką gi aš siūlyčiau 
SLA ateičiai užtikrinti? Ne
būdamas nei kandidatas nei 
norėdamas tokiu būti, aš 
galėčiau ir neatsakyti. Bet, 
daug prirašius apie SLA

flaiigįausia naujai ikur-, i(1 , iškaitant ir Ru
rimtieji Kaliningrado srity- 
je sovietiniai piliečiai ir Pa-; «
baltijo gyventojai. _ jsomybės atstatymo Rusijos

žmtui stovykloje, esanco- .»,elftjntoms

iš diktatūrinės'jodamas pareiškė, kad Lie
tuva pagaliau bus laisva;.

gyventojus.
Valstybinės nepriklau-

įr. TT ... ... , - ............... ....... kraštamsje Heihgenbetl apskrity ir;Baltijos kraštams, 
turinčioje du poskyrius, lai-1
koma apie 2,000 suimtųjų.
Tolminkiemio .stovykloje,' ¥a|stybę.
Pne,.kunos. pn.k a.u?o. ,!r| 4. Valstybės suverineteto

[svarbiausiąjį reikalą, reikia . _ra mazesne s ovy e- aĮsa^ymo sutarties Austrijai 
1 le, šiuo metu esama apie

3. Rytų ir Vakarų Vokie
tijos sujungimo Į nepriklau

į šiaurę atrado kiti, ir visi.—
jie tenai gyveno ant ledų. (juk ir išvadas padaryti. To- ^Daugurnas j’’ .atitraukimo

—Bet aš, Maike, nesu-dėl i toki klausimą aš atsa-;.’ ^anuomemų
prantu, kaip tie Maskvos 
mokslinčiai galės tenai to
kiuose šalčiuose gyventi. 
Juk karštos pirties ant ledo 
jie nepastatys, o be pirties 
ruskius utėlės suės.

—Apie tai tėvas turėtum 
Kelią.Bimbos pasiteirauti.

Ir Puerto Rico 75 Centai

okupacinių
Įjų sudaro sovietiniai pilie

m čiai ir politiniai kaliniai iš amžino vajaus, ,. '
ai- nuolatinio rūpinimosi Ll_UVOS'____ ______________ |lyviams suruošė iškilmingą

kyčiau šitaip: 
Reikia

Liepos 10 d. vakare Mi
lano valdyba kongreso da-

Nuo rugpiūčio 23 d. ir 
Puerto Rico tekstilės darbi
ninkams bus mokama ma
žiausia 75 centai valandai, 
tai yra mažiausias privalo
mas visoj Amerikoj atlygi
nimas. Iki šiol Puerto Rico 
audėjai tegauna 30-50 cen
tu valandai.

naujų narių gauti. Gerai 
yra vajai ir organizatorių 
pastangos, bet galima ban
dyti ir per pačią organiza
ciją šis tas daryti. Pirmiau-

Prancūzijoje vyriausybės griū
na kaip pasenę grybai. Nuo 
1945 metų rudens iki šiol ten 

pia vyriausybė pasikeitė devynioli- 
jproga buvo pasakyta nuo- ka kartų, taigi vidutiniškai kiek-
širdžių sveikinimo kalbų. vienos jų amžius tebuvo pusė 

1 Kongresas paskelbė atsi-metų.

ipnemimą buvusiuose kara- 
Laikraštis—tai ugnis ir 'liukuose rūmuose, kur 

ta ugnimi sudeginsime ru
sus Lietuvos žemėje.

—Jurgis Bielinis.

t
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Žmonės Bijo Susirašinėti ikai palyginus su rusišku šo
vinizmu. Kiekvienam rusui 

įkalta mintis, kad rusų 
tauta esanti pranašiausia iš

Susirašinėjamu labai ma-1 
žai, daugiausia atvirukais, 1 a 
nes laiškai cenzūruojami. visų pasaulio tautų.

Mokyklose ir kitur nuo
lat skelbiama, jog rusų kal- 

Pasak Amerikos Lietuvių ba esanti gražiausia pasau- 
Informacijos Centrą, iš Si-'ly, kad kilniausi ir geriausi 
biro esąs grąžintas žurnalis-.žmonės esą rusai, kad visi 
tas J.» Keliuotis, kuris buvo'didžiausi pasaulio moksli- 
suimtas ir išvežtas 1944 me-minkai buvę rusai ir jie pa
tais. Jis dirbąs Panevėžio darę visus didžiuosius išra- 
teatre, kurio režisieriu teb- dimus, kuriuos kiti tik pa- 
esąs J. Miltinis. įsisavinę, kad rusų kultūra

---------- esanti vienintelė, kuri tikrai
_ ,tvr. „ įverta to vardo, kad tikro
Daug Kiauliaviedrių Įmen0, di(lelj# rašytojų iv fį.
Čia niekas ir nežino, kas losofų tėra buvę nišų tarpe, 

ta “kiauliaviedrė” yra, o Šitas šovinizmas, viena-Į 
Lietuvoje taip vadina radio šališkas patriotizmas

Grąžintas Keliuotis

KELIAUNINKAI Iš VENTUROS Į CATALINĄ

keli jūrų kelionių mėgėjai pasidirbo iš automobilių padangų ir medgalių plaustą ir su 
juo leidosi į jūrų kelionę iš Ventura uosto Kalifornijoj j (atalina salą 70 mylių at
stu nuo pakraščio. Keliauninkai savo plausta vadina “neturtingo žmogaus Kon-Tiki.’’

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

“Šveintųjų” Biznis
Rodos, prieš 9 šimtus me

tų viename Italijos užkam 
pyje gimė vaikas, kuris bu
vo pakrikštytas Cono (iš
tark Kono) vardu. Jis pa
augėjęs pasižymėjo dideliu 
pamaldumu ir pagaliau ste
buklais. Sulaukęs 18 metų 
amžiaus, vieną gražią bir
želio mėnesio 3 diencfe nak
tį, būdamas vienuolyne, jis 
jau bandė “kalbėtis” su 
Dievu ir nuo to laiko tapo 
“šventuoju.”

traukti daugiau lošėjų. Ir 
ne be pasekmių. Kiekvie
nais metais apie birželio 3 
d. kas gyvas lošia ųuinela 
(kinela) vadinamą lošimą, 
kuriame laimėdavo, atsiti- 
Kimo dėka, 3 ir 18 numeriai. 
Tačiau pora metų “pranaša
vimai” nebeišsipildo, ir 3 ir 
18 numeriai nebelaimi. Gal 
dėl to ir to biznio kompani
ja susitaikė su kunigais ir 
vieni antriems netrukdyda
mi varo biznį.

Kam teko būti Floridos 
mieste ir ten lankyti San 
Cono koplyčią, tas savo 
akimis matė, kokio turto 
ten sunešama. Stovyla ir 

sienos yra apka-
Maždaug prieš 50 metų 

1 Urugvajų atvyko italų sei-
mo L-iluci io VouiviHn unv. KOpiytlOS

bintos ne tik pinigais, bet 
ir jaunųjų vestuviniais rū
bais, vedybiniais žiedais ir 
kitokiais brangiais daiktas. 
Tai vis tikinčiųjų tuo “šven
tuoju” įžadai ir dovanos, 
kad jis padėtų surasti tinka- 

...ma gyvenimo draugą ar
pradėjo daiytij?rau«. ar kur| kl'

|tą prašymą.
Ten rasi net Urugvajaus

ma, kilusi iš Neapolio apy 
linkės, ir atsivežė to “šven
tojo” jaunuolio stovylą. Ji 
sustojo Floridos miestely.

Ta italų šeima surado 
daugiau tikinčių ir kartu su 
kunigais sukūrė komitetą,

, - , _ .......  . įčiamųjų darbu stovykloje lietuviai gydytojai. vė trobą—lyg ir erdviau pa-garsiakalbius kurtų esą dar nieku, nebuvusio dy-, moterų, iš Motinos buvusios be savosidarė. Net akyse šviesiau;
aP.c 75^00. Per juos, z,no- dzto, kfa»ų1 “no pa- «‘ P ’ Hų;; apie vaikų. Vaikai buvę atimti lyg ir smagiau, tarytum,
ma. duodama tik tomą pro-grindas. Rusai sudalo tana-;eį 1 . t.e )4 1 . A pasiųsti darbas einasi. . . .Bobulė. .- . „ .... in_,
grama, kokios komunistine mu antzmonių klasę, o visų . •. “ o 1 . I r * i i-•••*•,' i u kuns pastate koplyčią, jo-j t. - ... ,1 * . • - , . vių ir esčių. Stovykla ture- į sovietines auklėjimo įstai-tuoj uz dubenų, uz šaukštų, -vadovybe pageidauja. kitų tautu žmones, *«• J * ji j

. menkaverčiai žmogiukai. JUSJ savo
. , J --------------- ----- ------------------- J---------- z--------- ------------J     

ligoninę, kuriai gas. Nuo 1952 metų gyve- perplovė viską, sudėjo į len- '
Žmonės juos praminė T..,.n vi.nil ir antni ' vadovavo rygietis gydytojas nimo sąlygos stovykloje tyną, apsišluostė rankas ir w .

..... vo; la,P VierU* 11 anlrM.neia W naaoriiiidiK
j šventąjį ir

vieni “govorilkomis,” kiti ne„alį būg Jokios lygybės iKalnaJis ir kur dirbo daf da kiek pagerėjusios
“kiauliaviedrėmis.” Jau pa-'visos „eriau apmokamos1-----------------------------------------------------------
tys pavadinimai rodo, kad vietog yra atiduodamos ru-* VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS:
žmonės jų nemėgsta, bet ;r tik jais vienais te-į 
reikalas verčia juos įsivesti, pasitikima. jei tam tikros! 
nes kaimuose nėra elektros, ’valdinės vietos skiriamos’ 
o baterinių aparatų ir jų da-;lietuviams, kad atrodvtų,

Bobules Vargai
lių beveik neįmanoma gau- jog kraštas valdomas ir žymiojo lietuvių rašytojo, lie- ir apauna ir apvelka.

atsisėdo.
Ačiū Dievui, gal dabar 

atsidus!
Kaip tik! Lauk tiktai! 

