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Atsinaujino Šen. McCarthy Ir
Armijos Ginčo Tyrinėjimas

Savaitei Pertrauktas Tyrinėjimas Bus Skubiai Tęsiamas;
Senatorius McCarthy Tyrinėjimo Neboikotuoja; 

Republikonai Stengiasi Sutrumpinti Tyrinėji
mą, kad Mažiau Pakenkus Savo Partijai

Būsimuose Rinkimuose

Senatoriaus McCarthy ir 
armijos ginčo tyrinėjimas ši 
pirmadieni atsinaujino po 
savaitės tyrinėjimo. Per
trauka buvo padalyta tam, 
kad prezidentas galėtų pa
keisti savo Įsakymą aukš
tiems valdžios pareigūnams 
neliudyti, apie ką buvo kal
bama administracijos vadų 
pasitarime sausio 21 d. se
natoriaus McCarthy ir ar
mijos ginčo klausimu. Pre 
zidentas atsisakė savo isa-į

Mokslininkai Prieš 
Oppenheimerio Bylą

Atominių - mokslininkų 
“Biuletenis” paskutinėje lai
doje griežtai pasisako prieš 
vyriausybės vedamą moksli
ninko Dr. Oppenheimerio 
tyrinjimą. “Biuletenis” sa
ko, kad vyriausybė iš pat 
pradžios žinojo Oppenhei
merio gyvenimą ir tą žino
dama jam pavedė atlikti 
sunkų ir atsakomingą dar-

AMERIKOS KARO LĖKTUVAI SU PRANCŪZŲ SPALVOMIS

Amerikos pristatyti karo lėktuvai prancūzų kariuomenei Indokinijoj atgabenami i Hai- 
phong uostą Indokinijoj, iš kur jie, prancūzų lakūnu vairuojami, vyksta į mūšių lauką 
kautis su rusų apginkluotais Indokinijos bol ^evikais.

Indokinijos Karas Vis Labiau
Jaudina Pasaulį

___________
Anglijos Ministeriai Tariasi; Amerika Sutiktų Siųsti į 

Indokiniją Savo Karo Laivus ir Lėktuvus; Derybos 
dėl Pacifiko Koalicijos Tęsiamos; Ženevoje De

rybos Tūpčioja Vietoje

Vyriausybė Slepias 
Už 5 Amendmento
Senatorius McCarthy gar

siai paskelbė, kad vyriau
sybė, su prezidentu prieša
kyje, slepiasi už penkto 
konstitucijos amendmento 
ir nesako kongreso nariams 
savo paslapčių. Tokį “kal
enimą” senatorius meta sa
vo partijos administracijai.

Seniau šen. McCarthy 
tiktai komunistams ar jų

Indokinijos karas vis la
biau jaudina pasaulį. Kol 
Ženevoje eina lėtos derybos 
dėl taikos atstatymo Indoki
nijoj, bolševikai ten prade
da briautis į Hanoi did
miesčio apylinkes. Pran
cūzai ir kitos Vakarų tautos 
turi greit apsispręsti, ar už
leisti bolševikams Indokini
ją, ar ką nors daryti, kad 
jų veržimąsi sulaikius.

Šį pirmadienį posėdžiau
ja anglų ministerių kabine-

kvmą pakeisti ir senato pa „ , .......
komisija tęs tyrinėjimą ne- b«' kada mokslininkai jam 
gavusi parodymų apie sau- Pavest« darb« atl,ko at0’ 
šio 21 d. valdžios pareigūnų
pasitarimą.

Republikonų partijos va
dai norėtų kaip galint grei
čiau užbaigti ilgokai užsitę
susį ir daug kam jau isipy- 
kusi tyrinėjimą, kuris val
dančiai nartiiai daną kpn------------ J------ -----------
kia balsuotojų tarpe, peš

minė bomba buvo pagamin 
ta, vyriausybė dėl jai senai 
žinomų faktų vėl pradeda 
mokslininką tardyti. Toks 
elgesys yra neleistinas, sa
ko “Biuletenis.”

Daug mokslininkų vis dar 
skelbia spaudoje savo pro
testus prieš D. Oppenheime-

Prezidentas Keičia Pietinės Valstijos ir 
Savąją Programą Teismo Tarimas

Ar Churchill Žadėjo
Frankui Gibraltarą?

Prezidentas D. D. Eisen- Visose pietinėse valstijo-
hower buvo pasiūlęs kon-'se aukščiausio teismo spren-

Ispanijos vyriausybė 
skelbė neva

simpatikams dalydavo už-Jas, kuriame iš Ženevos par- 
metimą, jog jie slepiasi už vykęs užsienių reikalų mi- 
penkto konstitucijos amend-įnisteris A. Eden raportuoja 
mento, kad jiems nereikėtų,apie Ženevos konferenciją.

odo jos vidaus nesutikimus r*0 tyianėjim^ ir reiškia jam
ir ypač rodo senatoriaus |Pasftikėjimą.
McCarthy ir administraci
jos kelių išsiskyrimą.

Senato pakomisijos advo
katas R. Jenkins. prieš at
naujinant tyrinėjimą sakė,
kad per 10 dienų ginčo ty- Massachusetts atstovas 
rinėjimas bus baigtas, nesj demokratas John MacCor- 
esą visi to tyrinėjimo daly-lmack pasakė atstovų rū- 
viai pradeda rodyti norolmuose Washingtone kalbą 
tyrinėjimo spektaklį kaiplapie Lietuvos kovas dėl sa-

At stovų Rūmuose 
Apie Knygnešius

galima greičiau užbaigti. 
Tyrinėjime dar turi liudyti 
armijos teisių patarėjas J. 
Adams, senatorius McCar
thy ir jo bendradarbiai, o 
taip pat bus dar šaukiamas 
liudyti armijos sekretorius 
R. Števens ir kiti.

GUB. TALMAGE
NEKLAUSYS TEISMO

Georgia gubernatorius H. 
Talmage skelbia, kad jis 
neklausys aukščiausio teis
mo įsakymo baigti segre
gaciją mokyklose, dargi jei 
federalinė vyriausybė at
siųstų ir savo armiją i Geor
gia valstiją. Gubernatorius 
sako, kad jis neleis, kad 
negrų ir baltųjų žmonių vai
kai vaikščiotų į tas pačias 
mokyklas, kad yra griežtai 
priešinga Georgia žmonių 
pažiūroms.

Panašių grasinimų girdisi 
ir kitose pietinėse valstijose, 
nors tie grasinimai nėra to
kie griežti.

Harvardo Universiteto 
ekonomistas S. H. Slichter 
šį pirmadienį sakė, kad 
Amerikos vyriausybė rodo 
labai didelį neveiklumą ko
voje prieš didėjantį nedar
bą ir “recesiją.” Adminis
tracijos iniciatyvos stoka 
yra svarbiausioji priežastis, 
kodėl ūkio gyvenimą? ^ei
na geryn, sako ekonomistą

vo spaudos, plačiai papasa
kodamas kaip ta spauda 
buvo per sieną gabenama, 
kaip knygnešiai buvo perse
kiojami ir kaip carų valdžia 
norėjo lietuvius surusinti 
Jis carų imperializmą su- 

įgretino su dabartinių Krem- 
I liaus valdovų pastangomis 
Į sunaikinti tautas, pateku
sias į jų rankas. Jis ragi
no visus amerikiečius per
siimti lietuvių knygnešių 
dvasia ir tokiu, kaip jie, 
pasiryžimu kovoti prieš da
bartinius Rusijos valdovų 
kėslus.

Prekyba su Bolševikų
Kraštais Mažėja

Amerikos prekyba su bol
ševikiškais kraštais 1953 
metais buvo visai nežymi. 
Amerika pardavė bolševikų 
valdomiems kraštams per 
visus 1953 metus prekių 
tiktai už 1,776,000 dolerių, 
o pati iš tų kraštų pirko 
įvairių prekių už 45,597,000 
dolerių. Palyginimui pami
nėsime 1948 metus, kada į 
bolševikiškus kraštus buvo 
parduota prekių už $396,- 
639,000, o iš jų buvo pirkta 
prekių už $233,481,000.

Ir kitų tautų prekyba su 
bolševikiškais kraštais per
nai metais sumažėjo, nežiū
rint bolševikų kalbų apie 
•prekybos didinimą.

Kabinetas aptaria, kokių 
priemonių imtis Indokinijai 
gelbėti, jei Ženevoje dery
bos neduos rezultatų. Lau
kiama, kad Anglija sutiks 
dėtis į Pacifiko valstybių 
koaliciją kartu su Ameri
ka, Prancūzija, Australija, 
Naująja Zelandija ir kai 
kuriomis Azijos tautomis, 
kad bendromis jėgomis at- 
rėmus bolševikus Indokini
joj. Iki šioliai Anglija apie 
tokias derybas nenorėjo 
kalbėti, kad nepakenkus 
Ženevos konferencijos pa
sisekimui.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Amerika sutiktų dalyvauti 
Indokinijos gynime savo 
karo laivais ir lėktuvais, jei 
Amerikos generolas būtų 
vyriausias Indokinijos karo

sakyti teisybę kongreso ty
rinėtojams. Dabar jis pa
našų kaltinimą sugalvojo vi
sai republikonų administra- 

metolcijai, kuri atsisakė pasakyti 
kongresui, ką vyriausybės 
nariai kalbėjo viename už
darame posėdyje apie sena
toriaus McCarthy ir armijos 
ginčą.

pa
tai karo

gresui pratęsti dabar vei-'dimas prieš rasinę segrega-! dokumentus, kurie’ rodo, 
kiantį įstatymą apie preky-'ciją mokyklose sukėlė labaiįkad Anglijos ministerių pir- 
bos sutarčių sudarymą trims'daug kalbų ir diskusijų, mininkas W. Churchill per 
metams ir duoti prezidentui Daugumoje pietinių valstijų karą žadėjo Ispanijai, už 
teisę sumažinti palaipsniuilvyrauja nuomonė, kad teis-jos neutralumą, tartis dėl 
muitus. Imo sprendimas iš karto ne-

Tas pasiūlymas susilaukė i galima bus įgyvendinti ir 
s kritikos republiko- praeis ilgas laikas, ikigriežtos 

nų eilėse ir prezidentas da
bar sutinka, kad įstatymas 
būtų pratęstas tik vieniems 
metams, o ne trims, kaip 
jis anksčiau prašė. Pernai 
metais tas pats įstatymas 
irgi buvo pratęstas vieniems 
metams.

HITLERIO GENEROLAI 
SOVIETŲ TARNYBOJE

Amerikos senato užsienių 
reikalų komisija paskelbė 
surinktas žinias apie lyti
nės Vokietijos gyvenimą. 
Ten tarp kitko sakoma, kad 
nemažai buvusių Hitlerio 
generolų ir kitų aukštų vo
kiečių armijos kariškių da
bar tarnauja rytinės Vokie
tijos “liaudies policijoj,” 
kuri tikrenybėje yra bolše 
vikų kariuomenė. Tie bu
vę hitleriniai generolai ir 
kitokie kariškiai pasirodo 
gana ištikimi bolševikams, 
bet 6,000 eilinių policinin
kų jau yra atbėgę į vakari
nę Vokietiją nepakęsdami 
bolševikiškos tvarkos.

Gyvenimas lytinėj Vokie
tijoj labai primena Hitlerio 
laikus, kada irgi valdė vie 
na partija teroru, melais ir 
propaganda.

CHOCHLOV
SAVO

PASAKOJA
PASLAPTIS

Maskvos politinės polici
jos agentas Nikolai Choch- 
lov dabar atvyko Amerikon 
ir čia jis vienai kongreso 
komisijai pasakoja savo pa- 
tvrimus rusų politinės poli
cijos tarnyboje. Choch lovas 
buvo atsiųstas į vakarinę 
Vokietiją užmušti vieną ru
sų emigrantų vadą.

valstijų baltųjų gyventojų 
nuomonė pribręs iki segre-

panaikinimo mo- iii sakęs per

grąžinimo Ispanijai Gibral
taro ir, be to, Anglijos 

tų premjeras žadėjęs duoti Is
panijai žemių Afrikoj Pran
cūzijos sąskaiton. Church-

karą, kad Is- 
po karo 
Vidurže-

gacijos
kyklose. jpanija turėsianti

Teismas numatė, kad būti “stipriausia
spalio mėnesį atskiros vals-'mių valstybė.” 
tijos galės patiekti savo pa- W. Churchill parlamente 
žiūras, kaip sprendimą įgy-Įužginčijo, kad jis žadėjęs 
vendinti. Klausimas “kaip“ Ispanijai po karo grąžinti 
segregaciją1 mokyklose pa-1 Gibraltarą.
naikinti, be abejonės, už-j--------------------------
ims nemaža laiko ir visos 
suinteresuotos valstijos tu-

Australija Renka
Naują Parlamentą

Australijos gyventojai ge
gužės 29 d. renka naują 
parlamentą. Rinkimų kova 
eina gana karšta ir spėja
ma, kad darbiečiai arba da
bar valdanti liberalų ir 
žemdirbių koalicija laimės, 
palyginus, nedidele baisuj
daugumą.

rėš progos savo nuomonę 
aukščiausiame teisme pa
reikšti.

Gvatemala Žada 
Skustis J. Tautom*
Gvatemalos 

nesenai pirko 
įvairių ginklų 
kraštuose, rodos,

į pajėgų viršininkas, jei kon
gresas pritartų tokiam pla
nui, jeigu į Indokinijos gy
nimą įsitrauktų kai kurios 

. ... Azijos tautos, kaip Thailan-
bolševiku. Jo pristatytieji jr Filipinai, ir jeigu In- 

tautoms būtų už-

Rinkimuose vaid-TERORAS AUGA I nemažą
MOROKE IR TUNISE me,n! vaidina Sovietų amba- 

sados treciojo sekretoriaus
Petrovo atsimetimas nuoMoloko ir Tuniso nacio

nalistai paskutiniu laiku di
dina terorą prieš prancūzus 
ir vietinius arabus, kurie 
bendradarbiauja su prancū
zais. Moroke Prancūzija 
pakeitė savo gubernatorių, 

o nnn * i vieta generolo Guillaume
, r- .-i.paskirtas diplomatas, kuris DO1SC\ 1KU i i i* — • t*bandys liberalinėmis refor

momis patraukti Moroko 
gyventojus prie bendradar
biavimo su Prancūzija. Tu
nise nacionalistų teroras vėl 
pradeda reikštis įvairiais 
užpuldinėjimais prieš pran
cūzu ištaigas ir atskirus

vvriausvbė

Čechoslo- 
vakijoj. Ginklai iš Lenki
jos uosto Ščecin buvo atga- 
bent į Gvatemalos uostą Pu- 
erto Barios. Amerika dėl 
tokio Gvatemalos ginklavi
mosi iš bolševikiškų šaltinių 
reiškia nemaža susirūpini
mo.

