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Ženevos Derybos Sprendžia 
Indokinijos Likimą

Kol Derybos Vyksta Bolševikai Stengiasi Daugiau Teri
torijos Užkariauti; Amerika Deda Pastangas Sulip

dyti Pietryčių Azijos Kolektyvinę Ąpsaugę;
Vakarų Valstybių Vienybė Dar Neatstatyta

Ženevos konferencijoj jau’Unijų Sąjungos
ketvirta savaitė tariamasi Patvirtina Sutartį 
apie Korėjos ir Indokinijos c
taiką. Korėjos klausimą
diplomatai atidėjo i šalį, o . . ~

^v4itp’Jung°s’ Amerikos Darbo 
Dėji Federacija ir CIO unijos, 

'sutarė, kad tarp jų suda-

CRŲ IR ORO LAIVAI BENDRADARBIAI JA

-f - &■

Amerikos karo laivyno naujausias lėktuvą 
ir jam praneša pastebėtą priešą. Lėktuvą 
rodo priešą. Kai lėktuvo akis pastebi prie 
nuo laivo gali pakilti priešą daužyti.

V* * t skraido ne'.oii nuo lėktuvnešio laivo 
• turi RADAU aki. kuri šsiesoje ar tamsoje 
ą, jis tuoj praneša lėktuvnešiui ir lėktuvai

Senatoriai Negaus Vykdomos 
Valdžios Paslapčių

McCarthy-Armijos Ginčas Įtraukė Visą Administraciją;
Prezidentas Uždraudė Liudininkams Liudyti Apie 

Administracijos Viršūnių Pasitarimus; Vykdo
mosios Valdžios Paslaptys Negali Būti

Atidengiamos

Didžiosios darbininkų są-

Atsiuntė J. T. 
Skundą dėl Bombų

dėl Indokinijos ši 
gali būti sprendžiama.
IndokinijdS ir prancūzai iri 
bolševikai padarė siūlymus 
ir šią savaitę bus bandoma 
tuos siūlymus suderinti.

Pagal bolševikų siūlymą 
Indokinijos valstybės val-

ryta sutartis dėl ne viliojimo į
a u, į adėj e birže-Jurį [)aUg 

lio (June) 8 d. Unijų są
jungos jau senai sutarė, kad 
pirmas žingsnis į didžiųjų 
unijų sąjungų suvienijimą

Ryario Teismas H-Bombų Bandymai
Daugiau Lėktuvų' Pasibaigė Tuščiom Baeitike Baigti

--------  J Amerikos Atominės Ener-
Laivų krovėjų unijos bu

vęs pirmininkas, Joseph P. 
buvo teisiamas Xe\v

Marshallo salų gyvento
jai atsiuntė skundą Jungti
nėms Tautoms dėl tose sa
lose daromų vandenilio 
bombų bandymų. Gyven
tojai nurodo, kad dėl bom
bų bandymų visiems salų

Amerikos oro pajėgų vir-
džią perimtų bolševikų ir vra'susitarimas gyventi san-šininkas gen. N. F. Ttvining 
nacionalistų komisijos_ su-^y^ įr neviHoti narių iš minint karo pajėgų savai-: Ryan, 
darytos lygiomis teisėmis.)unijų. Po to bus gali-’tę sakė, kad Rusija dabar- Yorko prisiekusiųjų teisme 
Tų komisijų priežiūroje ma kįtų unįj„\-įeJtiniu laiku turi daug dau-’už pasisavinimą 17,000
vyktų rinkimai i vietinius,n-1--Tnn žV£rin_ ' ' giau kovos lėktuvu, neari‘leriu uniios ūmiem. Teis

Šen. McCarthy ir armijos 
vadų ginčas dėl “Shrne & 
Cohn” reikalo šią savaitę 
tęsiamas senato pakomisi- 
joj. Visą pereitą savaitę ir 
dabar liudija armijos advo
katas John Adams. Perei
tos savaitės gale jis liudijo, 
kad jis gavo įsakymą užre- 
korduoti senatoriaus Mc
Carthy ir jo bendradarbių 
pakartotinus reikalavimus 
duoti kareiviui David Shine 
įvairių privilegijų iš prezi
dento D. D. Eisenhovverio 
.artimiausio bendradarbio ir

gyventojams gresia pavojus 
gijos Komisija praneša, kad patekti i mirtinus bombų 
vandenilio bombų bandy- spindulius ir todėl jie pra- 

Pacitike baigti sėkmin- kad bombų bandymas 
pranešimo aiškėja, Isalose būtų uždraustas.

"Šta-man ”Ad7mI 
Sausio 21 d. pas generalinį 

ownell bu
dėjo kovo 1 d. ir užsibaigė t *• • • |V0 pasitarimas, kuriame

mai
gai. I
kad vandenilio bombos bus Kartu
gaminamos įvairaus dydžio )kad jje neprotestuoja prieš

do- 
Teismaskovos lėktuvų, negu'lerių unijos pinigų..nijimo zvgių.

Jau 70 A. D. Federacijos Amerika, ir turi didžiųjų1 
unijų pasirašė sutarti apie sprausminių bombelių, ku- 
neviliojima nariu iš Cio’rie statomi su tikslu pasiek- 

. unijų ir 30 CIO unijų pasi-'ti svarbiausius Amerikos 
valstybės dėl paliaubų šie-'žadėjo nevilioti narių iš pramonės centrus. Didieji 
nu negautų, žodžiu, bolše-Jj^pp unijų. Birželio 9 d. rusų sprausminiai bombe- 
\ikai pasiūlė planą ^^o^i'^įglęįiniingame posėdyje uni- riai buvo pirmą kartą paro-
nijai susovietinti. jjų SąjunaOs pasikeis tais pa- d?7i viešai per gegužės 1 d.’ninkas pranešė teisėjui, kad bo:

Šios savaitės derybos pa- p£šaįS- ’ paradą Maskvoje ir jie pri-'susitarimas yra negalimas, šia
lodys, ar Prancūzija, Indo-j Kai kurios A. D. Federa-^ygsta Amerikos galingiau-] 
kinijos valstybės ir kitos cįjos unijos ir CIO atsisakė siems karo lėktuvams B-52.

parlamentus. Prancūzai tu
rėtų ištraukti savo kariuo
menę iš Indokinijos ir jo
kios garantijos Indokinijos

pasibaigė be pasekmių, nes 
prisiekusieji negalėjo susi
tarti dėl klausimo kaltas ar 
nekaltas. Pagal pranešimą. 
10 prisiekusiųjų sakė. kad 
kaltas, o du priešinosi ir pa
galiau prisiekusiųjų pirmi-

ir pritaikintos pairiems rei-jAmerjkos šeimininkavimą , “ h r.-
kalams. Bandymai prasi- salose, kaip tai vra nutarta į ° l»rima« 
dėjo kovo 1 d. ir užsibaigė JnnoTinin Tantn m Y°.

Vakarų valstybės susitars su 
bolševikais dėl kokio nors 
kompromiso.

Kol derybos 
vyksta bolševikai 
joj skubina

sutarti pasirašyti.

Ženevoje Sužeisti Gabenami
KRITIKUOJA VALDŽIĄ 
’ DĖL “DO-NOTHING’

J. P. Ryan buvo laivų 
krovėjų unijos ilgametis 
pirmininkas ir jo laikais 
unija pagarsėjo įvairiomis 
suktybėmis ir raketierių šei-

, mininkavimu New Yorko ir 
300 CIO unijų atstovų:New j prieplaukose,

pereitą savaitę tarėsi sosti-

Jungtinių Tautų 
cijos. I

Amerikos vyriausybė . ! padėjėjas, prezidento admi-
vairių protestų ats^ kaT^ Gde*'

...,<maLbU™2l',Sai1estauja. kad 236 gyven-į^ •^8®"
gaiu, urs .T.nj;m-'t0jal buvo guze^ bomOU Q ArloTva-
ijos Komisija no-!Spindujiaįg ir pasižada da-'T , pasitanme S. Adams 

vėjo gauti reikalingų infor-.ryti viską, kad sužeistieji 11 da'e b<akymą uziekoi- 
macijų tolimesniam tų bai-

gegužės pirmomis dienomis. 
Buvo išsprogdinta, rodos, 4 
bombos.

Nežiūrint iv
bombų bandymai buvo tę
____ _ 1 _   Asiami 
nė:

:i«:IM

dujų ginklų gerinimui.

oiganiza- dajyVavo Sherman Adams, 
generalinis prokuroras, jo

duoti šen. McCarthy ir jo
. x bendradarbių nepaprastąAteityje Amenkos),.^^ dė, kareivjo shjne

būtų pagydyti ir gautų atly
ginimą.

indokini- . Dienbienphu 
terito- _____

rijų užkariauti ir stipriomis) Gegužės 15 d. prancūzai nėję Washingtone dėl ne- 
jėgomis puola Raudonosios |pradgjo gabenti sunkiai su-'darbo ir mokesčių. Unijų 

tt j..i Dienbienphu! atstovai griežtai pasmerkė

daugiau

upės deltą apie Hanoi did- žeistuosius iš Dienbienphu!--------- ®-------- r----------
miestj siaurinėj Indokinijoj.'tvirtovės, kurią Indokinijos vyriausybę dėl jos nieko ne- 

Tuo tarpu Amerika deda] bolševikai Paėmė gegužės 7 veikimo kovoje prieš ūkio 
pastangas suorganizuoti ko-] d- ,vo? pradėjus ga-
lektyvinio saugumo organi-benti sužeisti 
zaciją pietryčių Azijai gin-'za^ turėjo st
ti. Pasitarimai vyksta su)kon^erencGaB ---- i . .... ,

kai nesilaiko susitarimo ir mažinimą eiliniams mokes- 
neleidžia gabenti iš Dien-Jčių mokėtojams ir už plačią

pastangos pasisek? ar ne. bienphu sužeistuosius ana-viešųjų darbų programą. 
Indija, Burma ir Indonezi-,mitus- Derybos dėl sužeis-) CIO unijų pirmininkas] 
ja labai šaltai į tokią orga- belaisvių išgabenimo šią Walter Reuther pasitarime 

savaitę vėl atnaujintos. sakė, kad ateinantį
Gautomis žiniomis Dien- balsuotojai gali pasisakyti 

bienphu tvirtovės gynėjų dėl krašto ekonominės poli-

recesiją ir prieš nedarbą, 
prancu- unijų atstovai pasisakė 
Ženevos už pakėlimą minimalinio 
bolševi-'uždarbio, už mokesčių su-

įvairiomis valstybėmis, bet, 
kol kas dar neaišku vra, ar neleidžia gabenti iš

nizaciją žiūri. Siamas ir Fi
lipinai jau davė savo suti
kimą. Ceilonas abejoja. 
Australija ir Naujoji Zelan
dija sutinka tartis, bet Ang-

vyriausybe pasižada imtis '• • 1 1 j 1 * 1 1 I\ 1 I I 1 v7 •priemonių, kad tokiosKAŠMIRO GINČAS 
TOLI NUO SPRENDIMO.jaįmės nepasikartotų

ne-

Dėl tos priežasties unija bu
vo išmesta iš Amerikos 
Darbo Federacijos.

KOKIŲ LIŪČIŲ BŪNA

Indijos vyriausybė p*-Senatas Nutarė 
skelbe, kad ginčijama Kas- 
miro teritorija yra legališ- 
kai dalis Indijos. Tas Indi
jos sprendimas iššaukė pro
testą iš Pakistano, kuris taip 
pat reiškia pretenzijas 

provinciją
dan-Uprendimas plebiscito keliu,
Per,kaip tai senai buvo sutarta

Keist Konstituciją

Pakomisija norėjo suži
noti, kas ką sakė tame pasi
tarime gen. prokuroro ofise, 
bet vyriausybė atsisakė ati
dengti vyriausybės narių 
pasitarimų paslaptį ir šį pir-

Senatas 58 balsais prieš!madieni liudininkas John 
19 pereitą savaitę nutarė 'Adams perskaitė pakomisi

jį pakeisti konstituciją įrašant Jai Prezidento D. 
į ją. kad aukščiausiojo teis- bowerio laišką,šeštadie-Įkašmiro provinciją. Ginčo į ją. kad aukščiausiojo teis-(bowerioBostone praeito 

mo naktį atrodė, kad 
gus su. žeme maišosi.
12 valandų prilijo 5 colius, (tarp Indijos ir Pakistano,!to teismo teisėjai pasitrau-

Bet yra ir didesnių liū-^trodo atidėtas neribotam kia iš savo pareigų sulaukę mos senatoriams 
čių. Tame pačiame Bosto- laikui ir santykiai tarp In-l75 metų amžiaus. jgresmonams
ne 1921 metais liepos 9 d. dijos ir Pakistano, dėl Indi-

rudeni Pldbj° 6.04 colių. Bet ir tąsi jos vienašališko nutarirrto, 
niekai, palyginus su 1924 nepasidarys geresni.
metais spalio 10 d. liūtimi]-------------------------
New Smirna, Fla. Tada čia

vadas gen. de Castries esąs tikos padarydami “apie tris iškrito'per dieną 23.22 c - TEISMAS NUTEISĖ

mo sąstate turi būti ne dau-dsakrniai 
giau kaip 9 teisėjai ir kad

D. Eisen- 
kuriame 

pakartojama, kad
'vykdomosios valdžios pa
slaptys negali būti išduoda* 

ar kon-

Dabar tas konstitucijos I Šen. McCarthy ir armijos 
pakeitimas bus svarstomas p adų tyrinėjimas kol kas 
atstovų rūmuose ir jeigu ten]parodė, kad ne tik armijos 
jis praeis, tai atskiros vals- civiliniai vadai, bet visa ad

ministracija yra priešinga 
senatoriaus McCarthy triuk-

'tijos turės pasisakyti dėl to 
pakeitimo.gyvas, bet ar jis sužeistas tuzinus reakcininkų politi- 

sveikas žinių nėra. Taip kielių bedarbiais.*'lija nori derybas atidėti
Ženevos konferencijos. Dar'pat sužinota, kad vienintelė]
neaišku, ar naujai sudaro-Į moteris Dienbienphu 5Yirt<>-;ANGLijos KARALIENĖ 
moji organizacija pasiimtų'vėje, slaugė Genovaitė de GRIŽO NAMO
ir Indokiniją saugoti nuo Galard Terraube esanti gy-
galutino bolševikų užkaria- va- 
vimo. ar tiktai pasitenkintų

poai'

dar likusių Azijos pietryčių 
tautų gvnimu.

Deiybas ypač kliudo ne- 
susitarimas su Anglija, kuri 
nori, kad Indija, Pakista
nas ir Burma nebūtų nubai
dytos nuo tos būsimos Pa- 
ciflko kolektyvinio saugu
mo organizacijos, o todėl

SIŪLO IŠRINKTI

Anglijos karalienė Elz
bieta Antroji pereitos savai
tės gale grįžo namo iš še-

KITOKĮ KONGRESĄ šių mėnesių kelionės po 
---------- j Anglijos kolonijas ir domi-

Buvęs prezidentas Harry nionus. Karalienė su vyru 
Truman pereitą savaitę kai-,aplankė Bermudos salas, 
bėjo siuvėjų unijos konven-'Naująją Zelandiją, Austra- 
cijoj Atlantfc City, N. jJliją, Ceiloną, visą eilę Pa- 
Jis sakė, kad republikonųlcifiko salų, Tobruką Afri-
administracija mums jau

delsia derėtis ir “aiškinajdavė akio r€cesjj ir yienin. 
padėti su Azijos tautomis. te]js bfldas pa?erinti visų

gyvenimą vra išrinkti šiais 
metais kitokį kongresą, ku
ris rūpinsis viso krašto žmo
nių gerove.

Buvęs prezidentas pasisa
kė už taksų mažinimą ir už 
kėlimą plačiųjų vartotojų 
masių perkamosios galios.

Prancūzijos generalinio 
štabo viršininkas gen. Ely 
kartu su savo padėjėjais iš
vyko į Indokiniją vietoje 
ištirti padėtį ir pasiūlyti 
priemones, kaip pa&luusią 
padėtį fronte pataisyti

koje, Maltą ir Gibraltarą.
Dėl karalienės lankymosi 

Gibraltare Ispanija reiškė 
protesto ir dabar po lanky
mosi ispanų spauda grasina, 
kad Ispanija nepakęs ang
lų kolonijos savo teritorijoj.

Anglijos karalienė Lon
done buvo pasitikta labai 
iškilmingai po savo ilgos 
kelionės užjūriuose.

RAKETIERIŲ UNIJĄ Senato nutartasliai, o 1911 metais liepos 
14 d. Filipinuose per dieną 
prilijo net 45.99 calių. tai 
yra beveik 8 kartus daugiau
kaip praeitą šeštadieni Bos-nute’s^ laivų krovėjų uniją metai)
Įone * * sumokėti 892,900 pabaudos, 'švmas

_________________ trys unijos vadai nuteisti
Ivienas kalėti 6
du po 3 mėnesius, baivų ,.j ga)jma jr be konstitucijos 
krovėjų unija, pagarsėjusi pakeitimo įgyvendinti, 
raketieriais ir sauvaliavi-

Viešumon iškilo ginčas buvo "uteista “ž ,iš‘
Atominės Energijos Komi- šaukimą streiko New, >orko 

Kai kurie tosil>'>eplaukose. Streikas tę- 
k psėsi 29 dienas neva tai be 

j junijos pritarimo, bet teisme 
buvo Įrodyta, kad unija pa
tylomis streiką kurstė.

Kas Bosauja Atomines
Energijos Komisijoj

sijos tarpe.
komisijos nariai sako, 
komisijos pirmininkas 
mirolas- Levvis Strauss vie
nas tvarko visus komisijos 
reikalus ir kiti keturi nariai 
mažai balso teturi tų reika
lų sprendime ir svarstyme. 
Dabar ruošiamas naujas 
įstatymas atominei energi
jai tvarkyti ir ta proga 
dėl Atominės Energijos Ko
misijos darbo turės pasisa
kyti ir kongresas.

konstitu-ismingiems 
)

armijos tynnėji-

Pereitą savaitę prisieku 
dujų teismas New

cijos pakeitimas nieko ne-'mams. Ginčas esmėje vyk
i pakeičia, nes ir dabar aukš- 

teismas (jau 85 
turi 9 narius, o ira- sios 

į konstituciją teisėjų 
amžiaus ribų skaitomas ne 

menesius, o Įajp jau SVarbiu dalyku, ku- 
menesius. Laivu

’Vorke č-iausias

‘KULTŪRINIAI MAINAI’’ 
NUĖJO NIEKAIS

sta dėl to, kiek įstatymų lei
dėjai gali kištis į vykdomo- 

valdžios darbą.

Po kelių dienų įvyks lai
vų krovėjų balsavimas. Jie 
turės pasirinkti, kuri unija 
juos atstovaus derybose dėl 
darbo sutarties, ar senoji 
raketierių apsėstoji unija, 
ar naujoji Amerikos Darbo 
Federacijos laivų krovėjų 
linija.

Liudininkas John Adams 
parodė pakartotinus senato
riaus McCarthy, adv. Cohn 
ir kitų senatoriaus bendra
darbių pastangas išgauti 
kareiviui Shine visokių pri
vilegijų, o jei ne, tai šen. 
McCarthy bendradarbiai 
grasino daryti įvairius tyri-

d. I ai-yžiuje ėjimus armijoj, 
karta pasiro-

Knowland Nuomonė

Gegužės 7 
turėjo pirmą
dyti rusų baletas iš Mask
vos ir Leningrado. Dėl 
Dienbienphu pralaimėjimo
visi teatrai Paryžiuje tą die- Senatorius W. F. Know- 
ną buvo uždaryti ir msų ha- land, republikonų daugumos 
lėtas negalėjo pasirodyti, vadas senate, pasisakė už 
Vėliau Prancūzijos vyriau-jkarišką pagalbą Indokinijai 
sybė nutarė, kad rusų bale-Įgelbėti, bet tiktai oro ir ju
tas turi važiuoti namo. nes(rtĮ pajėgomis, o ne siunčiant 
jam vaidinant gali kilti in-.mūsų pėstininkus kautis į 
ridentų ir riaušių. Indokiniją.

»



Pusiau!* Antra*

Po Pralaimėjimo
Indokinija buvo didelis Amerikos užsienių politikos 

pralaimėjimas. Tiesa. Indokinijos klausimas dar spren
džiasi mūšių laukuose tame krašte ir Ženevos diplomatų1 
konferencijoj, bet Amerikos politikoj tas kraštas yra1 
pralaimėtas. Amerikos pakartotini pasisakymai už iš-J 
laikymą to krašto šioje geležinės uždangos pusėje nuėjo' 
ar eina niekais: Amerikos duota medžiaginė pagalba;
Indokinijai gelbėti taip pat nepasiekė savo tikslo: Ame-^ 
likos paskutinės valandos bandymas sutelkti kolektyvi
nes jėgas Indokinijai gelbėti visiškai nepasisekė. Indo
kinija po mūsų akimis slysta į aną geležinės uždangos 
pusę ir vadinamas laisvasis pasaulis bejėgiai žiūri, kaip 
bolševizmo viešpatija dar labiau pučiasi ir didėja.