Žiūrėk, vienas vaikas kelia
si, kitas subliovė. . . . Kiek
vieną dabar papenėk, kiek
vienam valgyti paduok,

ti. Iš antros pusės, per tuos J~arko" ~pačių įįetuvių, pos 7 d. Philadelphijoj mirusio-' Tryk-tryk-tryyk! — sutri- s^tą; pa^ul vlsa P'umk, 
pačius garsiakalbius piane-' : tiems iįetuvįarns vis vie-J° vinco Krėvės-Mickevičiaus’mituoja kerdžiaus ragas . . . va\ks<;10. ap ! , ,JU0S’ tup'*• Įtai neįlįs Iieiuvianio via VIC--7 - iniuuvjci nciuzaauc .

įvairius vyriausybės po- na neparo<loma pasitikėji- pirmas' J907 met^. paskrdbUs'jau gena! Na, argi tu žmo-_1 _      1   •   — - 1.T?? * * bn«>iirc Lvi 1\ , o ic T1*7 nLri _ _ __sa
tvarkius, mokesčių mokėji
mo terminus ir kitus reika-* 
lingus žinoti pranešimus,

čiok, kaip aplink kokius po-
mo ir prie kiekvieno neruso kūrinys buvo vaizdelis B Dzūki- - ’ asitikžsi' snaudžiančiu nus

1 jos kaimo Bobules Vargai. ®.... f - .... jos kaimo "BoDuies vargai. * , , - „ . ■ t Vos apėjo vaikus, VOS'„s
‘Lare,S"? - -.^. Pjemenuku; kaip mala I«-, kiem,, jaul svenUKĮ w

Kunigai, matydami, kad;. ,, .. , , , ., . . • i x futbohstų batus, marškiniusbiznis neblogai vyksta, su- . ... . “- u- x • - ir kitokią sportinę aprangąm.mo “šventąjį pasisavin- . , \. * \. \ -J ir net patį kamuolį, kuriuo
prieš metus Sao Paulo mies
te urugvajiečiai butbolinin- 
kai nugalėjo braziliečius 
(urugvajiečiai buvo prašę 
pagalbos minėto “švento
jo”). Šiais metais Šveica
rijoje ilgamečiai pasaulio 
futbolo čempionai urugva

jiečiai pralaimėjo ir čempio-

mane
ti, o jo šeimininkus italus 
pašalinti. Italų šeima ne
nusileido, ir byla atsidūrė 
teisme. Urugvajaus teis
mas kunigų reikalavimą at
metė ir “šventąjį” pripaži- 
jno minėtos italų šeimos nuo
savybe. Ta šeima ir iki šių 
•dienų bizniavo minėtu

dė, kurią nerimo .11
'novas. -RED. pati gyvulius, kiaules, ap- 'i‘‘'el? !» ,1auk?„^72.™. ’^mų urugvajiečiai pra- no- - - •turėti bėdų.

Tarybiniai Rusai Serga 
Didvbės Liga

Paskutiniuoju metu iš Is-........... , , , dar bobules nieko nepaga-ziun visus kampus, kad ne-! . . ,i _ , .. . t, x i i -įminta: nei agurkų nepa-| Darbymete. Laukai kmbz-liktų kur nors kas, ypač į . , . b t i i neDa.<
<7mrtniii rr c/vrlvitii įvvdnc kiaulė. I. . ’ ... P-~.|tik pVOVinClJOje, xx Lnzo-: T

Vas išginė, žiūrėk, saulė U tinėje daug barą, krautuviųį«
-------- r.-IV tzifriv-r-ii J

Ir Čia Šimtai Lietuvaičių

Pasak Eltą, iš Sibiro grį-’da žmonių, o sodžiai, rodos, kiaulė.*• • 1 TT*_ T~>___ ______ 11

dėjo aklai tikėti to švento-! .. • r* _x v • -. ,, j . * u i i • panijos ir Portugalijos įvez-jo daromais stebuklais. Ne \ x • »»
bet ir sos- i ta

zum vokietė Eva Bomba pa- 
pasakojo, kad apsuptoje

/-lirLzili tlivrvn it may.i spm
ir daugiau 
visų biznis

‘šventųjų, 
‘progresuo-

.Betarpinių stebėtojų liu 
dijimu, ir Lietuvoj rusai stepių Balchačos
serga didybės liga. Net vo-kur yra rūdos kasyklos n senos bobulės, kurios jau jie laukti, gaišti. Žinai,— 
kiečių rasizmas atrodo nie- didžiuliai fabrikai, priveryneturėjo sveikatos darbuotis laikas dabar labai brangus.

lauke. Joms palikdavo na- ... O čia dar krosnis nekur-

ir jauni, visi išėjo į laukus; jau tuoj tekės, darbininkai 
vietovėje,lnamįe kko vjenį vaikai ir kelsis darban eiti. Negali 

ir

narpies____ _____
, •’U, v b ir Kitokių veršio įrnomų vra. XT . , .bara, rėkauja ant bobules,’ d Nuostabu!. .. A. . ^pavadinta jo vardu. Ypač1.kad ji tinginiaujanti namie * . J > vadintis' Amerikos

.... . . dziosios Britanijos, Skandi-azartinių losimų įstaigos, J

Iš Suvienytų 
Valstybių, Di-

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

rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapiu, kaina...............S3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapiu .............................. $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 Broadvvay So. Boston, Mass.

mų ūki ir vaikučius. Vaitai Vai tu, Dievuli! Įkišo 
ir vargo šitos bobulės, na- ugnį į malkas bobulė, dar 
mie būdamos—kaip praga- piemenį bekeldama, bet, kol nai 
re, nuo anksti ryto ligi va- bėginėjo, kol tupinėjo ap
karo: vėliausiai gulė, anks-link jį, krosnis visai užgeso, 
'čiausiai kėlės. puodai užšalo. Nėra čia ka-

Dar tik lytas prašvito, da bobulei prisėsti nei atsi- 
saulė dar kažin kada tekės, dusti: skuba, žarsto, malkų 

kerdžius jau eina per so- primeta. Kad primanytų, 
džių, pliauškindamas bota- tai pati į krosnį įlystų, kad 
gu.

, -Tryk-tryk-tryyk - tri- Staj žvirb]jai sufirškė
mituoja jo i ' 31 mėšlyne, kregždės užtrylia-
tau ir miegaslžinok lx>bu-vo; ^u)ė teka 
e, liioj ginsiu gyvulius,- y vienag darbininkas 

įkalba jis bobulei, keldamas aU-do , iraivė,
ją is patalo,o jai reikia juos atsižio persižegnojo, ir 
,s tvarto išvarinėti, reikia ir jkėl už semtuv0 j. 
piemenuką prikelti aptaisy- dau Dal. jjs nenu.
ti žinoma, niekas taip sj atgikė)ė jau kį
anksti keltis nenori: matai, treči susjkė,ė h. mot
toji priilsus, vakar perdien -, • • xrt„ * - x„„ Aciu Dievui! puodai uz-rugius piove; tas are, tas . . *• • virė.šienavo; visi prnlsę, visi nu

būdama, kad jai čia darbo 
maža tesą. . . .

Nesurojo bobulė visiems 
pusryčių atleisti, o jau se-

tuo būdu norėdamos pa

jai iš galvos neišeina, ralus arba daigynus išknis.
kad, va, tuoj vidudienis,!Gerai, jei dar savo, o tai 
tuoj pargins iš rytagonių, o'paskui nežinosi iš gėdos, 
ji dar žolės nė lapo neturi.'kur dėtis. Reikės akis svi 
Skuba bobulė su j>usryčiais;'linti prieš žmogų.

navijos ir kitų kultūringų 
valstybių įvežama automo
biliai, mašinos, įrankiai ir 
panašios prekės, o iš Itali
jos, Ispanijos, Portugalijos 
tik “šventieji” ir jų stovy- 
los.

Mišrios Lietuvių Šeimos
Urugvajuej, kaip ir kitur.

Išginė gyvulius; čia ir vėl 
bobulei darbo ligi kaklo:

griaus, žinai, alkanos, pūdy-'prižoliauk vakarui gyvu- yra lietuvių, sukūrusių šei- 
tik veikiau užvirtų puodai, mai visur išarti, tiek tepriė-į liams, kiaulėms pritrupink Imas su kitatautėmis. Tie 

dusios, ką namie gauna, žolės, prikask jaunų bulvių lietuviai yra geri patriotai

vargę: su saule atsikėlę, vėl

šiaip biaurybės kiaulės, par 
bėgusios iš lauko, duris iš-

Po pusės valandėlės visi,

Nors jos įkyrėjo jai, bet bo-yakarienei, prilupk; vienu 
bulei ir jų gaila—žinoma,; žodžiu, darbas ir darbas, 
savas gyvulys, kaip gi jis kaip jos sveikatai ir seniems 
gaiš badu. . . . [kaulams darbas labai dide-

Bobulei naujas darbas,'lis ir sunkus; visą dieną ant 
naujas bėginėjimas: apžiū-(kojų, lyg jos geležinės; ei- 
rėk gyvulius, pamelžk kar- na, bėga, stvarstosi, skuba, 
ves, pripenėk kiaules, šuva- o darbams kaip nėra galo, 
rinėk jas į tvartą, sudaryk?,taip nėra: vieno nepagynės, 
Ir ten bėga bobulė, ir čia*o žiūrėk jau kitas laukia. ... 
bėga: ten žolės saują į tvar-j O kur dar tu čia vaikais 
tą įmes, tam pamazgų šukę trūsiesi, sužiūrėsi jų, kad ii

viena užkand^ išėjo į laukus,
■' kiekvienas prie savo darbo; bobule, nepnilsai, nenuvai- . ... 1 . . . .._ •___ • x„; namie liko viena bobule sugai namie buriama, tai tu

ir kelkis dabar.

eis į lauką. Tu

vaikais.

po nosim pakiš, nieko nepa
mirš. ... O čia jau ir pietūs 
reikia gaminti. Žinoma, ki-

laiko turėtum!
Kaip gi, lauk tiktai . . . 
Va, du žaidžia, kasdamu

tu nepasitikėsi; lauke priil-ipas vartus ant krantelio 
sai—pastovėjai, tavo dar-’duobeles, o po minutės, žiū-

VpI kam ai o-ilvni kad Dievuli, kiek darbo, kiek bas nepabėgs, o namie visai .rėk, ten kur gale sodžiaus 
‘ _. darbo! Nlo^inio n«t kur kac kita T SJvptimas atpip< nafvnrvip rw»šasi kain -žvirb.

ir visuomenės veikėjai. Jie 
kalba lietuviškai, skaito lie
tuvių spaudą, dalyvauja lie
tuvių organizacijose, bet jų 
šeimose lietuvybės labai 
maža, o būsimai kartai jo3 
nebelieka nė šešėlio. Atsi
lankęs tokion šeimon pasi
junti nejaukiai. Vos spėji 
pasisveikinti, tuoj pastebi 
rūstų žmonos veidą. Su
prantama, kad nenorėda
mas draugui daryti nemalo
numo, stengies greičiau to
kius namus apleisti. Dau
gumos tokių šeimų gyveni
mas yra nepavydėtinas.