Bet Gvatemalos vyriausy
bė tvirtina, kad ji gali pirk
ti ginklų, kur ji nori ir kiek 
nori, ir žada net skųstis 
Jungtinių Tautų organiza
cijai prieš Amerikos bandy
mą kištis į jos vidaus reika
lus.

Kai kurie Gvatemalos 
kaimynai nori Gvatemalos 
ginklavimosi klausimą iš
kelti Amerikos valstybių or
ganizacijoj, o Gvatemala 
tokiam siūlvmui nori už
bėgti už akių “grasinimu” 
ginčą perkelti į JT saugu
mo tarybą.

žmones.

RUSAI GARBINA 
UKRAINOS PRIJUNGIMĄ

Sovietų Rusijoj visus 
šiuos metus minimos Ukrai 
nos prijungimo prie Rusijos 
300 metų sukaktuvės. Ta 
proga šią savaitę Maskvoje 
rengiama eilė iškilmių. Vie
noje iškilmėje kalbėjo Uk
rainos bolševikų partijos 
sekretorius Kiričenko, kuris 
labai piktais žodžiais puolė 
Ukrainos “buržuazinius na
cionalistus,” kurie esą iš 
Amerikos laukia išvadavi
mo iš rusų jungo.

dokumentai apie bolševikų 
šnipinėjimą Australijoj su
kėlė antibolševikišką nuo
taiką, kuri, spėjama, išeis 
valdančiai koalicijai į nau
dą.

NEGRAI SIŪLO PLANĄ 
SEGREGACIJAI BAIGTI

dokinijos tautoms būtų 
tikrinta visiška nepriklauso
mybė. Šitas daugelio “jei
gu” apstatytas planas esąs 
svarstomas Paryžiuje ir 
Washingtone.

Prancūzija tikisi, kad su
darius kokią nors Pacifiko 
valstybių karo sąjungą Že
nevos konferencija galėtų 

i pasibaigti taika, nes nei 
Rusija nei Kinija nenorėtų 
veltis į karą prieš didelę ko
aliciją dėl Indokinijos.

Kol Vakarai svarsto viso-

Negi-ų organizacija The 
National Assoeiation for 
the Advancement of Co- 
lored People turėjo kelių 
dienų pasitarimą Atlanta 
mieste ir aptarė savo pla
nus, kaip segregacija mo-'kius planus “Indokinijai
kyklose turėtų būti baigta; gelbėti” bolševikai ten už- 
pietinėse valstijose pagal kariauja naujas toritorijas. 

teismo sprendi-aukščiausio teismo sprendi- Bolševikams naudinga yra 
mą. Ženevos derybas tęsti ir tuo

Negrų organizacija siūlo!būdu trukdyti Vakarų “vie- 
negrams įteikti prašymus ningą akciją.” Laisvasis 
mokyklų vadovybėms pieti-, pasaulis Indokinijos krizės 
nėse valstijose ir siūlyti [akivaizdoje iki šioliai pasi
joms bendrai su negrų at- rodė esąs be vadovybės, be 
stovais aptarti būdus, kaip'vienybės ir be jokio plano, 
geriausiai eiti prie segrega- ką daryti.
cijos panakinimo. Negrų Prancūzai laukia, kad 
organizacija mano. kad ap- laisvasis pasaulis, ypač 
tariant tą klausimą taikioje Amerika, greitai apsispręs 
dvasioje bus rastas visiems-ką nors daryti dėl Indokini- 
priimtinas būdas teismo jos. nes kitaip bolševikai 
sprendimą įgyvendinti. gali tą visą kraštą užimti.
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Teismo Sprendimas
Gegužės 17 dieną Amerikos aukščiausias teismas 

vienbalsiai išnešė istorinį sprendimą ilgai ėjusiose bylose 
dėl rasių segregacijos mokyklose.

Bylos buvo negrų iškeltos Kansas, South Carolina, 
Virginia ir Dela\vare valstijose. Iš teismo į teismą bylos 
pasiekė aukščiausiąjį šalies teismą ir dabar susilaukė 
sprendimo, kuris nudžiugino visus tikros pažangos iri 
gero rasinio sugyvenimo šalininkus.

Aukščiausias teismas pasmerkė rasių segregaciją 
mokyklose ir skaito tokias mokyklas priešingas konsti
tucijai, ypač 14-tam konstitucijos pataisymui.

Teismo pasisakymas, vienu tarimu, uždraudžia ra
sinę segregaciją 17-koje Amerikos valstijų ir District of 
Columbia, kur įstatymai reikalauja, kad nėgių ir baltųjų 
žmonių vaikai lankytų skirtingas mokyklas. Teismo pa
sisakymas uždraudžia segregaciją mokyklose ir tose ke
turiose valstijose, kui rasinė segregacija mokyklose nėra 
įstatymais nustatyta, bet kur įstatymai leidžia segregaci
ją mokyklose praktikuoti. Teismo pasisakymas patvirti
na 16-koje valstijų veikiančius įstatymus, kurie draudžia 
rasių segregaciją mokyklose ir visam kraštui nustato ben
drą principą, kad vaikai mokyklose negali būti skirstomi 
pagal ju odos spalvą, ar rasinę kilmę.

Toks teismo tarimas yra didelis žingsnis pirmyn neg
rų kovoje už jų pilietinę lygybę ir įdomu, kad aukščiau
sias teismas tą savo tarimą pagrindžia ne tiek juridiš
kais samprotavimais, kiek žmoniškumo ir piliečių lygybės 
sumetimais.

Iki šioliai veikė to paties teismo nuostatas, kad neg
ru ir baltųjų mokyklos gali būti skyrium, bet jos turėjo 
būti lygios visais žvilgsniais (separate būt equal). Pagal 
tą nuostatą mokyklos negrų vaikams turėjo būti tiek pat 
geros, turėjo teikti tas pačias žinias ir mokėti negrų mo
kyklų mokytojoms tas pačias algas, kaip ir baltųjų vaikų 
mokyklose. Praktikoje betgi tas reikalavimas ne visur 
buvo įgyvendintas ir negru vaikų mokyklos daugelyje 
vietų buvo nepalyginamai skurdesnės, kaip baltųjų vai
kų mokyklos. Tiesa, belaukiant aukščiausio teismo pa- sako: 
sisakymo kai kurios pietinės valstijos daug padarė, kad 
negrų mokyklas pagerinus, bet ir šiandien negrų mokyk
los daugelyje vietų vis dar yra blogesnės.

Dabai- aukščiausias teismas atmainė 1896 metų to 
paties teismo paskelbtą principą “separate būt equal” ir
skelbia, kad pats vaikų skirstymo principas yra priešin
gas konstitucijai ir negali būti praktikuojamas. Pats
faktas, kad mažumos (negrų) vaikai turi lankyti atskiras 
mokyklas, daro vaikų auklėjimą nelygų ir skriaudžia ma
žumos vaikus. Todėl segregacija mokyklose turi būti pa
naikinta.

Negru tarpe aukščiausio teismo sprendimas sukėlė 
didelio džiaugsmo. Tas sprendimas įeis į Amerikos 
negrų kovos istoriją už lygias pilietines teises, kaipo 
vienas iš didžiųjų jų laimėjimų.

ADAMS SKAITO PREZIDENTO LAIŠKĄ

John G. Adams, armijos advokatas, skaito senato pako
misijai prezidento D. D. Eisenhowerio laišką, kuriame 
įsakoma vykdomosios valdžios pareigūnams išduoti tik 
tas paslaptis kongresui, kurios gali būti išduotos nepaken
kiant valdžios darbui. Šen. McCarthy dėl to griežtai pro
testavo, bet protestas nieko negelbėjo.

noi, Indokinijos didmiesčio 
ir šiaurinės Indokinijos sos
tinės. Jei pavyko prie.
Dienbienphu, gal pavyks ir 
prie Hanoi didmiesčio, o' 
ypač gal pavyks užkariauti j 
Raudonosios upės deltą (že- Ginklai Gvatemalai
mumą netoliese tos vietos, Vienintelė valstybė Ame- 
kur upė įteka į jūrą). Ten, i kontinente, kuri turi 
Hanoi miesto apylinkėse,'boj;gevjkuojanį.ja vyriausy-

ta, kad segregacija yra prie
šinga konstitucijai.

Rašytas žodis nesikeičia, 
bet rašyto žodžio prasmė

yra Indokinijos ryžių aruo-lup vra mažutė Gvatemala keliasi su laiko dvasia.das, turtingiausioj! to kraš-fenSnėj Amerikoj. ' Tos'm"K la^“-
to dalis 11-, jei bolševikams 5^1^ vyriausybė ginasi'™“.!? garantija jos pa- 
pavyktų tą kraštą užkariau
ti, jų jokie diplomatų liežu
viai nei Ženevoje nei kur

.. v 1- -1 -1 U * - ĮStovumo.esanti bolševikiška, bet ne- 
ra jokios abejonės kad jiLj* Washi tone 
yra stipriai “bendrakelei-Į

kitur iš ten nebeišprašytų. xdška” ir semia išmintį j Senatoriaus McCarthy ir 
Todėl jie skubina užkaliau- jg anapus geležinės uždan- armijos ginčo tyrinėjimas. . _ anapus geležinės____

pageidaujamą kąsni ir g0S senato pakomisijoj vilto di-
Pereitą savaitę paaiškėjo.

ti
todėl bolševikiški diploma
tai Ženevoje visai nesisku
bina ką nors rimta siūlyti 
dėl taikos atstatymo Indo- 
kijoj. Kam jiems reikalin
ga taika, jei karas jiems se-

dele “koše Wašhingtone.’ 
kad ta mažutė 'šalelė užsi-j Prezidentas paaiškino sena- 
sakė ir atsigabeno daugnoriams, kad ne visos vyk- 
ginklų iš rusų valdomos'durnosios valdžios paslaptys 
Lenkijos. Iš Ščecino (Steti-'gali būti prieinamos Įstaty- 
no) uosto vienas laivas at-*mų leidėjams, o senatoriai, 

nau-

A p z v a 1 g a
IRGI MINĖJO 
SPAUDOS ATGAVIMĄ

Rojus Mizara bolševikiš
koj “Laisvėj” irgi paminėjo 
lietuvių spaudos atgavimą.

tų natūraliai buvęs rusiškas, 
nes didžiųjų kunigaikščių val
dymo laikais oficialė Lietuvos 
kalba buvo gudiškai-rusiška.”

“Gudiškai-msiška,” sako 
Rojus Mizara. bet už-Kaip tas Įprasta Rojui.*-..-;---ivoje, todėl ir l 

jam viskas susimaišė. Su m"'sta P1?^ kad «u<lsaa!jas Indokinijoj, 
mažu "jei" jis lietuviams)1® '"usiska, o senų
net įveda "graždanką’ i,:gu(i>šk»s raštas visai

ka>1* T11?. reikalas gabeno i Gvatemalos uostą.kaip išgirdo tą seną ----
jei bolševikai Indokinijoj puerto Barrios daug visokių'jieną. jau žinomą kongre- 
gautų per kelnes. Tada jieįgjnklų. Gegužės 15 d. lai-Lui nu° Jurgio Wasbingto- 
pasidarytų taikos salininkaij'vas ginklais pradėtas iš-Įn° laikų, ėmė ir sulaikė šen. 
ir greit surastų būdą taikai krauti if gjnk]ai gabenami j McCarthy-armijos ginčo ty- 
atstatyti. Rodos, ir \ aka- j kra«t0 vidų. Kam tie] dėjimų- Sulaikė be jokio 
rų diplomatams turėtų būti ^nkiaj skiriami9 Prieš ka reikalo ir be jokios pras- 
aišku, kad kelias Į taiką ei- Gvatemala mano traukti į "lės. Tiesa, sulaikė tik vie
na per bolševikų nugalėji- karą? Gal gerau būtų pa? nai savaitei.
mą Bet jei jiems tas ir yra sakfus ką Gvatemalos' vai- Suprantama, kad šen. Mc- 
aisku, iš jų kalbų to niekas dovai mano taig ginklais Carthy norėtų visą tą gin- 
nepastebn Todėl ir malama ^nk,uoti? Gal Hondu_ čą užbaigti “kankinio” ro- 
liezuviais apie taiką Žene-j,a, valstybės perversminin-dčje, dėdamasis nuskriaustu

todėl ir liejasi krau-'kus?
laikų
nėra' Ženevoje apie Korėją 

“iš!Ufišką "įaždan-'<liPlornat?1 ,kalba į*1beveik yra gatavas dėkotiJHoTTlu?pareigos.” Jie iš anksto ži
rniam- už ta dovana. Ji? ką, kuii<j rtisams da\e tik, . ,

“Jei caro valdžia ‘graždan
ką būtų ‘pasiūliusi’ lietuvių 
tautai, sakysime. 50 metų 
anksčiau, veikiausia ji būtų 
buvusi priimta be murmėji
mo.“

>4
“Ne Jūsų Biznis'

leje,
žmogumi, kuriam adminis
tracija neleido parodyti visą 
įtiesą. Senatoriui, matomai,

kod'l noJ°’ kad Ženevos kalbomis:užginčija.
v- ' VorJ Korėja nebus suvienyta, o’pnklų isMizara mano, kad- J * ’

i patiktų, kad jam nereikėtų 
ne'isėsti į liudininko kėdę aiš-Gvatemalos valdovai

kad jie pipjojkintis dėl jo ir jo bendra- 
anapus geležinės darbių pastangų suteiktiPetras 

Rojus
Lietuvai pasilikus nes
jungusiai ,~u Lenkija lietu-. - vadjntj diplomatu Jpai paaiškino, kad jokia su-J' 
viai nebūtų turėję lietuviškoj. .f )adalta'tartis nedraudžia Gvatema-Į Bet plačiajai publikai vis-
■asto ir butų pasitenkinę;• , lh „„J li-u ton it-gi rupi, kas tame senato-
“ondiškai-rusiška” kai ha ’ 11 kalbos

Didvsis. Ir
----- V ------  ------- --- 7 f' 1

Jjei kuris riiPlornata^ to ne- uždangos. Gvatemalos am- vienam milionierių vaikui 
į Lt J žinojo. tai tokį nemokšą ne-^asada Washingtone tium- Įvairių privilegijų armijoj.