Svarbiausias Indokinijos pralaimėjimo “kaltinin
kas” yra Prancūzijos silpnumas. Kol Indokinijoj karą 
galima buvo, palyginus, lengvai laimėti, prancūzai neno
rėjo atsisakyti nuo savo "teisių” i tą kraštą, kaip i jų bu
vusią koloniją. Kada prancūzai sutiko duoti Indokinijos 
tautoms nepriklausomybę, vietos bolševikai jau buvo 
gavę užtenkamai sustiprinimų iš Rusijos ir Kinijos ir 
karas pasidarė nebeužhaigiamas.

Dienbienphu mūšis ir to mūšio liūdnas galas skaid
ria šviesa nušvietė visą Indokinijos problemą. Prie Dien
bienphu Indokinijos bolševikai pasirodė puikiai gink
luoti ir nustebino prancūzus savo artilerija ir priešlėktu
viniais pabūklais, kurių anksčiau jie visai neturėjo. Kol 
prancūzai, su Amerikos pagalba, ruošėsi vykinti “Navar- 
re planą.” Rusijos ir Kinijos bolševikai rimtai apgink
lavo vietinius “partizanus” ir davė jiems pagalbą ne tik 
ginklais, bet ir kariais. Indokinijos karas tuo būdu sa
vaime “internacionalizavosi” ir pasidarė viso Vakarų 
pasaulio reikalas. Tą suprato Amenkos vadai ir pakar
totinai sakė, kad Indokinija nebus užleista bolševikams.

Deja, pasisakymus nesekė žygiai ir šiandien visur 
kalbama apie Amerikos “blofą.” garsias kalbas ir trau
kimąsi atgal paskutiniu momentu.

Dėl Indokinijos dar tariamasi, bet praktiškos pagal
bos tam kraštui gelbėti niekas neskuba duoti ir. atrodo, 
kad Indokinijos Įjungimas i Maskvos-Pekino imperiją 
yra tik, palyginus, neilgo laiko klausimas. Taip atrodo 
šiuo tarpu.

Tuo tarpu Amerikoje ir spaudoje ir politinių vadų visi;kai pateisina vergi jo. ... 
taipe Indokinijos pralaimėjimo pamokos svarstomos iv buvimą Rusijoj, kur milio-'Stalinu ar Malenkovu tik-‘^~a

RELL’IVIS, Ffl. BD5TAN
IŠVARYTI SOVIETŲ ŠNIPAI

Sovietų majoras Andriej Gudkov (kairėj) ir majoras Ivan 
Pupyšev (dešinėj) išvaryti iš Anglijos kaipo šnipai. Abu 
majorai buvo Sovietų ambasados nariai Londone nuo 1951 
metu.

kius Amerikoje, už kuriuos lizmą.” 
stovi ir ‘Vilnis’.”ir
kad pirmenybė 
klauso "Vilniai.”

visgi
kuri
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rios aiškins, kaip gelbėti], 
tuos pietryčių Azijos kraš
tus, kurie iki to laiko nebus 
dar patekę i bolševikų nas
rus. . . .

Jei kada nors bus duoda
mi medaliai už miegojimą, Žodžiai, Žodžiai
Vakarų diplomatai turės tų1 Nesenai prezidentas 
medaliu gauti maišais. I

Kas Savaite
,Private Shine

D. Pereitą savaitę šen. Mc- 
O D. Eisenhovver aiškino, kad ] Carthy-armijos ginčo tyri- 

labai svar-'nėjime įvyko šiokių tokių 
jeigu ji pa-1 permainų. Armijos sekre- 

atiteks tektų i bolševikų rankas,'torius R. Stevens, dėl sune- 
tai paskui sektų visa eilė'galavimo, pertraukė savo 
kitų kraštų. I liudijimą, o liudininko kė-

Pereitą savaitę valstybės j dėje ji pavadavo armijos 
sekretorius John Foster,teisių skyriaus vedėjas John

tuo tarpu pasaulis jdbmau- Indokinija yra labi 
jasi, ar Indokinija visa ar bus kraštas, nes jeig
tik jos žymi 
bolševikams?

dalis

—S. D

Lof.ll .lttšmu * . * Dul les prezidento nuomonę'Adams.
Langai T174AT/lČ/a^ipakeitė ir aiškino, kad piet-! Naujas liudininkas su

lyčių Aziją galima bus ap-lglaustai parodė, kad ir šen.
Jau kuris laikas Ameri-'ginti ir be indokinijos, jei1 McCarthy ir ypač jo pako- 

kos automobilistai skun-Jtas kraštas patektų i bol-J misijos advokatas R. Cohn 
džiasi, kad jų automobilių ševikų rankas. . . . ; kartkartėmis reikalavo, kad
langai be jokios matomos1 Kam čia tikėti, ar kam'armija duotų kareiviui 
priežasties sudūžta, ar su-'netikėti, ne mums spręsti. Shine, milionierių vaikui, 
trūkinėja. Pirmiausia to-'Bet faktas yra, kad tas pats Įvairių privilegijų armijos 
kia langu trūkinėjimo “li-’kraštas vieną dieną negali tarnyboje. Advokatas Cohn 
ga” pasirodė vakarinėse būti labai svarbus, o kitą* savo reikalavimus rišo su

Išeitų, Prūseika žino it visi kiti tu.Į'aktijose, o vėliau ta ■;iiga",tliena jau nesvarbus. tyrinėjimu. Duosit
,_xsikrauste ir į Viduriniųjųi Tuo tarpu valstybes sek-(Shine ui visokių lengvatų—

Jeffersonas, kaip

pri- retų žinoti, visuomenes san-
skel-j tvarkos idealu

bia tokius puikius “siekius,”i kių valstiečių demokratiją, 
kad net ir Linkolnas su Jef- o “Vilnis,” sekdama bolše- 
fersonu jais susižavėjo. .. Jvikų liniją, skaito reikalin-^ 

Atmetus šitą liežuvio su-’ga laisvus valstiečius visai

jretoriaus pareiškimas, žene- tyrinėjimas bus švelnesnis, 
automobilistų nusi-vos deryboms tik pradedant'neduosit—armija nukentės, 

•skundimus, jų mašinų lan- Įsisiūbuoti, dar labiau pa-! Tyrinėjimas dar tęsiamas, 
gai sutmkinėja be jokios kirto prancūzų poziciją de- bet iš to, ką jau teko girdė- 
matomos priežasties, kar-1 rybose. Tai buvo lyg iš ti, gaunasi Įdomus senato-

kaitė Smul-!Vaka"J, valstijas. 
Pagal

iuo' suvarant iitais net mašinai stovint anksto duotas palaiminimas riaus .McCarthy ir jo bend- 
kinti išgertosios baltakės'didžiulius dvarus,, kur' vė'l vietoje. Xei iš šio nei iš to Indokiniją nurašyti i nuo-radarbių vaizdas.. Bolšeyl- 
itaka, lieka besėdiškas bol-'įvedama valstiečiams seno-i''3.“™1?*8 pastebi kad stokus ir galvot, apie gel-kų medžiotojai pasirodo, 
šėriku pasigvrimas. kad jie'vės laiku baudžiava vardan'P*pakinis ar užpakalinis bejimą to, kas dar liko. medžiojo ne uk vardan 

'“socializmo." P° lan«as -vra sutrūkinėjęs.; Taip atlo(lo mūsu užsie.'krasto geroves, bet ir savo
“Vilnies” šėrininkų suva. Pnešakiniu<Be languose kar-nių lx)litįka> kuri‘ gyrėsi 3smenlnlu

žiavime, kur dalyvavo arba pastebimos gilios žy-esanj jr su įnicįatyva, ir di
nemokšos, arba Maskvos Ii-rn®s’ vKr taioi kas nois būtų narnj^ka jr “vadavimo”.. . . , .. ...

žinoma, iš pirštoi jos aklos davatkėlės, to-,su maįa kuhl,ka |lan?ą ,š°- tikslais pasipuošusi. Po In-dal-vka*?’. bet šiame atsitiki-
Linkolnas, kaip’kie Prūseikos tvirtinimai v.^ ^okių zymių kai KU’^okinijos “nuvadavimo” ži-'™e kazm ka,P bus iver‘ 

nuose languose pasirodo po nosime benl_ ko verti vra| tinta.

klupimą. ką galima išaiš- išnaikinti_ I

atstovauja tokias pat ar 
bent panašias idėjas, kaip 
Jeffersonas ir Linkolnas. 
Toks tvirtinimas yra begė
diškas ir

_ “frentų” 
neužmiršo.

. | Draugystė

ta proga 

via pagirtinas

išlaužtas. - ---------- , —.. .
Prūseika žino ir visi kiti tu- nesukėlė protestų, bet tarp _____  ___. ___ w
lėtų žinoti, buvo vergu iš- “Vilnies” skaitytojų, reikia ;Ke ia> a! kelionką. Is atsakingų žmonių žodžiai.!.. ... .
’aisvintojas, o “Vilnis,” manyti, visgi atsiras šiek kui atsiranda tokios- žymės q 500,000 karių, “nurašy-J ss,r,n ° irmini • • •
sekdama bolševikų liniją, tiek žmonių, kurie Linkolno lai^uose 11 kas- jas padaio. j nuostolius” Indokinijoj,] LAS organizacija infor-v I 1s lir Jeffersono gretinimą su

bandoma surasti atsakymas Į to pralaimėjimo keliamus 
klausimus. ,

Pirmoji pamoka bene bus ta. kad užsienių politikai 
vesti neužtenka garsii] šūkių, bet reikia ir šalies pritarimo 
jai. Visos šalies, o ne vien valdančiosios partijos, .ypač 
kai ta valdančioji partija pati savo tarpe nesusikalba ir 
jos dešinė nežino, ką jos kairė daro. Mėtymasis tokiais 
negerais žodžiais, kaip “20 metų išdavystės,” kalbant 
apie demokratu valdymo lyriką. pasirodo trumpažiūrė po
litika. nes kai reikėjo kongrese gauti pritarimo Amerikos 
siūlomai “jungtinės akcijos“ politikai, teko kreiptis ir Į 
demokratus ir prašyti ju pritarimo.

Kita pamoka lies Amerikos santykius su sąjunginin
kais. Pasirodo, kad ne laikas yra šunes lakinti, kada 
reikia eiti medžioti. Ne laikas yra ir sąjungininkus telk
ti. kada reikia jau kariuomenę siųsti kautis.

Po Indokinijos pralaimėjimo pasirodė, kad Ameri
kos Nacionalinė Saugumo Taryba, kuri svarsto Įvairiau
sius krašto ateities kariškus planus, dėl Indokinijos ne
turėjo jokio plano ir, žinoma, toks nesamas planas nega
lima buvo su sąjungininkais aptarti, o kai atėjo spren
džiamas momentas, tai neliko nieko.

Po Indokinijos Azijos gelbėjimo dalbas bus nepaly
ginamai sunkesnis, bet jis nebus neįveikiamas, jei iš In
dokinijos pralaimėjimo bus padalytos reikalingos išva
dos.

nai žmonių 
bu stovvklose

Keista langų trūkinėjimo rejks kam nors pavaduoti.. 
1K_ „ga pasireiškė ir Anglijoj,! w

prievartos dar-'rai paskaitys didžiausios iū-^lk A- Valdmanis
kuria “snria- šips nesamAne -'ia zmoma» du trys metai..

Kol kas niekas Anglijoj ne- Newfoundland 
galėjo išaiškinti, kodėl au-joj Kanadoje labai pagar- 

itomobilių langai trūkinėja, sėjo vienas nesenas ateivis, 
Amerikoje tą keistą reiš-, latvis Dr. Alfred Valdma- 

kini šiomis dienomis išaiš- nis. 
kino Illinois Technologijos Dr.

Visą, Ar Tik Dalį?

A p z v a 1
a
o a

PRŪSEIKA
RAPORTUOJA

[Prūseika] įrodė, kokioje sun
ite politinėje atmosferoje

T, - ‘Vilnis’ tęsia didžiųjų Ameri-Bolsevikų Vilnis ( hl-,i •.... patriotu tradicijas ir jo-
cagoje tuiejo savo šėnnin-kjns reakcinės audros ‘Vilnį’ ne- 
suvažiavimą. Visokie di-'gaij apjuodinti s 

darė in ancšimus. \ įsa o?!
unnnejo jis

rektoriai darė pranešimus,'visą eilę tų didžių Amerikos 
o suvažiavimas rinko di- vyrų. kaip Lincolną. .Jefferso- 
rektorius. Žinoma, nei šė- n«? ''' kitus. .Jie kovojo už tuos 

nei direktoriai i ra<ius siekiu

muoja. kad jos pirmininku 
esąs tūlas ponas S. Vykintas. 
“Tremtis” Vokietijoj dėl to 
vado pasako, kaip, jis buvo 

plovinei- išrinktas:
"Kalbami rinkimai ėjo ko

respondentiniu keliu. Nariams 
buvo išsiuntinėti balsavimo 
lapeliai su kandidatų sąra
šais. Vietoje sudaryta komi
sija balsams skaičiuoti. Ta
čiau laiškai su balsavimo la
peliais prieš balsavimą bu
vo atidaromi Povilavičiaus. 
Tik po to Įteikiami balsavi
mo komisijai.“

Valdmanis yra pabė- 
bolševikų. 1936 

rie Vlmanio dikta-
Zenevoje tariasi diplomą- buvo ne anksčiau. Abejo- T . , r , , ..., . , , -i .J • iv r m, • 'Instituto mokslininkas John gelis nuotai. kaip atstatvti taiką niu kelia vadinamas lais- T- /T- , . T t- i • . .* „ -, I i • t u iKrc (Kirk) Jr. Jis sakosi metais, pnatai ta-,vasis pasaulis, kuris Indo-. ... , . .. . _ .j j tyrinėjęs kelius tokius su- turos, jis buvo Latvijos fi- 

(trūkusius langus ir sako/nar.sų ir ūkio ministeris. 
l;Įjog reikalas yra lengvai iš- Matomai prie Vlmanio, 

aiškinamas. į kaip ir prie kitų Pabaltijo
J Pagal to mokslininko aiš- diktatorių, ministeriai dau- 

kinimą langai trūkinėja dėl giau galvojo apie save ir 
trijų priežasčių: (1

Indokinijoj. Diplomatai ta-,vasis pa 
riasi. o tuo tarpu bolševikų'kiniją dar gali išgelbėti, jei 
kariuomenė Indokinijoj, po Turės užtenkamai valios ir 
ką tik laimėto mūšio prie mokės susitarti vieningai 
Dienbienphu. traukia Į veikti.
pranzūzų valdomą Hanoi Amerikos -mauda iš 
didmiesti ir Raudonosios rai painformuotų šaltinių 
upės deltą, Indokinijos ry- praneša, kad -ietryčių Azi 
žiu aruodą. jos gynimo sąjunga gal bus

Iš diplomatu pašnekėsiu'kada nors sudaryta, bet de- 
Ženevoje aiškėja bolševikų rybos užims keletą mėnesių 
siekimai Indokinijoj, o jų laiko. Po kelių 
kariuomenė tame krašte “pietryčių Azi;

Ponas Povilavičius, kurio
i .. - , . . , ~ .vanfu balsavimo lapeliaikitų saviškius, kaip apie krasta.b ................. , .

mašinų mėtomi akmenukai? . . I, siunčiami n uiis vo-
atsidaužė i mašinos priešą-!.P? 'aldn.an,s atsiekus atidannejo yra tas pats
kini lan'ga, gali stikle pa- dwe ^oundlande ir ten išrinktasis S. Vykintas. Ne 
idaivti didesnes ar mažės- 83'0 "kasdieniniais gabu-

KoenX?'"^' žemes. (2 ) temperatū-'1"3'8 j8iPirš<? ' ūkio P>a"a''i- 
‘ įt' ros pasikeitimai gali langus m0 '''•'ktonaus vietą. Kai-

be pagrindo 
klausia:

“Tremtis”

tuos siekimus stengiasi pra- i'adusi didelė skylė, t
vesti gyveniman. dabar yra Indokinija, ten * ’ virnėiimas irailan’^audavo 25>00° dolerių ai-

P . ,, . |bus bolševizmo režimo '"Pad ™i Igos per metus (Newfound-
Bolsevika. Ženevoje pa- tva,-komaf k;,štas, aiškiai^8 8ufad?ntt 'ia„do ministerių pirminin-

eikalavo. kad Anamdy valdomas iš Pekin0 ir to' T«ttys P3^ ka5 gauna tik S7,000). Kai
stas outų valdomas •■"- kzaš'.o “geibi<" nebereiks.l^'“^ po vienos, pusiau valdiškos a"
•?° P''?centll, arba jfe jau bus išgelbėtas” J TokiS Pusiau P>'ivatiškos kompani-
koahcjos. ik, bus pravesti bolševikų Ungy ukmej^Jokią ^P
rinkimai. Jokia pasaline 'Kitų pnezastių jis sakosi aaa .u
valstybė neturi i linkimų Per septyni:^ metus In-nesuradęs, bent tose maši- r ’ ' S‘<u a-° •

kištis. ’ Vadinasi, dokinijoj ėjo karas. Per ke- nose, kmas^teko^ma jis ka,t}

-užeisti ir direktorius Valdmanis “Kokio likimo susilaukė 
kai kurie balsavimo lapeliai 
—tegalėtų atsakyti pirminin
ku išsirinkęs. . . .“

pačius
kuriuos stovi ir 
reakcija siaučia, liet per visą 

(šąli kyla kova prieš tą siauti
mą. ir kad pragiedruliai jau 
matosi."

idomiausiąt Kaip matome, p. Prūseika 
I’rūseika, tiktai “tęsia didžiųjų Ame

rikos patriotu tradicijas,” 
nystės ekspertas, kuris da-'jjs eina Linkolno ir Jeffer- 
bar “nusiramino” ir nebesi- sono pėdomis . . . tiesiai i 

ulinės Ii-.Maskvą. Tiesa, pagal Prū- 
politikos.|Seika išeina, kad ne “Vil- 

žmogus, pagal ii- nis” eina didžiųjų Amerikos 
pranešimą, sakė štai patriotų pėdomis, bet tie 

didieji Amerikos patriotai

lininkai nei direktoriai 
“Vilnies” politiką neturi jo
kios Įtakos, nes bolševikiš-'^ 
ko laikraščio politiką nusta 
to komunistų partija.

Iš “raportų” 
patiekė Leoną.4 
kūliavirščiu ir kaiiiamai-

dairo į šalis nuo partinės li
nijos nutiestos
Tas 
nies 
ką:
“Nesumušamais faktais U?

Amerikoje, 
‘Vilnis.’

uz

priežiūrą
kinų apginkluoti ir išmik- turius metus merika skai- 
linti Indokinijos partizanai tė* kad to kra- b išlaikymas 
darytų “rinkimus,” kaip! “Vakarų pa-ulyje” yra 
bolševikai rinkimus daro ir.svarbus dalykas ir davė 
kituose jų valdomuose kraš- prancūzams ir vietinių žino
tuose. Bolševikai reikalau- nių ginkluot* is pajėgoms 
ja, kad ne tik Anamitų kraš- visokeriopą įgalbą. Po 
tas, bet ir Laosas su Kam- Korėjos karo aliaubų visi 
bodžija, kur bolševikų visai

Igos per metus. Bet jam to 
(neužteko ir jis dabar kalti-

spimhiliavdmj['V,klsa“ku,inama8 i883v«8 » įva»ių. 
kokios nors viršgamtiš- m!! 420’000 dolen1 k-vs,b!

LAS yra voldemarininkų 
nacionalistų organizaci

ja, kuri, kaip matome, mo
ka ne tik garsius šūkius 
skelbti, bet juos ir prakti
kuoja.

žvirbliai ant -togų čirškė.
Nors nėra, taip pat būtų 

mi pusiau-pusiau
valdo- kad dabar at( na 

i ;’*kti
“Indoki- 
i bolše-principu .nijos eilė” 

su paskui vykdomais “rinki-įvikų nasms. au keli mė- 
mais.” nėšiai bolševikai parodė In-

Bolševikų pasimojimas!dokinijoj savo didelę kariš- 
Indokinijoj via paimti visą ką jėgą.
tą kraštą su jo gamtos tur- Bet nei septynių metų, 
tais Į savo rankas ir tuo nei keturių m« ų, nei metų 
būdu pastūmėti bolševiz-:p<> Korėjos paliaubų, nei 
mo imperijos sienas Azijoj.kelių mėnesių .aisvajam pa- 
tolokai i pietus ir pridėti j šauliui neužteko, kad ką 
prie Maskvos ir Pekino pa- nors padarius ir Indokiniją
valdinių skaičiaus dar 28,- 
000,000 gaivu!

išgelbėjus. Dabar, kada jau 
atėjo paskutinės valandos,

Dėl bolševikų siekimų Vakarų pasaulis pradeda 
“kovojo už tuos pačius šie- abejonės nėra, kaip jos ne-’.kelių mėnesių derybas, ku

tyti 
bos
nei kokios nors viršgamtiš 
kos priežasties mokslinin
kas sakosi nepastebėjęs. 