M. Krasinslcas.
kurgyvuliai liks tvarte. Jiems u<x! ””' . ^e^n'a» nel 

juk neteks nei žoliauti, nei .ne,' k° -
jų šerti—tai padarys viena !?s. ^ele, tas ir
bobulė; ji namie sėdi. aueJ°- ae Jam Pata’

lą suglausti; troba, kaip 
—Tryk-tryk-tryyk! — tri-kiaulių gimis: visur užvers- 

mituoja kerdžiaus ragas, ta, prikrėsta ... o tau, bo-
Bobulė šoko greita, nėra ka- bule, viską reiks prislėpti, 
da raivytis, tampyti senų priglausti, kad nedulkėtų 
kaulų—išsitampė, išsimikli- dovanai, nesivalkiotų po ko
no jie perdien ligi reikiant, jų.
Šoko, kėlė kuo greičiausiai Bobulė čiumpa, nesą. 
piemenuką. Prikels, paso- glaudžia, karsto, kur galė- 
dins ji ant patalo, o tas ant dama, ir ant šatros, ir karna- duok Dieve, kiaulės. Šito 
kito šono virsta, negalėda-roj, ir ant aukšto: draugė aitvaro neištūrėsi nei kieme, 
mas akių praplėšti: žinai, didelė, drabužių daug nei tvarte; kad kažin kaip 
mažas — nusibėginėja vi«ą (kiekvienas juk taiko mink- ją penėsi, kažin kaip užda- 
dieną, norėtų ilgiau pamie- ščiau pasikloti), bus visuriiysi. vistiek išsibruks, išvers 
goti. Bobulė jį kelia, vėl jų lig reikiant.

kas kita! Svetimas atėjęs,patvoryje, pešasi kaip žvirb-
už tave nepadarys, visa patiiliai, nusitvėrę kits kitam už KAS 
turi, nors iš kailio nerkis, plaukų, net jų gaurai lakio-
o savu laiku visa turi būti 
pagaminta.

Norėjo pietų į lauką nu
nešti parėjusios iš lauko 
plovėjos, kaip, karščiui at
vėsus, kerdžiaus ragas vėl 
trimituoja gatvėje. Čia bo
bulei vėl naujas rūpestis: 
eik paskui piemenį, kad jis 
ko nepaliktų namie, o

jir duris ir vartus ir, įlindusi 
sodina, ir taip snaudžiantį Išnešiojo drabužius, iššla- i kieno nors daržą, išės vi-^no!

ja, ir rėkia abu, kiek jiems 
gerklės leidžia—o ten, kaip 
matai, jau juodu kitam so
džiaus gale, ir vėl abu, ir 
vėl gražiai.

Mato juodu bobulė tik ta
da, kai panorėję valgyti 
parbėga namo, ir bėginėda
mi paskui ją, kaip uodegos, 

ne- kiekvienas savo balsu šau
kia:

—Bobule, duok man val
gyt! • • •

—Bobule, duok man duo
nos!

—Bobule, duok man pie-

TURI SOCIALISTŲ 
LITERATŪROS?

Mokslo reikalui ieškoma 
paskolinti seniau leistų Lie
tuvos socialdemokratų laik
raščių. Labai būtų reika
lingas 1902-1904 metų 
“Darbininkų Balsas,” V. 
Kapsuko redaguotas 1904 
metais “Draugas,” 1906 me
tų “Naujoji Gadynė” ir 
1926 metais Kaune leisto
sios “Naujosios Gadynės” 
N r. 3.

Kas tuos laikraščius turė
tų, arba žinotų, kame jų ga
lima gauti, prašome praneš
ti “Keleivio” redakcijai.



PtaSUuia Svitas Nr. 30, Liepos 28, 1954

Moterų Skyrius

Bręstančios Dukters Apsauga
Ar perjauna šešiolikos nos akis negelbės. Pavyz- 

metų mergaitė berniuko tižių nereikia ieškoti ton— 
draugystei? Tas klausimas juos duoda pats gyvenimas 
iškyla prieš kiekvieną dūk- šimtais. ‘ t
teris turinčią motiną. Vie-1 Labai dažnai dukterys, 
nos motinos turi tuo klausi- kurias motinos labai varžo, 
mu labai griežtą nuomonę, neleidžia turėti su berniu
kuos i jaunos mergaitės'kais pasimatymų arba vi- 
draugavimąsi su berniuku sad reikalauja, kad mergai- 
žiūri švelniai, o labai daž-tė nustatytą valandą grįžtų 
nai pasitaiko, kad motinos1 namo, vieną gražią dieną 
i šias draugystes žiūri visai'apgauna savo motinas. Jos 
kitaip, kaip jų dukterys. [arba pabėga su slaptu myli-

Jaunimas palieka jauni-'muoju iš namų, arba slap- 
mu: gobšus savo laisvės pa-.tai Įsileidžia su patinkamuj 
jautime ir jautrus jos var- jaunuoliu i tokius santykius, 
žyme. Todėl ir motina, var- kad paskui reikia prašyti 
žydama jaunos dukters lais- tėvų pagalbos ir atleidimo, 
vę, turi būti labai atsargi ir, Labai didelis laisvės var- 
apgalvoti savo elgesį. Mo- žymas ir nepasitikėjimas 
tinos paprastai yra motinos: savo dukterimi yra blogas 
nuolat rūpinasi savo dukters dalykas, kuris retai atneša! 
apsauga ir globa. Bet be-'gerų vaisių. Taip pat yra 
globojant ir besirūpinant’bloga, kai duktė gali daryti 
negalima užmiršti, kad jau- ką nori, kai motina visai ne- 
nas žmogus iki tam tikro’sirūpina jos gyvenimu, jos 
laipsnio turi būti laisvas, apšvietimu ir leidžia mer- 
Iki kokio laipsnio laisvas?Įgaitei bręsti taip, kaip ją 
Šiame klausime daug mo-jbrandina jos mokyklos ir 
tinų neturi nuovokos. Šian-įgatvės draugai. Tokios mei 
dieninis pasaulis yra ne tas, gaitės dažnai neturi mora 
kokiame savo jaunystę lei
do motinos, o ypač tas pa
saulis pasikeitė, atsidūrus 
už Lietuvos sienų. Daug 
motinų šiandien pamiršta, 
kad jos taip pat buvo jau
nos, nepatarusios mergaitės.
Gi kitos, kurios savo jau
nystėj turėjo skaudžių per
gyvenimų, nori nuo to ap
saugoti savo dukteris ir sau
go jas kaip savo akį, labai 
varžydamos jų laisvę. ,

Kaip aš turiu apsaugoti 
savo dukrą?—klausia ne 
viena motina. Labai dažnai 
susirūpinusi motina neran
da tinkamo kelio dukters 
apsaugai. Motinos, kurios 
galvoja, kad jų dukterys 
yra vis dar mažos mergai
tės, nežiūrint, kad sulaukė'
šešiolikos metų, labai klys- susirenka jaunimas, daug smerkimas, 
ta. Kai kurios* žino, kad jų saugiau yra būti bendroje 
dukros jau turi pačios dabo- krūvoje, negu atsiskyrus iš- 
ti savo jausmus, bet jos ty-'eiti namo anksti, nes jeigu 
čia neauklėja dukteryse sa- mergaitę vieną lydi koks 
vistovumo ir savivaldos, kad jaunuolis, o palikęs jauni- 
galėtų jas ir toliau laikyti mas bendrai linksminasi, 
kaip mažas mergaites. Jei- tai belydint atsiranda pro 
gu dukra nėra taip išauklė- gų tokiems veiksmams, ku
tą, kad galėtų save apsau- riems nebūtų vietos bendro- 
goti, tai ir aštriausia moti- je draugovėje.

KELEIVIS. SO. BOSTON
VAIZDAS Iš GRAtVeUV VARŽYTYNIŲ

Long Beach. Calif.. vyksta pasaulinis gražuoliu kontes- 
tas. Viena iš gražuoliu, Aveiin Amorade. “Miss West 
Indies.” prieš varžytynes pasikeitė vietomis su kareiviu 
Clint Nelsun. kuris ją stūmė išpuoštame vežimuke. Var
žytynėse atstovaujama daug tautų, kurios atsiuntė į var
žytynes savo gražiausias merginas.

ypač kai rankomis lieti'STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ: 
maisto produktus.

’ Antras dalykas, kurį rei
kia atsiminti, yra tas, kad 
karštomis dienomis bakte
rijos labai greitai veisiasi, 

i todėl nelaikyti maisto šii

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

tam ore. Palikti maistą ke
liom valandom(-----   virtuvėj
reiškia leisti prisiveisti bak
terijom. Visas maistas tu- 
’ri būti laikomas šaldytuve. 
Jeigu pieno išvežiotojas 
anksti rytą palieka pieno 
butelius ant laiptų, tai ne
tingėk atsikelti ir Įdėti bu
telius į šaldytuvą. Bakte
rijos labai noriai veisiasi 
piene, pieno produktuose, 
mėsoje ir tokiam maiste, 
kuris paruoštas su pienu. 
Jeigu iš ryto ruoši pietus, 
tai paruošus sudėk maistą 
i šaldytuvą, bet nepalik vir
tuvėj ant pečiaus, kad ir 
uždengtuose puoduose.

Trečia priemonė apsisau
goti nuo bakterijų—valioti 
tik švarius įrankius. Puo
dai, peiliai, šakutės ir šauk
štai turi būti labai švarūs, 
nes priskretusiuose maisto 
likučiuose bakterijos karš
tam ore greit prisiveisia ir 
gali apkrėsti sveiką maistą.

—ab.

Jeigu motinos parodo su
pratimą ir atjautimą bręs
tančiai dukrai, tai tas padi- 
idina dukters prisirišimą

gilumoj ji jaus, kad tėvai 
yra teisingi.