"Jei” caro valdžia būtų 
tą padariusi, tai Rojus ne
būtų murmėjęs. Ir kam čia sai 
murmėti, jei, to paties Ro-' 
jaus žodžiais tariant:

“Rusų raidėmis lietuvišką 
žodį galima taip pat laisvai 
ir sklandžiai parašyti, kaip 
ir lotvniškomis raidėmis."

r
“gudiškai-rusiška” kalba?

Žinoma, Rs Mizara neuž
simena. kad dabar, kai ru-

vėl turi Lietuva savo
iSaujoj, Lietuvoje kiekvienas:kasi fronte, priklauso nuo 
spausdintas žodis yra rusų'to, ar Vakarų pasaulis su

Be

apie jos su-pai pirktis ginklų ten. kur ji ‘^P1’ 
vienijimą yra tik žirniai i nori ir kiek nori. Su tuo!™“5'1' a‘™>J<>a 'adų ginče 
sieną, įpasiaiškinimu Gvatemala sak° tiesą n kas sako netie-

Taikos atstatymas Indo-’mal}osi reikalą iš,
kini jo j, kol bolševikams se-’nusi

1 Beu »» į iąi •> * -------y----
reikalą kiek kitaip žiūrinei garsusis šen.

'McCarthy dėl to ir netektų 
šaltinis ir ginklų gavė-jk^ek savo išpūsto populia-

ka, taika ten bus atstatyta,5jai kelia susirūpinimo, kad lumo- 
bet ta taika bus bolševikiš-.čia vyksta kas nors negera, 
ka, Indokinija bus įjungta:Gvatemalai pačiai tiek gin- 
i Maskvos-Pekino ašies im-Į^lų visiškai nereikia. Maža 
peliją ir Vakarai dėl jos Ii- tėra abejonės, kad ginklą i-hower pereitą savaitę spau
dimo tiek pat tegalės šaky-periami kokiam nors kru-.dos atstovams sakė, kad 
ti, kiek jie dabar gali sa-G'inam reikalui, kuris nebusį Amerika tęsia pasitarimus 
kyti dėl Rumunijos, Lenki-'<>aromas demokratijos irjsu įvairiomis valstybėmis 
jos ar Lietuvos likimo. (taikos sumetimais. (dėl pietryčių Azijos kraštų

Bolševikų akiplėšiškumas J Todėl Amerikos vyriausy-
Ženevoje tiek toli eina, kad(bė Gvatemalos ginklu klau- * ’
jie į diplomatų pasitarimus Limą nori perkelti Į Ameri- 
pasiūlė pakviesti savo lė-Jkos valstybių organizaciją, 
les, Laoso ir Kambodžijos Rad ji ištiriu, kam bolševi-

są. Visuomenės spaudimas, 
rodos, paragins senato tyri- 

Bet Washingtonas i tą, stojus 2}rrią aiškinti iki

okupantų diktuojamas. Jo- tinka užleisti jiems visą In-j Ginklų gausumas,, jų gavi
kios spaudos laisvės Lietu
voje nėra. Mizara tą žino, 
.bet kaip jis galėtų skųstis 

to, pasivertęs istoriku'dėl tokio dalyko, jei Lietu-
~ . . .. . IRojus Mizara aiškina, kad: vos spaudos laisvę panaiki-
Teismo sprendimui .pritaria ir visa pažangioji Ame- J . 1.. . .... iii- . . - i “Tenka nepamiršti ir to* Jno JO \ ienminciai, Ma^KV0s>

likos visuomene, kuriai negru traktavimas pietinėse vals- . . ... Lupto t™; oi... . 1 jei Lietuva, daug anksčiau. dlKtatOl lai. kuriems tas Ko-tijose jau senai aki? svilina.
Pietinėse valstijose aukščiausio teismo sprendimas 

pasitiktas nevienodai. Dali? politikierių jau šūkauja, 
kad jie “jiolitinio teismo” sprendimo nepripažins ir ieš
kos priemonių tą. sprendimą, kaip nors apeiti. Kiti. šal- 
tesnieji žmonės, mano. kad su laiku teismo sprendimas 
bus įgyvendinta?. įsigyvens ir bus visų priimtas.

Kraštutinieji rasinės segregacijos šalininkai kai ku
riose pietinėse valstijose jau turi suplanavę būdus, kaip 
aukščiausio teismo sprendimą apeiti. Vienas toks būdas 
yra visai panaikinti viešąsias mokyklas (teismo sprendi
mas tik viešąsias mokyklas ir teliečia) ir visas mokyklas 
atiduoti į privačių organizacijų ranka?. Kitur gal 
sugalvota kitokiu priemonių teismo sprendimui apeiti

je: Lietuva, daug 
nebūtu buvusi sujungta su 
Lenkija, tai jos raidynas bū

rius tarnauja pagal savo jė- 
jgas.

Derybos Ženevoje

Bet, nežiūrint atgaleivių pastangų, teismo sprendimą
yra didelis žingsnis Amerikos demokratijos pirmyneigoj.

Aukščiausia? teismas klausimą dėl praktiško naujai 
paskelbto principo įgyvendinimo atidėjo iki spalių mėne
sio. kada. išklausius įvairių nuomonių, teismas pasisakys, 
kaip segregacija mokyklose turi būti panaikinta. Dau
gumoje atsitikimų, kur negrai ir baltieji žmonės gyvena 
skyrium (įvairiose miestu dalyse ar atskiruose kaimuose), 
praktiškai pradžioje ne kas tepasikeis ir tik segregacijos 
dėmė bus pašalinta iš viešojo gyvenimo. Praktiškos 
reikšmės sprendimas tuo pat turės ten, kur juodi ir balti 
žmonės gyvena susimaišę, arba kur vienos ar kitos rasės 
žmonių kurioj nors vietovėj yra palyginus mažas skai
čius. Praktiškos reikšmės sprendimas tuoj pat turės ir 
aukštojo mokslo įstaigose, kur dabar negrai kai kur tik 
atskirais teismo sprendimais galėjo įsiveržti.

Amerikos demokratijos istorijoj aukščiausiojo teis
mo sprendimas už panaikinimą segregacijos mokyklose 
bus vienas iš ryškiųjų pažangos įrodymų.

Teismo pasisakymas rodo ii- kitą reikšmingą dalyką 
—Amerikos konstitucijos lankstumą ir galimumą 167 
metus veikiančią konstituciją pritaikinti ar išaiškinti 
naujų laikų reikalavimams. Konstitucija Amerikos de
mokratijoj nestovi pažangos kelyje, bet jos aiškinimas 
eina kaitų su gyvenimu. Tokia konstitucija gali būti 
pastovi ir visų gerbiama.

Jau antras mėnuo prasi- su Amerika ir kitais kraš- 
dėjo, kaip prie gražaus eže- tais dėl pietryčių Azijos gel
io Ženevoje diplomatai ta- bėjimo. Girdi, negalima 
riasi apie taikos atstatymą'užbėgti Ženevos konferen- 
Indokinijoj ir apie taikos cijai už akių. reikia palauk

iu? sutarties surašymą Korėjai, ti kokių vaisių duos diplo- 
Per mėnesį laiko diplomą-1 matų pašnekesiai ir jau ta
tai prikalbėjo gana daug.Ida spręsime, ar reikia mums 
bet jų kalbų vaisiai kol kas;kariškos są Gagos pietryčių 

Azijai gelbėti, ar gal apsi
eisime ir be to, jei bolševikų

yra tik šakėmis vandenyje 
surašvti. Ju visai nesimato.

Diplomatai kalba pakai
tomis. Kalba Vakaru at
stovai, paskui kalba Rytų 
atstovai. Jie kalba apie 
Korėją, o kai pavargsta 
kalbėti apie Korėją, tai pra
deda kalbėti apie Indokini
ją. Bet vaisiai tie patys— 
grynas nulis.

Diplomatai kalba viešai, 
taip sakant, pro langą, kad 
ir plačioji publika galėtų 
girdėti. Po viešų kalbų 
diplomatai kalba užsidarę 
nuo svieto akių. Kai jie 
pavargsta kalbėti ir viešai ir 
užsidarę, jie kalbasi grupė
mis ar po du, vis “tirdami 
dirvą,” “aiškindami padė
tį” ir po mėnesio kalbų vai
sius yra tiktai nulis.

Kol Ženevoje eina diplo
matų, negražiai sakant, 
pliauškalienė, Anglija dro
visi dalyvauti pasitarimuose

diplomatai pasirodys sukal
bami žmonės ir sutiks su 
mums priimtinoms sąly- 
igoms.

Kol Ženevos diplomatai 
mala ir mala liežuviais ne
pabaigiama- pasakas apie 
taiką, tolimoj Indokinijoj 
eina kruvinas karas. Jau 
visas mėnuo diplomatai kal
ba, o bolševiku kariai Indo 
kinijoj kalba kanuolėmis ir 
kulkosvaidžiais. Ženevos 
diplomatai klausosi tų toli
mų šūvių ir kalba apie tai
ką. Kalba, bet taikos kaip 
nėra, taip nėra.

Bolševikų kariai Indoki
nijoj dabar yra geram ūpe. 
Jie laimėjo Dienbienphu 
mūšį, paėmė 'prancūzų įstip- 
rintą tvirtovę, sunaikino ar 
paėmė į nelaisvę apie 16,- 
000 karių ir j>ergalės nuo 
taikoje patraukė link Ha-

dokiniją ar ne. Jei sutin-;mo

Azijos Gynimas
Prezidentas D. D. Eisen-

“vyriausybes,” apie kurias kuojantiems Gvatemalos 
pasaulis Ženevoje pirmą valdovams ginklai reikalin- 
kartą ir išgirdo. Prieš vyk-jp ir kas tais ginklais bus 
darni į Ženevą bolševikai mušamas. >4“sukūrė” dviejų kraštų vy
riausybes ir tas lėles norėjo
įpiršti kaipo lvgiateisius! . .....
konferencijos dalyvius. Kai k°"S“>«Ua Jaa
tas pasiūk mas bu'vo atmes-I'e*la J?' met.al; „Ap?r 
tas (Molotovui tarpininkau-Ialk« / buv0 "7 20 kartų 
jant', tai dabar bolševikai ar, kaip sakoma,
tas pačias patamsių lėles

Konstitucijos Lankstumas

pagerinta. Bet esmėje kon
stitucija paliko ta pati, tikperša Kambodžijai ir Lao . . . , .v. . ,

sui tvarkyti "lygiomis teisė-J0’ dva5?a pe'ciasr kartu su
mis” su tų kraštų veikian
čiomis vyriausybėmis. Kai 
jiems Vakarų žmonės sako, 
jog tokių vyriausybių visai 
nėra, bolševikai tik juokia
si. Jie žino, kokia.? lėles 
jie pagimdė ir kas juos įti
kins, kad tokių vyriausybių 
visai nėra, jei jie patys tas 
“vyriausybes” paperėjo?

Mėnuo yra nemažas lai
kas. Per mėnesi galima 
daug taikos sutarčių sura
šyti, jei yra noro jas sura
šyti. Bet Ženevos plepaly- 
nė nei taikos, nei Korėjos 
vienybės neduoda ir ji gali 
tęstis be galo ir be kraštcC 
Beje, oras Ženevoje puikus, 
maistas geras, tai kodėl Mo
lotovas turėtų skubėti na-

(Nukelta į 7 pusi.)

laiku, štai pavyzdys:
Prie tos pačios konstitu

cijos Amerikoje buvo vergi
ja. Konstitucijos nekeitus 
vergija buvo panaikinta, o 
1868 metais konstitucija bu
vo papildyta toje prasmėje, 
kad negj-ų teisės turi būti 
lygios su kitų piliečių teisė
mis. Nuo to laiko negrai 
vis kovoja už faktišką tei
sių lygybę ir, štai, pereitą 
savaitę aukščiausias teismas 
pripažino, kad rasių segre
gacija mokyklose yra prie
šinga konstitucijai!

Priešinga tai pačiai kon
stitucijai, prie kurios veikė 
vergija, paskui “separate 
būt equal” principas mo
kyklose ir dabar, prie tos 
pat konstitucijos, išaiškin-

gą frontą” galima būtų su
dalyti ir be Anglijos daly
vavimo, jei tik suinteresuo
tos Azijos tautos nori dėtis 
į bendro gynimosi organi
zaciją.

Anglijoje prezidento žo
džiai sukėlė nemaža triukš
mo, nes Anglija mano, kad 
be jos dalyvavimo (Mala
jai, Hong Kongas) Azijos 
gynimas būtų sunkiai įma
nomas. Bet likusiam pa
sauliui svarbu, kad Azija, 
ar kas iš jos dar liko bolše
vikų letenos neprislėgta, bū
tu rimtai ginama ne tik žo
džiais. Kokioje formoje to
kia Azijos gynimosi sąjun
ga susidarys ir kada ji susi
darys, šiuo tarnu niekas dar 
nežino. Atrodo, kad Indo
kinijai “Azijos gynimas” 
gali būti šaukštas po pietų.

—J. D.

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

Remkit biznierius, 
skelbiasi “Keleivyje.”
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Apie Kunigų Vargus Tais reikalais
Marquette'J,e. burnos neatveria, nei 

’ j irsto nepajudina.
Jėzuitas kun. Jonas Su

kackas, kuris mokslus tęsia

'gelbėjimą.
Gegulės 2 d.

Parko lietuvių bažnyčioj 
buvo naujai įšventinto ku-1
nigo primicijos. Primici-,?? T , . .x
jantas laikė suma. lškil-'J**“'“* Loyolos umvers.te- 
mingos mišios, pamokslas,te’ non gaut! daktaro taps-
žmoniu laiminimas ir primi- "!•, , Tv! ’v, • , kad kun. Sukackas daktara-cijanto delnų bučiavimas
tiuko ilgiau, negu tris va
landas. Jau mušė tris, o ...

dar nebuvo P'alk« J’T’T-- ““V’
■protas, kad dabartiniais lai-ceremonijos 

baigtos. Kaip 
dieną buvo 
koncertas, kuris 
3 vai. Nemaža buvo
kurie jau iš anksto 
to koncerto biletus.