Chicagiškio mokslininko

Pagarsėjęs kyšiais, Dr. 
Valdmanis neteko visų tar- 

’nvbu ir dar gali gauti kalė- 
aiškinimas būtų visai tvar-;jfmo paragauti. Taip ir pa- 
koje, jeigu nebūtų kitokių !sįbai<rė vieno diktatūrossibaigė
kabliukų, kurie kelia viso- mokyklą išėjusio gabaus va- 
kių abejonių. Juk automo
bilių paskutinieji ratai ne 
tik dabar, bet nuo pat auto
mobilių atsiradimo, meta Į 
užpakalį daug mažiukų ak
menukų.
nukai seniau neišmušdavo'dalyki būtų visai 
languose duobikių, o dabar j Kodėl seniau langai 
išmuša? Ar stiklai dabar kinėjo, o dabar jie trūkinė-

gies karjera.

Taip pat dėl šilimos ir 
virpėjimo veikimo Į langus 

Kodėl tie akroe- negalima pasakyti, kad tie 
nauji, 
netrū-

kitokie, ar akmenukai pasi
keitė. ar kas kitas atsitiko,

Ja
Jei mokslininko aiškini-

kad staiga tam tikroj kraš- mas yra teisingas, tai reikia 
to daly daug automobilių spėti, jog dabar i automo- 
priešakinių langų atrodo,jbilius dedami kiek kitokie 
lyg tarsi Į juos kas būtų'stiklai negu seniau, 
šaudęs iš mažos šaudyklės? | —Sv.

Ženevoje

Derybos Ženevoję tarp 
prancūzų ir bolševikų dėl 
“taikos” Indokinijoj eina 
pagal Jaltos pavyzdi. Kinų 
ir Indokinijos bolševikai 
pirma užsiprašo aukščiau
sią kainą, o kai prancūzai 
ir ju sąjungininkai pradeda 
labai dejuoti, tada Moloto
vas, pasivertęs Kalėdų dė
duku, ateina ir pasiūlo bol
ševikų pusei šiek tiek nusi
leisti. Kinai “dėduko” pa
siūlymą priima, o prancū
zai, kad ir vaipydamiesi, ir
gi turi sutikti su geraširdiš
ko Molotovo tarpininkavi
mu.

Taip diplomatai Ženevo
je ir “monkinasi” ir tą spek
takli vadina “taikos atstaty
mu” Indokinijoj.

—J. D.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPfciKiA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje
Gegužės 2 d. šv. Jurgio John Mickūnas. Jo draugai 

parapijos svetainėj Įvyko ir bičiuliai yra prašomi ii 
Sv. v ardo Draugijos vaka- goni lankyti ir tuo paivai , 
rienė. \ akarienė kaip va- rinti jo nuobodžias dienas1 
karienė, bet vienas dalykas ir sustiprinti jo dvasią.
Luvo nepaprastas. L

Prieš vakarienę prelatas Spaudos .
Urba išsiuntinėjo laišką vi- AtSavImo Sukaatj 
siems draugijos nariams,1 Chicagos lietuviai ir spau-Į

L'-xl nio- -liouviinit SO mtfn cu_lagindamas juos, kad nie- dos atgavimo 50 metų su
kas su savim nesineštų svai- kakti paminėjo iškiimin- 
ginamų gėrimų. Visi ma- giau ir turiningiau, negu 
nė, kad prelatas Urba šven- kur kitur. Taip ir pridera' 
tai pildo kardinolo Stritch •‘antrajai lietuvių sostinei.”Į 
Įsakymą, kuris draudžia pa- Gegužės 9 d. Lindbloom 
lapijų svetainėse ir prie šv. High School salėje Įvyko iš-'ir • i T x 1 •

VLIK’o VADAI AMERIKOJE numatomas minint birželio 
išvežimo metines.

Bus Šaunus Pokylis
Gegužės 22 d., šeštadie- Ruošiamas Didelis

KAS 8&ARU BAKO 

TAS DUONOS NEPRA*,

Philadelphijos Naujienos
Oka,’ nusijuokėkoma log 

Poškus.
i Atrodo, kad greitai 

Philadelphijoje įvykęs laikraštėlis turės
plataus po- u2slį?T', , J“. “eaIt?tova.u- 

Balfo vajus, kuriantį3. Ph> adelphųos letuytų. 
Gros ptavcsti ir globoti sudarytas P.n? 1’etuvBkos veiklos stip- 
ietu- tv.miit.tj I ™lm0 Jis nepi įsideda, bet

ni, Buffalo Lietuviu Klubas Balfo Vajus 
rengia dideli pavasario po- \uo gegužės 16 iki gegu- 
kvli Niagara Falls, N. Y., 31' j
lietuvių parapijos 
1910 East Falls St. Pra- būdžio 
džia 8 vai. vakaro. Gi
puikus orkestras, bus platus garbės komitetas. Į
viškų užkandžių ir gėrimų jį ieina; adv C g. Chele-gnauna-
bei turtingi laimėjimai. Kas Dr Hubert J. Horan,'jau Iš Anksto Ruošiasi
□ ..x. lietuviško j,

salėje, bus vykdomas

dar neragavote

tas

A prox. A. Sennas prof. | Teisininkas V. Mykolai-
... ,Salts’ prof- .V-.K^vVtis, J. Jankus, J. Kutkaus- 
Mickevicius prof J. Puzi- ka^ Wm; BotyHus ir kiti

rad visi Buffalo, Roches-^M^įn^ Adolfas’ Bach, jUO^ia mįnfko ^neįima  ̂0!’
£ į ^ Rutkauskui yra J palesta

.. t gautj Muzikalio Klubo sale. 
prel. L v a- 

lančiūnas, kun. J. čepukaž- 
tis, kun. I)r. V. Martusevi- 
čius, kun. S. Raila ir kiti.

“Baltosios Meškos” 
nepraleiskite progos 
jo rasite užtektinai. 

Tad
ter

Kazimiero kapiniu Vytauto kilmingas aktas, kuriame \ Amerik k(( VL1Ko prel. M. lando, St. Catherines ir apy-'^j"& Ro-
ir Vykdo-Kios Tarybos pirmininkas linkių lietuviai kviečiami manaLskienė, gai*i Muzikalio Klubo

(kairėj). Ju kelionės tikslas—įvairiais Lietu* kuo gausiausiai atsilankyti.

, . , - ... - • ... 0 . .. ’ , Gegužes i a. i Amerikącarze pardavinėti svaigina- dalyvavo ir iš Europos at- Savičius (dešinėje) ii 
mus gėrimus. 'vykę Vliko atstovai prel. K. Zaikauskas (kairėj). Reikėtų nors viena kulturi-

Tačiau, jie 
atėję Į salę,

nustebo, kai,'„u. Krupavičius ir K. 
pamatė, kad Kauskas.

Žal- vos laisvinimo reikalais pasitarti su ALT ir kitais veiksniais 
bei srovių vadovybėmis ir pareikšti padėką Amerikos vyriau-

B. L. K. Sek.

užpakalyje svetainės Įreng- Pagrindinis kalbėtojas bu-' sylj»i ir kongreso vadams už Lietuvos reikalui teikiamą paramą 
tuose kambariuose yra par- vo kan. M. Vaitkus. Be to'__ ___________________________________________
davinėjama degtinė, vynas Kalbėjo keli knygnešiai ir , akėlė sijona įr fo-d ^vėi ir te<m ten bū-
ir alus. Dalis parapijonų kiti. Meninę dali atliko rauaona’ Paheie Apną 11 IO Q - ie-u ien DU
taip nusilakė, kad vos ant Dainavos sambūris.
kojų bepastovėjo. Į Priimtas ir nutarimas, ku-

Po septintos valandos ris baigiamas šitaip: ,
prasidėjo ta išgarsinta va- “Tikėdami laisvos Lietu-I .. . 1. , v ■ ••: . j - ~ - 1 • 1 .x ...... . . ipiketininkus, labai susnau-Jukkanene. vakarienei bai-vos ateitimi, didziuodamie-1,. >-• - 1 • u-- .. „ 1 . . • • j ix • dmo, pradėjo žvalgytis 1 abi vogiantis, prasidėjo pi ogi a- si knygnešių ir daraktorių1 1 J •
ma, kurią pildė kažkokie iš žygiais, gerbdami žuvusius
kitur atkviesti nepažįstami ir žūstančius 
žmonės. (Pernai ta drau- prisiekiame būti šventai iš 
gija buvo pasikvietusi artis- tikimi lietuviškam

inubėgo i salę. Sako, kad na. Jis sveikina naujuosius
tą sceną kažkas ir nufoto- ateivius, kad jie susiprato o vai 

I 1

LOWELL, MASS. 

SLA 173 Kp.
Philadelphijos Baifo va-

nio subuvimo vakarą turėti 
ir tiems Philadelphijos lie
tuviams, kurie gal rečiau 
lankosi i kitus subuvimus .

Parengimas jaus komitetas išleido i vi- Ar Užsisakėte
-- 00 j suomenę atsišaukimą, ku- “Darbo“ Žurnalą?

Jis įvyksta gegužes -3 d., riame gana jautriais žo-.
pietų, Lietuvių džiais rašoma; “Broliai ir Mielas “Keleivio” skai- 

atsiijginti Klubo svetainėj (Central sesįs lietuviai! j,imties tytojiiu, ar esi užsiprer.ume- 
jų darbus. j Programa labai ivai- stovyklose Europoje tebe-Įdomų žurnalą “Dai

ri. Pirmą kartą čia pasi- įkur£ta apie 10,000 lietuvių, b4,” kurio metinė prenume-

grafavęs. Į pastoti kelią ir
Kita davatka, eidama pro laisviečiams už

kai Washingtone bu- 
svarstomas DP jstaty- rodvs 0.

pusi ir, kai vienas jai drė-'mas, tai laisviečiai darė žy- nja* šokių grupė, be
kovotoju.- sakini: <Nešk’nešk’ mo‘ gių’ kad istat>7mas nebūtM lyvaus Lavvrenco 
šventai iš^rėle> „bl^s. Malenkovo priimtas. kvartetas, M. Pauliukaičio gonys> 405

Lawrenco -;a^
____ __  _____ . dramos ratelis vai

įgalbos. Policininku

summs, labai supyko ir ~ , ....... , . vado vau iamas-spaus- . ,. • • 1 I Dar du bičiuliai atsiuntė vauo\<*ujama ,̂v z x • 1 - ipnbego prie policininko pa- . . ... ....tu.* negrus.) visa pi ogi a- dmtąm ar tariamam zo-, redakcijai angliškų

Ivaškienės tauti- kuriu tik Vokietijoje ir lata y»‘a tik vienas doleris?
to da- Austrijoje vra 683 džiovi-Iki gegužės mėnesio pabai- 
Mubo ninkai 498* nepagydomi Ii- 8OS y,a Patęstas naujų pre- 

našiės su ma- numeratorių vajus. Aš bu- 
vaikais ir 750 senelių. vau. Prašomas jam Pai ink;‘

Bū-, laikraš-motcl^ (i,amos ratelis vai‘Visi jie gyvena pusbadžiai prenumeratorių,
ma buvo vedama anglų Kai- džiui.” T;G J?™’-0 čių ištraukas, kurios lietė ta dins linksm3 daWlĮ; da- iš labai menkos vietos vai- damas nau jakulis mažai jū-

„ . n [pakankamai, bet jie žiūrė-, ų lsuaujne- Praeita šeštadieni Lietu-1- x-, ■ j ,-x * , • koncertą.,* 1-. , ... • . . jo tik, kad burti tvarka ir,Ue-viu .Auditorijoj atidaryta *. , • • .i•;• 1 a.*..; .v,‘ 1 - žinoma, tai davatkėlei me-O jk> dažnai per spaudos paroda, kuria ture-,

ba. Net pats prelatas 
pratarė nė vieno žodžio 
tuvis tai davatkėlei 

Ribėti.
mėgsta kalbėti apie tėvynės tuvis, f ją turėtume atsi-l va(’°-av? ;sa‘a_
meilę ir patriotizmą. įvesti ir savo pažįstamus ki-Peiiauskas 11 Pilve-

. Aš, kiek buvo galima.‘tataučius. Tegu ir jie pa-bs'. T°?los stai?rneao> rn'^‘ 
apsižvalgiau, kas ten daly-’mato mūsu kovos už laisvę kvinia! nelaukė. Tos cįie- 

Jn.os biznis jiems tikrai bu
vo sugadintas.X....VXX XXWX.X.XXX J.X. * . X...... v.-..

kurie nelabai gerai anglis-: . —V
kai tesupranta. O jaunimo 
tebuvo labai mažai.

Gi, žiūriu, didžiu- svarbiausi ginklą—spaus
ma seni vyrai ir moterėlės,’din to žodžio pavyzdžius.

BUFFALO, N. Y.

Antikomunistinis

V3UJH
Gegužės 2 

mieste Įvyko

Paradas
Buffalo

lyvaus SLA prezidentas K. džios pašalpos, kuri yra ly- SM tepažįstu, tad jo platini- 
Kalinauskas ir org. J. Tu- gj 23 amerikoniškiems cen-mu* sugalvojau kreiptis per 
mavičienė. tams vienos dienos pragy- laikrašti Į jus, šio laikraš-

1 Visi vietos ir apylinkės venimuL Todėl nenuosta- skaitytojus Philadelphi- 
lietuviai kviečiami atsilan- bu kad nelaimingųjų J°je- Jeigu jūs norėtumėte, 

‘lietuviu laiškai kasdien at-kad dažniau rašinėčiau iškvti. Kp. Valdyba.

HARTFORD, CONN.
Štai kaip mūsų čia gimę

palaiko lietuvy- Fiketavo Laisviečių 
bę ir tėvynes meilę. Kaip ■ Koncertą 
jie yra akli. ir nesusipranta J Gegužės 2 

aisvės
iš V/orcesterio ?rido Chorą,

. ... ... . .kuriam vadovauja Dirvelis.
nebei eikes 1 :ietUVlb jvajb(,toju buvo pakviestas 

pats “Laisvės” laikraščio 
bosas Bimba. Koncertas 
turėjo Įvykti Lietuvių Pilie-|

kunigėliai

kad kerta
rios sėdi. Juk nebetoli 
laikas, kada airių vysku 
pams
parapijas skirti lietuvius 
klebonus. Jie ten skirs ar-,
liūs.

tą.šaną, ar.. ku'; Laisvės Choras pasikvietė
tas

d.
karo vetera

nų suruoštas lojalumo dic- 
Tą Įvyki aprašė ir vietos nos paradas. Jame dalyva- 

angliškieji laikraščiai, kitasįvo ir vietos lietuviai. Ten- 
Įsidėjo net didoką nuotrau
ką. fgruj

Klubo nariai žada nenu- mėjimas. Ypatingas dėme- knygų,

KEARNY, N. Y.

Jau Veikia “Mintis”
Tai

'eina i Balfa.

nesenai atidarytas

Vaikučiai ne- Philadelphijos lietuvių gy- 
retai temato venimo naujienų, tai uzsi-.gauna pieno, ___

t mėsą, sviesto ir skonio ne- Pi enumeru°kite 
ipažįsta. Jus esate jų vie- “Darbą ” kurio kaina, kaip 
'nintelė viltis! Kai ateis Įsakiau, už metus tik vienas 
jūsų namus aukų rinkėjai d^er}s- Tai pei .-kaitė im-

žurnalą

ka pažymėti, kad lietuvių “Minties” knygynas, kuria- su laj.ais, neatsisaky- k^te i rankas popieriaus ga-
Igruj e buvo didelis susido- me galima gauti lietuviškų įit8 (|u*.tj kįek galima di- halėlį, užrašykite savo var-

laikraščių, Įvairių ^^0 auka. Jeigu aukų da »• pavardę, Įdėkite doleri
rimti ir priversti valdybą,’sis buvo atl rei{>tas Į mažas meninių išdirbinių, labai , įnkįfjai su *aukų lapais ne- ’’’ pridėkite šį iškirptą mano

'kad ji klubo patalpų raudo-! mergaites, pasipuošusias tinkamų dovanoms, rašo-,ia^tll 'jūsų namuose, būki- rašinėli ir pasiųskite šiuo
d. vietos i liesiems nebeduotų. Apsi-tautiniais rūbais ir nešan-mosios medžiagos, gražių ,e „^jonūs skirtąją auką adfesu: “Darbas,” 636 East 

gaivalų jau čias lietuvių grupės plaka- atvirukų, gaidų, patefono£>ajfo vajaus cen- Broadway, So. Boston 27, 
Pamatysi- tus. Jų nuotraukos buvo plokštelių, rašomųjų maši-’trui *ac|resu. Liberty Fed.-l-^as?- Būsiu tiems labai 

Įdėtos j pirmąsias Buffalo nėlių, gintarinių karolių,jeraj gavjngS an(j Loan As-’dėkingas.

valyti 
senai 
me, kas bus.

reikėjo.

—V. D. mėnraščių vietas.
Eenckas Pobūvis

Bendras estų, latvių

apyrankių, saldainių ir kt.
, Čia parduodamas ir “Ke
leivis.” Priimama visų laik- 

ir raščių prenumerata. Kny-
čių Klubo svetainėj.

Kai apie tą koncertą
girdo klubo nariai, jie su- 

™I?ln!judo ir pradėjo priešintis.
Paskutiniame narių susirin
kime dauguma balsų buvo

....................... ... . nutarta svetainės raudonie-
kia pnpazint,, buvo gera n jsiems nenuomoti, bet klubo

seimininkai teisinosi, kad 
Simfonijos Orkestras, Elena!jau esą vžlu ka(, svetainė
Kupieviciūtė n ^°^na,išnuomota ir sutarties at-
Stoska. Įšaukti negalima.

Elena Kupreviciute, pr,-| Ta()a kilo sumanymas
tarmnt orkestrai. grojo |koncelt? pjketuotį. Apie 
smuiku, \ įohn Concerto L! 
minor Op. 64.

“Margučio” Koncertas

Tą pačią dieną 3 vai. po 
pietų Chicago Civi 
rūmuose Įvyko “Margučio 
žurnalo 25 metų jubilėjaus 
koncertas. Programa, rei-

Redakcijos pastaba:
Tuo pačiu reikalu parašė 

ir Senas Lietuvis. Ir jis sa- lietuvių pobūvis praėjo la- gynas atidarytas kasdien
iš_»ko, kad klubo valdyba turi bai gražioj ir jaukioj nuo- nuo 6 ik 10 vai. vakaro, 

atsikratyti raudonųjų. Jie taikoj. Kitas visų pabal- Adresas: 122 Schuyler Avė. 
turi savo lizdą Hungerft- tiečių bendras susibūrimas Tel. KE 2-9673.

sociation, 202 N. Broad St., 
FhiladeTphia 2, Pa. Telefo
nas LOcust 7-1480.”

Nutraukęs Veršio Uodegą 
Atrado Logiką

J. Gustis,

Lankėsi Mažosios Lietuvos 
Žynius Veikėjai

Gegužės 9 d. Philadelphi- 
joje lankėsi žymus Mažo
sios Lietuvos veikėjas Erd
monas Simonaitis, kuris lai- 

Lietuvių Nau- kė šv. Kazimiero parapijos

Polyna Stoška sudainavo 
kelias lietuviškas dainas. 
Grojo Chicagos Simfonijos 
Orkestras, kuri dirigavo' 
M alijošius.

Bendrai koncertas buvo 
gražus, tik, man rodos, ne
reikėjo kviesti tokio dide
lio ir brangaus simfonijos 
orkestro. Kas ji mėgsta, 
tas gali ji ir kitur išgirsti,

tai buvo paskelbta per New 
Britain radiją ir štai gegu
žės antrą prie Lietuvių Sve
tainės susirinko apie 290 

• asmenų su Įvairiais plaka
tais, ant kurių buvo para
šai : “Pavojus — raudonoji 
zona,” “Kovok su raudoną- 
įja vergija, jei myli laisvę,” 
“JAV’ yra geras kraštas—

penų leidėjas, kuris ta be-'sa|ėje Įdomią paskaitą, 
verti popierėli nemokšiškai'Svečias įrodė, kad Kara- 
pripildo savo paties paga-^jaučius ir jo sritys per am- 
mintais įvairiais šmeižtais, žius buvo lietuviškos ir tos 

klausinėja žmonių, kas';
logika.

vis
/ra

.žemesr_____ ateityje turės pri-
Mėsininkas’kjausyti Lietuvai. Tai veik- 

roškus logiką patarė ieškoti jaj palaikyti surinkta apie 
nulupto veršio uodegoje. $70. “ Er. Dirmėna*.
“Trauk,” sako J. Gustis;’------------------------ -----------
vyras stiprus, ėmė ir nutrau-j Reanlril

“Tai ir vra tavo ieš- •keikiasikė “Keleivy je.”
kurie

nebūk jo išdavikas,” ir tt. 
Einantieji Į svetainę bu

ivo ir fotografuojami. Ėjo 
Mask-

girdėti daugiau savu dainų, “n"e7^’

Prakaituoji, žolę piauni gražiame ore?
Taupyk—piausi žolę su motoru!

o mes lietuviai, kai einameltik t °^iausieji 
L T™ ,kon.<*rtus’ "?r!me!vos bernai; daugelis,

tę
nužygiavo namo. Nepasi-

’rodė ir Bimba.
Buvo ir juokingų vaizdų.