Viską bendrai paėmus, 
galima pasakyti, kad ge-

ŠEIMININKĖM
Greitas ir Gardus Desertas

Dabar, kai atsirado švie-
linio atsparumo P™6 ^^^.^^^'riausiai apsaugoti bręstan-’žių vaisių, per kelias minu-

Stebėdami motinų ir dūk-Ja- be abeP°’^u^čią dukrą galima tada, ka-tęs galima išvirti skanu ir
terų santykius, matysime,iPaSrind^ noretl susipažinti^ motina ar vyresnis šei-!maistingą desertą iš Kali- 
kad nepabaigiami rūpesčiai^1 Jau”°s dukters diaugais. mos asmuo kuris turi dide-fornijos slyvų ir obuoliu bei

mergaitės tėvais
berniukas luI1'sualinį brendimą. Jeigužievelė 

xer‘^s mergaitė apie tai namuoseĮdant

yra ten, kur mergaitės auk
lėjimas ir sprendimas apie
jos elgesius vyksta pagal Jeigu
principą: “arba balta, arba kokių planų, 
juoda.’’ Jeigu motina auk
lėja dukterį arba labai lais
vai arba labai griežtai, tai 
sunku bus išvengti rūpes
čių. Auk^o vidurys yra ge
riausias kelias. Motinos 
turėtų neužmiršti, kad duk
teriai daug sunkiau sulau
žyti švelnius nuostatus, ne- 
gu aštrius.

Be reikalo motinos mano, 
kad jeigu įsakys dukrai 
grįžti namo anksti, tai vis
kas bus tvarkoje. Ten, kur

Tpazmę>. su pasitikėjimą dukters aky-'kitų vaisių. Kalifornijos sly- 
MmhikasTturii86’ paaiškina jai apie sek-'vos turi tą ypatybę, kad jų

labai rūgšti. Ver 
apie tai namuose^dant ji ištyžta, nusilupa ir 

negirdi ir nežino, kas su ja duoda labai gardžią rūgštį, 
darosi, tai ji greitai suran-'be to, visą kompotą nudažo 
da informacijų gatvėje, už gražia raudona spalva, 
namų ribų. tačiau tokia in-į Užvirink puode vandens 
formacija dažniausiai būna ir, kai pradės virti, sumesk 

nos tam naudoja triukšmąlžalinga. Neužtenka, kad nuluptus ir skiltelėm su- 
įr aštrius barnius, bet reika^motina žino, ko dukrelė tu-^piaustytus obuolius. Pridėk 
lo tuomi nepataiso. Švel-jri saugotis. Pačios duktė-.dėl skonio cinamono lazde- 
nus reikalo paaiškinimas ir rys turi žinoti, kas yra gera lę ir truputį gvazdikų. Kai 
nurodymas, kodėl viena ar,ir ne. o motinos uždavinys obuoliai suminkštės, įmesk 
kita draugystė dukrai ne-! yra taip išauklėti dukterį,'nuplautas Kalifornijos slv- 
pntinka. susilauks ciidesnio'kad ji mokėtų pati save.vas ir pavirink, kol žievelė 
dėmesio ir paklusnumo, ne-jkontroliuoti. Jeigu dukra(nusilups. Pridėk pagal sko- 
gu barniai arba griežtas pa-'pasitiki motina ir jaučia, nį cukraus, ir turėsi gatavą 

Svarbu yra,Įkad su motina gali būti at-'.desertą keliom dienom. Ga- 
kad duktė mokėtų skirti,j vira. tada ji jai pasakos sa-.lima primaišyti rubaru, vys 
kas yra bloga, kas gera. Jei-jvo “problemas,” klausimus nių ir kitų uogų.
gu ji turi tą moralinį pra-ir abejojimus. Motinos tak-1---------------------------
clą ir savo tėvus gerbia, tai tas. supratimas ir tinkamas' Kepsnys Puode

tai jis
rodytis mergaitės tėvams ir 
nenorės, kad jie jį pažintų.

Kitas klausimas, kaip iš
trukti dukrą iš jai netinka
mų draugų. Dažnos moti-

ji pati gėdysis tokių veiks-; paaiškinimas yra geriausia
mų ir draugy sčių, kurioms dukters apsauga.
tėvai nepritaria, nes širdies' Mykolis.

PAVASARIO BURTAS
VIENA GRAŽUOLĖ NUKEIPO NUO SAULĖS

Gražuolių varžytynėse Ix»ng Beach., Cal., Vokietijos atstovė 
Regina Ernst. “Miss Germany,, apalpo dėl didelio karščio 
bestovėdama saulėj, kol fotografai ir filmuotojai trauke 
jos paveikslą. Policininkas neša ją į pavėsi atgaivinti.

Įpylė į žiedus saldžiuosius lašus, 
Pavasario burtas gražus.—
Ir amžiną pasaką seka slaptai 
Kaip krištolas skaidrūs žiedai.
Išeik, mergužėle, į lanką anksti.
Kai teka saulutė skaisti.
Ir žiedą, kuris tau vainiką išties, 
Nuskink ir prisek prie širdies.
Tik tekanti ryto saulutė meili 
Ir tu jį bučiuoti gali.
Ir tau lyto saulė šiltais spinduliais 
Bučiuodama širdį praskleis.
Prabils tau krūtinėje tylūs aidai,
Ką kalba rasoti žiedai.
Įvarvins į širdį saldžiuosius lašus, 
Pavasario burtas gražus.

Putinas.

Maisto Priežiūra ?ali 
Karštomis Dienomis

Kai prasideda karščiai, 
daug žmonių suserga viso
kiom ligom nuo maisto. 
Tai yra todėl, kad karšta
me ore bakterijos labai 
greitai veisiasi ir, nežiūrint, 
kad maistas gražiai atrodo 
ir yra gardus valgyti, jis

būti apkrėstas bakteri
jom, kurios sukelia įvairias, 
kaltais labai rimtas ligas.
Todėl šeimininkės karšto
mis dienomis turi būti at
sargesnės su maistu kaip 
žiemą.

Pirmiausia priemonė ap
sisaugoti nuo kenksmingų mėsos 
bakterijų yra švara. Reikia 
netingėti dažnai plauti ran
kas su vandeniu ir muilu,

; Kepsnys puode sutaupo 
šeimininkei laiką, nes dar
žovės išverda kartu su mė
sa ir jų nereikia atskirai 
ruošti.

Paimti 4 svarus jautienos 
arba avienos, 2 šaukštu 
sviesto (galima ir taukų, 
bet sviestas duoda geresnį 
skonį) ir druskos, pipirų ir 
svogūnų.

Puode įkaitink sviestą 
kol jis parus, mėsą nusau
sink švaria skepeta ir ke
pink karštam svieste, kol 
gražiai parus iš visų pusių. 
Mėsai aprudus, įpiaustyk į 
puodą svogūnų, apibarstyk 
druska, pipirais ir dušniai 
uždengus šutink ant leng
vos ugnies. 4 svarų gaba
las iššus per porą valandų.

Kai mėsa įpusės susti, 
maždaug po valandos laiko, 
idėk į puodą bent keturias 
morkas, supiaustyti žalią 
pipirą, nuskustas bulves, 
perplautas pusiau, ir leisk 
viskam išausti. Nepilk nė 
biskio vandens. Kai mėsa 
ir bulvės bus minkštos, iš
imk mėsą ir daržoves, o 
; likusį puode skystį įplak 
šaukštą miltų, pavirink apie 
10 minučių ir užpilk ant

biznierius, kun* 
skelbiasi “Keleivyje.”

(Tęsinys)
Mokinių tarpe buvo 14 metų vaikas, vardu Emil, la

bai silpnas moksle. Jokios mokytojo kalbos ir pabaudos 
jam negelbėjo. Vaikas buvo atkaklus ir tiek. Gal ir 
nebuvo tinginys, bet buvo labai liesas, nervingas ir mik- 
čiojantis. Vaikai jį mėgo, nes buvo linksmas—turėjo di
deles ausis ir mokėjo jas krutinti.

Kad paragintų jį prie mokslo, mokytojas štai ką 
numanė: ant dviejų popieriaus lapų stambiom raidėm 
užrašė “Ich bin Esel” (Aš esu asilas). Vieną lapą pri- 
<egė vaikui prie kiūtinės, o kitą ant nugaros ir taip jį ve
džiojo po gatvę, kad visi matytų. Ta nepaprasta pabau
da vaiko nepataisė, tik sukėlė prieš mokytoją žmonių 
neapykantą.

Svarbiausia iš visų mokyklos dienų buvo jos bai
gimo diena prieš vasaros atostogas. Niekur tur būt taip 
savotiškai neužbaigia mokyklos, kaip Lietuvoj. Tai bū
davo didelė gėlių šventė.

Dieną prieš uždarymą mokyklos visi mokiniai ir mo
kinės išeidavo anksti rytą gėlių rinkti. Gražu buvo brai
džioti po žalias dar rasotas pievas ir, klausant paukščių 
čiulbėjimo, skinti gėles ir žolynus. Prisiskindavom gėlių 
glėbius, daugiausiai mėlynų vosilkų, nes iš jų geriausiai 
vainikus pinti. Sugrįžus mokyklon, mergaitės pynė vai
nikus, o berniukai kabino juos ant sienų, durų, langų, 
apie paveikslus, visur, kur tik galima buvo rasti tuščią 
vietą. Vidury lubų pakabindavo didelį iš bijūnų pintą 
vainiką—“karūną.”

Sutemdavo, kol vaikai pabaigdavo savo darbą, bet 
nieks nenorėdavo eiti namo, kol nepamatys galutinai 
papuoštos mokyklos. O mokykla atrodydavo puikiai ir 
kvepėdavo, kaip koplyčia per devintines. Tas reginys 
be galo džiugindavo mūsų jaunas širdis.