'tui gauti rašąs veikalą “Sa
tyros pagrindai ankstyvoje 

Kur

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEKRAŠU

.bet ir ji jėgų jam nesugrą-i 
'žino, ir balandžio 1 d. mū-Į 
•su draugas Pranas baigė sa-j Kas Naujo BrooklyneGINKLUOTŲ PAJĖGŲ DEMONSTRACIJA

-4

vo kentėjimus ir savo va? 
gingo gyvenimo kelionę, su 
laukęs vos 60 metų.

Pranas gimė ir augo Gai-| Viena stambiųjų lietuvių 
dynės kaime, netoli Pasva-įekonominių organizacijų r!om.ls.'. 
lio. 1914 metais jis atvyko yra Brooklyno siuvėjų uni-|m°nie?į 
į Ameriką ir apsigyveno1 jos skvrius. Ši organizaci-iJPUb J .... ..

tuoj jstojo į ja per ilgus metus yra atli- ^aw.
kusi daug gražaus ir nau
dingo darbo ne tik siuvė
jams, bet ir visai lietuviu., . ,

’ - m i-i . -* dyvauja komunistu parengi-visuomenei. lodei ji turėtų* J J , .. - 1 .J muose, sako jiems prakal-
taip bas *r auk°ja; Načhmskas ir

Siuvėjams Reik Apsivalyti Dabartinė siuvėjų vado- 
Nuo Komunistu Ivybė kartais bando dangs

tytis “tautiškomis” plunks- 
Girdi, mes ne lau
mes geri lietuviai, 
be reikalo šmeižia.

Detroite. Jis 
LSS 116 kuopą ir joje uoliai 
dirbo. Po kurio laiko Pra
nas išvažiavo į Illinois vals
tybę, dirbo anglies kasyk
lose, vėliau Chicagoje. 
1918 metais jis vėl grįžo ii

ręsis, kad 
šėrininkas.

ne kartą yra gy- 
jis esąs “Laisvės” 

Kondrotas da-

įr toliau dar ilgai dirbti, nuo iv <
Tačiau komunistai ne-tyčia ta patį . ... , . ,,*. -i j . -- „ Kais užsiima tokiais klausi-

'mais? Rodei jiems nerupi 
r i [krikščioniški pagrindai, ku- 
turėjo'ida*s Pr*val° remtis katali- 
Vien°i ki^ky tautų santykiavimas?

priklauso orga- 
kurias vyriau- 
į priešvalstybi-

Grabauskas 
nizacijoms, 
sybė įrašė 
nių sąrašą.

\ isų pirma jie sunaikino šitokie yra tie gerieji lie- 
siuvėjų per ilgus metus su- tuviai, “tautininkai,” kurie 
dėtą kapitalą, kurio buvojjau senai valdo siuvėjų sky- 
per $40,000, o dabar, atro-‘rių.

Detroitą ir pradėjo dirbti’mano. Jie per savo klap- 
Fordo fabrike. Čia jis ir'čiukus yra pasiryžę lietuvių 
dirbo visą laiką. siuvėjų skyrių pasmaugti.

Pianas buvo veiklus vi-i Visų pirma jie sunaikino 
suomemninkas. Jis plikiau-!siuvįju pel. i]gus metUs su
se daugybei organizacijų,! džta įapitala, kurio 
bet vpac daug dirbo LSS
116 kuopoj ir jaunimui šelp-.uo> jie nori h. ati skyrių 
ti Žiburėlio draugijoj; jis .)anaikinti
bu\o ii jos steigėjas. Ve-. Dabartinė skyriaus varto
tais 1925 metaus vedė Oną bė kuri siuvėjams už- 
Damusiūtę. Jis buvo pa
vyzdingas šeimos vyras ir

Kodėl jie negvildena klau
simo, kaip sugerinti lietu- 
ivius ir lenkus ir panašių 
klausimų?

primicinės! Jaunas Petras,
ceremonijos be abejonės iš-, —:—
vargino naująjį “Dievo tai-Susirinks Reformatu 
ną.” Davatkos ir kiti pa- Sinodas
.apijonai so užuojauta kal-Į Lietuviu Evangelikų Re-i 
bėjoziap‘e išvargus. kunwę-lformatų jjažnye.ios KoIegi.|

Tremtyje, laikydamosi* 
(savo garbingų tradicijų, ir 

metais birželio 26 ir 
27 dienomis Chicagoje,' Sa
lem evangelikų reformatų 
bažnyčioje, 6824 So. Em- 

Protaujančiam žmogui ’erald Avė., kviečia visus 
toks kunigo aukojimasis iš-.evangelikus reformatus da- 
rodo tuščias. Jo palaimini- lyvauti ivvkstančiame sino- 
mas žmonėms tiek reika
lingas, kiek lietus jūroj.
Kas kita būtų, jei kunigai

tokių atsižadėjo koncerto, o j 
kiti atsižadėjo ceremonijų 
ir primicijinių vaišių.

Tokios ilgos

lį. O kunigai ta proga ais- - 
kino, kad nevalgęs kunige-^ 
lis esąs be galo pavargęs ir’?, 
aiškino, kaip kunigai auko-,<>7 (1 
jasi ir vargsta Dievo garbei 
ir žmonių labui.

de.
Sinodo posėdžiai prasi

dės birželio 26 d., šeštadie- 
panasiai uoliai dirbtų ir pa- nį, 3 vai. po pietų. Prieš 
našiai pavargtų besisteng-j sinodo posėdžius, 2 vai. po 
darni varguomenei padėti,
arba sužvėrėjusių bei
kusių vaikų 
Tais reikalais 
nesikamuoja.

Šia proga primintina var
gonininko Sabonio šeimos 
tragedija.
metai guli
Jo žmona pergyveno baisią bus 

‘ i

'pietų, 
isuy-jdis.

Visoj Amerikoj buvo minima ginkluotu pajėgu savaitė. 
Ta proga visuose miestuose gyventojams buvo rodomi 
įvairūs mūsų šalies ginklai, čia matome New Yorke pa
rodytą lėktuvą “Matador” (viršuje), koris skrenda ir 
bombas gabena be žmonių rankų, radio bangomis vairuo
jamas. Apačioje matosi helikopteris, kuris gelbsti žmo 
nes jūroje patekusius į nelaimę.

šeimos galva. Jis išaugino njviakas liirį)tuv 
ir išmoksimo sūnų krank. ka- jie sako> n,

‘Stiklinis Žvėrynas”
Chicagos lietuviai teatra-'

Seniau skyriaus vadovy
bė gindavo savo narius san
tykiuose su Joint Boardu, o 
šiandien ji pati apskundžia

korė komunistai, baigia nu-jtuos, kurie pamėgina kri- 
ganyti mūsų apylinkės lie- tiškai atsiliepti apie Boardą.

Prieš porą metų mes esa-
buvo

res ir aišku, 
nebus dirbtu me nutarę, kad unijos vado

vybėj negali būti komunis
tai. Tai ir laikykimės savo 
nutarimo. Netrukus įvyks-

Prano laidotuvės
įspūdingos. Ji» buvo pasai-vj skyriaus. Visi eisim dirb- 
volas D. Brazio koplyčioj, tj ; New Yorką. štai kur
ir ^rla at.slsv.?' ,lntl ,su ve* veda tie, kuriems diriguoja tančiuose rinkimuose nerin- 
ll'pniu atejo_ šimtai driiugų. ..Laisvė” ir Cinkus. L ‘ - - - -

-----------------------:----------------------- 1 bičiulių ir šiaip pažįstamų. Seniau skyrius dažnai
.Minėjo ir Radijo Valandėlė arazlV. atsiuntė VISOS skirdavo stambias sumas

Paminėjo motinos diena •*"'lietuviškiems reikalams. Ko-Panunejo motinos dieną klausė. Amerikiečių Moose;mun-Stai keldavo didžiausj

triukšmą, kai tokios aukos 
būdavo skiriamos Balfui ar

motinos
lai sezono pabaigoje teatro ir lietuvių radijo valandėlės organizacija, kurioj" Pranas 
mėgėjus pavaišino labai ge-- programoj. Jai vadovavo taip pat veikė, atsiuntė di
lu veikalu ir nepaprastai, ne V. Kamarauskas, kaip’delę delegaciją. Daug at- 
geru vaidinimu. “Stiklinis*paprastai, bet Jarienė. Ji'vyko ir jo buvusiu bendra- 
Žvėrynas” vaizduoja pairu-’turi organizavusi moterų'darbių iš Fordo fabriko.

ivvks kuratorių nosė-’s^a tuščia buržuazinę šeimy-jehorą, kuris ta proga ir dai - - ‘ 4 1 VaiodUJia ’ 1 - ------‘------ J.-*—no »---- -------
•i

vių, tuomet nereiks nė Retu

Lietuvių Tarybai 
jiems reikėjo

pataisymui.j Sinodo dienotvarkės dar- 
jie perdaug bai numatyta baigti pirmą

ją dieną—šeštadienį.
Sekmadienį, birželio 27 

d. bus laikomos pamaldos; 
Jis jau penkeri įvyks superintendento kun. 
ligos pakirstas. Stasio Neimano ordinacija;

konfirmuojami konfir-
automobiho katastrofą. Ro-Įmaidai, ir užbaigiamas si 
dos, aišku, kad kunigai ir nodas bendrais pietumis, 
parapijonai turėtų pasirū
pinti jų likimu. Tiesa, šis Sinodo posėdžiuose ma
tas ju buvo padaryta, bet^on*a^ kviečiami dalyvauti 

bus daugiau kunigai, kuratoriai, parapi
jų atstovai ir svečiai.

Kiekvienas evangelikas

JŲ
naujieniečiai 
padarę, negu kunigai.
Jėzuitų Veikla

Chicagos lietuvių jėzuitai 
jau senai žinomi savo pa- 

per “Margučio”

______  labai
ir be to visiems labai su
prantamas. Jį suprastų ir 
paprasčiausi mūsų darbi
ninkai, paprastos moterėlės 
ir paprasti parapijonai. Ir 
veikalą ir vaidinimą palan
kiai aprašė “Draugo” ir 
“Naujienų” korespondentai.

Šia proga kyla klausi
mas: kodėl teatro menu 
sinaudoja tik šviesuomenė, 
o minios ir parapijonai nuo
šaliai pasilieka? Gal la- 
biausa todėl, kad vaidini
mai neruošiami parapijinė
se salėse. Parapijų vadai 
atsitverė nuo teatralų gele-

, Atsisveikinimo kalbas pa-«
lipt u v iškas dai nas. oolzxL \I T lzėl”\«««%«»• 1----- — ’ ----- ---------Danu atx. uaiununao ii jufi.j

Tai buvo staigmena, nes pa<jUOzas Brundza. Velionis 
prastai grojama iš plokšte-'palaidotas balandžio 3 d. 
hŲ- ’Holy Sepulchre kapinėse.

Garbė moterų klubui užj Ilsėkis, brangus Pranai, 
geros programos surengimą per amžius! Savo gyveni- 
motmos dienai atžymėti. jmo uždavinį atlikai garbin-

Nefeeturime Dienraščių g^i!
Gili užuojauta Prano

Va kam 
sunaikinti

bendrą skyriaus iždą.

kime nė vieno, kuris žiuri 
nurodymų į Maskvą. Rin
kime žmones, kuriems rūpi 
darbininkų reikalai, rūpi 
lietuvybės palaikymas ir 
mūsų skyriaus ateitis.

J. Alaburda.

MIAM1, FLA.

Jau ilgiau nei

mokslais
radijo programas, bet dar kykimės 
niekas negirdėjo, kad jėzui
tai per savo radijo pamoks
lus užsimintu Palfo ar ALT 
rėmimą, ar kitokį labdarin
gą darbą. Neužsimena apie 
tremtyje likusių paliegėlių 
ir sergančių šelpimą, vaikų

Pagerbė Motinas

Lietuvių Moterų Klubas 
surengė gražų pokylį moti
noms pagerbti. Pokylis bu
vo tikrai gausus, nes kiek
viena moteris galėjo atsi
vesti ir savo vyrą, jei jį turi. 
Vaišės buvo puikios.

J. Styles pasakė tai die
nai pritaikintą prakalbėlę 
ir įteikė dovanėles seniau
siai (Aushra) ir jauniausiai 
(Fox) motinoms.

Svečiai už geras vaišes 
turėtų būti dėkingi gero
sioms šeimininkės—Sinkus,. 
Gatufis, -Kotkus ir kt., kuę 
rių pavardžių aš dar neži
nau.

Moterys yra daug pada
riusios ir Lietuvių Klubui. 
Jos nupirko šaldytuvą, lėkš
tes ir kitus virtuvei reika
lingus daiktus, be kurių ne
būtų galima čia rengti po
kylių.

Šių metų moterų klubo 
valdyba yra šios sudėties: 
pirm. J. Styles, vicepirm. L. 
Šiugžda, prot. rast. A. Ka- 

,gis, ižd. A. Bubnie, marš. 
E. Usanis.

L. J. Stasulis.

LIUDIJA

Rusas Valentin Sokolov, bu
vęs sovietu lėktuvu eksper
tas pabėgęs nuo botševikę. 
liudijo kongreso komisijoj, 
kad 1946 metais Siegfried 
Guenlher. vokiečiu lėktuvu 
inžinierius, prašė amerikiečiu 
prieglaudos teisės \akarinia- 
me Ilerlvne. bet jam buvo at
sakyta. Po to Guenther bu
vęs išvežtas i Rusiją ir ten 
jis suplanavęs sovietu lėktu
vą MIG-15. kuris neblogai 
pasirodė Korėjos kautynėse.

menuo,
čia nebeišeina dienraš- 
Mat, nuo balandžio 8;tjem 

d. leidėjai nebeatnaujino su 
darbininkais sutarčių, todėl 
darbininkai ir nebedirba. 
Dabar patys darbininkai iš-i 
leidžia penkis kartus per 
savaitę mažo formato 12 
puslapiu laikraštėlį, kurį 
pardavinėja po 5 centus.