Viena raudonoji davatka 
dėl jai daromų pastabų iš
raudo ir, matyti, norėdama 

Mercy Hospital serga'parodyti, kad ji visa yra

savos muzikos,
Į koncertą buvo atsilankę

apie 3,000 asmenų.
Ten Buvęs.

Aplankykite Ligonį

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Thtre ’s me near jr»« — 
lonk for the 

"Savitiįi Bank” t
fvr Stviaft. ”

Gyvenimas yra lengvesnis su mo
derniškais Įrankiais. Jei taupai, 
gali jų įsigyti. Pasirink Taupymo 
Banką jūsų pinigams saugoti, kaip 
tai daro du iš trijų Massachusetts 
gyventojų. Dividendai padeda su
taupoma augti, o jūsų pinigai yra 
pilnai apdrausti pagal \įassachu- 
setts įstatymą.

LENGVAS BEDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

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

1



pia Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 20, Gegužės 19, 1951

■V

ras
Maikio SU Tėvu

T Kovosime Už Lietuvos Laisvę
čia skelbiama rezoliucija, ku- negirdėtą ai labai retai pa

rią priėmė Bostono ir apylinkės 
lietuviai, susirinkę 1954 metais 
gegužės 9 d. So. Bostono Mu- 
nicipal Building svetainėj pami
nėti spaudos draudimo panaiki
nimo 50 metų sukaktj:

Per 40 metų, nuo 1864 iki 
1904 metų, Rusijos caro 
valdžia draudė lietuviams 
raštą lotynų raidėmis, tikė
damasi tuo draudimu pa
greitinti lietuvių surusėji- 
mą. Bet Rusijos valdžios 
draudimo pastangos nuėjo 
niekais. Lietuvių tauta vie
ningai Rusijos valdžios raš
to Graudimą atmetė ir ieš
kojo priemonių savo kultū
rinius poreiškius tenkinti 
slaptos spaudos pagalba, 
nešdama už tai sunkius 
peisekiojimus ir daug nu- 
Kentėdama nelygioje kovo
je prieš caro policiją ir biu
rokratiją.

Lietuvių spaudos atgavi
mas nebuvo caro valdžios 
malonės parodymas, bet 
tiktai pripažinimas fakto, 
kad spaudos draudimas ne
davė lauktų rezultatų ir net 
patys caro valdininkai tu
rėjo Įsitikinti, kad tolimes
nis lietuvių spaudos draudi- 

tik dar labiau sukelia

šaulio istorijoj užtinkamą 
dvasinę vergiją.

Prisimindami lietuvių pra-Į 
eities kovas dėl savo kul
tūros ir griežtai smerkdami 
bolševikų Lietuvon atneštą 
naują, daug piktesnę negu 
carų režimo vergiją, mes 
pareiškiame, kad tik nepri
klausomas ir demokratinis 
lietuvių tautos tvarkymasis 
vėl duos mūsų tautai progos 
kelti‘savo kultūrą ir nevar
žomai kulti naujas kultūri
nes vertybes.

Šio pareiškimo dvasioje 
mes pasižadame:

1. Tęsti kovą prieš bet i 
kokią lietuvių tautai prime
tamą santvarką, kuri nesu
derinama su pagrindiniais; 
demokratybės dėsniais.

2. Kol gyvi būsime, mes j 
remsime mūsų tautos vado-!

organų užsienyje

—Sveikas gyvas, tėve! gana meldėsi, Maike?
Kas girdėt? Į —Gali būt visaip, tėve.-mas

—Blogos naujienos, Mai- Gal negana meldėsi, o gal lietuvius prieš Rusijos vai
ke.

LSS CENTRO KOMITETAS PADEDA “BALSO” ŽURNALUI

“i»arro‘ žurnalo vajų. kuris baigiasi ši mė ■ eiuii ir I S> centro Aomlelas. < ta 
matome posėdžio, kuriame las buv<» nutarta, dalyvius. Iš kairės j de-inę: V. Karvelis, 
adv. S. Briedis. V. Gervickas, K. Bielinis. J. Pulkis, .1. Kaminskas (“Dar! n’ redakto
rius). B. Spūdienė. P. Kriauėiukas, J. Buivy la-. J. Pakalka ir A. šulaitis.

vaujamų
pastangas a'.kurti laisvą, de
mokratinę Lietuvos valsty-’ 
oę ir

3. Mes, Amerikos lietu
viai. nenukisime rankų ir
visokiomis mūsų galioje t7ratūros 
esamomis priemonėmis pa-

LSS Literatūros
Fondas Auga •

negana pinigų sudėjo, nes dymą ir prieš caro patval- 
kardinolas Mimmi paskel-j^stę. 

gazie-;’oė, kad maldos ir aukos tu-’ Už
—O kas atsitiko?
—Ar tu neskaitei

tose? j lės tęstis toliau. prieš
—Gal ir skaičiau, bet ne- —Maike, aš cekavas žmo- būti

žir.au apie ką tėvas kalbi.

spaudos atgavimą

LSS 116 kuopa, Detroit, 
Mich., pirmoji Įstojo į or
ganizuotą ir suplanuotą Lie-. 
tuviu Socialdemokratu Li-1*■ I

Fondo rėmimą.
. ... __  užsimojimui vykdytidegime musų brokams ana- k išlinko ialia Lj. 

pus geležines uždangos nu- teratūros Fondo kom;sjja, 
akratrti svetimųjų jungų, kun jr ėmėsj Romi.

knjgnesių ka- sudarž draugai: B.
.zo” Keblaitienė, J. Pilka ir V.

arba. musų 
raliaus Jurgio Bielinio 
džiais, mes nemirsime. kol,

T ekstilininkai Už 
Medicinos Pagalbų

vyks Įvykdyti, parodys at
eitis. šiuo metu apie 190,- 
,000 plieno darbininkų yra

—------ . Į be darbo ir apie 247,000
Atlantic City, N. J., Įvyko (Įįrba sutrumpintas valan-

—Gazietos rašo, vaike, 
kad Italijoj, Napolio mies
te, sutirpo švento Janva- 
riaus kraujas. Tai reiškia, 
kad turėsim didelę nelaimę.

—O ką tėvas žinai apie 
švento Januariaus kraują?

—Nu, gazietos rašo, kad 
sutilpo ....

—Ar tai ir viskas?
—Nežinau, Maike. Gal 

tu žinai, kodėl jis sutirpo?
—Ne. tėve, jis nesutirpo. 

Jis kaip buvo sudžiūvęs, 
taip ir tebėra.

—Sakai, sudžiūvęs?
—Taip, sudžiūvęs.
—Nu, tai kokiu spasabu 

jis galėjo sudžiūti?
—Apie tą kraują, tėve, 

yra sukurta šitokia pasaka.
akcma. kad apie 1650 me

tų argai Benevento vysku
pui Januariui buvo nukirs
ta galva. Jo kraujas dabar 
esąs laikomas tam tikroje 
taurėje Neapolio katedroj.
įprantama, per toki ilgą 

laiką jis turėjo sudžiūti. To 
vyskupo galvos nukirtimui 
paminėti tenai kasmet lai
komos iškilmingos pamal
dos. Susirenka tūkstančiai 
dievobaimingų žmonių ir 
karštai meldžiasi. Kunigai 
sako karštus pamokslus. 
Daromas didelis biznis. Ir 
žmonės tiki, kad karštai 
jiems besimeldžiant ir gau
siai aukojant, tas sudžiūvęs 
vyskupo Januariaus kraujas 
vėl atgyja, ištirpsta, pasida
ro skystas. Bet ši syki kaž
kaip atsitiko, kad kraujas 
neištirpo. Jis kaip buvo 
sausas, taip ir pasiliko. 
Tamsūs žmonės nusigando. 
Mat, jiems yra Įkalbėta, 
kad jeigu tas kraujas kada 
nors neištirps, tai visiems 
bus blogai

gu

tekstilės pramonės darbi-
ninku unijos konferencija,'___
kurioj dalyvavo apie 1,500 .
atstovų. \i\.aip

Prieš kelerius metus šitoj 
glamonėj dirbo apie l,300,-(
000 darbininkų, o šiandien (jų 
ju bėra apie 900,000, be to' j>euther

kovoti
Su Depresija

įrutavieius.
50 metų lietuviai uk'Uo’l Suoruoštas Literatūros
dėkingi pasišventu- Pf e lb Lie";Fondo naudai vakarėlis da

maskoliai arba kitokie oku-

spaudos darbinin- 
rasto platintojams

todėl norėčiau žinoti, siems 
ar yra kas matęs, kad tas'kams,
kraujas tikrai ištirpsta? 'knygnešiams ir mūsų tėvų

-Tikintiems žmonėms,’kietam užsispyrimui nepri-
tėve, matyti nereikia. Ku-imt,‘ ?'et,n?° okupanto per 

mokyklas ir kitas valdžios

tuvo?

SLA VADOVYBĖ

vė $116.33; LSS 116 kuo- 
pa pridėjo iš savo iždo 
$12.42. Atskiri draugai au- apie 200,000 dirba sutrum-

prezidentas \Valter 
tekstilininkų kon

vencijoje išdėstė, kas turė-
NFRASIKFITf''^®' $10’ P° —pintas valandas. Sumažėjo, Įų būti (jaiOma, norint sėk-

noinDiiDjy Sirutavičius. A. ir M. aišku, ir unijos narių, jų mingai kovoti su depresija:
per o00,- pakeiti mokesčiais neapde-šiandien turima

000. 5 pač daug dai binin- (iama sumą nuo $600 iki
kų nepriklauso unijai pietų §soo; pakelli mažiausį atly-
įmonėse. ginimą (dabar jis yra 75

Konferencija be ko kita '

iStrazdai ir J. Kirtiklis; po
žinai -i5ta^as peršamo rašto. I Jau paaiškėjo SLA vado-J$i—ą Kulešienė ir K. Na- 

Kazimi įa ' Minėdami nemaža lietu- vybės linkimų duomenys.Įva§aitis 
azimieią. kuit-arįnj laimėjimą,! Dabartinis prezidentas K. Į Atskiru Literatūros Fon-

•spaudos atgavimą, kartu tu-Kalinauskas gavo 2,275 (į0 ]apu Xr. 5 P. Bronskis 
landas, iš jo plaukė stebė- rime ^kreipti visų lietuvių balsus, o W. Laukaitis—.surinko; V. Gumbrys auko-

malonus kvapas, 0 viso pasaulio demesH da-1,186 balsus. Tuo budu,jo L. Vismanas-$3, po ^.cialines apsaugos pasajpą, 
Kazimieras švpsoiosi, bartinę Sėtuvių tautos buk-pirmininku palieka n toliau.$2—I. Idelevičius. A. Simo-mą nori dar labiau sugadin-statvti benį 2 milionus nau-

nigas pasako, kad ištirpo, 
ir jie tiki. Juk tėvą 
pasaką apie šv 
Žmonės tiki, kad po 120 me 
tų. kai jo grabas buvo ati

tinai 
pats
Kaiį) vos tik užmigęs jauni- 
Kaiiis. O paklausk, ar via 
liudininkų, kurie būtų ga
lėję tai paliudyt? 
žmonių nebuvo ii- nėra. Bet 
davatkos vistiek tiki, kad 
po 120 metų Kazimieras 
grabe juokėsi. Panašiai 
ir su tuo italų vyskupo krau- * 
ju: niekas nematė, kad ji 
tikrai suskvstėja, bet tikin-i^

kad'toks stebuk-;nlnka1’

lę naujojoj, rusų carų ainių Kalinauskas, 
okupacijoj, kur lietuviškas Vicepirmininku per 
raštas lotynų raidėmis dar tas P. Dargis, gavęs 2,513! j Vitas, 

Tokiu n®ra draudžiamas, bet kur balsų. A. S. Trečiokas te- Lungvs, V 
; visoks spausdintas žodis gavo 908 balsus, 

yra pajungtas okupanto in-' Sekretorium pasilieka Dr. 
teresams ir tarnauja nau- M. Vinikas. Jis gavo 2,06-4, 

vra -k)S okupacijos garbinimui, o E. Mikužiūtė 1,365 balsus.
Laisvos spaudos ir laisvo’ Iždininku lieka K. Gugis, 
žodžio pavergtoje Lietuvo- gavęs 1.625 balsus.

nėra. Plunksnos darbi- gužis gavo 1,270, A. Čap-’^ 
bolševikiškos oku- likas 548 >a!sus.

1 Iždo

centai, net
Jis yra

visos unijos rei
so-griežtai pasisakė prieš tuos, kalauja $1.25), pakelti s 

kurie lalt-Haitley įstaty- cįabnės apsaugos pašali

inaitis: po $1—V. Ogilvisjti ir 
•į-ink-lK. Zaikauskas, T -------  '

pnes gydytojų draugi- ju namu, 345,000 nauju kia 
s pastangas trukdyti.Y, -u-

t\arkvti medicinos teikimą
J. Stosys, jo

A. Armalis.
Gaivelis, A. Zo- taip, kad jis būtų 

vė, A. Juzėnas, A. Star, mt 
Vacys, E. Polys, M. Durno- gui.

ių mokyKioms, 800,000 
- naujų lovų ligoninėms, tęsti 

prieina- nauju keliu tiesima ir tt. 
ir neturtingam žmo- Ta patf jis kartojo ir 

VVashingtone CIO sukvies-
nis, P. Li onskis, A. Kveda- Komei encij<i pabiėžė d i- konf erencijoj nedarbo
ras ir dvi pavardės neiskai- dėl: reikalą organizuoti dar rejkaiu £ja įks (|ar sakė, 
temos; J. Pusdešris 50c; neorganizuotus darbinin-kafj

S. Ge-J{)0 25c—Zilinis, Sirvinskie-kus. Vienas pagrindinių 
nė ir viena neišskaitoma pa-tekstilininkų reikalavimų:

Tad pasai minėtą federalinė vyriausybė turi 
{sudaryti komisiją iš unijų, 
joarbdavių ir visuomenės at- 

sia suma Literatūros Fon- stovų, kurios uždavinys bū- 
das gavo ir šiuo taria drau- tų Įvesti 35 valandų darbo ateinanti lapkriti 
gišką padėkos žodi vajaus savaitę vieton dabar esan- 
orgamzatoriams: kuopos’čios 40 valandų ir atoslūgio be(jarbįu ej]es
nariams, komisijos daly- metu uždrausti trečia die 

ypatingai pasidar-
fondo naudai, ir.

dirbtai vilnai

vardė.kSb tik ae-1^0?^1^?“. yra paver-1 Iždo globėjais perrinkti :Įlap, su(iėta $30.25.
me: ji, Kažkodėl neįvyko.!511. valflzl°? lntele51Į įtsto-,-1. Maceina, gavęs 2,16, ,y Viso kartu $186.

vais ir turi savo kūrybines A. Devenienė, gavusi 2,104 
<ai |jė£as skilti svetimos, jėga balsus. Kiti kandidatai ga- 

tautai užkartos vo balsų: S. Briedis T,033, 
valdžios garbinimui ir jos -J- Arlauskas 623, S. Budvi- 
tikslų aukštinimui. |Ls 425 ir V. Bukšnaitis 265.

_ | Daktaru kvotėju perrink-
Totalitarinės bolševikų tas Dr s Biežis? 2

galva buvo nukirsta. Ar tas diktatūros sąlygose lietuvių 24i į)alsa Kiti kandidatai 
tauta dabar pergyvena gavo ba]s‘u; Dr A šliupaitė 
daug sunkesni kultūnnĮ644 ir f,,. p Zaiatorius 
jungą, negu spaudos drau- 53^
dimo metais, kada rusiški! ____ ____________
žandarai stengėsi primesti!
lietuviams savo raides, bet NAl’JA •KNYGŲ LENTYNA
visgi nebuvo pasimoję dik-! --------
tuoti lietuviams kiekvieną1 VLIK'o leidžiamos “Knysrų 
jų spausdinama ar tariamą Lentynos' < m. Nr. 1-2 (sau- 
žodi. Bolševikiški tironai mėn.) jau pasirodė.

' pralenkė savo pirmta- Pr<>f' Dr v Macia"° laipsny

ir dėlto jie nusigando.
—Tai tu, Maike, saKai.U." . ~

kad tam italjonų vyskupui be UV1Ų 
buvo nuimta galva. Aš gir
dėjau. kad ir Lietuvos pat
ronui. šventam Stanislovui,

Eisenhov.erio vyriausy
bė tik šneka apie tą, bet 
nieko nedaro ir tas yra dėl 
to, kad vyi iausvbėj sėdi 
“stambiojo biznio maži 
žmogiukai ’ ir kad nedarbo 
klausimą galima išspręsti 

pasiuntus
kelis tuzinus politikierių i

teisybė?
—šventas Stanislovas, tė

ve, nėra joks Lietuvos pat
ronas. Jis buvo Krokuvos 
vyskunas ir lenku karalius•/i «.
Boleslovas užmušė ji prie 
altoriaus mišias laikant.

—Sakai, karalius užmušė 
vyskupą?

—Jaip. tėve.
—Tai kaip tas galėjo at

sitikti? Ar jis suvarjavo 
JO?

toli

nos pakaitą (shift). Kon-'
Perenei ja mano, kadw neaj)-Lllljose 

turi būti pa-l _____

viams, 
bavusiems
.isiems aukotojams.

I SS Detroito kuopa tuo naikintas muitas, kad valdi-; Amerikoj jų Įtaka maža. 
savo žygiu pirmoji atžymė-lnius užsakymus turinčioms jš viso komunistai savo ita- 
>o spaudos uždraudimo su-P’irbtuvėms būtų nustatytas koj teturi 11 uniįu Iš 
kakti. ‘ * ...............

K. Bielinis,
Fondo Fin. Sekr.

Į.... .nu, vn..- u u.-koj teiun 11 unitu, is ju
visam kraštui vienodas ma-didžiausia United’EIectrical 
šiaušias atlyginimas. jVVorkers, kuriai priklauso

TAI BENT PIRKLIAI |

—Tarp Krokuvos vysku
po ir karaliaus Boleslovo, 
tėve. ėjo labai pikta kova 
dėl dvaiu ir kitokių turtų, 

gali išsiveržti! Vyskupas valdė didelius lo- 
V’ezuvijaus ugniakalnis irlbius ir nemokėjo karaliui 
užpilti miestą ugnimi, arba-jokių mokesčių. Karalius 
gali kilti ligų epidemija, ar
kitokia nelaimė.

—O kitais metais ar jis
ištirpdavo per tokius atlai-
c us.

1 et
kad seniau ištirpdavo.

—Tai gal jie ši syk

Aš tam netikiu, tėve; 
religingi žmonės tiki.

ne-

užsispyrė didesnius dvaims 
iš vyskupo atimti. Jis tvir
tino, kad bažnyčia neturi 
teisės grobti valstybės tur- 
‘u« res jos karalystė dan
guje. Vyskupas Boleslovą 
užtai iškeikė ir ekskomuni- 
kavo. Uždraudė jam net
bažnyčion vaikščiot. Tada tis.

pr
'apie 40U General Electric 
j bendrovės darbininkų, bet 
ir tos bendrovės darbinin- 

komunistu itaka ma-
Fo Siekia

Plieno Darbininkai kuose 
-------- žėja.

Plieno pramonės darbi-’ TikTarybų Sąjungoj visa 
prekyba yra valstybės ran
kose: visas kainas vyriausy
bė nustato.

štai Tarybų Sąjunga Iz
raely pirko apelsinų mokė- 
iama po 2’ 2 centų, už kiek
vieną. o pardavinėjo po 45 
eentus. Vadinasi, parduo
damąją kainą pakėlė beveik 
29 kartu (1800';). Taip 
prekiauti kiekvienas mokė-

apie Dr. J.cai-u zanriarus Jie ■ . aulio knygas Penn-
, . . . . L .. jsylvanijos Universiteto biblio-pralenke juos visais zyilgs-itekoje m-ti svarbiausieji 

mais ir ypač toli pralenkė|veikalai i periodika. Knygų

kūnus.

kultūros srityje. Įvesdami bibliografių.
leidiniu

Boleslovas atėjo bažnyčion, 
kai vyskupas laikė mišias, 
ir prie altoriaus kirto jĮ kar
du. Vyskupas susmuko ir 
mirė. Nors jis žuvo piktoj 
kovoj už žemiškus turtus, 
popiežius Įrašė jĮ šventųjų 
sąrašan kaip “kankini už 
tikėjimą.”