Rytojaus dieną visi vaikai pasirodydavo šventadie
nio drabužiais ir skubėdavo į mokyklą laukti didelio 
metinio įvykio. Apie dešimtą valandą ryto atvykdavo 
mokyklon pakviesti svečiai, vietinės valdžios atstovai, 
kunigai, mokytojai iš kitų mokyklų ir kt. Tuonlet prasi
dėdavo mokinių išpildoma programa: dainos, deklama
cijos ir lengvi kvotimai (lengviausi per metus). Paskui 
garbės svečias dalindavo dovanas—“nagraaas.” Buvo 
tai atsiųstos vyriausybės knygos tiems, kurie per visą 
metą turėjo geriausius mokslo laipsnius. Iškilmės pasi
baigdavo prakalba į mokinius, malda ir giedojimu rusų 
tautinio himno “Bože Caria Chrani” (Dieve, saugok ca
rai. •

Vasaros Atostogos

Vasaros atostogos—linksmiausias vaikams laikas, 
nežiūrint, kur jie bebūtų. Nereikia anksti keltis, nereikia 
mokytis, nei ilgai sėdėti, o svarbiausia—nėr batukų ant 
kojų. Gali bėgioti basas, kiek tik nori. O, kaip buvo 
malonu bėgioti tada pramintais takeliais. Taip lengva, 
tarytum kas sparnus būtų pririšęs prie pečių. . . . Bet ta 
’aimė. kaip ir visos kitos pasauly, neilgai tęsdavos. Tol, 
kol neatsistodavau ant stiklo ar vinies, o paskui reikėda
vo gydytis.

Atsimenu Lietuvos gražius vakarus, kuomet ilgai 
matyti besileidžiančios saulės auksiniai spinduliai ir tam- 
-a nesiskubina dengti padangės. Visa mūsų šeimynėlė, 
tėvas, motina ir mudvi su sesute, eidavom pavakariais 
pasivaikščioti po Garliavos apylinkes.

Apie verstą už Garliavos, skersai plentą Prienų link 
':jo gelžkelis, kuriuo šeštą valandą prabėgdavo traukinys 
s Kauno. Iš tolo matydavom, kaip traukinys sukinėjasi 
pro kalnus, o žili dūmai kilo į padanges. Traukiniai Lie
tuvoj tada buvo retenybė, ir tas reginys mums būdavo 
labai įdomus.

(Bus daugiau)

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI ĮDOMI

NAUJĄ VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsor.ienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptu kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kiu 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.
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Lietuviai Užsieniuose
ANGLIJA ikinimus atsiuntė ministerių

Liepos 10 d., 345 Virto- *,i!'n?ininkas Hulland. kiti 
na Park Road, Londone, į1"1"*?!**'1“1- ^opozicijos va- 
susirinko lietuviai fašistai,W. Nash u kt. Is sye-
K i a u 1 ė n o vadovaujanti.^ kalba' pasi“e I-La,V'1J?s 
Kiauiėnas buvo vyriausias ®al konsulas J. F. . lack-
susirinkimo organizatorius,!1.1?’ vietos R^donojo Kry- 

ziaus pirm. dr. R. McCor-jo vadovas n 
kalbėtojas. Jis su 
kitų buvusių Lietuvos dik
tatūrinės tvarkos klapčiukų 
sukūrė Londone fašistu or-

vyriausias
būreliu mick ir kt Ta proga Baltų 

Klubas išleido brošiūrą 
“Balts and Their Eclipse,” 
kurioje duodama informa-

ganizaeiją, Lietuvos Atgi-g? ‘g*
mimo Sąjudj. Naujoji par
tija ir jos steigėjai kol kas 
yra gana karingi, ypatingai

bes ir komunistų ten vykdy
tus ir vykdomus žiaurumus. 
Brošiūra plačiai paskleista

jų vadas Kiauiėnas. Jis su-!zelandi“i4 valstybininkų ir

sirinkime davė pylos visoms} 
partijoms, o jau ypač nesi
gailėjo socialdemokratų. 
Šie, anot jo, parduoda Lie
tuvą Socialistų Internacio
nalui ir apie Lietuvos gelbė
jimą visai nesirūpina.

Su Kiaulėnu ginčytis, aiš
ku, nėra prasmės, bet pra
nešti ir Amerikoje gyvenan
tiems

(visuomenininkų tarpe.

VOKIETIJA

Vargingiausia Stovykla

Netoli Ulmo miesto yra 
Oberer Eselsberg stovykla, 
kurioj gyvena 101 lietuvis. 
Jų daugumas tikri vargšai, 
našlės su vaikais, ligotos 

tautiečiams, kokių’šeimos ir invalidai. Tą sto- 
įžymybių” mes turime savo (vykią aplankė ir Balfo pir- 
tarpe ir kokie žmonės ruo- mininkas kan. J. Končius, 
šiasi valdyti išlaisvintą Lie-^ Moterys jam skundėsi, kad 
tuvą, yra reikalinga. j vokiečių gaunamos pašal-

Verta čia pastebėti, kad pos neužtenka vaikams pie- 
Kiaulėnas buvo pašalintas’no nusipirkti. Čia visi lie- 
iš “Britanijos Lietuvio” re-.tuviai apsirengę tiktai Bal- 
daktoriaus pareigų ir iš’fo prisiųstaisiais drabužiais, 
Didžiosios Britanijos Lietu-lnes drabužių pirkti patys 
vių Sąjungos Centro Valdy- neturi iš ko.
bos, kurioj jis kurį laiką 
ėjo sekretoriaus pareigas.

Petras Zacirka.

Mirė Gešventas ir 
Dr. Antanaitis

ARGENTINA

Buvo Atvykę JAV Žymūs 
Sportininkai

Su Jungtinių Amerikos

MARINAI SAUGO DIRBTUVES GMUVČSIUS
a ”W~' T- -T jfli' ■■<- :

Marinai saugoja Chestertown, Md., vienos dirbtuvės griu
vėsius po to, kai dirbtuvė išsprogo. Dirbtuvė išsprogo pa
rako gamybos skyriuje ir paskui dar sekė visa eilė spro
gimu. Nelaimėje žuvo 11 darbininku ir 50 žmonių buvo 
sužeisti. Dirbtuvė po sprogimo turėjo boti visai nugriau
ta. nes joje buvo likę neišsprogusio parako ir amunicijos.

joje, kaip žinoma, yra ne
retas reiškinys.

Parduodama Vištų Farma
Vištų ūkis su pusantro akerio že

mės, (i kambarių gyvenamu namu. 
dviejų karų garažu. dviejų aukštų 

1.5OO 
atikš-

|tų penkių ruimų perykla, parsiduo- 
kaS savininko senatvės. Gerai

'jeir

dabartiniu laiku yra apie sitetas gauna dirbti pagal 
60,000 žmonių, kurie yra Maskvos lazdelę, bet neabe- 
ipratę į narkotikus (opiu-jojame, kad bent dalis jo 
mą. heroiną, morfiną, ko-įuarbuotojų sugeba ir suge- 
kainą, marihuaną ir kt.>. bės išsaugoti mokslo židinio 
Tas pats komisionierius sa- lietuvišką linkmę.,x , , .. .1 r,,., . , • • U,1CJ4 u»icjų auft
ko, Kad narkotikų vartotojų1 1 ikrai butų džiugu, jeVvištininku, kuriame yra vietos u
skaičius Amerikoje per pas- Vilniaus universiteto istori-ru‘mnms«^rvkilv,en«r*“
kutintuosius penkis metus jos autorius surastų, —ieinantis Wxnis prie valstijos keKo
padidėjo 10 ar 15 tukstan- galėtų jo parašytą knygą is- Kreiptis į Mrs. Mangott, 463 Piyn»- 
.. uuth St., Holbrook, Mass. ,34)eių. . leisti.

Daugiausiai narkotikų j
Ameriką patenka iš Turki-.GERAI TURĖTI
jos, Irano, Indijos ir komu
nistinės Kinijos. Ypač pas
taraisiais metais iš Kinijos

TOKJ UŽSAKYTOJĄ
Dėl Mirusio John Kiela 

Palikimo
IPrieš 33 metus mirė gar-' **miau. 

daug narkotikų gabenama į susis italų tenoras Ennco Kiela įpė<linius John Kiebl at. 
Ameriką ir Į kraštus, kur(Caiuso, kuris yia dainavęs važiavo j Jungtines Amerikos 
stovi Amerikos kariuomenė, ir Metropolitan Operoj. Čia Valstybes iš Vadoklių kaimo 
kaip Korėja ir Japonija. Ki-'Amerikoj jis ir mirė, bet jo Lietuvoje. Mes žinome, kad 
nų komunistų vyriausybė re- kūnas buvo parvežtas i Ita- jis turi seserį vardu Viktorija 
mia nuodų eksportą ir sten-'liją, Neapolio miestą. -Klebonas.
giasi. kad kiek galima dau-j Caruso mėgo savo drabu-' Kas žino aPie mirusiojo John 
giau Amerikos kareivių žins pirkti iš vieno Londo-'Kiela seim4- arba John Kiela 
įprastų narkotikus vartoti, no siuvėjo. Tas siuvėjas ir*lnflinems bGtų naudm«a pJa‘ 
Nemazai kareivių grįžta iš šiandien tebesiuva Caruso . ti. SONK1N & GLASSMAN. 
Korėjos ir Japonijos Įpratę drabužius. Mat, CarusoįAttorneys at 1G Sprift}r
vartoti narkotikus ir su to- prieš mirdamas pasirūpino, §tHasting-on-Hudson, N. Y.

(30)kiais žmonėmis paskui yra kad tas siuvėjas kasmet at- 
daug visokių nemalonumų.‘vyktų į Neapoli ir jo balza- 
Kartą įpratęs į narkotikus mūotą kūną apvilktų pačios} 

Prie gimnazijos esančia-^minas,*ižd. M. Krikštanavi- žmogus labai sunkiai begali paskutinės mados eilute, 
me bendrabuty tėra vietos čius ir sekr. E. Glebavičius, atsipratinti. Kadangi nar-! Visiems bepigu būtų tu
180 mokinių, 
jame yra 179 
yra nemaža prašymų priim
ti net iš kitų kraštų. Vadi
nasi, būtų reikalo plėsti gy
venamąsias patalpas.