J. V. Stanislovaitis.

te- naiP ciai.
žmonai Onai ir sūnui Frank. 
giminėms ir visiems liūdin- 

d raugams.
M. L. Balchunas.

BALTIMORE, MD.

reformatas turi rasti laiko
ir dėti visas pastangas da-|žine uždanga. Dabar para 
lyvauti sinode. Būkime dva-jpijų salėse įvyksta parapi- 
sioje stiprūs, vieningi ir lai- jų ir vienuolynų naudai ren 

mūsų garbingu
tradicijų. Nekasdieniniu 
darbu prisidėkime prie mū
sų visų pavergtos tėvynės 
Lietuvos ir bažnyčios išlais
vinimo.

Kur. M. K.

Ar žinote--
Ką sakė lietuvių atstovas socialistų konferencijoj 

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

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

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

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

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

N. JONUŠKA
15 Cotton Street Roslindale, Mi

giamos vakarienės, kauliu
kų žaidimai ir kitokie tušti 
parengimai. Kodėl parapi
jų vadai nepasikviečia Sta
sio Pilkos ar Valiuko vai
dinti? Abu turi tikrai ge 
rų, visiems suprantamų vai
dinimų. Senas Parapijonas.

W1LKES-BARRE, PA.

Gegužės 9 d. tautinės baž
nyčios parapija savo svetai
nėj minėjo motinos dieną. 
Kalbėjo kun. M. Valadka. 
Jis geras kalbėtojas, gra
žiai nušvietė, kokį vaidme
nį motina vaidina žmonijos 
gyvenime. Jis paskaitė ir 
ištrauką iš savo knygos 
Popiežiai ir Lietuva” apie 

tai, kaip motinos buvo ger
biamos senovės Graikijoje. 
Jau tada suprato, kad tik 
dora, gerbiama motina te
gali išauginti tinkamus 
kraštui ir tautai piliečius.

Minėjimas buvo gana 
gausus. Pabaigai atsilan
kiusieji buvo pavaišinti 
skania vakariene.

Reik čia pastebėti, kad ši 
svetainė yra vienintelė, ku 
ria galima pasinaudoti pri
einama kaina.

Susijungė Draugijos

Šių metų pradžioje dvi 
pašalpinės draugijos susi
jungė. Tai L. D. K. Kęs
tučio ir L. D. K. Gedimino 

Bus Daug Suvažiavimų {draugijos. Jos priėmė nau- 
Šią vasarą turėsime daug konstituciją, bet pali- 

suvažiavimų Birželio 27-30^° abiejų draugijų vai- 
d. čia susirinks SLA 48 sei-dus- ^nauJ°J? dranu£\ja t?ri 
mas. Ta proga čia ir kitosfe o0° nanM >r 72,000 do- 

organizacijos šaukia savo
suvažiavimus. Sandara sa
vo seimą turės birželio 25- 
26 d. Seimo pradžia birže
lio 25 d., 2 vai., Sterling 
viešbuty.

Birželio 28 d. Tėvynės 
Mylėtojų Draugija čia kvie
čia savo seimą. Socialde
mokratų Sąjunga taip pat 
yra nutarusi SLA seimo me
tu sukviesti konferenciją, 
bet dienos dar nepaskelbė.

Žodžiu, birželio galas 
Wilkes-Baire lietuviams bus 
tikrai įvairus ir triukšmin
gas. —V.

DETROIT, MICH.

Pranas Juzėnas
Mūsų mielas draugas Pra

nas Juzėnas nesveikavo jau 
ilgiau nei pusantrų metų, 
bet vis nenustojo dirbęs fab 
rike ir visuomeninį darbą. 
Pernai pavasarį jam buvo 
padaryta sunki operacija

lerių kapitalo.
Šitam susijungimui atžy

mėti gegužės 8 d. įvyko ves
tuvių pokylis. Pokylis pa
vadintas vestuvių, nes Min
daugo draugijai priklausė 
vyrai ir moterys, o Kęstučio 
tik vyrai. Pokyly vestuves 
pavaizdavo pora jaunave
džių, 8 pabrolių ir pamer
gių, 4 poros svečių ir 2 di
deli vestuvių pyragai. Pa
broliai ir pamergės buvo 
naujųjų ateivių šokėjų gru
pė. Jie visi dėvėjo tauti 
nius drabužius ir šoko tauti
nius šokius.

Tomis vestuvėmis visi bu
vo patenkinti.

Po savaitės įvyko kitos 
“vestuvės.” Tai moterų klu
bo vakarėlis, pavadintas či
goniškomis vestuvėmis. Tė
vai, jaunavedžiai ir pulkas 
svečių buvo čigoniškai apsi 
rengę ir visokiais čigoniš
kais pokštais prijuokino 
publiką iki soties.

—N. N.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadnray, So. Boston 27, Mass.
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Žmogus ir Beždžionė
Ar Žmogus kilęs iŠ bez-|rajam suvažiavime \Vuerzbur- 

džionės? Taip klausimas 8° mieste tenykščio universite-i 
tebuvo statomas kalbant*10 rektorius paskelbė [žinoma,! 
nuo “bačkos,” mitinguose^“ v-vsku^ žinia], jog anoji j 
ar šiaip nerimtose kalbose.į*mog?u* kūno k,Imės hipotezė'

((prielaida) r.ėra priešinga mu
sų tikėjimui, ir tiek, kiek ji bust

........................ pagrįsta, bus leista ją priimti.1
žmogus, kaip jis šiandien, -Pagaliau 1950 m. vasara Po-' 
atrodo, buvo vieną gražią’piežius Pijus XII savo rašte į 
dieną Dievo iš molio nulie- dvasininkiją leido viešai skelb
tas, ar jis pamažu per ilgus ti. kad kalbamoji hipotezė nėra 
metus išsivystė iš žemesnių tikėjimui priešinga. Iš to gali- 

| gyvūnų. ma spręsti, jog ta hipotezė nėra
Kai' Darvvinas ir kiti tokia Jau visai nepagrįsta, ir. 

mokslininkai įrodė, kad vi- Jei Apreiškimas būtų buvęs kli
ką paliudijęs, šv. Tėvas būtų

Kas rimtai jį svarstė, tam 
rūpėjo išsiaiškinti, ar tikrai

gyvūnija, taigi ir žmo- kitaip prabilęs.”gus, vra ilgų metų evoliu
cijos (raidos) padaras, vi-' Vadinasi, jau ir katalikų 
sos juodosios jėgos sukilo bažnyčia ptaueua apsiprasu

SUŽEISTIEJI Iš DIENB1ENPHI KRITUSIOS TVIRTOVĖS
7

tumieji- sjžeistieji iš kritusios prancūzų tvirtovės Dienhienphu. Indokinijoj, atgabe
nami i l.uang i’rabang. Ijmso sostinę. Ko’ kas tik kelios dešimtys sužeistųjų pran- 

kar’ų buvo išgabenti iš Diebienphu Ii oninės, kurioje paskutinėmis mūšių dieno- 
i i guPJ© aj.ie da tūkstančiai sužeistu karių.

kilmes iš ze-
įr mūsuose apie tai prikal- mesnių gyvūnų mintimi ir 
beta ir prirašyta ’ Kiek Sal tik senieji klebonai senu

išlieta! Visi, kas 1P1 atimu bekeiks tuos, ku-----------------------------------
drįso suabejoti dėl Adomo j rie abejoja dėl Ievos sutvė-jreika, .j Dievas a,menį.;kai at_ 
ir Ievos sutvėrimo, tie buvo .rimo iš Adomo šonkaulio, -ėjo įs antgamtęs į žemę. įsikū- 
ne tik šliuptarniai, bedie
viai, bet ir paleistuviai, va
gys, tikri niekšai, kurie ne-

vo nusistatvmą?

prieš tą tvirtinimą. Kiek'su žmogaus

Kas verčia pačią konscr- nlJO žmogaus prigimt), at 
• • • skleidė išsigelbėjimo, išganvmovatyviskiausią organizacija,. . .. .. . , •, * ... , . .. , . . J ‘ bei amžinos laimes paslaptį, bet katalikų bažnyčią, keisti sa-jVelnio taUliniBk„ jis buv„ nu.|

- _ - baustas už tai mirtimi ir tt. I
- . ii- i Teatsako į tą klausimą J. -įį Dievo Trejvbės auka ture- fiuvvajų zmone 

rantuota vieta pekloj smalą Liūdžius? kurris “Naujienų” i jo įvykti jie kur kitur. liet tik-'Amerikos dūri 
°eltb . Į literatūros priede šių metų ram pasaulio centre.

Iš Tolimųjų Hawaju
verti nei šioj zemej vaikšti
nėti, o po mirties jiems ga-

ką rtors apie Jurgį Vilkų? 
—Tokią pavardę esu gir

dėjęs, bet pažinti jį nepa
žystu. Kodėl tėvas apie jį 
klausi nė ji?

—Zacirka man šnekėjo, 
kad Vilkus buvo matrosą
dirbo ant šipų. Sykį atsiti
ko nelaimė ir tas šipas nu
skendo. Ale ta nelaimė 
Vilkui buvo laiminga. Jis 
nusitvėrė lentą ir išplaukė 
ant salos, kur gyvena lauki
niai nigeriai. Nigeriai jį 
nasįgavo ir nusivedė nasI---- O-  * ~ - ---------- X---
savo karalienę, kad padary
tų sūdą. Ale vilkus buvo 
nais vvras, ir kai nigerių 
karalienė jį pamatė, tuoj 
įsimylėjo ir paėmė jį sau už 
vyrą. Paskui ji numirė ir 
mūsų tautietis Vilkus liko 
tos salos karalium. Taigi 
aš norėčiau tavęs paklausti, 
ar nežinai tu kitos tokios 
salos, kur yra viena karalie
nė be vyro?

—Ar tėvas irgi norėtum 
tapti tokiu karalium, kaip 
Vilkus?

—O kodėl ne? Juk aš 
už Vilkų ne blogesnis. Tei
sybė, aš ne matrosas, ale 
užtai gi generolas. O ge
nerolui geriausia į karalius 
tinka. Juk ir ant Lietuvos 
sosto mūsų kunigėliai norė
jo pasodinti ne kokį muzi
kantą ar poetą, ale kaizerio 
generolą Urachą. Ir Lietu
va būtu buvus laiminga, ba 
generolas nebūtu bolševiku 
taip nusigandęs, kaip Sme
tona.

— Tėvas jau užmiršai, kas 
su kaizerio generolais atsiti
ko. Net ir pats kaizeris 
nusigandęs pabėgo iš Vo
kietijos. 1

—Na, apie praeitį nekal
bėkim, Maike. Verčiau pa
sakyk man. ar tu žinai kur 
tokią salą. kur yra karalie
nė be vyro?

—Tokios salos, tėve, aš 
nežinau. Bet aš galiu tė
vui pasakyt, kas atsitinka 
tiems, kurie tokių karalie
nių ieško.

—Nu, o kas?
—Apie pora metų atgal, 

tėve, vienas South Bostono 
artistas buvo nuvykęs Afri

beturėjo.
—O kas su ja atsitiko? 
—Juodžiai nukando.
—Ar tu jį matei?
—Mačiau, tėve.
—Ar gali pasibažyt, 

•tai teisvbė?

Havvajų Žmonės Nusivylę mių pavyzdžių, būtent, kad
Per paskutinius 50 metų'al,iej“s<; Pauliniuose ka- 
vvaju žmonės klabena fm.onese pas.-

■ Amerikos duris ir prašosi ™<le d‘d'?™*ai gindami 
lįsileisti i Jungtinių Valstijų Anlel',kos ,<!ealu5’ J08 Pnn‘

cipus ir nebuvo nė vienoTaip ouvo visai nesenai.
O šiandien jau aiškėja, kad ^e^uze^
visa tas buvo daroma be * * Kūno Kilme.” Jis mu Dievo sukurto pasaulio pa- tų lygias teises balsuoti ir! —Daugeliu atžvilgių Ame-
jokio reikalo. įrašo- |St^ -^e* san^varkos- atstovybę išsirinkti. Havva-rika gali imti pavyzdžių iš

ei jų žmonės moka mokesčius Havvajų,—sakė Nevv Yorko 
Airierikos valdžiai kaip ir,senatorius.
amerikiečiai, bet toj val-j Gydymo pagalba Havva-

15 d. parašė įdomų "Paneigimas žemės nejudu- šeimą. Primena labai senąUU O----  ~--- -- -- ~ --—--------- 1 - „
straipsnį “Bažnyčia Apie mvFĮs turėjo atrodyti griovį- pažadą ir prašosi, kad duo- l)a‘,e- 10 I)lieslJ Pa

Pernai du kunigai, buvę j “čionai tėra 
\ ilkaviškio kunigų semina- mas: gamtos mokslų pažanga 

profesoriai, prel. Dr. ir žinių pasiskleidimas platės-1

vienas atsaky- >

: 1*1 JOb ViVCVl lai, ivi . n zulinu pa.'iomvluruia.’' 1
F. Bartkus ir kan. Dr. P. niuose žmonijos sluogsniuose. {• ‘

santvarkos.
“Tačiau. ‘pradėjus’ žemei 

suktis bei skrieti, jokių sukrė
timų religiniam gyvenime ne-

‘Dvidešimtame šimtmetyje žmonių
Aleksa, išleido didelę kny-. - ------------ ----------- Iimo

vardu “Dievas ir žmo-’antropologija. archeologija bei(siems buvo
Tretysis mokytas ku- Proistorė kartu su klta,s

M Vaitkus jlais korijo naujų patikrinamų

Socialiniai
santykiai

I>ei turtiniai

nebuvo pali-
tižioj balso neturi, šitokia juose geriau sutvarkyta ne
padėti* dažnai hauajie-gu Jungtinėse Valstybse, 

susigyventi ciams primena padėti, kuri dėl to ten mirtingumas daug 
Bostone privedė prie “arba- mažesnis.
tos revoliucijos” 1773 me-' Paruošiamieji ateities {li
tai. (liečiai — vaikučiai — ge-

Atstovų rūmai daug kar-'riau auginami, geriau lan- 
tų svarstė ir tarė tą netikslu- ko mokyklas, daugiau bai-

žemės judė- 
*ti, tai vi—0 tėvas ar gali “pasi

bažyt,” kad Vil kus šiandien ^a 
vra'nežinomos juodveidžiu 1 letysis mok>^ Ku-mTSk^mu1“ k,a<l .'7 'Č

l-AMlium’J ’.nigas, rašytojas M. Vaitkus,! a K . namai, yra tik dulkė didžiuliu
— x • ta knvca pavadino tikra ka-* . , , .. . zva:gzdziu milioninej šeimoj.Kaip matau, tai tu, *.fnienu) spręsti, kad tolimiau- - l;Vll ,- T • i • - mlikn rpiiP’iin^ ^iir>Fantamai . .. . Kas gi butu likę is kataliKu bazMalke, juokus IS manęs da-l1311^Jeilglj?r/up... 1 3 šieji žmogaus protėviai gyveno -J . • u ‘ remdam ‘s šv

rai. Bet argi tu tikrai mis-i1 al as-ta. enciklopedija^ ku-t^k miiinną metu į praeitį ir j^tuJ
lini. kad aš negaliu tokio 
karalienės susirasti?