—Sustok, Maike. Man 
baisu tokių istorijų klausy-

e aprašyta 30 nau
ju leidimų ir nurodyta 14 re
cenzijų apie as knygas. Perio 
dikos straipnių bibliografijoje 
surašyta 289 straipsniai. Lie
tuvių Rašytojų Draugijos val
dyba patarė savo nariams už- 
siprenumer , ti biuletenj. Per 
eitais metais tą pat patarė sa
vo nariams ir Lietuvių žurna- tų. 
listų Sąjunga. Prenumerata) 
1954 metams JAV ir Kanadoje*
—$1.50. visur kitur tik vienas | Laikraštis tai ugnis ir j 
doleris. Adresas: IJthųanian ta ugnimi sudeginsime ru-būdu būtų užtikrinta pasto-
Bibliographic Service, 602 Ilar- sus 
vey St.. Dnnville. 111. i

Lietuvos žemėje.
—Jurgis Bielinis.

Pacifiko pakraščio 
darbininku tarpe jų 
nepasikeitė.

ninku unijos atlyginimų po- uostų 
litikos vyriausias komitetas Įtaka 
posėdžiavo Pittsburgbe ir Visos tos 11 unijų yra 
nutarė derybose birželio 30 pašalintos iš CIO 1949 ir 
d. pasibaigiančioms sutar- 1950 metais.
tims pratęsti stengtis išside- --------------------------
rėti: kad darbdaviai mokė- Už 35 Valandų Savaitę
tų visas gydymo išlaidas/ --------
kad pensijos, iškaičius ir so- Vis plačiau ir plačiau 
cialinio draudimo, būtų pa- darbininkų tarpe keliamas 
keltos iki $150 (dabar yra 35 valandų savaitės klausi- 
$100), kad valandinis atly-mas.
ginimas būtų pakeltas bentj--------------------------
10 centų, kad tuo ar kitu

vus metinis atlyginimas.

Unijų Atsargos
Apskaičiuojama, kad 

Amerikos unijos turi apie
Kiek tų reikalavimu pa-pusantro biliono turto.



BOSTON

POVILAS VIŠINSKISaejas spnriasi. Ginčai daz-išliaužta paviršium, o paši
nai baigiasi ir rimtais susi- sukimuose—tikra makaly- 
kibimais. Nugali dažniau-nė, bet ne arimas. Tas pats 
šia stoties viršininkai, nes ir piaunant—vienur varpas 
ten sėdi daugiau rusų ir ge- nuskabė, prinokusius javus 
resnių “parteicų.’r išbloškė dirvoje, kitur ne-

Stotis visai nesidomi savo paliestą juostą paliko ir tt. 
darbo kokybe, jai svarbu Rūpestingesni kolūkių ve- 
išpildyti savo planą. Todėl t ėjai tų stočių patarnavimų 
jų darbus pamačius, verčia kratosi, bet be jų negali ap- 
už galvos tvertis. Sakysim, sieiti, nes neturi nei savų 
arimas. Kur griebta, kur mašinų, nei pakankamai 
ne, tai giliau, tai vėl nu- arklių.

nėra, kad tuo būdu minis
teris pasielgė neteisėtai, tai
gi jis turįs Maciejauskiui 
grąžinti visus su ta konfis
kacija susietus nuostolius— 
iš viso porą tūkstančių rub
lių.

Tais pačiais metais Kur
šo gubernijos policija buvo 
leidusi Mintaujoj išspaus
dinti lietuviško vaidinimo 
afišą lietuvių raidėmis. 
Tuomet P. Višinskis pavedė 
Joniškio batsiuviui Jurgiui 
Brijūnui tas afišas išlipdyti 
Joniškyje, pareikalavęs, 
kad tuo atveju, jei policija 
ji už tą “nelegalų” darbą 
sulaikys, kad jis jai būtinai 
nurodytų Višinskį, kaipo tą 
asmenį, kuris tas afišas pa
vedė klijuoti, kad tuo būdu 
policija galėtų Višinskiui 
bylą iškelti.

Taip ir įvyko. Višinskis 
patrauktas taikos tei-

\ arpo oendraoarbis, uolus draudžiamo 
sios spaudo*, platinimo organizatorius, 
la.. .ėjį 1 tusi jos aukščiausiame teisme

. . uel spaudos draudimo.

rauskas (Zarasai), Justas 
Paleckis (Joniškis), Anta
nas Remenčius (Kauno

pareiškė norą vyk-i™estas>- Kar“*“ Didžiu1^ 
r J Grosmanas (Kauno ap.),

Juozas Bulavas (Kėdai
niai), Matrona Polikarpova 
(Klaipėda), Jadvyga Že- 
melytė (Kretinga), Peliksas 
Bieliauskas (Mažeikiai), 
Mečys Gedvilas (Mariam- 
polė), V. Augustinaitis 
(Pabradė), Jonas Macijaus
kas (Panevėžys), Vladas 
Niunka (Raseiniai), Sofija 
Salagubaitė ( Rokiškis), 
Vaclovas Dzemisevičius 
(Tauragė), Bronius Rušas

2,000 Jaunuolių j Sibirą

Pasak vilniškę “Tiesą,” | 
daugiau kaip 2,000 jaunųjų 
patriotų
ti “įsisavinti naujųjų že
mių,” tai reiškia, kad dar 
2,000 jaunų lietuvių išvaro
mi į Sibirą, nors, pačių ko
munistų žodžiais, ir Lietu
voj dirvonuoja šimtai tūks
tančių hektarų derlingos že
mės.

Lietuviai Sportininkai 
Muša Rusus

Lietuviu Karas su MaėkcL; s 
Už Suvo Spaudą

Lietuvos krepšininkai nu- 
alėjo visus Tarybų Sąjun

gos krepšininkus ir laimėjo 
čempiono vardą. Antra vie
ta teko Maskvos, trecioji 
Gruzijos, ketvirtoji Estijos, 
penktoji Latvijos krepšinin
kams.

g

Vistaneckis Šachmatų 
Čempionas

Lietuvos šachmatų čem
piono vardą iškovojo Vista- 
neckis, antroji vieta teko 
Mikėnui, trečioji Čukajevui.

Kelerius Metus 
Mėšlo

Neveža

(Tęsinys)
o

kovos dalyviams tuo laiku 
kiekvienas lietuviškas spau
dinys, kokio jis turinio be-

(Telšiai), Sofija Bartuškie-j Lietuviškų knygų spaus-būtų, buvo vienodai bran-
nė (Trakai), Juozas Petke- dinimui Prūsuose prasidė- gus—nemaža buvo tokių at-pat pradžios bandyta iš-apie 50 raidžių, tuo būdu 
vičius (Lkmeigė), Kazys jus ir paplitus jų gabenimui vejų, ypač paskutiniame naudoti ir įvairias legalines įrodinėdamas, kad lietuviai buvo
Liaudis (Utena), Antanina per sieną ir platinimui vie- spaudos draudimo dešimt-priemones. Pačioje Lietu-turi du kaltus tiek skirtin-sėjo teisman. Pasiėmęs Vi- 

visame krašte, metyje, kada kunigas būda- Voje neturėdami beveik nei!gų garsų, negu rusų raidyne1: šinskio bylą vesti Šiaulių 
nuo 1868 metų vo baudžiamas, susekus po- vieno, kad ir mažiausio ga-'yra raidžių. Paskiau įvai- advokatas, didelis lietuvių 

rusų valdžios licijai jį platinant greta Ūmumo kokį lietuvišką riais būdais, nevengiant ir prietelius Krečinas, sąmo-

Averlingienė (Šiauliai) 
O. Puteikytė (Šakiai).

ir nu kartu 
maždaug

ir

Vilniaus radijas skun
džiasi, kad “yra kolūkių, 
kurių mėšlas neišvežamas 
eilę metų,” o pagal planą 
juk yra nustatyta, kiek ve
žimų reik išvežti. z

Pešasi Savo Tarpe
Mūsų skaitytojai žino, 

kad komunistai ir Lietuvoj 
įrengė mašinų - traktorių 
stotis. Jose yra įvairios že
mės ūkiui reikalingos maši 
nos (ariamosios, plauna
mosios ir tt.). Kolūkiai tas 
mašinas

prasidėjo
tarnų kova su knygnešiais, maldaknygių ir kitos kata- spaudinį išleisti, gyvenę piniginių kyšių, veikiama ironingai patepė prieš bylą tei- 
knygų platintojais ir skaity- likiskos spaudos ir visai ki-*Kusijos valstybės ribose už aukštoji lietuvių apgyventų sėją, kad tas Višinskio ne- 
tojais. Pradžioje bandyta tos, negu jo, politinės ideo-iLietuvos sienų lietuviai vis'kraštų administracija ir tuo išteisintų. Teisėjas nubau-
vieną kitą tokį platintoją logijos literatūrą, ar vėl mėgindavo tai kovai išnau- 
patraukti vietos taikos tei- kitas koks uolusis socialisti-(doti faktą, kad daug kur

būdu į 
pabaigą

spaudos draudimo dė 
kai kurie vietiniai ne

Višinskį nedidele pinigi- 
pabauda, bet to buvo

sėjo teisman, bet greitai nės literatūros platintojas *už Lietuvos ribų adminis-(gubernatoriai ir iš dalies permaža, kad galima būtų 
nuo tos baudimo priemo- nukentėdavo už pagautas nacijai nebuvo žinoma,'generolai gubernatoriai pa-; bylą ligi senato prastumti, 
nės atsisakyta, kada paais- pas jį maldaknyges ir kitas į kad lietuvių spauda esanti Į ruošia valdžiai pranešimus Buvo paduota apeliacija

samdo, kai jiems! kėJ°» kad teisėjai nebesu-lietuviškas tikybines knygų-uždrausta. Tuo būdu. or- (kartais ir pačių lietuvių aukštesnei teismo instanci- 
i—Lr i.ri.„(randa istatvmo. kuriuo iie tes. O natvs knygnešiai nocVntini.ima namnėtnei Vnnunss iroriiJ ioi iv ,eikia arti, kulti ar kitus(ran<^a lstatymo, kuriuo jie tes. O patys knygnešiai(ganizuojant paskutiniame paruoštus), kuriuose įrodi-jai, ir prieš pačios bylos 

darbus dirbti. Tos stotys'f a^l4 ,tU°,S ‘‘nusikaltėlius”.bendrai gabendavo ir pla- dešimtmetyje įvairius vai-jnėjo, kad lietuvių spaudos’svarstymą teisėjai buvo ge-
nuo kolūkių visai nepriklau
so. Jų vedėjai dažniausia 
yra rusai. Jose yra politi
nis skyrius, kuris leidžia 
laikraštėlį; prie jo veikia . . .
agitacijos grupė, kurios na- platintojus, pagautus 
riai nieko nedirba, tik

nusikaltėliu
bausti, kadangi spaudos už- tindavo kiekvieną lietuviš- 
draudimas buvo paskelbtas ką spaudini, kokį tik gau-

valdžia pasie-’rokai pavaišinti tuo tikslu, 
ir tuo laiku kė visai priešingų tikslų, ne kad išneštų sprendimą, kū

ne įstatymu, bet vien tiktai davo Mažojoj Lietuvoj nu-j priklausančiai Kuršo guber-’tik juo nepašalinusi lenkų'riuo Višinskis būtų didesne 
Įsakymu, tai ir taikos teisė- sipirkti. Taigi visiems spau- nijai Palangoje, tų vaidini-Įtakos lietuviams, bet at-!pinigine bausme nubaustas.

mų ar ir koncertų afišos,'virkščiai, ją sustiprinusi,! Ir tai pavyko ir pagaliau 
bilietai, programos buvo nes, esą, negalėdami savo'net per tris instancijas bylą

jai pradžioje tokius knygų dos kovotojams ne tiek ru
su pėjo tai, kas tame ar kita- 

turinio knygomis, me lietuviškame spaudinyje
Įkioja pašaliais, klauso, kasiiSte?sin<ia™. *r nu0 atsako-buvo parašyta,- bet tai kad 

-!ka kalba, ir kam reikia pra-i"1?1*® atleisdavo Tuomet čia turėta reikalo su irtu- 
Tai veltėdžiai, ku-gnebtasi S’Tnai admimstra-viskuoju spaudiniu, hetu-

na , . .
slan-nekalt0

dinimus Petrapyiyje, Rygo-'uždraudimu 
je, Mintaujoje

spausdinamos lietuviškomis knygų spausdinti, lietuviai 
raidėmis, nes tiems spau- griebiasi lenkiškų. O iš ki-

piastumus, ji pasiekė ir se
natą, kuris 1903 metais to-

diniams spausdinti nereikė-.tos pusės, toji rami lietuvių kiais pat, kaip ir Maciejaus-
cenzūros leidimo. Juos ūkininkų tauta, dėl to pa

Lietuvos “Atstovai” 
Tautybių Taryboj

Kiekviena Tarybų Sąjun 
gai priklausanti respublika
turi 25 “atstovus” Tautybių 
Taryboj. Tai,
Amerikos senatas. Lietuvą 
toj taryboj dabar atstovau
ja (skliauteliuose pažymė
tos rinkimų apygardos): 
Antanas Venclova (Aly-

neša Tai veltėdžiai ku- 8 giyimi «*uimnis)u«»-viskuoju bpauuuuu, neiu- 10 cenzūros leidimo. Juos UKininhų tauta, oei to pa
iuos gauna maitinti ’kolū-:cinh* Priemonilb pasinaudo- viškomis raidėmis išspaus- duodavo vietos policija. (ties uždraudimo visa nusi 
- L , • • ! liūs generolu - cubematoriu dintu. taicri iau ne vien sa- is7£_is77 motule Patmi'statė nripš valdžia ir surenelyginant, kio darbininkai.

Kaip visos ištaigos, šitos . x ... 
stotys taip pat turi savo pia- nistracinia1’ 
nūs: arimo, plovimo ir
Planus reik išpildyti, sakv- 

reik išarti aii - sim.

įjus generolų - gubernatorių dintu, taigi jau ne vien sa- 
gubernatorių teise admi- vo turiniu, bet ir vien ta 

be teismo, lietuviška išore valdžiai 
tt (bausti kiekvieną asmenį, priešingą.

'■nusikaltusi kokiam valdžios Neturime tikslios nuken-

metais Petrui statė prieš valdžią ir sure- 
išiui pavyko Petrapily-(voliucijonėjo. šiuo požiū- 

je cenzūros leidimu išspaus-;nu ypač reikšminga buvo 
įdinti lotyniškomis raidėmi.<1899 metais švietimo minis 

tų visų pranešimų

1876-1877 
Vileiš

i sany- - penketą lietuviškų populia-jtenjos * . .
nupiauti isakymui ar Potvarkiui- Tos tėjusių už lietuvišką spaudąirjų knygelių (šeštą—tikybi- paruošta santrauka, kurią 
t 'bausmės buvo labai įvairios statistikos, tačiau bendrasis nę_ išspausdino dominiko-(valdžios pavedamas buvonę—išspausdino 

nai). Tačiau cenzūra greiti parašęs, 
ei-! Mašioto

tus), Agota Januškienė nustatytą žemės plota. Sto , x
(Biržai), Viktor Denisov ties vedėjas reikalauja iš'~P'adedant keuų d.enų ar per 40 metų ji) skaičius toli
(Vlniaus miestas), Juozas kolūkio vedėjo pradėti dar-lk?1,u; areštu ir ba.-prašoko tukstent) asmenų. apslzlūrejo, ir jau visa
Vildžiūnas (Vilniaus' mies-ba «al kaip tik tokiu metu.!?lant.fstrem.mū is Lietuvos žymią jų dali sudarė nu-|,ė tuo pačiu laiku paruoštų lietuvių, latvis Vįssendorfas mą.

. ‘ 1 Rusiją ar į Sibirą. bausti įsremimu iš Lietuvos kitu knygeliu nebuvo iš- ir kur visi skelbiami faktai cioj

patariamas Prano 
ir kai kurių

tas), Jozefą 
(Vilniaus ap.),

Tuszewska kuris kolūkiui 
Kipras Pet-Šis nesutinka.

netinkamas. 
Stoties ve

Skaitykime Vertingas Knygas!
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 

parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ................................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių Įta
ka pakenkė lietuviu tautai, 250 puslapių 2.50

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

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

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

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
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 kraštb lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ............................ $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS

Teismo atsakomybėn Į įvairias tolimas Rusijos 
traukta daugiausia vien tik šiaurės ar rytų gubernijas 
už knygas ir kitus spaudi- ar ir į Sibirą. Jie tai ir bu- 
nius, kuriuose buvo randa- vo daugiausia tos lietuvių 
ma ne vien draudžiamas kovotojų už savąją spaudą 
raides, bet ir draudžiamą, armijos žymiausieji karei- 
prieš valdžią nukreiptą tu- viai. Ir toji kova taip bu-' 
rinį. Pirmoji tos rūšies by- vo giliai įėjusi į jų kraują, 
la buvo iškelta 1870-1871 kad kiti jų, bausmę atlikę 
metais kunigų ir pasaulie- ir savo kraštan grįžę ar su- 
čių sudarytai organizacijai gebėję iš ištrėmimo pabėg- 
specialiai vyskupo Valan- ti, vis viena ir toliau tą pa- 
čiaus Prūsuose išleistoms ti- čia kovą už savo knygą tę- 
kybinio - politinio turinio sė, nekartą vėl pagaunami 
knygutėms platinti. Šioj ir nubaudžiami.
pirmoj byloj dėl lietuviškų Kovoje už savo spaudą 
spausdinių net 8 asmenys Jietuviai neturėjo jokių tal- 
buvo ištremti į Sibirą. kininkų—visa kova buvo

Ilgainiui, ypač paskutinia-,vedama vienų tik lietuvių 
jame spaudos uždraudimo pajėgomis. P>et rusų valdžia

kitų knygelių 
spausdinta.

Per visą spaudos uždrau
dimo laiką plačiai išnaudo
jama ir rusų aukštųjų mo
kyklų ir kitų mokslo įstaigų 
teisė savo leidinius spaus
dinti be cenzūros priežiū
ros. Tiesa, 1868 metais ku
liam laikui toji jų teisė, 
kiek tai lietė spausdinimą

buvo taip parinkti ir sugru
puoti, kad jais būtų galima 
patį uždraudimą sugriauti, 
nes jis esąs rusų valstybei 
ir tautai ir politiniai ir eko
nominiai (išleidžiant Ma
žojoje Lietuvoje spausdina
moms knygoms dideles su
mas) ne vien žalingas, bet 
ir pavojingas.

Greta anos akcijos Lietu-

kį, motyvais Višinskį ištei
sino. Taigi aukščiausioji 
Rusijos teismo Įstaiga for
maliai pripažino, kad spau
dos uždraudimas esąs vien 
administracijos prasimany
mas ir sauvalė.

Tuo būdu toji legalinė 
kova, greta anos nelegali- 
nės, ir nulėmė ir paties 

kitų spaudos uždraudimo liki- 
Tuo pačiu laiku ir pa

čioje Rusijoje padidėjus re-
voliuciniam sambrūzdžiui, 
vyriausybė ir buvo pagaliau 
priversta kapituliuoti ir 
1904 metais balandžio 24 
d. (naujuoju stiliumi gegu
žės 7 d.) lietuvių spaudos 
uždraudimas buvo atšauk
tas ir buvo leista lietuviams 
toliau savo raštus spausdin
ti tokiomis pat sąlygomis, 
kaip ir kitoms Rusijos ver- 

tautoms.
lietuviškomis raidėmis, bu
vo suvaržyta, bet ir tas su-Koje, ypač paskutiniame de-į^J°Je.. esančioms 
varžymas 1880 metais bu-'šimtmetvje, vedama nlatii mctu lietuvių tau-
vo atšauktas. Ir

jcenzūią aplenkė __ ____ o_  __ ___________ _ _______
kos dainos, ir žodynas, iriapie būtinumą grąžinti lie-li,?ie’^vi^-i°. 
eilė kitų leidinių. (tuviams teisę savo knygas ~

* tuo būdulakcija už tai, kad valdžiosį^ kova spaudą pa-
ir A. Jus-sueigos darytų nutarimus,Į'eikalavo daugybės aukų ir

skaudžiai sulaikė normalų

636 East Broadway So. Boston, Mass.

Kiekvienai progai pasi
taikius, įvairūs aukštieji 
kataliku bažnyčios, atstovai

dešimtmetyje, tokių bylų greitai gavo talkininkų irj(prel. Daugėla, vyskupai
vis
nes

daugiau atsirasdavo, už savo valstybės sienų, bū-jBeresnesvičius, Paliulionis, .kad 
ir vien

spausdinti lietuviškomis rai
dėmis. Tie nutarimai ypač 
smarkiai paveikdavo admi
nistraciją, nes ji čia matė,

kovoje už spaudą ne 
lietuvių šviesuomenė 

lietu-
ir pačios platinamosios tent Prūsuose, kur pabūgusiĮBaranauskas), o kartais 

lietuviškos literatūros pobū- nelegalinės lietuvių spau-iusams įtakingi dvarininkai J dalyvauja, bet ir visa 
dis žymiai pakitėjo, nes žy- dos įtakos ir Mažosios Lie-!(Pav- Uoginskis) įteikdavo vių ūkininkų visuomene 
mioji jos dalis buvo dau- tuvos lietuviams, vokiečių;vyriausybei Įvairius memo-
giau ar mažiau politiniai— administracija jau labai; landumus, kuriais stengta- 
prieš valdžią — nudažyta, anksti pradėjo bendradar-įsi vyriausybę įtikinti, kad 

ypač išgarsėjo 1897 ir biauti su rusų policija, sek- tas nelemtasis spaudos už- 
metais žandaro Von-'dama knygnešius, knygų draudimas esąs žalingas ne

'lietuvių kultūros plėtimąsi, 
bet kartu ją ir subrendino 
—kaip tik tuo laiku tauta 
suprato savo vieningumą, 
nuspėjo savo kelius į ateitį 
ir politiniai subrendo. Tuo 
laiku, ypač paskutiniajame 

ędspaudos kovos dešimtmety- 
'je, ji pradėjo formuluotilųtokio fakto ji neturėjo ne

Rusijoje, bet ir kituo-tuos, sa™ .politinės kovos 
nukariautuose kraš-t,kslus’ kune P° keliolikos

Čia 
1900
siackio iškeltos 
bylos, kuriose 
ypač daug lietuviu

“Sietyno”,platintojus, lietuvių laikraš- 
nukentėjo čių redaktorius ir bandyda 
”” inteli-;nia įduoti juos rusų 1 '

vien lietuvių tautai, bet net 
ir pačiai msų vyriausybei, 

admi- Stengtasi ir kitais būdais
gentų. Šiaip gi, baudžiant (nistracijai ar priversdama‘valdžią įtikinti, kad tos ru
knygil platintojus, nebuvo įjuos Prūsus apleisti. Dėl 
daroma skirtumo tarp at-;to jau 1884 metais tuo lai- 
skirų luomų ar profesijų ku “Aušrą” redagavęs J. 
asmenų—ūkininkas ar dar-!šliupas turėjo pasitraukti į 
bininkas, pasaulietinis inte- Ameriką, paskiau panašiai i kalbos garsų. Tarp kito ko sėto 
ligentas ar kunigas tuo po-|pasielgta su P. Mikolainiu-' 
žiūriu valdžiai visi buvo Iv-Noveskiu ir kitais.
gus ir buvo vienodai bau-’ 
džiami. Tuo netenka ir ste-l 
bėtis, nes ir patiems tiems!
visiems platintojams il

vien 
se rusų 
tuose.