Daug ko dar trūksta ir

Šiuo metu}
mokiniai ir Malinių Skaičius

Žymiai Paaugo
Amerikos kalėjimuose, fe-

kotikai, perkant juos pa- rėti tokių užsakytojų, 
slapčiomis, yra labai bran
gūs, tai toks įpratęs į nuo
dus žmogus žūt būt turi kur 
nors gauti pinigų nuodams* Japonijoje yra paplitęs 
pirkti ir, žinoma, labai daž- paprotys laikyti namuose ir

Atspėja Žemės Drebėjimą

AU u«i uuNNUf u derahmu°^. !r valstijų, šiiĮ^g dėl to pasidaro krimi- įstaigose žuvį, angliškai va- 
mokymo reikalams skirtoms JSi%u^V°k^inin1|Tialistu’ nes negali sa-.dinamą catfish (jūros ka-
patalpoms, reik dar daug ^^72 JŽ^arba vi^trijųiV0 nelaimin?° Įpročio pa-tė). Mat, ta žuvis labai ge-

1 „L . . . . .tenkinti. nuošimčių daugiau, kaipmokslo priemonių. j rai nujaučia artėjantį
Kylant pragyvenimo is-1953 mel pradžioje.

laidoms, kyla ir gimnazijos
Birželio 11d. Westerburg'išlaidos. Seniau būrelių

miestely mirė Otonas Ge->kojamų $20 vienam deraIiniuose Įėjimuose ir .
šventas, sulaukęs <3 metu.kin.ui išlaikyti pakakdavo, 158 366 kaliniai laikomi bolševikams

Jls buvo kl)ęs ,s o dabar vieno mokinio is-valstij kalėjimuose. Fede-
la,kym?L Sr me”esl kar raliniuose kalėjimuose kali- 

įtuoja 133.83 markių. Lai- . nor /L, n ,

amžiaus.
Slavikų miestelio. Šakių ap
skrities. Šilagėlių kaime 
turėjo gana

Valstybių Hawajų krepšinio g’ skul,
komanda i Argentina buvo*
atvykę ir du lietuviai: R. 
Lukštas ir E. Greičius. Lukš
tas yra baigęs Cicere, Ilk, 
o Greičius

Dr. B. Matulionio
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Paseaag, Rhode Island 

Adresas: State Sanatorium.
W altu m Lake. Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—£4 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton- -5», m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

GREITA PAGALBA
Ar jūsų kojos dega, niežti, skau

da? Vartok ZALB ir vėl šypsokis! 
Ze-JTaip pat suminkština sauspūs'.es

Ii komu s) ir nuospaudas. Septynios 
aktingos vaistu dalysKomunistinė Kinija iš mės drebėjimą.

net gal svar-.žuvis į pieKsterejimą ne- 
besnė “nauda,” yra užnuo-’kreipia dėmesio ir nejuda, 
dijimas Amerikos karių, ku-įtai geras ženklas, bet jei ji 
rie paskui ir civiliniame gy-'pradeda greitai plaukti že- 
venime jau yra ligoniai, -to-myn aukštyn, tai

PAIEŠKOJIMAI
Antanas Mindeika, kilęs iš Jacko- 

nių kaimo, Ūdrijos valsčiaus, Kahra- 
yi’a rijos pavieto, paieško savo giminių 

dėl mažai kiaštui bėra nau-'ženklas, kad ne vėliau £
4,.,^ dingi. Tai vra Diktas bū-per 24 valandas bus toje resu L a. m indrika. 229 s<>. Gree,« 

pirktus namus 100,000 mar- 31?UOS!f.r5 .4.’00b’ das savo priešui kenkti, betTlvietoje žemės drebėjimas.p
piiAVUi, uointB ivu,ovu oi ar^a ar^ nUOSlTTlCių. I - - .- - - - - it------ I

euų tvaune tuuja 100.00 muiAią. nJų per 1953 metUS padau
tambų ukįjme, kad būrelių yra dau- -V, a , 7 ' n„c.

džios vokiečių mokamos pa
šalpos. Paliko tris dukte-

us baigė Chicagos AustraIijoje. 
sv. Jurėno Daram- „ ,

giau negu mokinių.
i cmia > a zv Ir i lOIITVrk^VI

igėjo 1,349 arba 7 su puse 
,'nuošimčiai, o valstijų kalė-

10L, DarcIrTTVTT'V OV, TTltJ.

ris: vieną Vokietijoje, ant-Įkių. Į~ “*v* V**J7'matomai, bolševikai skaito,,0 žemės drebėjimai Japoni- rioo 1913 metais kaftu »« Argentinos
rą Prancūzijoje ir trečią' Gimnazijos ateitis parei-Į kaĮu."jkad visos priemonės kovoje' iS^jTži^ midrmėidu prineštama“r,

ge- IEŠKOMI BALTRUŠAIČIO būsiu labai dėkingas. O gal atsi- 
tfn,TMI1Uc'6 Į lieptų ir Frank Norbutas, pas kurįVjIIVllPtlLO Jj Prttsburghą S. Ralis nuvažiavo at-

1 vykęs į Ameriką? Prašau rašyti 
.. ... - Prieš kelis mėnesius mirė šiuo adresu: Stanley Zurlis, 1417

m-o * o 1 -Amerikos kai O pajėgos Antanas M. Baltrušaitis, būda-'^00^ Ave- s~’ L»nden- 
iper tuos pat 19o3 metus 9,-)daro, tįk gali, kad jau-;mas 72 metų amžiaus, kilęs iš}
()S0 paleistų kainių bus žmones įspėjus nuo nar- Raudėnų parapijos, čia gyvenęs!

rpštiiftti ir nadėti i kalė- kotiku, O ipratusieji įvai-Lewiston, Me. Paliko didelį . „
• • 7-j • r j • * T-h rr • - i • Esu Kanados lietuvis 37 metų,l’iaiS budais gydomi. Bet’^rtą. Turimomis Žiniomis bu- šviesiaplaukis, vidutinio ūgio, noriu

kartais oaennda iauniem< vo nevedęs. i susipažinti su Amerikos lietuvaite, oNdiidi. pdgunud jaunieiribj . _• v. ........................ įveliau susitikti asmeniškai ir jei su-
Žmonėms yra perdidelė ir' Gimines ar Žinantieji apie Rl- Sitarsim, apsivesti. Esu rimtas, ne-

!na nuo mūsų geros valios; vo paleista 34,033 kaliniai,
_o_ jei ją remsime visi pagal kurie savo bausmes buvo

• savo išgalią, ji galės veikti, atsėdėję ar buvo paleisti £Oe 
;n; I ___________ ________ P’ant žodžio” (parolees), bet į

lietuvių šv. Jurgio parapi- Palaidotas Westerburgo'jei ją remsime visi pagal kurie savo bausmes buvo
jos mokyklą. Lukštas da
bar Chicagoj yra sporto in
struktorius, o Greičius žai
džia Pittsburgh Pirates

miestelio kapinėse.
Ricklingeno nervų klini

koj, po ilgos ir sunkios li-J 
gos, birželio 15 d. mirė gy ‘ AUSTRIJA

krepšinio komandoj. Būda- dytįjas Antanag ’ Antanai.
mi Argentinoj jie aplankė 
lietuvių įstaigas.

Iš Argentinos jie išvyko 
į Čilę, Peru, Venezuelą, 
Kubą, Costa Ricą, Panamą. 

Lietuviai Gydytojai
Prieš kelerius metus atvy

kęs dr. S. Babelis jau treti 
metai dirba gydytojo darbą 
Patagonijoje. Jo tėvas, taip 
pat gydytojas, dirba gydy
tojo darbą Oberoj.

NAUJOJI ZELANDIJA

Ir Čia Minėjo Birželio 
Diena*

Aucklando mieste Baltų

“prieš kapitalistus ' yra 
ros ir priemonėmis nesivar-

APSIVED1MAI}080 .
‘vo areštuoti ir padėti į kalė 
jimą dėl nesilaikymo jų są-Varginga Bendruomenė

Šiuo metu Austrijoje dar lyginio išleidimo iš kalėji- 
yra 170 lietuvių, kurie pri- mo
klauso Lietuvių Bendruome-j Daugumas kalimų via 

nuoširdžiai sielojosi bendro'nei. Jie yra išsiblaškę po '^Tak_ yp°terų nema-
likimo tautiečių sveikatos visą Austriją, net pačioje/3* kalėjimuose. Siu
reikalais ir daug jiems pa- Vienoje, žinoma, vakariečių me^l pradžioje įvairiuose 
dėjo. valdomoj daly, gyvena 25 kalėjimuose buvo 6,670 mo-

Juo nuolat ir su didžiau- lietuviai. Didžioji dalis ar^a 431 daugiau neeu 
siu pasišventimu rūpinosi jo (apie 100) yra vadinamieji ^52 metų gale.

repatriantai. Vyrų yra 68, Dabartuus ka.mių 
moterų 60 ir 42 vaikai iki či°s n^ra rekordinis.^
15 metų amžiaus. Dirban- gijusiai žmonių sėdėjo ka
čių tėra 60, ligonių vra 47,'lėjimuose 1939 metais, kada 
seneliu 34. * ^uvo Paskaitoma 179,-

Praeitų mokslo metų pra-l Blogiausia, kad mūsų tau-'^^,’ 0 dabartinis skaičius 
džioje gimnazijoje buvojtiečiai ten gyvena labai iš- maždaug yra toks pat, kaip 
net 205 mokiniai, bet metų-siblaškę, sueiti pasitarti 1^40 metais, kada^kalėji- 
gale jų beliko 166. Mat,

tis, gimęs 1908 metais Ma- 
žiškės kaime, Griškabūdžio 
valsčiuje.

Velionis, kol galėjo, labai

žmona, kuri gyvena Chica- 
goj’, 945 W. 32nd St.

Vasario Gimnazijos 
Rūpesčiai

Klubas suruošė birželio bai- vieni perėjo į kitas mokyk- 
siųjų dienų minėjimą. Svei- las, kiti pradėjo dirbti.

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKTAI PRAMOGAI BILIETŲ 

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

jie pradeda ragauti įvairių prašomi sk‘SuTU
Canada.narkotiku, kol ipranta ir pa-lnal < ...

1 (onsulate General of Lithuamasidaro nuodu vergai. i

Senato
41 West 82nd Street 

N’ew York 24. N. Y.