—Gal
laukinėse salose.

ir galėtum, tik jau
ne

Jū-

Įn naudinga paskaįtvti ne buvę pusiau zvenes, pusiau 
tik kunigams, pasauliečiams žmogaus pavidalo. Jie net ne- 
katalikams, bet ir tiems, mokėję ugnies kūrenti.

.kurie nori katalikų tikybos1 “Prieš 50 metu neveik visa 
tar dorovės mokslą pulti, lietuvių katalikiškoji šviesuo-—Na, tai kur

—Patarčiau nuvažiuoti
Floridon.

—Bet Floridoj nėra jokių . x ...
karalienių, Maike /.a>^a’ tas Paias>Ta zinan- gg.. dedamį straipsniai apie tai,

—Tas tiesa, tėve. karalie-!^1^. ata . V. 11 :a P^^^^^lkad žemės planeta yra apie du 
nių ten nėra; bet tenai pri-'^a*' tikrai žinoti, ką bažny-jbilionus metų senumo. Tada 
važiuoja daug turtingų naš-1^3 tuo 31 kitu klausimu sa- Damvino (gyvenusio 1809-1882) 
lių. kurios ieško sau vvi-ų lko- „ . , . Jg.vrūnu evoliucija bei žmogus
Pasirinkti vra iš ko. ’ ! Kalbama toj knygoj „• kilmes

-Sakai, vra visokio šei-!įmo*-'aVs kl,T"ės, klaustmu. s'^bas 
l»o ir ^aizo ’ Pen sakoma, kad pagal Šv.

Raštą;

kad netektų 
su įsivaizduotais 
(Vadinasi, kas jau 

tas

yra
ir saizo?

—Taip, tėve, yra visokių. 
—Ale kaip aš galėčiau 

tenai ja susirasti? Juk jos 
tenai nestovi ant strytų su 
iškabom?

dar ir šiandien gintų 
žemės nejudomyl»ę?

“Panašiai ir šiais laikais, baž 
nyčia jau pradeda nesipriešinti 
evoliucinei žmogaus kilmei. 
Proistorės bei antropologijos 
mokslu duomenvs metai iš me-

mą bei diskriminaciją ati-gia aukštuosius mokslus ir
t •» » _• X t 1 

ti,» */vi a/vn nt •*<_? .‘UI r eilelė L- • x zl 
IIIVI\CXU

ir./ vt /1 1/ki « JVZi .jr O’DlTUll* IWV, •jiimnL'u.«•* J ««

piimiau to nepadarė, tik mos. Bendrai Havajuose 
šiemet 57 balsais {irieš 28 mokytojos gauna metinės 
jau nutarė, tačiau taip, kad algos $4,178; Jungtinėse 
visa dalyką sumaišė su Valstybėse $3,605; Missip- 

Nu-
tUŠČiai kautis 171600 tikėjo, kad Dievas sukū-

šešėliais.iiti" Dabar 'a'oau įtikina platesnius žmo-Alaskos sunkiu klausimu, ir pi valstijoj tik $1,<41.
nijos sluogsnius, kad Ievos su- šio krašto žmonės visvien sikaltimų iš 100 tūkstančių: 
kūrimas iš Adomo šonkaulio ir lygiu teisių kol kas negau- Havajuose kriminalistų 3, 
kiti panašūs dalykai yra se- na. apiplėšimų 13, muštynių ir
novės Žydų tautosakos meninis Mums rodos, senatoriai kitokių piktadarysčių 15. 
kūrybinis įsmi.-las. ‘Dievas ir suvaį(jįno negudraus politi- Jungtinėse Valstybėse kri- 
žmogus knygoj pranešimas ko vaidmcnį j;e ,arė minalistlJ 5. apiplėšimų 59, 
apie bažnyčios pasmerkimą 1 1 -c i i -i

joje ipneš Kristaus gimimą. 
pa katalikiškame laikraštv “Drau-

‘‘Paskiausia Dievas sukūrė
regimojo pasaulio vainiką ir
(tarp regimojo ir neregimojo
(pasaulio jungtį—žmogų. Die-

,. . . , Jvas betarpiškai sukūrė du žmo-kaip susirasti patinka-|„es tiek sie|os tjek kūnn aUvj|.
rną moterį, tėvas turėtum) 
geriau žinoti, negu aš. Nu
eik Į lietuvišką pikniką ar 
kitokią pramogą, ir tenai 
galėsi sueit į pažintį. O jei
gu tėvui rūpi “šeipai” ir 
“saizai,” tai nueik ant by- 
čių.

-Gilt boi, Maike! Den- 
kiu už gerą rodą. Dabar 
einu furmankos paieškoti.' 
Gudbai!

PATERSON, N. J.

Gegužes 30 d., sekmadie
nį, 1 vai. po {lietų Lind- 
bergh Parke, Sicomac Rd., 
North Haledon, N. J., įvyks 
Įiirmas visų lietuvių pava
sario Įiiknikas (gegužinė*. 
Gros Ričardo Kontrimo or
kestras. įėjimas 60c. Bu
šai veš nuo lietuvių parapi
jos ir Piliečių Klubo 2 vai.
ir 2 45 vai. nemokamai.

Pikniko pelnas skiriamas
kor, karalienės ieškoti. Lau- tik Vokietijoje likusių sene- 
kiniai juodžiai ji pasigavo*liu, našlaičių ir ligonių šel

pimui bei Lietuvos laisvini-ir norėjo iškepti. I^iimė, 
• a i jis turėjo ilgas kojas, 
•o1 pabėgo. Bet sugrįžo jau 
nebe visas.

—Kaip tai nebe visas?

’o.nja buvo evo|hlcij„; jalininkl, ir paminV beprasmį nutarimą neva kitokiu — 81: Mississippi
katalikams, panama, .^kvmail |in pasisakydami ųž hauajieėių valstijoj kriminalistų 13,

- lalizmas. .jandien pribrendo reikalas teisingus reikalavimus, gi apiplėšimų 18, kitokių 86.
palengva keisti pažiūrą i be- iš tikrųjų dar toliau pastŪ-Į
tarpį Dievo sukūrimą pirmnbi'mė pusę niiliono

augmenų liei 
ir jų vysty- 

žemesniųjų į

kaip ir
gi dėsningumas 
gyvūnų kitėjimo 
mosi raida iš
aukštesniu' ius zoologiniu po
žiūriu jau niekeno nebejaudi- 
na. nes tai yra ‘tokia Visaga
lio valia pasaulį kuriant.’

‘Panašiai sunkioj būklėj ka
taliku bažnyčios vadovybė buvo 
prieš 4oo metų. kada Koperni
kas (gyveni 1473-1543) ir kiti

tgiu. Ir Dievas tarė: padaryki 
me žmogų j mūsų paveikslą ir 
panašumą. Paskui iš žemės pa
darė jis žmogaus kūną ir įkvė
pė i jį gyvybės dvasią. Taip 
sukurė Dievas pirmutinį vyrą, 
kurį pavadino Adomu. Moterį 
gi jis sukūrė iš Adomo.”

Toliau 
aiškina:

“Tokios tat yra apreiškimo
-suteiktos žinios apie pirmuti 
nių dviejų žmonių sukūrimą.
Deja. jos ne visiems patinka.
. . . Kiti. pripažindami Dievą 
ir apreiškimą, vis tik sako. kad 
žmogus kūno atžvilgiu išsivys 
tęs iš gyvulio ir tik tada. kai 
jis jau pasiekęs tokio tobulu 
mo. jog galėjusi būti jam duo
ta dvasinė siela. Dievas ją jam 
suteikęs, šitas tvirtinimas nė
ra Bažnyčios pasmerktas, bet 
iis niek ir, neparemtas . . . todėl 
nėra reikalo nei prasmės dėl ne
pagrįstų spėliojimų atsisakyti 
nuo apreiškimo liudijimo.”

Kan. M. Vaitkus, šitą 
knygą Įvertindamas marijo
nų leidžiamame “Drauge,”
prieš šių knygos autorių žo- va su 'dtd -ardytoju dėl kiek-

knygos autoriai

Pasakos apie komunistų 
nė kiek nebaisesnės 

jHauajams, negu New Yor- 
Ilavvajų žmonės trokšta kui, Chicagai, arba San 

valstijos teisių ir kiek vie-'Franeiscui. O jeigu ir hu
nais metais tuos savo troški- tų tos baimės, tai juo labiau 

pareiškia jier teritori- mums reiktų jungtis, juo 
jos seimelį, o 1950 metais mąžiau diskriminuoti ne
jau pasisakė ir plebiscito kaltus žmones. Jokių prie- 
keliu—visuotinu ir slaptu žasčių nėra, dėlko neturė- 
balsavimu nutarė trimis ket- tum suteikti lygias teises 
virtadaliais (3-1) už prisi-Havajams. Iš viso jtas 
dėjimą prie JA. Nėra tam klausimas pavėluotas 
priešingi ir Jungtinių Ame- žiausiai ketvirtadali 
riko? Valstybių žmonės. Jie žiaus,—dar pridūrė 
Įvairiais atvejais pasisakė Yorko senatorius, 
už Havvajų lygias teises.; Akivaizdoje tų faktų Ha- 
Taip yra iiašyta abiejų par- wajų žmonės ir yra nusimi- 
tijų programose, tokie yra nę. A. Jenkins.
visuomenės nuomonės tyri-!--------------------------

zmonių Į L ,
žmonių kūnų. žmogaus kūno antraeilių piliečių eiles. i )aU >a 
kilmė iš gyvulio ‘bus Bažnyčios 
leista priimti, kiek ji bus pa
grįsta.’ . . .

“Nelengva dvasininkui ar pa
sauliečiui katalikui priimti i mus 
mokslo išvadas, kurios liečia'
opiuo- ms amžiais 

dalvkus.
įs’sene.risius 

Bet popie- 
šiuo konkre-

mokslininkai skelbė, kad žemės ''. Čumo 
, , . ziaus autoritetasplaneta nėra visatos centras, o . ., . .... ,ciu atveiu vers įuos susilaikvtimažas palyginamai medžią- z . •

„ .____ k i • • i-i (nors ir nenorėtu) nuo žem:ni-gos kamuolvs, beskneias aplink: . . , ■ .- .. - ' 4 Imo bei neapvkantos reiškimotvirtinimas atro « . , . .......................
j- „ . ........................ . • tiems, kurie įsitikinę, kad ku-de masei tikinciuiu aiškiu ais-i . ... 1 v
klausia ncamonė; Dievu tiesas "" atg!,e,.u z"?°!rus >'ra

garbe mažinanti klaida! i-."'"'"'‘'‘J"’ Įstatymo, vyks- 
z, .- v . , . tancio gamtoie. l ietuviu tau

toje tokių yra nemažai. Todc

tik
kamuoly 

saulę. Toki-

bei
kystė
inkvizicijos 
kas Gal ik i
buvo verčiamas
os herezijos.

teismui
gyveno

mokslinin-
15C4-1G42) 

atsisakyti nuo

’r kaip galėjo bažnyčia nesi-'

;tenka pasidžiaugti, kad jau ša
linamas dar vienas židinys pik 
tiems jausmams ir savitarpinei 
nesantaikai kilti musu visuo
menėje.priešinti, kada Šv. Raštas sako. 

kad pradži'-j Dievas sukūrė 
dangų ir žen.ę. . . . Paskui Die
vas iš tarr-os išskyrė šviesą.
Savaime aišku, kad žemė nega
lėjo skrieti apie saulę, kuri dari
nebuvo suk,irta. Viduramžio laikraščiai trumpiau ar pla-
krikščioni negalėjo leisti sau.Čiau paminėjo lietuvių spau- 
manyti. kad žemė nėra visatos dos ateavimo 50 metu SU

ž-IS.

TIK VIENA NEPAMINĖJO
Visi Amerikos lietuviu

mų įstaigų gaunami duome
nys, taip rašo daugumas re
daktorių ir jų bendradar
bių. Taip pasisakė daugy-' 
bė švietimo, kultūros, reli-;

džių prideda dar šitokį pa- Xl<(nos 
aiškinimą: velnią

“Prieš pat pirmąjį pasaulinį

mui Balfui ir Altui. Ren
gia ii- visus atsilankyti kvie
čia Patersono Lietuvių 
Tremtinių Draugija Stapra. .karą Vokietijos katalikų bend-

centras jau vien dėl to. kad^akti, tik viena “Saulė” 
dangaus ir pragaro būtybių de- apie Įaį n£ vienu žodžiu ne- 
mesys visa laiką nukreiptas į pnSįmįnė. Vadinasi, “Sau- 
žema. gy ventoj, žmogų, žemėj ,fe., re(|akcijai mjnėta su.
eio ir tebeina Dievo-kurein ko-, , .. . * .... ... a . ... jc, ,.j_, ikaktis nėra verta ne vienos

Sielos. Tikslu nugalėti Įaiki^ščio eilutės tuo metu, 
ir laimėti daugiau nu- .i kiti laikraščiai jai ski- 

skaidrintų ne marių sielų. Dievo l'ia puslapius.
Trejybės antrasis asmuo. Sū-Į Tai tau ir lietuviškas laik- 
nus, pasiaukojo žemės žmonių rnštis!

ma-
am-

New

P1TTSTON, PA.

Lietuvių Radijo Pusvalandis
Jis pradėjo veikti prieš 3

ginių ir verslo organizacijų, mėnesius. Pusvalandžiui va- 
Fik dalis profesionalų poli- dovauja J. Maceina. Bend- 
tikierių tam griežtai prieši- rai juo rūpinasi atskiras ko- 
nasi. mitetas.