1900 metais A. Macie
jauskiui išspausdinus Pet
rapilyje Lietuvos žemėlapį 
su lietuviškais parašais lo
tynų raidėmis, jis vidaus 
reikalų ministerio įsakymu 
buvo konfiskuotas. Tuomet 
Maciejauskis iškėlė minis- 
teriui senate bylą dėl netei- 

ir jam 
tuo būdu nuosto

lių. Ir 1902 metais toji 
aukščiausioji anais laikais

sios raidės lietuvių at
metamos ir dėl to, kad nišų 
spaudos ženklais neįmano
ma atvaizduoti visų lietuviu

konfiskavimo
tam tikslui vienas žymiau-’padarytų 
šiųjų ano laiko lietuvių vei
kėjų. Petras Kriaučiūnas,

tes tost

Kovoje už spaudą, greta
buvo sudaręs ir valdžiaiirusų teismo įstaiga pripazi- 
įteikęs jo sudarytąjį “tikrą-Įno, kad jokio lietuvių spau-

nelegalinės kovos, nuoji” lietuvišką raidyną iš dos Įstatyminio uždraudimo

metų išsiliejo į Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mą. Tačiau vienu požiūriu 
spaudos leidimas lietuvių 
spaudai buvo ir žalingas: 
jokios cenzūros nevaržoma, 
laisvoji, Mažojoje Lietuvo
je spausdinta lietuvių 
spauda, dabar nišų cenzū
ros prižiūrima, turėjo dar 
eilę metų užčiauptą burną, 
nors ir tuo laiku kartais pa
vykdavo tuos cenzūros varž
tus aplenkti, neretai tuo 
reikalu išnaudojant ir Ma
žosios Lietuvos spaustuves. 

Vaclovas Biržiška.
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KAIP KOVOTI SU ARTHRIČIU?
Užpereitą savaitę kulbė- Įprastos aplinkos ir vasar- 

jome apie tai, kas yra reu- vietėj su mineralinėm vo- 
matinis arthritis, o šiandien niom jam tenka laikytis 
pakalbėsime, kaip sumažin- tvarkos, gerai valgyti, gau-i 
ti sutinusių sąnarių skaus- ti daug gryno oro, o todėl 
mus. ir organizmas sustiprėja.

Pirmiausia reikia žinoti? Jeigu arthritis yra labai 
dėl ko arthritis atsiranda. Įsigalėjęs, tuomet kuri lai- 
Iki šiol negalima nurodyti ką reikia pagulėti lovoje ir 
aiškiai ir tiksliai, dėl ko to- duoti sąnariams pailsėti, 
ii liga atsiranda. Pastebė- Žinoma, nereikia bijoti at- 
ta, kad moterys trigubai sikelti arba kiek pajudėti, 
dažniau suserga arthričiu, tik nereikia nuvarginti są- 
negu vyrai. Gal tai yra to- narių. Tam tikras judėji- 
dėl, kad jos žiemą lengviau mas žmogui būtinai reika-. 
rengiasi ir ypač dažnai nu-Trngas, nes kitaip jo raume-t 
šaldo kojas ir rankas. Kar-įnys supliukšta.
tais vienoje šeimoje keli na-Į Arthričiu sergant, nerei- 
riai suserga arthričiu. Tai kia laikytis specialios die- 
nerodo, kad liga yra pavel-'tos. Reikia žiūrėti, kad 
dima, bet galimas daiktas,’maistas būtų sveikas ir kad 
kad kai kurie žmonės grei-'organizmas gautų visų jam

KELEF7TS. SO. BOSTON
PIRMAJAI LEIDEl

' jb

Mrs. Mamie Eiseokower priima iš skaučių do\aną gražiai 
papuošia lėlę. Rrezidento žmona > ra Amerikos skaučių 
garbės pirmininkė. Lėlė papuošta lenkų vahtkčių tau
tiniais tūbais.

MYKOL1S:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis prisiminimų)

O Pietų Afrikoj viena 
rieidė paskyrė po $560 kiek
vienam jos turėtam driežui 
išlaikyti. Kai driežai pa
dvės, likę pinigai tenka jos 
vyrui.

Nevv Hampshire valstijoj 
viena moteriškė užrašė $!,-•
000 vietos skaityklos laik-j. 
rodžio priežiūros reikalam

I Batavia, N. Y., ... . , . ...
Ijas Torrens testamentu pu-g'gg.1*1 kurluu bu'!u 
{skvrė $100 jo lankvto klubo Keiiaua v
“biliardui ir skaityklos .metn*’ susir; .... ,

(kambariui, kuris man šutei- ^mines- e alki malšindavo rinkdami
'tu tl?k u"!O'į’'.^arpkis viena kuTki^a«‘*f * .!a^ į“}*“*
to kiūto „XnaXdT ™ Pavažiuodamas. Sun-' kok,« m2!kelę a'
to klubo patarnautojui, no- su užsimetusią ropę. Taip pua-

Vokieėių sugriau-badz*a* gyvendami, atkak-

(Tesinvs) jaunimas dviem kryptimis:
ną dieną jtsisveikinmi teigdami _ mokslo 'įstaigas

Vis:,netęs k.,-k-ka . a4alv,ndam* skautuką
'kuprinę iširau i siautė pa-Juue<m»'Sunku

kui.juo būdu nu- Ka‘P barėte Pasiryžėlių sto- 
isą tūkstantį kilo- J° atgailiu SKautiskąą ju-
sbasti savo išblaš-^1™*' ri, gaudami pas 

latvius vos lėkštelę sriubos,

į ir
Vi.

aš

rėdarnas tuo būdu jam ati 
duoti tuos “arbatpinigius, mai:?tu 

aš
. ..„„.„k., liai grumdamiesi su vokie-kurių aš jam neduodavau, e|st .ge. . . čiu keliamomis kliūtimis

t- : nai žmones aprūpinti mais- r - . ‘ , ., .kai neuzsakydavau degti-fn hllVft jstenge Detmolde įkurti sa-
dosnūs.

ciau reaguoja i drėgmę, šal-.reil 
tj ir oro permainas, 
ličiu serga žmonės Įvairaus 
amžiaus ir Įvairiose gyve
nimo aplinkybėse, bet pa
stebėta, kad susikimšę, var-j 
gingai gyveną žmonės, ku-įdantis yra 
rie dažnai kenč' 
drėgmę ir gyvena nesveikoj 
aplinkoj.
arthričiu

Arth-įteino, 
denių: 
mėsa.

Nuo

dažniau

gų medžiagų: pro-i 
baltymų, angliavan- 
taigi, reikia valgyti 
daržoves, vaisius ir

1-et kokios ligos
svarbu, kad ligo-Į 

nčia šalti.Jnis būtų ramus, nesijaudin-Į 
a nesveikoj jtų ir nesibaimintų. Ligonisj 

neturi bijoti, nes arthritis’ 
yra pagydoma liga. Nerei
kia leisti prie ligonio lan
kytojų. kurie numuša jam 
nuotaiką arba ji nugąsdina. 
Ligoniui reikia leisti pa

serga
kaiti turtingesni.

ilgus metus buvo bando
mi visokie vaistai arthričiui 
gydyti. Dabar daugiausiai 
vartojamas vaistas yra kur
ti s o n a s (cortisone) n įžvelgiant, 
ACTH. Tuos abu vaistus |j,ra vra

Kai arthriti;

gy-i

vaikščioti ir pajudėti, atsi- 
ir!v,.^n,;.jr>f kokiam laipsny

gali leisti tik daktaras. Kor- 
tisoną dabar duoda nuryti 
piliulėmis, o anksčiau ji tik 
Įšvirkšdavo.

Nuo seno yra priimta 
arthriti gydyti karščiu. 
Karštis greitai sumažina 
skausmus. Tam galima 
vartoti Įkaitintą plytą, Įsuk
tą Į storą rankšluosti ar 
šiaip medžiagą, karšto van
dens butelius, elektrines šil
dymo paduškaites, šildymo 
lempas ir pan. Jeigu skau
da ne vien rartkos, bet dau
gelis kūno sąnarių, tai tuo
met gerai imti karštas vo
nias kartą arba du kartus

yra kojose,e’ltituomet skausmus sumažin 
gali orthopedas daktaras 
(kojų specialistas) su spe
cialiais batais, geležinėm 
formom ir pan.

Gydantis nuo arthričio 
reikalinga nuolatinė dakta
ro priežiūra, nes naminis 
gydymas (šilima, masažas) 
gali pagelbėti tik trumpą 
laika ir tik lieros pradžioje.

—Md.

DUBYSOS PAK AL V £ S
Malonios ir puikios pakalnės Dubysos, 
Išpintos žemčiūgų vainikais margai! 
šalis kur užaugau’ Kur mintys visos

Graudingos, kaip mūsų vargai!
Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis,
O beržas našlaitis, nuleidęs šakas,
Kad švinta rytai ir išblykšta naktis,

Jai beria sidabro rasas.
Ne rasos, tai graudžios jam ašaros byra! 
Bet veltui šakas garbiniais apdabins:
Dubysa jau myli . . . bet tolimą vyrą:

Vien Nemunas ją apkabins.
Lietuvės neieško kaip vilnys Dubysos 
Sau meilės už kalnų, už girių tamsių:
Bet meilę ii- širdį atranda ne visos,

Nes bėga lietuviai nuo jų.
Lietuvės, kur vilnys Dubysos banguoja,
Sau rūtomis pina gelsvąsias kasas;
Kad pradalges grėbia, graudžiai uždainuoja,

Bet širdi jų kas besupras?
Ir eina tos dainos per Lietuvą mūsų.
Kaip Nemuno mielo blaivioji vilnis!
Joms pritaria balsas nuo Kuršo ir Prūsų,

Ju klausos nutilus naktis.
u AUlfiVKi»X . * » X » ' r - ■» XX j.

ŠEIMININKĖM
Kiaulienos Šonkauliai

per dieną. Bet vonios turi 
būti trumpos, nes ilgos vo-!karaliui: .
nios gali pakenkti arba su-į “Bet, ačiū 
silpninti organizmą. jneturime lai

,tu, bet aliantu kariai buvo ..... . .neb- vo judėjimo centreli. Vei-Southport (Anglijoj) gvT-t,a\frstl gl 1 ^Os> kiai padedant an<du skau-
vAnr,,; ■ Wuerzburge, sugriautose Kia1’ Pauetiafn ... au
nvM? at ?in ’Canm- kareivinėse suradau Raudo- tams> JU*)"™** plito ir 
nykiai giesmių knygoms . on.o.Unn1 gautame Raudonojo Kry-
stambiomis raidėmis nu- 1S al U1 žiaus name buvo užleistaso-oniir.;; mdne dvieju dienu maisto ,V, luaibuteplikti, nes ten esantieji nedidelis kambarėlis, kuna-
giesmynai buvo spausdinti .. . ęS * ii me gimė Lietuviu Skautų• - išsiuntė toliau. Stovyklose™ eiguvų

• kaip pridera lietuviams, bū-į^Į0nJa 11
davau nuoširdžiai priima-?111 
mas, valgydinamas. Žmo- 

ištroše žinių, klausinė-* t,'

druskos. lem no sunkos ir 
kiaušinių, gerai išmaišyti, o 
jiaskui išnlakri. Po to su-

smulkiomis raidėmis 
Vėl kitas Anglijos vaisti

ninkas testamentu paliko 
savo 28 metų sūnui ir 26 
metu dukteriai $36,000, bet *!es’ 
tuos' pinigus jie tegalės d?\° sa'-° riT081“5’
gauti tik tada. kada sulauks buda™ Jautr^ .!<>ek'ienam 
“pakankamai sveikai gal-ke ‘uutojuu Taip bes.bas-

u,-?™, tvdamas pasiekiau tolimiau- vojanciu amžiaus, būtent * .*būViPtn lietuvių gyvenamą mies-
Į Kanadoj Herbert Sharp ,el! Vareli’ 0 iš ten nuv-vkau 
paliko didelę sumą pinigų j Oldenburgą, kur buvo 
universiteto studentams, bet steigiama didelė lietuvių 
stipendijos tegali būti ski- surinkimo stovykla. Tenai 
narnos tik nerūkantiems. pamačiau, kaip greitai atsi- 
Girdi, rūkantieji gali ir pa- rado žmonių, gerai nusima 
tys mokėti už mokslą. -nančių politikoje, kurie 

Dar keistesni testamentą veik užtikrindavo, kad vei- 
paiiko nesenai miręs Nice kiai būsiąs vakariečių ir ko- 
(Prancūzijoj) gydytojas. munistų karas, ir kad jau 
.Jis savo turtą pavedė kas- Kalėdoms galimas daiktas 
met išmokėti dovanoms vie- grįšime i namus. Juk negi 
tos gyventojams, kurie ati- aliantai leis rusams sustip- 
tinka šiems reikalavimams: rėti ir Europoje kaip rei- 
Jturi tiesią nosį, ploną riešą/kiant Įsitvirtinti, 
bet labai platų delną, rau- Gandų būdavo begalės, 
donus plaukus ir juodus niekas
antakius. 'nebus

' maišvti su išmirkusiais 
Paimti pusantro svaro džiūvėsiais, sudėti 

kiaulienos šonkauliu

Gubernatorius ir Spauda

1671 metais Virginijos 
gubernatorius rašė Anglijos'

nebuvo tikras, kad 
priverstino grąžinimo

Kitas Anglijos keistuolis Į Rusiją. Atklysdavo ži- 
testamente pareiškė norą, nios, kad geriau patiems re- 
kad jo laidotuvėse vyrai gistruotis, nes vėliau vistiek 
“nusiimtų kepures ne ilgiau prievarta būsime grąžinti ir 

tremiami.

leidinėli “BU
DĖK !”, o vėliau ir “Skautų 
Aidą?’ iliustruotą, spalvin
gą ir mielą žurnalą ne tik 
skautams, liet bendrai jau
nimui. Jei neklystu, buvo 
vienintelis toks leidinys vi
same tremties I dkotarpyje.

Jaunimas gausiai ir no
riai Įsijungė i skautų eiles, 
ir ši organizacija gyvavo 
gražiai per visą tremties lai
ką. Skautus miniu todėl, 

_ kad tai buvo vienintelė jau
nimo organizacija, kuri tu
rėjo didelės auklėjamos 
reikšmės jaunimui tremty
je, ugdydama tautini susi
pratimą, artimo meilę ir 
žadindama doro žmogaus 
principus.

Vėliau atsirado ateitinin
kų, kurie, naudodami Įvai
rius būdus, dažnai prasilen
kiančius su garbės nuosta
tais, bandė patraukti jauni
mą savo pusėn. Dažnai vie
toje gražaus šūkio “Viską 
atnaujinti Kristuje,” i jau
nimo eiles nešė neapykantą 
kitaip galvojamiems, klastą

Dievui, mes 
vų mokyklų ir

Europoje žmonės, ser-Jspaudcs, ir. aš tikiu, mes jų 
gantieji reumatu ir arthri-'neturėsime 100 metų, nes 
čiu, važiuoja maudytis i mi-1 mokslas atnešė pasauliui

erezijas ir

ugscių. grt
supiaustyti ketvirtai-1 

niais ir, uždėjus ant mėsos, 
pakepti pečiuje, kol obuo
liai bus minkšti.

IClillLi IO Ii VI LIULI C'LcA-į

lan su tokiu adažu: lv1 i v
Paimti 2 kiaušinius, 2 

šaukštus cukraus ir 2 šaukš
tus hrendės. gerai sumaišy-

Galima šonkaulius paruoš-}^ dv gubam puode
ti ir kitaip, su virtomis bul-r f^ou^'e koile:) kol pasida--_• r r • * i i* -*

\ įsokių esama 
ISoklU. :-ak(» b

zrnonilL gandais, laukėme greito

važiuoja maudytis Į mi- mokslas 
Bėralinės vonias. Ameriko-nepaklusnumą, 
je manoma, kad minerali- sektas, o spauda jas paskel- 
nės vonios nepadeda. Jos bė ir šmeižia valdžią. Te
tik todėl pagelbsti ligoniui, gu Dievas apsaugo mus nuoį 
kadangi jis

vemis. Kai šonkauliai iš
virs, paimk bulves, išvirtas 
su lupenom, nulupk jas ir 
supiaustyk riekėmis. Paimk 
molinę formą (lėkštų bliū- 
dą), uždėk eilę bulvių rie
kučių, ant jų kiaulienos

rys tirštokas ; adažas.

KEISTUOLIŲ
TESTAMENTAI

Nemirsiu, kol 
iš Lietuvos neišeis.

—Jurgis Bielinis.

. įkaro. Stovyklose politikai 
Ž-15. Įdarydavo veik kas dieną 

'pranešimus, kurių žmonės 
maskoliai godžiai klausydavosi ir ti-

ištrunka iš vienu ir kitų.

DIVORSO JIE SI SITVOKS

Aktorė Zsa Zsa Gabor ir jos būsimas vyras Porfirio 
Rubirosa. už kurio ji žada ištekėti, kai ji gaus divorsą 
nuo savo dabartinio vyro, George Sanders. kurio paveik

slo čia nėra.

Kadangi kiekvieną 
mėsos eilę, po to vėl bulviųlgų mirtis gali ištikti
riekučių ar obuolių ir taip 
daryk, kol bliūdas pasida
rys pilnas. Viršutinė eilė 
turi būti bulvių. Tada už
pilk to skystimo, kuriame 
kiauliena virė, ir Įkišk Į pe
čių. Kepk, kol bulvės gra
žiai parus. Laiks nuo laiko 
užpilk skystimo, kuriame 
mėsa virė, kad nesudžiūtu.

Bananų Pudingas
Reikia paimti:

2 puodelius pieno
1 puoduką duonos džiūvėsių
2 bananus
*4 puodelio cukraus 
žiupsnelį druskos 
šaukšteli lemono sunkos 
šaukštuką vanilijos ir
3 kiaušinius.