Ont.,

skai-
Dau-

sueiti r______  — _
bendrais- klausimais tėra mu®se sėdėjo 172,996 kah- 
įmanoma tik Linze, Salz-,mab 
burge ir Vienoje, kitur tega

Narkotikų Pavojus
Narkotikais vadiname nuo- 

venti neįmanoma, reik ieš-jtingus vaistus, į kuriuos 
koti darbo, o jo sunku gau-'žmonės įpranta, kaip į taba- 
ti. Todėl Austrijos lietuvių ką ar degtinę. Narkotikai

lima pasiekti tik laiškais. 
Gaunama iš austrų pašal

pa yra labai maža, iš jos gy-

skurdas yra didelis. Ken 
čia jie ir dvasinį skurdą dėl 
didelio išsiblaškymo po 
įvairius Austrijos kampus; 
neįmanoma yra įkurti net 
vargo mokyklų, trūksta va
dovėlių ir privačiai vaikus 
mokyti.

pakomisija, kuri:___________________________
išklausė narkotikų komisio-^SENIEJII R NAUJIEJI 
nieriaus liudijimo, svarstė ’ LAIKAI IR KUNIGAI 
priemones, kaip pagriežtinti i Grįžta laikai, kurie pradžioje šio 
sienų kontrolę, kad mažiau
nuodų būtų čia atgabenama. I kruvinais puldinėjimais tų, kurie 

! drįso kitaip galvoti, negu lietuvių 
kunigai galvojo; ir tą grįžimą aiš- 
Jkiai parodo naujųjų kunigų puolimas 
ir boikotas savaitraščio VIENYBES.

yra griežtai draudžiami pai- 
davinėti ir gaminti, bet jie 
įvairiais keliais iš užsienių 
patenka į Ameriką ir čia 
randa pirkėjų ir vartotojų.

Amerikos vyriausybė turi 
specialinį 9kyrių, kurio par
eiga yra kovoti su narkoti-

Bendrai Austrijos lietu- kais ir jų platintojais. To
vių bendruomenė yra viena 
iš mažiausių ir vargingiau
sių. ,

Šių metų kovo mėnesį ko-i 
respondenciniu būdu išrink
ta Austrijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba šitokios 
sudėties: pirm. prel. K. Raz-

policijos skyriaus priešaky 
je stovi “narkotikų komisio
nierius.” kuriuo šiuo metu

IEŠKO LEIDĖJO

Los Angeles (1048 W. 
AVashington Blvd., Los An
geles 15, Cal.) gyvenantis 
prof. M. Biržiška per spau
dą ieško leidėjo jo parašy
tai Vilniaus universiteto is
torijai.

Kaip žinoma, Vilniaus 
universitetas buvo įsteigtas 
1579 metais, taigi šiemet 
sueina nuo jo įsteigimo 375 
metai. Universitetas veikė 
iki 1842 metų, kada jis ru
sų galutinai buvo uždary
tas.

Vilniaus universitetas bu
vo žymi mokslo įstaiga ir 
suvaidino begalinį vaidme
nį lietuvių tautos sąmonini- 
mui.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Vilnių užgrobė lenkai ir 
čia įsteigė savo universite
tą. 1940 metais, Vilniui 
atitekus Lietuvai, vėl uni
versitete buvo atgaivinta

Knrie norite matyti tuos laikus tik
rus ir palyginti juos su darbartiniais, 
įsigykite knygą SLIUPTARNIAI, 
kurioje jie labai vaizdingai aprašyti. 
652 pusi., kieti viršeliai, kaina tik 
3 doleriai. Rašykite: Dr. Alg. Mar
gelis. 3325 So. Halsted St., Chicago 
8. III. (30)

NERVINĖ
Alexander’s Nervine, 
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, 
kvaišintų, 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. I Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
41* Broa4way 

South Boston 27, Mass.

yra Harry J. Anslinger. Jis 
turi s°vo žinioje 250 agentų.

Pa^al narkotikų komisio- 
nieriaus liudijimą vienoj se-jsenoji lietuviška dvasia, 
nato pakomisijoj Amerikoje' šiandien Vilniaus univer-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISOS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New Yoric 1, N. Y.
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DAUGIAU
APIE

NAUJIENŲ 
LDD PIKNIKĄ

Fisi f linksmavakarį, mitingas
kuris įvyks liepos 31 d. prie

$11,000,000 Bostono Uostui

Bus įvairių Kontestų ir Lai
mėtojams Dovanų

Kaip jau buvo skelbta,
LDD 21 kuopos šiemetinis 
piknikas įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 15, ištaigingoje 
Mass. seimo atstovo Condon 
vasarvietėje (Bernice Gaire 
Farm), 148 Bay Road, No 
Easton, Mass. Prasidės tuo, . ,
popiet. jb

Smagus laikas visiems už
tikrintas. Gamta pati gra
žiausia. Norintiems mau
dytis yra visai netoli gražus 
ežeras.

Rengimo Komisija.

NAVAZELSKUS IŠTIKO 
SKAUDI NELAIMĖ

Petras Navazeiskas vos 
prieš porą mėnesių iš Kana-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WH1L, 1430 
klc.

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

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

Atstovų rūmai paskyrė 
Nepaprastas LDD 21 kuo-į$9,900,000 Bostono karo 

pos narių susirinkimas įvyks uosto įrengimams pataisyti 
sekmadienį, rugpiūčio (Au- Prie tos sumos bus pridėta 

. i • • Sus) 1 d-, 3 vai. po pietų, dar $1,100,000 iš valstijos 
P°roS- nnkim*s’ skrajojan- Uetuvių pįliečįu Draugijos fondo. Jei ir Jungtinių Ame 

pats’>?s' Pa&tab’. Pilkos mamonas patajpOse> Broadvvay prie E rikos Valstybių senatas pa- 
ūsu.,H.' tL • ITaimetojai ^.ver'St. Visi nariai raginami da-|našų nutarimą padarys ir 

o iai >a- iyvauti. Turėsime pasiruoš-: remonto darbai prasidės, 
ti mūsų kuopos piknikui, tai bus darbo didokam žmo- 
kuris įvyks rugpiūčio 15 d. nių skaičiui.
Bus ir kitų svarbių reikalų.

DIDELIS SUKAKTUVINISNariai praŽurai nevžluotL

PETRAS KETVIRTIS
GRĮŽTA Į FLORIDĄ

.. puikaus ežero, Maironio

vykęs į South Bostoną po
rai mėnesių, paleido sūnų 
Edmuntą atostogų ir 
“paatostogavo” tarp mūsų, u doyana& 
o dabar traukia į savo nuo- 1a; 
latinę gyvenamą vietą Mia
mi, Fla. Laimingos kelio
nės.

Įėję ir gryname ore.
Bostono ir Worcesterio 

Lietuviai Skautai.
Veteranai Gina Savo Teises

ParduodaMiesto Žemę rarauoaa i 
Už 152,090 Dolerių RADIO PIKNIKAS

Valdyba.

GERAI PADARĖ

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

ir nuo 7 iki 8

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

Bostono karo uosto dar- 
jbams sumažėjus, atleidžia-Šį sekmadienį, rugpiūčio

T^dos persikėlė į So‘ Bostoną, į manymas parduot prie Fen- į c]len^ Prieš kurį laiką maginome; tarpe yra ir karo veteranų,
liaudės tuoj -ja ~rb gt ,vav park0 2 su puse akerius ?f. , * ' skaitytojus pasinaudot svei- Dabar vienas atleistas vete-

Minkų vedamos ia įo pi o- jiatos departamento pašiau- ranas iškėlė teisme bylą,

Didelių ginčų sukėlė su- jma ir dalis darbininkų. Jų

Be skelbto; 
no programos 
kontestai 
kų
tų” žaidime; grybų ir mėly-J" 

uogų

kalbų ir 
bus dar

me- utą, gavo
darbo ir

614
sau

E.
ir žmonai miesto žemės Sears and Roe-

praeitos savaitė* buck kompanijai, kuri 20 J?,el^,SukkaktV'.ga veltui peršviesti plaučius’reikalaudamas jį grąžinti į
.2^1 Panikas. Piknike be kitų x spinduliais. !dal.bą> nes paaal įstatymą

neturi būti
programos bus dar keli , nA_- T: an;n (Piknikas. Piknike be kitų y - , - 'darbaf ,..................... .....  - gale vyko savo masina į me non n engti vietą auto- - . . . u,„ A spinduliais. .aamą,testai: žemaičių ir ^'-J.anadą žmonos motinos m,diliams sustoti. Ta že- K’Sažnoll Mat” vai- Dabar sveibatos departa- ,kar0

imas ar. _,a likusio tuno parsivežti. Ke- mė buvo įkainuota $125,- .-. . , mentas praneša, kad per 4 atleidži

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

darbą, nes
eteranai

atleidžiami, jei neatleidžia- 
dienas So. Bostone atėjo mi neveteranai. Tai labai 
persišviesti 2,236 asmeuys. įdomus klausimas. Jei tei- 

Jie gerai padarė, nes gal smas pripažintų veteranams 
ne vienas jų vėliau gavo pirmenybę, tai tas palies 
įspėjimą susirūpinti savo daug šimtų tūkstančių ka- 
plaučiais, o kiti gali būti ro veteranų.
ramūs, kad jų plaučiai yra' Bostono karo uoste 1953 
sveiki. |m. rugpiūčio mėn. 31 d. dir

bo 13,774, o šiuo metu ten 
NYKSTA MEDŽIAI bėra tik 10,004 darbininkai.

par 
automobilio rA-i . i - ... stijai ir bus parodytos 19oone- 000. Del tos kainos įvairių \ . f

e į . , * metų drabužių ir kailiu ma-
i i - laimė, kurioj nukentėjo ne nuomonių buvo ne tik pa- , R Haliiama {vairiuir daug kitu prašmatnumų. ... ’ J farvEni<» Vi o a°b- Bus dalijama įvamų® - u tik masina, bet ir abudu cioje miesto taryboje, vie- d

kon estų laimėtojams bus Navazehkai’ 2monai iulau. tos spauda taip pat pasida- p/"4' . .... . .
duodamo* dovanos Gro< ? & , f - • Plačiau apie pikniką skai-ouooamos uoy anos. oi o. R . dabaf H hno—vieni sake, kad žemę • - K 1 *
skambus Bostono beturiu .n , i , „.trio Vaina a^lims. Džojai ,a:‘ligoninėj, o Navazeiskas at-uz tokią Rainą galima par- , .Karalių Orkestras, v asai-, r . , J - . . „ |j11a.; _ ,.?♦{ irr.riir.ain bud Pu-iaP?je.. . sipirko mažesniais sutren- duoti, o Riti nooinejo. Raa,vieteje vra visokiu patogu-,.1 .... . a l

mu rinkimo kontestai J* įvyko tos kainos 
buvo ne tik

ras skelbime šiame
2 s XXX

mų, net ir mikrofonas.
Kaip Nuvažiuoti

Neturintieji automobilių 
žmonės galės nuvykti bu- 
sais, kurie eis nuo Piliečių 
Draugijos namo, Broadvvay 
ir E St., So. Bostone. Au- 
tomobiliais važiuoti taip: 
Tiesiai per Stoughtoną 138 
keliu; privažiavus 123 ke
lią, suktas po dešinei pro 
Femandes Market; priva
žiavus trikelį važiuoti tie
siai (viduriniu keliu) iki pat 
Bay Road; čia pasukti po 
kairei ir pavažiavus apie 
dvi mylias, netoli “Five Cor- 
ners," po dešinei rasite Ber-

kimais įvairiose vietose. jas sklypas yra daug bran
gesnis.