Senate svarstant Havvajų Gegužės 9 d. buvo pami- 
klausimą buvo pasakyta la- nėta motinos dienas. Vė- 
bai gerų kalbų už ir tolygiai liau kitą sekmadienį kalbė- 
kvailų {iries. Tuščiausią kai- jo angliškai apie Lietuvos 
bą pasakė prieš Havvajus gamtą ir kultūrą adv. Mi- 
senatorius George .H. Le- kalonis. Jo kalba buvo 
heitner iš Mississippi valsti- graži ne tik išorine forma, 
jos. Gražiausiai atsiliepė bet ir turiniu.
apie Havvajus senetorius' Geros kloties to radijo 
Herbert H. Lehman iš Nevv darbuotojams.
Yorko. Jis davė labai įdo-l Korespondentas.
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Valstybinė Vėliava
Dabartinė Lietuvos vals-I

tybinė vėliava yra žalios, 
baltos ir raudonos spalvų su 
kūju ir piautuvu. šitokios 
v ėliavos plevėsavusios ge
gužės 1 d. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoj ir kitur vietoje 
bendros tarybinės vėliavos 
(raudona su auksiniu kūju 
ir piautuvu kampe), kuri 
buvo vartojama anksčiau.

aktoriai, žodžiu, visas Kau
nas buvo išvarytas i gatvę 
ir liepta šūkauti tarybinės 
vyriausybės garbei ir pasi
žadėti “siekti naujų laimė
jimų taikiame darbe.”

Kaip Jie Pučia Miglą
“Laisvė” įdėjo plačiausį 

straipsnį (kuris nesutilpo 
viename numery), “Kaip 
Dirba ir Gyvena ‘Nemuno’ 
Kolūkis.” Tai Linkuvos apy-

r' -- u -v linkės 3,221 hektaro (apie
18,000 akrų) kolūkis, siu die- 

“Tiesos” korespondentas nų dvaras. Tai kolūkis, ku- 
“Laisvėje’ aprašo, kai.drįs esąs pasiūlytas kandida-
Kaune šventė gegužės pir-.tu į visos Tarybų Sąjungos 
mąją dieną. j žemės ūkio parodą už išau-

“Nuo anksti ryto gatves .gintą gausų cukrinių runke- 
užpildė tūkstančiai kaunie čių derlių.
čių, skubančių į savo darbo-. Džiaugiamasi begaliniais 
vietes.” kolūkio pasiekimais, lyg jie

Amerikos žmogus tuoj hūtų kažkokie stebuklai, 
paklaus: ‘ Kaip tai sku ar.- Neišmanantį žmogų visa tai 
čius į darbovietes? Juk ” 1
ten tą

RAŠYTOJA ŽEMAITĖ

Gimė 1845 metais gegužės 31 d., mirė 1921 me
lais gruodžio 7 d. Ja surado ir paskatino rašyti 
jos giminaitis Povilas Višinskis. Jos pirmas kū
rinys atspausdintas 1891 metais, žemaitė rašė 
“Varpe“ ir kituose ano meto kairiosios pakraipos 
laikraščiuose, žemaitė jau anuomet pasireiškė 
viena didžiųjų rašytoja, tokia ji įėjo ir i lietuvių 
literatūrą.

visiems Lietuvos laisvinimo 
veiksniams suderintai veik
ti, kad iš dabartinių ban
dymų prisikeltų laisva ir vi- 
!sas lietuvių gyvenamas že
mes apjungianti nepriklau
soma Lietuva.

DARBO FRONTE
Derybos Prasidėjo

Pittsburghe plieno darbi-

darbovietes? 
diena vra šventė?”

paveiks kaip migla—dar 
biau aptemdys akis.

lu

pame-5Taigi, šventė, liet 
gink tu neateiti Į darbovie 
tę tą dieną ir rikiuotėj ne
žingsniuoti į nustatytą aikš-

I Kaip čia ta migla pučia
ma, štai pora pavyzdžių.

Rašoma, kad Venckūno 
tę! Tuoj pateksi, kur “pi- brigada (brigadai paveda- 
pirai auga,” ir savo žemės ma apdirbti tam tikras že- 
•neberegėsi. Iškilmingų šven- mės plotas) gavusi rugių 
čių dienomis ten visi priva- derliaus iš hektaro 12 cent- 
lo dalyvauti organizuotose nerių, o kviečių 13.5.
eisenose ir -nėra pateisini- Ibiansko, brigada gavusi 
mo, jei joje nebūsi. Tik r.e- kviečių net 15 centnerių, 
gu, jei jau dėl ligos iš lo- Bet straipsnio autorius pri- 
vos negali atsikelti ir esi duria, kad ne visų brigadų 
gydytojo priežiūroje. Tai- toks didelis derlius gautas, 
gi, ir spręsk tu, žmogau, O ar minėtieji derliai tikrai 
iš eisenų apie jos dalyvių jau tokie aukšti? Atsimin- 
nuotaikas, jei žinai, kad ir kime, kad 1939 metais, tai 
valio
mėse 
tiems,

Senieji V engė Svetimybių
Jie lietuviškąją raštiją,] Šviesios atminties Anta- 

kokią sukūrė ir išlaikė, la- nas Vireliūnas, dirbęs besi- 
bai gerbė. Joje nebuvo nė!kuriančios Lietuvos švieti- 
ringų, nė diskų, nė
ne džiuglių, nė moskitų, nė 
tekstilių, nė antracitų, nė 
modernių, nė buchalterių;

nebuvo nejkunancios
boksų, mo ministerijoj, buvo suda

ręs gana vykusį lietuvišką 
žodyną tokiems įsigalėju
siems tarptautiniams žo
džiams atlietuvinti, kaip ci-

ninkų unija, kuriai plikiau- kios atodairos, imta lietuvių 
so apie 1,300,000 darbinin- rasti jon brukti. Kad kas- 
!kų, pradėjo su United dieninėje, paprastoje kalboį. .. .i i j m trurlnfo oncpioi cvofimv'States Steel bendrove dery-

tik su dipukų atvykimu sve
timybės ir anglybės, be jo-Jvilizacija, klimatas, atmos

fera, elektra, kultūra ir ki
tiems, kurių tinginiai ir ap
sileidėliai lietuviškai išvers
ti nepajėgė. Deja, svetimy-

bas dėl šutai ties, kuri bai
giasi birželio 30 d., pratęsi
mo. Nuo šių oer .bu įsda- 
vų daug pareis ir kitų tos 

(j ramunės mažesnių įmonių 
darbininkų laimėjimai.

Jau rašėme, kad plieno 
unija stengiasi išsiderėti 
padidinti atlyginimus, ga
rantuoti metinį atlyginimą 
ir pagerinti pensijas ir so
cialinį draudimą.

Tokias pat derybas veda
.elektros pramones ir gumos 
'pramonės darbininkų uni
jos, o birželio pradžioje 
jas pradės ir skerdyklų dar
bininkų unija su 4 didžiau 
šiom bendrovėm (Armour,

je vartota apsčiai svetimy- 
bių-anglybių, negaliu pa
neigti. Tas tiesa, bet 
dar didesnė tiesa, kad 
vos atvykę dipukai su di
desniu priedu savinasi ang- 
licizmus, jų Lietuvoje ma
karonais vadintus. Jų raš- 

; to kalbą teisingai galima 
pavadinti vamalėšine; nū
nai jie pasisavino ne tik vi
są “makaroninę” kalbą, bet 
keleriopai gausiau ją pa- 
papuošė varnalėšomis.

Nepamenu seniau atvy
kusių, kad ir menkai prasi
lavinusių rašėjų, kuris, laik
raščiui rašydamas, būtų ko, 
naudojęs kasdieninėj kal
boj vartojamus anglicizmus.

ma, kaip kolūkis išdirbo, jėgos, tesugebėjo išspausti' 
įtręšė cukriniams runke-tik truputį didesnį negu 

Kita,Įiįams paskirtąją žemę, kaip Lietuvos buvusį vidurkio
sėjo, kaip pasėtą lauką pri- derlių, 
žiūrėjo. Tikrai nesigailėta Neturime po ranka anų 
nei darbo, nei trąšų ir gauta metų Lietuvos pavyzdingų 
iš hektaro 218.5 centnerių, ūkių cukrinių runkelių der- 
1939 metais visos Lietuvos liaus duomenų, bet be abe- 
vidutinis cukrinių runkelių jonės galima tvirtinti, kad 
derlius buvo 192 dvigubi jie toli toli pralenkė to pa- 
centneriai, o Biržų apskri- vyzdingiausio - “Nemuno” 

panašišaukiančių sielos gel- yra prieš paskutinįjį karąj^jes, kurio žemė panaši šio kolūkio derlių, 
verda neapykanta Šiaulių apskrity rugių_ vidu-i^oių^įo^ 203 dvigubų cent- Vyručiai, kol kas tegali- 
pro kuriuos eidami tinis derlius buvo 15.2, o nerių. Vadinasi, tas “kan- te didžiuotis ir girtis tik 

tun kiek tik galėdami sauk- kviečių 15.5 dvigubų cent-Adatas i parodą,” kuriam savo nesugebėjimais žemės 
ti “valio,” “lai gyvuoja” n nerių (dvigubas centneris netrūko nef trąšų; nei darbo ūkį tvarkyti.
tt. į 220 sv.), o visoj Lietuvoj

Aišku, ir šioj gegužės pir-; ingių vidutinis hektaro 
mosios eisenoj dalyvavo ir derlius buvo 13.3, o kviečių 
“Drobės” audinių, ir Grei- 13.5 centnerių.
fenbergerio vardo metalo.J Vadinasi, tas pavyzdin- 
ir J. Janonio vardo popie-'glausis kolūkis, turįs derlin- 
riaus, ir Aleksoto stiklo ir giausią žemę, nepajėgia 
“Silvos” kojinių, ir Trikota- gauti anų metų visos Lietu- 
žo, ir kitų Kauno fabrikų vos vidutinio derliaus 
darbininkai ir mokyklos ir Straipsny plačiai aprašo-

Skaitykime Vertingas Knygas!
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.
Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslu. 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 krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

Swift, Cudahy ir Wilson).jKetai seniau teko laikrašty 
Visos šitos unijos kelia ir matyti tarmą ar restoraną,

garantuotų metinių atlygi
nimų reikalavimą.

bių mėgėjai tą nustūmė ša
lin, o glėbiais vienas kitą 
lenkdami ėmė drėbti varna
lėšas.

Nesakau, kad nėra neiš
verstinų žodžių, bet tai ne
reiškia, kad jais turime gė
rėtis ar tenkintis. Jei lietu
viai kalbininkai labiau 
gerbtų lietuvių kalbą, nesi- 
graibstytų bereikalingų sve
timžodžių, tikrai surastų, 
kad ir neišverstiniems žo
džiams lietuviškus pakaita
lus.

Turėdamas atliekamo lai- 
nuvykstu viešojon mies

to skaityklon. Ten mane 
domina svetimų kalbų žo
dynai. Mažiausia svetimy
bių radau suomių bei turkų

Derybos, atrodo, bus kie
tos, ir ką darbininkai lai
mės, vėliau sužinosime.

Rūbu Pramonės Unijos 
Sukaktis

Laisvinimo Veiksnių Konferencija
Vliko, Vykdomosios Ta- konsulas J. Budrys perskai- 

rybos ir Mažosios Lietuvos tė Lietuvos įgalioto minis- 
Tarybos pirmininkams at- terio P. Žadeikio pranešimą 
vykus į JAV. gegužės 18 ir apie JAV laisvinimo politi- 
19 dienomis Nevv Yorke ką ir bendrai apie JAV- 
Baltijos Laisvės Namuose Į Lietuvos santykius, 
įvyko lietuvių politinė kon-
erencija. Be Vliko, VT ir 

?4LT pirmininkų, joje da- 
vvavo

Konferencija mano, kad 
tarptautiniai santykiai ru
tuliojasi sovietų pavergto-

jie vadinta ūke ir valgykla, kalbose, o visai be svetimy- 
Dipukai kad ir gražiausius bių—vengrų kalboj. Tokius 
bei trumpus turimus lietu- žodžius, kaip mašina, poli- 
viškus žodžius pakeičia tika, bomba, policija, mu- 
gremėzdiškais, varnalėšo- zika ir kitus, lietuviams, at- 
mis. Sykį svečiuojantis rodo, neįmanoma lietuviš- 
pas dažnai į laikraščius ra-,kai išversti, gi vengrų žo- 
šantį lietuvį, pastebėjau jį dynas turi savus pakaitalus, 
nesivaržant brukti anglis-' Džiugu matyt, kaip tokia 
kus žodžius kalbantis su sa-Jlietuviams tolimos kalbos 
vo žmona. Aš jam sakau: tauta turi tokių savo kalbą 
Kaip tu gali išsilaikyt į laik-'gerbiančių žmonių! Kada 
raštį rašydamas neįmaišęs] mes lietuviai panašių susi- 
angliškų, kasdien vartoja- lauksime?
mų žodžių? Jis man. atsa-| Kitos kalbos, kaip pran- 
kė: “Teisybę sakai, kad ne-,cūzų, anglų lietuviams ne 
— kasrjieninėn kai-'pavyzdys; jie visai negali
bon angliškus žodžius kai- susikalbėti be svetimžodžių, 
šioti, mat taip esame pripra-

Nesenai Atlantic City pa
sibaigė Amerikos apvieny- 
tos rūbų darbininkų unijos 
metinė konvencija, kurioj 
dalyvavo apie 1,500 atsto
vų. Konvencijoje buvo pa
sakyta daug karčios teisy
bės žodžių dabartinei kraš
to administracijai, kuri rū
pinasi didžiojo biznio reika
lais ir pamiršo mažąjį žmo
gų. Konvencija nutarė ko
voti dėl 35 valandų darboc
savaitės.

Unija per 40 metų yra' 
nuveikusi didelių darbų, 
daug prisidėjusi darbininkų 
būklei pagerinti. Prieš 40 
metų valandinis rūbų pra
monės darbininkų atlygini
mas buvo 25 centai, o šian
dien yra $1.62Ų.; anuomet 

ar net
170 valandų, o šiandien 40 
valandų.