Stovyklinis gyvenimas tu
rėjo neigiamų ir teigiamų 
pusių. Gera buvo tas, kart 
gyvendami krūvoje, negalė
jome pasimesti vokiečių jū
roje. Turėjom lietuviškas 
mokyklas, lietuviškas gim
nazijas, lietuviškus kursus, 
ir kiekviena lietuvių stovyk
la buvo kaip koks lietuviš
kas kaimelis vokiškame že
myne. Bet kartu stovykli
nis gyvenimas turėjo ir blo
gųjų pusių. Žmonės gyve
no labai ankštai, suspausti 
ir skurdžiai. Maisto ir rū
bų trūkumas veikė blogai i 
sveikatą. Gyvenimo sąly
gos buvo nehigieniškos, nes 
kai kuriose stovyklose, ypač 
jų kūrimosi metu, žmonės 
miegoje didžiulėse salėse 
visi išvien: vyrai, moterys ir 
vaikai. Viskas buvo vieša 
ir visiem matoma.. Žmogus 
neturėjo nė jokio kampelio, 
kur kaimyno akis napama- 
tytu, ką jis daro. Vėliau, 
stovyklom galutinai susi
tvarkius, miegojimas bend
rose salėse nutrūko, beri per 
plonas lentų sienas, kurios 
ant greitųjų sukaltos dalino 
didelius kambarius ir sales 

mažus kambariukus šei
moms, ne tik viskas girdė-

jkėjo, lyg nuo tų kalbų pri
klausytų tolimesni gyveni- 

Anglų zonoje 
nedi

deliame Westfalijos mies
telyje, Įsitvirtino anglų ge
neralinis štabas. Buvo nau
dinga ir lietuvių valdo
miems organams netoli kur 
Įsikurti. Latviai buvo kiek 
apsukresni, jie spėjo Det- 
molde-Hiddesen gauti pa
talpas ir ten jau koncentra
vo savo politines jėgas.
Prie jų. taip man atrodo, 
prisiriieio ir lietuviai. Čia 
nebuvo jokių sąlygų steigti 
lietuviškai stovyklai, nei
pakankamai maisto, nes
^Vestfalijai niekad neužte
ko savo duonos. Tačiau dė
ka kelių pasiaukojančių 
šviesuolių, kurie nežiūrėda
mi savo likimo pradėjo kla
benti valdines duris, veikiai 
pačiame Detmolde gavo na
mus, o vėliau ir pėstininkų 
kareivines, kur galėjo Įkur
ti stovyklą ir gimnaziją. 
Menininkai buvo dar ap
sukresni—jie sau išsikovojo 1 
penkis, tikrai puikius na-Į* 
mus Hiddesene, kur 
žai įsisteigė ir lietuvių. S1US 
Taip, rodosi, neimanomosei 
sąlygose pradėjo burtis;

mo i vykiai.
Spauda yra viena stip- Bad-0heringhausen 

riaušių priemonių: ;i barsto 
gyvybės ir mirties sėklas.

—Prof. St. Šalkauskas.

DIENA JŪROJE

George Ramsdell 30 melų 
sjpnrUiMftka* iš Merfford. 
Mass.. 21 dieną išbuvo jūroje 
sa savo mažu laiveliu, kur; 
audra pagavo iš pakraščiu ir 
nunešė į jūros tolumą. Iš
gelbėjo ji pakraščiu sargyba 
ir parvežė į Plymouth, N. H , 
kur Ramsdell dabar guli li
goninėj ir gydosi nuo nuovar
gio. išbadėjimo ir troškulio.

zmo- 
labai

staigiai, tai risi tvarkingi 
asmenys turėtų' iš anksto 
testamentu <utvarkyti savo 
medžiaginiu.' reikalus ir tuo 
apsaugoti savo šeimą ir ki
tus artimuosius nuo dažnai 
didelių nesti 'i pratimų, ku
rie kyla tik dėl to, kad mi- 
rusis nepaliko raštu savo 
valios pareiškimo.

Bet ir testamentų yra ste
bėtinai keistų. čia nors 
kelis jų suminėsime.

Nesenai Chicagoj mirusi 
moteris paliko 5,000 dole
rių balandžiams Michigan 
bulvare lesinti. Pagal Ba
lusios valią balandžiams le
salas turi būti barstomas 
tris kartus per dieną.

Paris, III., paštininkas 
mirdamas sav $40,000 tur-Užvirinti pieną, supilti 

jį duonos džiūvėsius ir pa-.tą užrašė savo 18 šunų išlai 
likti stovėti pusvalandj.'kyti, o kai pastips paskuti- 
Tuo metu nulupti bananus,’nis šuo, likusis turtas tenka 

,sutrinti ir, pridėjus cukraus,'demokratų partijai.

1
nema-Ij0Si, bet ir matėsi per ply-

(Bus daugiau)
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i Iš Plataus PasaulioIĮ

SUEZO KANALAS GILINAMAS

Suezo kanalo kompanijos direktoriai Paryžiuje nutarė 
pagilinti ir praplatinti Suezo kanalą, jei tam sumanymui 
pritars kompanijos šėrininkų susirinkimas birželio 1 d. 
Kanalo pagerinimui numatoma išleisti $5,750,000 pinigų.

FILIPINAI ATSARGŪS

Filipinų respublikos prezidentas Magsaysay Įsakė 
pašaukti aktingon karo tarnybon Filipinų armijos atsar
gos karininkus šešiems mėnesiams laiko. Filipinų vy
riausybė mano, kad po Indokinijos užkariavimo pietry
čių Azijoj bus kritiškas laikas ir nori jam pasiruošti.

DR. MOSSADEGH KALĖJIME

Irano armijos apeliacijos teismas patvirtino trijų 
metų kalėjimo bausmę buvusiam Irano diktatoriui Dr. 
M. Mossadegh’ui. Nuteistasis Mossadegh sako, kad jis 
savo bylą dar perkels Į aukščiausiąjį šalies civilį teismą, 
bet kad tą padarius reikia, kad šachas tam pritartų.

PREZIDENTAS IK JO BUVĘS SERŽANTAS
; i

Prezidentas I). D. Eisenhower priima Baltajame Name 
savo tuvusį virtuvės seržantą John J. Hunt, kuris dabar 
vra mokytojas Montclair, N. J-, mokykloje. Buvęs virė
jas atvyko aplankyti prezidentą su savo mokyklos vai
kais.

katos, o mirusio Bulvičiaus; 
šeimai reiškiame užuojautą.

Nauja Valdyba

IŠ ANGLIJOS
Škotijos Dainininkai 

LondoneLietuvių Darbininkų .... .
Draugijos 35 kuopa išrinko! Škotijos lietuvių šv. Ceci- 
naują valdybą. Pirminin-choras padarė didelę 
kauja vėl Juozas Ilakanavi-s^Smen4 Lonoono lietu
čius, ižd. Petronis, sekr. §j. viams. Jis atvyko Į Lon- 
melaitis. Valdybon Įėjo ir,d°R$» ° Pasiklausyti su 
naujų jėgų—tai Januška ir. važiavo ne tik Londono, bet 
kiti. Tikimasi, kad draugi- “ kk4 vietovių tautiečiai.

išardė net užtvanką, užter
šė vandentiekį, todėl įsa
kyta negerti nevirinto van
dens ; kai kur iš apsemtų 
namų žmones laiveliais gel
bėjo.

Nebėra tvarkos ir dangu
je!

JUOKAI

•t>1

JOS veikla šiais metais pa-! choras >’la mi«™s * 
gyvės. Linkime sėkmės. ,ai susidainavęs. Matyti, joj Vieno

‘•Darbo” olatinimas iau vedėja A. Varnaitytė-Mul-i>ra<le>" uaioo platinimas jau i J u.,,-h,, ivaite prašyti
vyksta ir pradžia gana sėk-.J6” anksčiau »»r
minga. Keikia tik
sispausti.

dar pa_ kol tokių vaisių pasiekė.

Pasiaiškino
fabriko darbininkas 

beveik kas antrą sa- 
užveizdą leisti jį 

namo, nes jo žmona
... , , ... ruošiantis gimdymui. Viena,Visos choro moterys dėvi ,ntn( ir treiia karl? jo pra4y. 

tautinius ■ (tiabuzius, klllie mas kuvo patenkintas, bet ket- 
ne tik lietuvio akiai daro;vįrtą kartą užveizda supykęs 

Federalinė valdžia iš sa-jdidelį įspūdį. paklausė:
vo sandėlių paleido rinkoni 1 boras padainavo 20 (lai-- —Kaip čia yra? Ar tamstos 
33,000,000 svarų sviesto, po:nų, iš kurių ypatingai klau- žmona gimdo kas antrą savai- 

i.. r-pnt<, svarui Dabar'sytojams patiko “Kur ban-’U?
nuo'.cuoja Nemunėlis” ir

Skit į tėvynę.” Be dainų, K.;

Turi Atpigti Sviestas

KORĖJOS PALIAUBOS

Korėjos paliaubų neutraliųjų komisijos nariai, šve
dai ir šveicarai, kaltina tos komisijos narius cechus ir 
lenkus, kad jie sąmoningai trukdo paliaubų priežiūrą ir 
daro visokias kliūtis, kad komisija negalėtų ištirti JT 
skundų dėl paliaubų sutarties laužymo šiaurinėj Korėjoj.

KorespondencijoS
DETRO1T, MICH.

oo1 2 cento svarui, 
sviesto kaina svyruoja 
63 iki 70 centų svarui.

K. Liepa

Kaip Girdėti Europą

“Leis- —Ne. J* vra akušerė. Kai 
Įkas ją pašaukia, aš turiu būti

jc, ‘ r|, . .- namie su vaikais,—pasiaiškinojSavonis ir M. iamosaityte>(iarbininkas 
i pasakė eilėraščių.

Publika nešykštavo ploji
mų, o dirigentė buvo gau- lšnuomuojamas Kambarys

PAKVIETĖ CEILONO VADĄ

Amerikos vyriausybė pakvietė Ceilono ministerių 
pirmininką, Sir John Kotelwala, atsilankyti Amerikoje. 
Ta proga tarp Ceilono ir Amerikos būtų vedamos dery
bos dėl ūkiško bendradarbiavimo. Ceilonas dabartiniu 
laiku stato komunistinei Kinijai 50,000 tonų gumos kas
met mainais už kinų ryžius.

Soc ial demokratų 
Susirinkimas

kienė—augintinė, 
vo ir M. Januškienė—šyk 
tuolio dukra, ir M. Kuprie- 
nė—tarnaitė, ir M. Vaitke-' 
vičienė.

M. O.

PARAGVAJAUS DIKTATŪRA
Parągvajaus militarinė diktatūra, po Įvykusio kariš-'R^s *r padėjėjų Kulešie- 

ko perversmo, dar neparodė savo politinio veido santy-IV.^?’ M- Strazdienės, L. Bal
kiuose su užsieniais. Vyriausias žmogus dabartinėj vy-l^ūn‘en^?J?r. 0 J?1/* Rat
riausybėj yra kariuomęnės vadas gen. Alfredo Stoessner,L: ' 3a^.°’
kuris oficialiai jokios vietos valdžioje neužima.

Berniukų Vasaros 
Stovykla

personalo parinkime.
nr 1
i V. v Ctl nvucAmi |z« ’ r 111 z A IV—

Gražus kambarys pirmame aukšte 
J lšnuomuojamas vienam vyrui arba

Pasiklausyti choro buvo ,lirban*iai merginai. Galima pasi- 
. . , , . ...naudoti virtuve. (21). įsusinnkę tiek, kad ir salėj: 822 Mapie sr _

J nebegalė jo tilpti. Senosios _____ Brookiyn .i, n. 1.______
. 11 d kartos veikėjas Bulaitis sa-! KEIKALAUJaME AGENTUaparatus gali-. , , T 1 • ... '•ko, kad JIS Londone pirmą' Didelė proga dėl moterų ir vyrų

Kai kurie “Keleivio”' 
skaitytojai klausia, kokiais 
radio aparatais galima 
dėti žinias iš Europos

šiai apdovanota gėlėmis.

Geros bu-jtokiu5 ladio 
ė-syks-'ma pil.kti,

Europos radio stotis ii 
“Amerikos Balso” progra- 

galima girdėti su taismą

,1 , . „a_ i- 1. .1    pardavinėjimui Deksnio mosėiu. Tukai tą temato tiek daug SU- rįsį naudingą ir pelningą darbą, su 
sirinkusiu lietuviu.

LSS 116 kuopos susinn- , .A. _ e
kimas ivyko balandžio 25 .9' Stanislovaitiene,ila<|jo al)alataiSi kurie turi
d. Jame paaiškėjo, kad,™0 at.’"e suflere .r si kaitą trumpas radio bar 
kovo 21 d. surengtas LSS|ĮTa'ta,tav.° , ™ycruo<'an’a|Trumpos radio bangos 
Literatūros Fondo naudai, 0 laipsnių karšty. Imi gi,.,iimos su vokiškais,
vakaras davė 186 doleriusl Yaį?r0 v.ed*Jas X'. ^Hradio aparatais. Jų 
pelno. Tai nuopelnas ne|mula.,tls Pnst?te. v»,d,nto:iĮvairių firmų: 
tik valdybos, bet ir gerųjų Telefunken, Saba,
šeimininkių: B. Keblaitie-

Tie radio 
j įvairaus

Tuin’kvru atlvginmiu. 
, - . , . IIEKEN’S.. visi lauke to choro, ir jis ne p. o. b»x 666

vieno neapvylė. Ii

(28,
PRODUCTS

Newark I, N. J.

Reik čia pažymėti, kad', 
chorą sudaro paprasti dar

Parsiduoda Vaistu Išdirbystė
Plačiai žinoma tarp lietuvių, lenkų 

ir kitų tautų. Išdirbu visokius me- 
ge- 7-^^, _. č . * ~ dikališkus vaistus ir kremą dėl gro

bininkai, kul ių pasiaukoji- ėio. Svarbiausia išdirbystė. tai
Deksnio Galingoji Mostis, kuri pati ,.j.a'^dS tc»yne>> meile gali Uį saVe kalba. Dėl jos sėkmingumo

,, 'būti kiekvienam pavyzdys.‘yri®. tūk-'itan‘ius. Pa4ėk,?s **
Koeiling, rr. ... ... . . , . skirtingų kraštų, kurie liudija ir de-Q , fie Škotijos lietuviai, kurie koia.

* '' išaugino tokius vaikus, yra' Tai auksi,,ė protra Kreitam pirk*'veikalo turinį. M. Kujuis T(infunk Blaupunkt j,. tt. ,
dayvauti SLA 48 Ti„ via'vertl <lll!tles pagarbos.

seime ir jo parengimuose. ivairaus dydžio ir galingu-’.Ga\1.ngas,v?,° Jums’ Sko_ *uo a,ire-- 
Ponas Daugonoris ^us mo, su patefonais ir be pa ' ^os ieiuvlal-

ragino
jui. Arba jralite būti partneriu. Ga
ili būti ir moteris. Tai pelningas 
'biznis. Tuoj rašykite dėl susitarimo 

Petras Deksnis, P. O.
(21,

jant užsisakyti vietas šiuo 
i adresu: Dr. A. šerkšnas,

. . 301 Šilas Dean Hhv., West-
laikmasis orgam- erfield, Conn. Tel. Hart-|cienes

Bend-Amerikos Lietuvių 
ruomenės
zaeinis komitetas, vykdyda- ford.' jAČfeon 9-3064. Čia! 
mas apygaidų suvažiavimo gaunamos visos smulkios in-! 
priimtą rezoliuciją dėl lie- formacijos »

W. M. Chase,

'Iv. Sirutavįčiaus, Kiškio, 
D. Kasperkos.
Draugiški Pietūs 
Rugpjūčio 15

Tame susirinkime nutar
ta rugpjūčio 15 d. rengti 
draugiškus pietus Binkevi- 

ūky.
—M. L. B.

^ŽŽS,L3-.d”!t«f«"y, i'' J« kaina yra‘^,ntl «'ai!,as da-
Nepailskite Pvx x> wark b x- J-

vaidinama
7:30 vai. vakaro, Scranto-1 
ne, 1743 N 
gūžės 29 d
Y., Lietuvių Svetainėj, 
birželio 6 d. Pittstone.

duo 100 iki 260 dolerių. Be-.
. Sumner St., vj,j jje ^urj iig-^ vidu-j
. Binghamton, N. (įnes trumuas ir ultra- L . 
iu Svetainėj, ir iLl

A. Zamžickas.

V. O*._ ___ - -Otani3TOvaiii5.

Žinios iš Kanados

trumpas (FM) bangas. | 
Tų firmų atstovybės yra

Bostone. Broo'kiyne, New;

• Lietuvoj Vėl Naujas
Vidaus eikalu Ministeris

| Po Stalino mirties Lietu-

Lietuvių Susirinkimai
Kas gyvena Miami, Floridoj, arba 

ją aplanko, neužmirškit aplankyti 
Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek
vieną dieną. Jžanga nemokama. 
Pamokslininkas D. Diskeviėius. <2'i)

543 N. W. 8th St.
Miami, Fla.

A pOII/miM A t Ar t nui m m

tuviškų vasaros stovyklų 
vaikams, pavedė Dr. A.
Šerkšnui šią vasarą organi
zuoti stovyklą rytinių apy
gardų berniukams.

Dr. A. šerkšnas pasiūly
mą priėmė ir jau atliko pa- 18 P4ĖNESIŲ UŽ

LOK’o Iždininkas ir 
Įgaliotinis Stovyklos 
reikalams.

PANA, ILL.

MONTREAL, QUE. 

Smetonos Minėjimas

Ji surengė tautininkai, nętą

lYorke, Chicagoj, Clevelan- ., , ...■ , i, i • nvi i i voj vidaus reikalų ministe-de, Hartforde ir Philadel- . ,............ , . , i —————.... T , - . nai keičiami jau įlenktą kar-i45-65 metu. linksmo būdo. Galiphijoje. Jos dažnai yra nok,,, („a ai.I rėti 1 ar 2 vaikus. Pageidaučia

| Ieškau susioažinimui draugo

skelbiamos
čiuose.

lietuviu laikraš-

tarp 
tu-

n-iKav inn naclrirtuc Al !retl 1 ar z vaiKUS- Pageidaučiau iš Dabai JUO pa. Kiltas Al-jgoaton> \jass-i arba tšrooklyn, N. Y.
;fonsas Gailevičius, apie kuli' Aš esu našlė 3? metų, linkano bū- 

Jdo, vidutinio ūgio. Su pirmu laišku 
(21,

tą.

,, . - , . , -ilki šiol mažai ką težinoma. Atsiųskit litografiją.Mano pnes kur, laik, mi-, Paskirtas dar\ienas mi.| w«,a
Romos stoti sralima; . . - 4 & nistenu

vienas mi- 
pirmininko pava-

ruošiamuosius darbus. Sto
vykla įvyks Connecticut 
valstijoje, kuri lengviausiai

BARZDOS PRI SEGIMA

Vokietijos rytu zonoj teis-
pasiekiama visoms rytinėms mas nubaudė 18 mėnesių 
apygardoms. Lituanistikos kalėti jaunuoli, kuris Stali- 
ir lietuviškų programų pa- nui “barzdą prisegė,” tai 
rengime bus bendradar- yra kažkur pakabintam Sta- 
biaujama su mergaičių sto- lino paveikslui nupiešė

Mirė Vincas Adomaitis
Balandžio 18 d. mirė Vin

cas Adomaitis, sulaukęs 70 
metų * amžiaus. Velionis 
buvo kilęs iš Oželių kaimo. 
Ilgą laiką dirbo anglių ka
syklose. Jis paliko liūdin
čia žmona Ona, dukteri Ne-

padedami keletos krikščio-4.oO 4.o0 po pic.ų aUO£Ojas—Jonas Laurinai- 
nišknin orcranizaciii,. Ko- Ne\V i Ol'ko laiku. L-niškųjų organizacijų. Ko 
miteto pirmininku buvo 
Viliušis, o vyriausias kalbė
tojas—tautininkų “dvasios- 
vadas” Steponas Kęsgailą-į 
Kenstavičius.

P. Bliumas. jtis, jau senas 
imunistas.

veiklus ko-

6833 So. Racine Avė. 
Chicago 36, 111.

ibų til 
būdo v

PADĖKA
Prašau neatsisakyti įdėti 

jūsų redaguojamą Iaikraš-J

DAR NĖRA BUVĘ
TOKIO LIETAUS

noriu susipažinti su 
gero būdo vyru. Aš esu našlė, vy
ras mirė prieš metus. Turiu savo 
narna. Rašykit adresu: (21,

Mrs. M. Y.
100386 So. Whipole St. 

Chicago 43, III.

PAGALBA
Savo “turiningoje" pa-,i j-d Iš šectafHenio į sekmadie-

i - a IK’ o • Vvt*, skait°je tautos vad{* ir j°V-S} man° padekos pa,eis'.nį nakti Bostone per 12 va
lę, sūnūs Albiną n \ ytau- demokratiją kėlė į padan-kl^-k _ J=1 llandu iškrito beveik 6 co-

ges. Žinoma, kodėl nekeltą ir 8 anūkus.
Velionis palaidotas Pana

katalikų Kalvarijos kapinė
se. Tebūnie jam lengva

vykia, vedama lietuvių se- barzdą. Teismas tą palai- čia amžinai ilsėtis.
sėlių Putname. Stovykla kė piktu didžiojo 
tęsis keturias savaites ir bus išniekinimu, 
tiesioginėje LOK kontrolė----------------------

Stalino | —O. A.

VVILKES-BARRE, PA.
je, ypač lituanistikos, lietu- Laikraštis—žmogaus pa- 
višku programų organiza- žangos ir laisvės pagrindi- 
vimo darbe ir stovyklos nis varyklis.

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.

Gražus Parengimas
Gegužės 2 d. Tautinėj 

Svetainėj SLA 115 kuopa 
•engė vakarą, kuriame buvo 
vaidintas linksmas veikalas 
•Ponas Daugonoris.” Pub
likai jis patiko.

Vyriausi vaidmenį vaidi
no A. Pukelevičius. Jis 
mokėjo savo vaidmenį ir 
gražiai tarė žodžius.