Miesto taryba pavedė tą 
žemę dar kartą įvertinti 
trims žinovams. Jie ją iver

Lik U ’ • I > »*♦»•<»...
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas J. AleknaGrižo Maldininkai

Susirenka Šachmatininkai

Bostono ir apylinkės 
.'šachmatininkai ir jų bičiu-

kad 
tenka 

ligos nu-
vo pats arkivvskupas^Čušh- žemę parduoti. Dabar Sears'pietŲ- K. Merkis padarys džiūvusių vinkšnų (elms), 

and Roebuck svarsto, ar že- pianesimą, bus aptartos vei- o naujų pasodinti tepajėgia- 
pirkti, o opozicija prieš k^os gairės, išrinkta nauja ma tik 500 kasmet, 

pardavimą visvien vadovybė.
ing. Su maldininkais va
žiavo ir majoras Hynes, bet 
jis grįžo anksčiau.

mę 
žeme? 

inenurrmsta.
Bus Nauja Lietuviška Šeima

Rugpiūčio 7 d. susituokia 
dr. Kazys Bobelis su Dalia 
Devenvte. D-ras K. Bobelis

Ona Pikelienė Ligoninėj

Ona Pikelienė, gyvenan
ti So. Bostone 88 R St., ga-

Bostono miesto parkų ko- LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

Tai atlikus bus greito lo- Sveikina iŠ Kalifornijos
rimo turniras, kuriame da- Eliza Bajerčienė, gyvenu- 
ly\auti ai tik pažiūrėti kvie- gj go Bostone, išsikėlė į Ka- 
ciami visi, kas tik domisi Įįfornįja (1215 Hvperion 
šachmatais. Piasome atsi- ^veAngeles 29) ir iš

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

Biznio reikalais kreiptis šiuc 
adresu:

• PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Dorchestei

Tek CO 5-5564

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

nešti savo šachmatus. ten atsiuntė sveikinimų.
aLr r* *4-prieš kelerius metus tnica- vo atsigulti į miesto ligoni- 

nice Gaire Farm. Ir iš vi- goję išlaikė gydytojo egza-'nę. Kol kas gydytojai dar J- V. 
sur kitur 138 kelias veda į minus ir dabar verčiasi pri- tebetiria jos liga, bet atro-
pikniko vietą. Bet važiuo- vatine gydytojo praktika do> kad bus reikalinga da-- “Keleivio” linotipininkas
jant nuo Tauntono, priva- netoli Elgin miesto, III. De- ryti operaciją. Pikelienė^drg. J. V. Stilsonas išvyko išnuomojamas trijų 

venytė ši pavasari baigė pu Ii F G skyriuje. Ji ir Ii-vienai savaitei atostogų pasrįu butas. Renda $15žiavus 123 kelią ir Fernan- 
des Market, sukti po kairei.
Be to, prie kryžkelių bus 
iškabos (dagger), rodan
čios į pikniko vietą.

Visi ir visos ruoškimėsįčio 
dalyvauti LDD 21

Ba-
i\nvi ▼ t

Stilsonas New Yorke Bostone gyvendama, prašo 
siųsti jį ir į Kaliforniją.

Butas Nuomai

Providence, R. I., kolegiją, goninėj būdama skaito “Ke-!savo šeimą į New Yorką. 
Vestuvinis pokylis bus leivi.” Linkime greitai pa-ĮGero poilsio!

Devenių rezidencijoje netoli sveikti.

r.esj. Kreiptis: 282 
So. Boston 27. Mass.

karnba- 
per mė- 

Third st..

piknike rugpiūčio
1 kuoposįgiasi vy 
15 diena.'ir d-ras

Watertown, Conn., rugpiū-, 
7 d. Iš Bostono į jį ren-į 

vykti prof. V. Biržiška! 
S. Jasaitis su šeima.

Apsinuodijo 96 Asmenys

LIET. RADIO PROGRAMŲ 20 METŲ SVKAKTLVIŲ

I»I I<XI K AS’
Sekmadienį, Rugpiūčio (Augusto) 1-mą 

BROCKTON FAIR GROUNDS
Programa:
3 P.M. Žavėjanti Drabužiu ir Kailiu 1955 m. madų 

Paroda, vad. B. Končiui iš I. -J. Fox. Madas 
rodys profesionalės, gražios modelės (models).

6 P.M. Metinis rinkimas gražuolės “Miss Lithuania of 
Mass.”

8:30 P.M. Traukimas puikių laimėjimo ir Įžangos dovanų.
Per dieną gros smagi Falcons Radio Orchestra.

Remkite seniausias ir pirmas lietuviškas radio programas 
N. A. visi dalyvaudami šiame linksmame didžiuliam piknike. 
Paisai eis nuo Brightono Liet. Pil. Klubo 12:30 vai. per 
pietus, nuo Cambridge ir So. Bostono Liet. Piliečių Klubų 
1 vai. po pietų, iš Nortvoodo nuo kampo Dean ir Washington 
gatvių 1 vai. po pietų.

Kviečia
Valentina ir Steponas Minkai.

Praeitą sekmadienį Birch 
Hill, prie New Durham, N. 
H., mergaičių stovykloje 
apsinuodijo pavaišinti, ma
tomai sugedusiu “chicken 
salad” 96 asmenys, daugiau! 
šiai bostoniečiai, kurie buvo 
atvykę aplankyti savo va- 
sarojančių dukterų.

Dalis apsinuodijusių ga
vo naktį praleisti ligoninėj, 
kiti galėjo vykti namo. Vai
kai nė vienas neapsirgo, 
nes jie valgė kitą valgį.

Išsiskirstė Biblijos 
Platintojai

Pranešimas
Mes atidarėme puikią gerų VAIŠIŲ ir DARŽO

VIŲ krautuvę, kur seniau buvo PAINO krautuvė. 
631 E. Broaduay, So. Bostone (kampas Broaduay ir 
Emerson St.), priešais “Keleivį.”

Prašome visus ir visas užeiti, pasižiūrėti ir persi
tikrinti, kad mūsų kainos yra prieinamos. Pavyz
džiui. raudonų tomeičių svarą gausite už 19 centų 
ir pan. Iki malonaus pasimatymo.

Atdara nuo 8 ryto iki 6 vai. vakaro. Penkta
dieniais iki 9 vai. vakaro.

THE FRUIT-GARDEN
SICUSO. FOTI & CO-. Savininkai

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

A'isais reikalais kreiptis:
I’. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenoe 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

U’est Ro*hury. Mi
Tel. PA 7-0402-M

REIKALINGAS VIRĖJAS
Strand Cafe reikalingas ku- 

korius (virėjas). Geras atly
ginimas, patogios darbo valan
dos. Kreiptis: Strand Cafe, 
374 VV. Broaduay, So. Boston, 
Mass.

VIETA VASAROTI
Švarioje vietoje, žemės ūkyje prie- 

žero. priimami vasarotojai. Prarfio-
ros ir pasilinksminimai. 3’/i vai. 
nuo New York City. 1 ’<2 vai. nuo 
Bostono. Kaina 20 dol. savaitei. 
Vietos atostogoms ir savaitgaliams 
užsakomos iš anksto. Adresas:
J. Paknys. Bo\ 126. Thompson. Conn.

Telef, l’utnam 8-7736.
(32)

RADIO PROGRAMA

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

sooooeocosoooooooeiooooooę
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien$

447 Broadway 
SOI TH BOSTON, MASS.

sįsooosooeeeoeeeeooeooooos
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VASAROTOJAI, DĖMESIO!
Valerija Norvaišienė kviečia visus Į savo vasarvietę 

YVest Hyannisport, Cape Cod
T<n rasite tikrą poilsį ir sveikatą: gražius kambarius, 

puikų lietuviškai pagamintą maistą, primenantį 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 Beacli Rd.. iki Centerville 
Avė., kurios kairėj pusėj penkta iš eilės pilka, dviejų aukštų 
vila “NIDA" jūsų laukia. Atstumas nuo Hyannis miesto 
centro apie 2 mylios.

J llyanis galima vykti autobusais, traukiniais ir lėk
tuvais. Taksi nuo stoties iki vilos kainuoja apie $1.

Smulkesniu žinių teirautis: 536 E. Broadvvay, South 
Bostone. Tel. SO 8-3461, arba rašyti: P. O. Box 367. YVest 
Hvannis Port. Ca(>e God. Mass. Tel. Hyannis 1687-YV4.

Bostone visą savaitę po
sėdžiavo biblijos platinto
jai viešbučiuose, ligoninėse 
ir kitose įstaigoose, kurie 
yra pasivadinę senovės Iz
raelio išmintingiausio tei
sėjo Gideon vardu. Jų or 
ganizacija įkurta 1899 me 
tais ir sakosi iki šiol išpla
tinusi apie 4 milionus bibli- 
jų. Konvencijos proga jie 
ir Statler viečbučiui davė 
400 biblijų.

J. Kapočius Pirko Namus

Nieko Neteik įmokėti! 
Išsimokėt Per 3 Metus! 
Pilnai Garantuotas! $250

Pilnai įtaisytas

BAYVIEW HEATING CO. 
Tel. GE <>-1201

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas p. J. Kapočius nu
pirko So. Bostone mūrinį 
namą. 265 C St., kuriame 
Stepono Dariaus posto le
gionieriai turi savo patal
pas. į tą namą p. Kapočius 
žada perkelti savo spaustu
vę ir raštinę.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgewater, Mass., on Route 106

Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 
Ideali Y’ieta Maudytis ir Žuvauti

Šokiams jrrnja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidge\vater 855. Plačiau klausy
kit YVBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M.

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

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

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
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 lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

t
T