J. Januška raštininko 
vaidmeny jautėsi laisvai. 
Jis jau daug kartų yra vai
dinęs.

D. Paulauskas, jaunuolis, 
pirmą kartą pasirodęs sce
noj, pradžioje skubėjo tar
ti žodžius, bet vėliau apsi
prato.

A. Miliauskas, senas vai
dintojas, ši kartą gerai su
vaidino žydo vaidmenį. A. 
Liumbienė buvo gera tetu
lė, taip pat ir O. Miliaus-

ti ir nesigailėti tų geną lai
kų. Nesistebėjau, kad irim^ 
prisirinko buvusių karinin- ')!'° 
kų, valdininkų ir kitų tau
tininkų valdymo metų “vir
šūnėse” buvusių asmenų.
Jiems yra ir ko gailėtis. ir jam mirus; visiems zo- 

Atidarys Tunelį idžiu ir raštu pareiškusiems 
Birželio 15 d. tikimasi,'man užuojautos nuoširdžiai 

kad bus atidaryta Atwater/tekoju.
gatvė, kertanti Lasbine’s 
kanalo tunelį. Tuo bus pa-j 
lengvintas susisiekimas ne 
tik Verduno, bet ir Ville La 
Šalie miestų gyventojų su 
Montrealio centru.

Tunelis pradėtas statyti 
seniau nei prieš 2 metus. Jis 
turėjo būti atidalytas pra
eitais metais, bet pasitai
kiusios nenumatytos staty
boje kliūtys darbą užtęsė.

Mirtys, Ligoniai

Mirė Kazimieras Bulvi- 
čius, 83 metų amžiaus.

Susirgo ir išvežta į ligo
ninę. Genė Bakanavičienė. 
Serga Riškienė ir Kataso- 
novienė. Be to, yra ser
gančių ir iš seniau.

Linkime ligoniams svei-

Jeigu turi gerklėje 
skaud-jimus ir jautie
si. kad kas negerai su 
gerkle, arba turi vi
durių atsikartojančius 
skausmus, uždegimus, 
karščiavimus ir šal
čius viduriuose ir jau
tiesi sergantis arba 
patrukęs, tai gal būt

rr> i - i- -- - I jums reikia Virginijos. lokio lietingo gegužes me- Gyvatių Šaknelių. Šitos šaknelės 
nėšio čia niekas neatsime-'karnDaru kven,a ”

Nuoširdi padėka Kelei-........ . ., , .. - - , ... uiai krituliu, o per dvi gevio redakcijai uz paskelbi-; . 1 .x.J i gūžes menesio savaiti čiaapie *manolaikraštyje
Balvočiaus mirti š. 

m. kovo 20 d.
Taip pat visiems velionio

{prilijo net 10 su puse coliu.
I kamparu kvepia ir yra palinga gy-

. ‘jduole. Kainuoja $12.00 už svarą.
.... ., Y na. Kitu metu laiku yra bu- J<?i prisiusi $3.00, tai mes pnsiusi-pneteliams ir draugams UZ. • ,. , ...... ... Įme jums kvoterj svaro tų šaknelių.t . , , . . jvę ir didesniu liūčių. Ais-bet koki patarnavimą ligoje , , , , j - 1 *■ . . . ,ku, toks lietus padare daugii* vim rmviic • tnciomc

nuostolių. Pav., Peabody
ALEXANDER’S CO.

414 Broadw*y 
South Boston 27, Mass.

Ona Balvočius.
E. Northport, L. L. N. Y

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TARS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai sugijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 30 melą.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TAKLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunema pagalba, grąžin
kite likusią dali ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
eento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai i:
Rosse Products Co., Dept. X-9 
27#8 Farwell Are., Chieago 45, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISl'S Į 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 sa 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelMa 
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 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

1
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Vietinės Žinios
^Turėsime Retą ir

Įdomų Svečią

PADĖKA JONAS VASILIAUSKAS 
ŠOKS SU

Gegužės 30 d. Į Bostoną 
Į atvyks Erdmonas Simonai- 
9 tis, nepalaužiamas kovoto- 
jas su kaizerio valdžia ir na-

Bostono lietuvių komite
tas spaudos atgavimo 50, 
metų sukakčiai paminėti 
šiuo dėkoja:

ANŪKE ciais dėl Vokietijos pagrob
to Lietuvos pajūrio—Mažo
sios Lietuvos krašto laisvės.Gegužės 23 d., 3 vai. po,

?tų, So. Bostono Highj šiandien, teisybė,
Sehool salėj rengiamas ba- J kelis šimtus metų vokiečių

“proT“ Vadovui Biržiškai'^/P?15'3^ ne b.e/^valdyta Lietuvos'dalis pri- 
ž «-Miižės n ,1. laikvta i.a- *° kella musų susidomeji-jungta prie savo kamieno,

ir ta

laikytą pa-, - ... . _
John ma‘ Į bet uz tai visas klastas pa-1

uz gegužes 9 d 
skaitą, senatoriui
Powers už gražu sveikini-.,. . , .. ,> , .
ma. Bostono Lietuviu Vvru'ha! .dl;banell) 1- Babuski-antros pusės atsistataneioj 
Chorui ir jo vadovui'komp.|naltes '^eto studijoje. Jdo-Vokietijoj is Klaipėdos 
Juliui Gaideliui už meninės'"'“ « P3'131'^ Į’3' krašto pabėgę vokietininkai
nro<«ramo< dalies išoihlvma zangą’ PatS veikalas nera,vis balsiau saukia, kad Ma- 

dal^^ ° Lietuva vra vokiška že-
miausia tas, kad čia pirmą1 mė ir Vokietijai turi pn- 

! kartą scenoj pasirodys bu- klausyti.
vusis Kauno valstybinio ba-', . .
lėto artistas Jonas V aši-'; Taigi, mums reik budėti, 
liauskas i reik patiems žinoti, kad be

Vasiliauskas Kauno vals-! Klaipėdos ir jos krašto Lie- 
tybiniame teatre
1925 metų. Ji
daugiau nei 20 -5t_ ki_.atstovaus

| Šoks 30 jaunų šokėjų, uo-i vergtas svetimųjų. O iš

TFI.F8KOPAS EINŠTEINO MOKYKLAI

Mokslininkas Dr. Albert Einslein žiūri i 8 coliu teleskopą, 
kuri jam padovanojo Z\i Gezari, teleskopo dirbėjas, ir 
.Mrs. Mari ha Sharp. Mokslininkas teleskopą skyrė jo 
'ardo Įkurtai mokyklai Izraelyje.

Snaitytojas Atnaujino
Prenumerata 3 Metams

Antanas Gaidelionis iš 
Montello, Mass., atnaujino 
“Keleivio” prenumeratą 3 
metams.

MANCHESTER, CONN.

Ar žinote? Ar girdėjo
te? Manchesterio Lietuvių 
Choras rengia kitą “margu
mynų vakarą” arba “mins- 
trel.” šis parengimas įvyks į 
sekmadieni, gegužės 23, i 
2:30 vai. popiet, Lietuvių i | 

‘Svetainėj (Gol\vay St.). Jo * 
programa Įvairi ir Įdomi:; 5 
Įvairių instrumentų muzika,

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Popult&riikos Radio
Programos

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

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

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

” S X S X s s s « — S jc**

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

ir nuo 7 iki 8

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

taitienei ir poetui Stasiui 
Santvarui už pasakytus ei-i 
lėraščius, dailininkams V.
Vizgirdai ir Jean Turney 
už scenos papuošima, prel.
P. M. Jurui, prof. V. Bir
žiškai, V. Anestai ir “Kelei
vio” redakcijai už knygų 
paskolinimą parodėlei, 
“Darbininko,” “Draugo,”
“Dirvos,” “Keleivio,” “Nau
jienų,” “Sandaros,” “Tėvy
nės” ir “Vienybės” redakci
joms, Bostono Laisvės Var
po. Lietuvos Aidų, Lietuvių 
Melodijos ir M’nkų ir Nor-
wood Lietuviu Valandos ra-£
dijo vedėjams už minėjimo 
skelbimą, Amerikos Legio
no Dariaus postui ir jo ko- 
manderiui Aleksandrui Čap
likui už iškilmingą vėliavų 
Įnešimą, visiems aukoto
jams, kurie išlaidoms su 
mokėti sudėjo $95.95. Iš 
laidų komitetas turėjo $74.- neK^am^, 
10. Tokiu būdu liko $21.85. 
kurie paskirti Vasario 16 
gimnazijos reikalams.

Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų
Draugijos Delegatai

Sumušė Lietuvį

Draugijos seimas ivvks 9
šeštadienio vakare 
ir 10 valandos So. Bosto-1

šokiai, o juokų iki ausų! 
Bus duetų, solo, dainuos 
vyrų grupė ir moterų gru
pė, vyrai šoks “Can-Can” 
šokį. Vadovaus Pranas Pa-« 
kėnas, kuris rūpestingai; 
(larbuojasi ir savo brangų 

tarP:laiką aukoja šiam parengi
muidirbo nuo’tuva gyventi negali, kad jis . ___

dalvvavo ^ietuva* priklauso. Reik birželio 2> d. \\ ilkes-Barre, ne prie F gatvės ir Broad-j Rengėjai nuoširdžiai kvie-Į
uastatvmu ‘darvti pastangų, kad tas Bostono skyrių jame way nežinomi piktadariai z.ja visus vietos ir apylinkės j

hnvn ir Udetn Volėse veikalas būtų aiškus ir ki-;atstovaus J. Tumavičienė, užpuolė ir skaudžiai primų-iietuvius ro gausiau atsilan-'Monte Cario h Londone tiems. Caplikienė ir A. čapli- šė nesveiką lietuvį V. B?kytL * |
ko Vokietiioie Be to’ i' ’ c- -• v - kas‘ Ta proga jie lteiks Ugniui atėmė piniginę ir j Tai nepamirškit! Visi su

me u? d- buvo nėn 1 , ®ln,onaltls’ <?». seimui skyriaus'$200 auką. kitką. Mvo šeimomis ir draugais
gu> metu.- ji? omo mena- atsakys rnUms i tuos
džeris, pakvietęs Į Lietuva1

opius
.d klausimus. Todėl jo pra- 

eilę Įžymiausių pa^aunnio; nešimo pasiklausyti turėtų 
kitokių ateiti visi mūsų tėvynės

Bus Didele Rinkliava Inžinierių Suvažiavimas

vardo dainininkų ii 
Per

nemokamas kviečiama.-gijos svetainėj

Balfo skyriaus

Operos dirigentas Cooper ii*j joj_ įėjimas
kiti. j . ...

Aną dieną Joną Vasi-J Simonaičio globa Bosto- 
liauską teko matyti baleto'i ne rūpinasi ALi vietos sky- 
studijoje lyg piktos dvasios: nūs

kaip vėją besi-J pati vakara Simonai- 
uKanų, muzikos taktu tie-|tto įal Amį,.ikos He-

siog oru plauKiojantj. . L, inžinierių ir architek- 
gi čia sugalvojai. R

—paklausiau.—Ar

nes bąjungcs namuose ati- 
, -• , . .daroma draugijos nariu

t.J.... 'darbų paroda, o 4 vai. po
pietų ten pat pradedami su
važiavimo darbai.

‘Laišku iš Amerikos’ Savaitė

C?_ IC Q
ą. — „„---- •'“"'tų sąjungo

. . , nap5.e;yimo pokvlv, kuris rengia
nt irk vtu DOPKOmu uzvalffeu >. , t.- . .“C“ J. 1 ," , mas uamonage KataiiKųkad Šitokius pokštus kreti?1

sitarimas. 
valdyba maloniai prašo vi
sas Bostono draugijas pa
siųsti Į tą pasitarimą savo 
atstovą.

Skyriaus Valdyba.
narių suvazia-

savo šeimomis ir 
Į Manchesteri gegužės 23 d. 
Pasimatysim!

Choro Korespondentė
—M. C.

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 L'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

X 3
-Ss

ii
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Massachusetts gubernato
rius gegužės 17-23 dienas 
paskelbė “Laiškų iš Ameri
kos Savaite.” Jos tikslas 
priminti visiems, kaip svar
bu yra ugdyti santykiavimą 
su užsieniu, padėti tuo bū
du užsieniečiams geriau pa
žinti Amerikos tikslus ir 
viltis.

Tam tikras komitetas ra
gina visus ypač ta proga ra
šyti laiškus i užsieni gimi
nėms, draugams, pažįsta
miems ir teisingai infor
muoti apie Amerikos gyve
nimą. neužmiršus iškelti ko
munistu skleidžiamus me
lus.

—Jums iki spektaklio be-Į 
liko kelios dienos, o aš to 
momento laukiau net vie- 
nuoliką metų.—tarė \'asi-‘“v 
liauskas, šluostydamasis nuo* 
kaktos prakaitą.—Po vie-' 
nuolikos metų vėl Įlipti Į 
sceną, nėra juokai. ,

—Ar dar ilgai jūs tikite 
šituo sunkiu menu užsiim- -*ie 

paklausiau.—Ar kar-
jau

mas lamonage 
; Klubo svetainėj.

Skautai Turėjo Grąžu Lauža

Išnuomuojami Kambariai
Išnuomuojami du gražūs 

kambariai, vienas dviem as
menim. o kitas vienam. Tik

LIETUVOS AIDU RADIC 
PROGRAMA

Sekmadieniai? nuo 12:30 ik) 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
WBET, 1460 klc. Vedėjas:- Po 
vila? Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 \Vrenth;’m St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA
/ 1 o 11 o 
viai i: na

w r* i iri z-vt-1 s nauui VLir*

Žuvo Atvykęs Atostogų

Savininkas A. J. Alekna
628 East Bruadway 

South Boston 27, Mass. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

^gs SS S S S is. S X S. S S SS S SS 2

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

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

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broad\vay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0189. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

--------- /virtuve ir kitais patogumais.
Gegužės 16 d. MunicipalįKreiptis telefonu BL 8-1292 

Building salėj Bostono'arįa
skautai surengė tikraisurengė tikrai gra-

e . . . ... ... ,žu ir idomų lauža. Jam va-bukakties Minėjimas , ~ ' - . - ; .,dovauti buvo pakviestas \ .
Bražėnas, kuris ne tik su
maniai laužui vadovavo,1 

ir padainavo ir viena

Šv. Petro Bažnyčios V. Zička 
80 Corbet St. 

Dorchester, Mas

(22)

Kai prieš pusšimti metųw 1 . •• 1 - • I11CXčia atvykę lietuviai pradėjo

r
tais nepajuntate. kad 
tiek persunkus esate 
šiam stirnos šuoliui? 
kartai
vakare prie konjako stikle-’^ 
lio, nepasiilgstate pensijė- - *

bažnyčias, tai
LAISVĖS VARPAS

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

tatvti savo
manė ir būti jų šeimi

ninkai. Jie galvojo, kad 
kas jų pinigais yra 
tyta,

kūriniįsavo juoKingą 
skaitė.

, Be skautų buvo
., V tjų tėvu h- šiaip skautai tas uems ir priklauso.' .* 1.. ' i- i i1 •• sidominciu.Ar Jiems atrodė, kad parapijo-. ___  j___________

ip nnkšči>m«i»? šeimininkas'

to

pa-į
- I nemaža ibe-

sėdėdamas salione'Je aukščiausias šeimininką: .
yra ne klebonas, bet jie pa-'Aukojo Literatūros Fondui

Tik vėliau jiems pa- ---------
.a|.Jaiškėjo, kad tas yra prie-; M. Ilės? -Juk toki meną pr:

koją K angatikuodamas, galite ir 
nikstelėti, o tada nė i cuk . .. 

fabriką netiktumėte • Gal -1,e
auKsto

raus

Automobilio nelaimėj žu
vo Edvardas Dambrauska? 
iš Brighton, Mass. Jis tar
navo kariuomenėj ir į 
Brightoną buvo parvykęs 
kelioms dienoms savo tėvų 
aplankyti.

Susirinks LKD Atstovai

Birželio 13 d., 1 vai., šv. 
Petro parapijos svetainėj 
Įvyks Lietuvių Katalikų 
Darbininkų Sąjungos Nau
josios Anglijos apskrities 
suvažiavimas.

—O ne. Prieš daugeli 
metų scenoje pradėjau šok
ti su savo dabartine žmona, 
šiame spektaklyje šoksiu su

Balčiūnas iš Det- 
kataliku bažnyčios iš roit, M i h., per “Keleivi”

* * • J 7 * *

nustatytai tvarkai, aukojo LSS Literatūros 
te pripažinti neno- Fondui $5. 

todėl buvo kilę tiekrejo ir
daug ginčų ir susidūrimų su 
klebonais, kurie parapijo
se šeimininkavo kaip norė-

savo dukterimi, o paskutinip°'
šokį tikiuos šokti dar su sa-| Taip buvo ir So. Bostone.

Ir čia parapijiečiai pastatėvo anūke. O paskui, kad 
ir su giltine, man bus jau 
vistiek. Savo darbą šioj 
žemei būsiu atlikęs.

—Tegyvuoja palaimintas 
optimizmas!—tariau atsi
sveikindamas.—Iki pasima
tymo spektakly.

—K. L.

Jūrų katė (catfish). gana di
delė žuvis, savo kiaušinius lai
ko žiaunose, kol iš jų išsivysto 
žuvytės, maždaug 3 colių ilgio.

Puiki Vieta Gegužinėms, Parenaimams
Pono Rožėno farmoje. Ravnham, Mass., prie gražaus 

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

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

šv. Petro bažnyčią be vys
kupo žinios ir nenorėjo jos 
vyskupui atiduoti. Vysku
pas nesutiko bažnyčios 
šventinti. Tik 1904 metais 
tebuvo galutinai susitarta 
su vyskupu. Žinoma, pa- 
rapiečiai turėjo nusileisti ir 
savo teises perleisti vysku
pui.

šitos sukakties minėjimo 
pradžia padaryta gegužės’] 
9 d. parapijos pradžios mo-’ 
kyklos mokinių parengimu. 
•Jie Įvairiais būdais pavaiz
davo svarbesnius parapijos 
Įvykius. Visa programa bu
vo atlikta lietuviu kalba.

Su Turf Reisais 
iki Gegužės 31

Posto Laikas 1:30
Daily Double 
Užsidaro 1:15

Atvyks Vliko Pirmininkas

Birželio 13 d. Bostone ža
da lankytis Vliko pirminin- 
įkas prel. M. Krupavičius.

Naujosios Anglijos lietuvių! 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Vedėjas—p. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

'Tel. Brockton 8-1159 R

9 Reisai Kasdien

SUFFOLK
;downs

Mažiau 15 mi
nučių MTA 
traukiniais iki 
Suffolk Dowiis 
Stoties.

No. 3

Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas

d

Atstovas Ulevelande A
Cleveland 3. Ohio. I T 1-3465

ST. GRABLIAUSKAS. gyv. 
5 Thomas Park. So. Boston 
27. Mass.. siūlo visomis 
bangomis ir F. M. penkių 
modelių radio aparatus. 
Kainos nuo 100 dolerių. Ga
lima gauti ir su patefonu. 
Girdisi viso pasaulio trum
pų bangų stotys. Taip pat 
skubiai reikalingi didesniuo
se miestuose atstovai.

(21)
Jnhanson. 7616 Decker.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame lietuvių žiniai, 

kad So. Bostono Evanirelijos Su
rinkimai iš E. 4th ir Atlantic Sts. 
maldos namo persikėlė i kitas pa
talpas. į L ir 4-tos kampas, South 
Baptist Church. So. Bostone.

Kurie nori išgirsti Dievo žodį. yra 
vicėiami atsilankyti kiekvieną sek

madienį 1 vai. :{0 min. j>o pietų.
Evangelijos Surinkimo Komitetas.

(23)

ęooooosoosiseoieoeiooooooeoeą
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną i

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

sooooosoeooooesoeiaoseoeooe*
Stoughtone Vištų Ūkis

Pardundama 52 akerių vištų far- 
n a. Sudeda kiaušinių po 2,500. Yra 
trys didelės peryklos. 7 kambarių 
modemiškas gyvenamas namas. 5 
minutė nuo autobuso linijos. Mies
to vanduo. Kreiptis: Flcldbrook 
4-3205. (21)

Pigiai Parduodu Krautuvę
Cambridpre parduodu mėsos krau

tuvę. Yra crocery ir ice cream 
kyriai. Biznis išdirbtas per 40 me

tų. Darbo yra vyrui ir moteriai. 
Pajamų per savaitę S-šOO. Rendos 
nėr mėnesį $30. Vienas kambarys 
laisvas sryventi. Kaina tik $2,5<Ml. 
Skambinkit: ELiot 4-3783 arba

574 Cambridsre St., 
Cambridge, Mass.

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.

Parduodami Namai
Dorebestery, geroj vietoj, parduo

du trijų šeimų namus. 5-5-5 kamba
rių. Yra “stįeam heat,” 3 vonios 
garažas dviem mašinom. Vienas bu
tas laisvas pirkėjui. Kreiptis tele
fonu GE 6-3632. (20)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais Insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KCNTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdt] 

—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 už 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ms