Unija padėjo savo na
riams ir įvairiais kitais bū
dais. Ji turi įsteigusi 2 ban
ku, vykdė pigių butų staty
bą. turi įrengusi Nevv Yor
ke ir Philadelphijoj 3 milio- 

doleriu vertės sveikatos

Amerikos Lietuviu sios Europos dalies laisvini- .. , cr.■ - i i • iz •*' i .• • • i u t - » per savaitę dirbo 60Tarybos Vykdomasis Komi- mo kryptimi ir kad Lietuvos!'-^ valandų o 
valstybės suvereniniu teisiuetas, Lietuvos Laisvės Ko

mitetas ir, kaip stebėtojai ( 
^atarėjai, Lietuvos įgalio- laiko 
tam ministeriui Washingto- 
ne atstovavo Lietuvos gene
ralinis konsulas Nevv Yorke 
ir abu jo pavaduotojai. 
Konferencijos tikslas buvo 
taip nusakytas: <a> aptarti 
Lietuvos laisvinimo politi
kos gaires, (b > sustiprinti 
ir suderinti laisvinimo veik
lą, (c) suorganizuoti sienų 
ir santykiu su kaimynais 
klausimų nagrinėjimą ir Įro
dymą, (d) paskirstyti at
liktinus darbus ir uždavi
nius.

Konferencijos nutarimai 
vykdomi, laisvinimo veiks
niams juos patvirtinus.

Pranešimu

vykdymo atstatymas 
klausimas.

tėra

Konferencija nuodugniai 
išnagrinėjo Lietuvos laisvi
nimo programą, paryškino 
su Lietuvos išlaisvinimu su
sijusius klausimus: sienų,] nu

tinę padėtį ir Lietuvos iš
laisvinimo galimumus bei 
atliktus ir sumanytus dar
bus padarė Vliko pirminin
kas prel. *M. Krupavičius, 
Vliko Vykdomosios Tary
bos pirmininkas prof. K. 
Žalkauskas, Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirmininkas

santvkiu su kaimyninėmis«. *
valstybėmis, Baltijos valsty
bių tarpusaviu santykių po 
išsilaisvinimo ir visos Euro
pos apjungimo.

Sudarytos komisijos Lie
tuvos Rytų ir Vakarų klau
simams tirti bei įrodymams 
ruošti. Sutartos priemonės 
informacinei veiklai pagy
vinti ir praplėsti. Pasiskirs
tyta darbais ir uždaviniais. 
Sutarta, kad bent kartą per 

apie tarptau- metus Vliko, VT, diploma
tų, Alto, LLK ir Mažosios 
Lietuvos atstovai bendrame 
pasitarime pasiaiškina, kas 
nuveikta ir kas artimoje at
eityje reikia nuveikti ir pa
siskirsto darbų vykdymą.

Konferencija išleido atsi
šaukimą i sovietų okupuotą 
Lietuvą ir į laisvame pasau-

atseit, be lotinybių, o lietu
vis nė nejus svetimybes iš-tę; bet raštą labai gerbiu, 

ten vengiu bent vieną sve-!metus lauk. 
timą žodį terpti, ieškau iri Deja, lietuviai mėgsta ne 
susirandu lietuvišką žodį.”-tik žodžius, bet ir svetimas 

I madas. Svetur gyvenant 
Senųjų ateivių dauguma1 ngla iengva grynai lietuviš- 

buvo beraščiai. Jie geraixaį tvarkytis, kad ir kaip 
žinojo esą katalikai, bet!, 
mažiau lietuviai. Jei
griebėsi svetimybių,

■norėtum, bet kas save, kai- 
Jiejpo lietuvį, gerbia, toks dau- 

3iems,gelio svetimybių gali atsi
kratyti ar išvengti.

Dipukai tuoj pasisavino 
svetimus žodžius, ypač ang
liškus, kaip: bosas, skrynin
gas, sponsoris, ir net patį 
DP. O, rodos, tiems žo- 

kitados peiktus “makaro-jdžiams rasti tinkamus lie
pus” pamėgo, ir dar priedų,ltuviškus nereikalauja dide- 
naujų svetimybių, varnalėšų Iio mokslo, reikia tik noro 
atsivežė iš nepriklausomos.jr tinkamos pagarbos savo- 
Lietuvos. Jiems šita jokiu'sjos motinos kalbai.

keliaropai tai atleistina. Di
pukai patys giriasi išsiprū- 
sinimu. Jie per 20 metų 
Lietuvoj auklėti, ten moks
lus ėję, pažymėjimus, laips
nius įgiję, o svetur patekę,

centrus, pavyzdingai orga
nizavusi pagalbą nariams 
ligos, nelaimingų atsitiki
mų, gimdymo ir kitais at
vejais, daug aukojusi įvai 
riems labdarybės reikalams 
ne tik čia Amerikoj, bet ir 
užsieny.

Visa tas, žinoma, pasiek 
ta ilga ir atkaklia kova ir 
pastangomis.

VOKIETIJA PRIPAŽINO 
LIETUVOS ATSTOVĄ

būdu neatleistina; iš jų 
daug kas laukė, kaip ir aš 
pats, kad, jiems atvykus,JlHjdjjo VLIK’O 
kasdieninė lietuvių kalba PIRMININKAS
apsivalys nuo “makaronų.”

Pakruoj ietis.

Pasirodė kaip tik prieši n- Vliko pirmininkas prel.
gai: jie priveisė kasdieninėj yj Krupavičius liudijo kon-

E. Simonaitis. Alto sekreto-jly gyvenančius lietuvius, 
rius Dr. P. Grigaitis, Lietu Lietuvių politinė konfe- 
vos Laisvės Komiteto pirmi-<rencija, kuriai vadovavo
mininkas V. Sidzikauskas-ALT pirmininkas L. Šimu- 
ir Lietuvos Ūkinio Atstaty- tis, praėjo visų dalyvių ndb- 
mo Komisijos pirmininkas širdaus bendradarbiavimo

Vakarų Vokietijos vy
riausybė sutiko pripažinti 
Lietuvos Respublikos atsto
vu Vliko paskirtą Dr. P. 
Karvelį.

Buvo žinių, kad ir “dip
lomatijos šefas” buvo pa
skyręs atstovu Dr. Gerutį, 
bet dabar aišku, kad VoĮcie-

lietuvių kalboj daugiau sve
timybių, negu senieji turė
jo: snobas, luksas, kombi
nuoti, ansamblis, modernus, 
orientuotois, fabrikas, ir 
šimtus kitų žodžių vartoja 
kasdieninėj kalboj, o rašti
ją užteršė tūkstančiais bė
rė i k a 1 i n g ų svetimybių 
(Skardžiaus Lietuvių Kal
bos Vadove per 4,000 ne
reikalingų svetimybių!). Ta 
gausybė svetimų žodžių tiek 
reikalinga ir tiek turtina lie
tuvių kalbą, kiek gėlyne 
varnalėšos ir kitos piktžo
lės.

Gerbiantis lietuvių kalbą 
lietuvišką pakaitalątijos vyriausybė jo nepripa- ras.dažnam tariamam nrisver

greso komiteto posėdy. Pir
mininkavo pats Kersten, 
kuris liudininkui pateikė vi
są eilę klausimų, liečiančių 
Lietuvos užgrobimą, komu
nistų žiaurumus Lietuvoj, 
masinius išvežimus, tikybos 
persekiojimą ir vykdomą 
tautos naikinimą. Krupavi
čius visais klausimais davė 
aiškius atsakymus, suminė
damas faktus, įvykių dates 
ir pabrėždamas lietuvių 
tautos žūtbūtinę kovą su 
savo pavergėjais ir nepalau
žiamą viltį išsilaisvinti.

SERGA RAŠYTOJAS
VINCAS KRĖVĖ

žino. čiamam žodžiui, kokius
Amerikoj 1953 metais eismo 

(traffie) nelaimėse žuvo 38.000
J. Audėnas. Generalinis'dvasia ir pabrėžė būtinumalžmoniu ir 2,140,000 sužeista

pa-» Mūsų žymiam rašytojui 
gyvūnėliai be atodairos savo’Vincui Krėvei Philadelphi- 
“mokslumo” parodymui vai- jos ligoninėj padaryta ope- 
toja. I racija.
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įkyri Senatvė
vienas neišvengia se- iriais, nedatekliais ir var- 

natvės. Anksčiau ar vėliau gaiš, tada dejuoja, kad yra
Nė

savo nelaimingi, kad jiems lieji ateina su visom 
rykštėm: su liga, senu,'siseka.” Tur būt kiekviena
raukšlėtu veidu, girgždan-’savo pažįstamų tarpe rasi
niais kaulais ir su Įvairiom’me moterų, kurios nuolat 
mintim. Vieni pasensta'dejuoja ir skundžiasi: tai 
anksčiau, kiti vėliau. Ko- joms šonai gelia, tai jų mal
dei taip yra? Paimkim, pa- ti negera, tai ją visi skriau- 
vyzdžiui, moteris. Juk, ro-'džia, nieks nesirūpina ir pa- 
dos, visos atliekam tuos pa-,našiai. Dejuodamos, tos 
čius uždavinius: gimdom'moterys labai savęs gailisi, 
vaikus, auklėjant šeimas ir'kad joms taip blogai klo- 
dirbame. Visos daugiau ar.jasi.

Tokių motei-ų (ir vyrų) 
yra daug, ir tai yra patys

KELEIVIS, ?o. BOSTON
RAUPAS KETVERTUKAI SUSILAI KĖ NAUJOS SESUTĖS

Papras šeimos ketvertukai,
Mrs.

Colgate. Md.. susilaukė naujos 
Harriet Pappis laiko ant rankų.

sesutės, kurią motina

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis prisiminimų)

kia kuprine toliau. Bet kas(Tęsinys)
Aišku, kad taip gyvenant . ta, . . . . . , ,. .’ . 1 ir kitu gervbiu pirkliais,stumiamu paslapčių nega-- ,- . . . 1 ’ Radus silkes ar Kitokį maiš

iu būti. Kiekvienam sei- „ ,. . - ..... ta, toliau ramiai nevaziuo- myniskam pasiaiSKimme . , , , - • ., *. . si, touel gudrus pirkliai su-dalyvavo ne tik savi vaikai,i -j-.- _ .., * . , . A . galvojo pasidėti toliau, o
bet ir kaimynu. Žmones, . J ,... ..< * . , . . imtiem sėdėti oe daiktų lygoe jokios aiškesnes ateities,1. . . , T . -, J , . . . i niekur nieko. Jeigu oolici-be nuolatinio ir sunkaus1 . . , . * .. , - j , - 'ja i atikmidavo *r surasda-darbo, uzsnmdavo gandais,/ - , - . - ,, a . . , ,, - . / vo gervbes, tai savininkaspletkais ir apkalbomis. At- . - ■L , •• neatsiliepdavo ir nepnsipa-sirado inteligencijos liga. , • j -.L& • y.. . zindavo prie savo daiktu,
stovyklose mažai galėjai m. , 1 .. i - j ‘a . . ,,;lada jam, žinoma, būdavosurasti paprastu žmonių, i - * T- , , -... . . * .* , . * nuostolis, bet užtat nęreike-Visi užsikabino kokius nors* , . ... ,.. . . . ., ...... davo turėti nemalonumu.titulus, visi pasidarė

buvo su “silknešiais’

mažiau pakeliam vargu ir 
nelaimių. Tiesa, yra mote
rų, kurių gyvenimas prabė- blogieji seniai, nes jų dva- 
ga lengvai, be sunkaus dar- šia yra sena. Jie yra seni. 
bo, be didelių sukrėtimų, būdami 30 metų, nes jie ne- 
bet bendrai imant, visos moka juoktis, nemoka nu
mano metų lietuvės, atvyku- tyti gyvenime džiaugsmo.
sios i ši kraštą dar prieš 
pirmą karą, turėjo sunkiai 
dirbti ir vargti, kad išau
gintų šeimas ir kiek 
muštu.” Ir ša i mato

visi pasidarė “inži
nieriai, advokatai, daktarai, , . . .
pulkininkai, ar šiaip kokie ... .. . L : 
ten specialistai,” nepaste
bėdami, kad murdėsi dvasi-

vokiečių policiją neba- 
Kas mo

kėjo ir norėjo, Įsprausdavo 
policininkui Į ranką pakelį 
amerikoniškų cigarečių, ir 
tas nieko ‘nebematydavo.”

Bet

VAKARAS
Su debesim atplaukia vakaras Į pirkią.
O kas anapus vakaro—ar tu žinai?
Praeina žmonės nuovargy ir prakaite sumirkę, 
Žaliuoju Nemunu nusiiria laivai. . . .
Tamsoj, baugioj tamsoj visi panyra:
Ir saulė, ir žmogus, ir upių mėlyni krantai— 
Varnai sudrumsčia girių erdę tyrą.
Kodėl, dangau, mėlyne, dar nesiblaivai?
Ir taip, o rausvagalvi dobilėli,
Paliksi tu po dalgio ašmenim. . . .
Tačiau ne vieną kart Aušrinė kėlė
Ir ne viena žolė prasikalė ties kelio akmenim. .
Prie vario vartų, prie tų deimanto langelių 
Ir vėl atgis vaiski laukų gėlė. . . .
Vadinsim ją tikru vardu, gražiausiu tarp žolelių, 
Jinai—senoj pily per amžius budinti tėvų vėlė. .

STASYS SANTVARAS.

(jaunuoliai buvo prinešę,n^je menkystėje svajodami 
* viens kito neapleisti. Jie|apie praeiti, kuri visai ne- 
Ipaskutim kartą susitiko j į.uvo tokia, kaip jie pasa- 
slaptai prie Elsinoros ežero lkojo
ir nutarė pasiskandinti. Su-! «
sikibę už rankų jie nužy

Važinėdami po stovyklas 
pirkliai nešiodavo visokius 
gandus kaip tikras žinias ir 
tikino visus apie greitą ka- 

Žinios apie “aukštų 
žmonių pasakymus,” vaka
riečių pasirengimus ir pana
šiai taip ir skraidžiojo po 
stovyklas. Jų pasiklausęs 
norėjai supakuoti savo li
kusi turteli ir gulti i griovį 
laukiant bombų, nes va, ka
ras turėjo prasidėti už mi
nutės. O to karo kaip ne
buvo, taip nebuvo. Kiek
vienas laukė karo ir darė, 
ką daręs—ieškojo maisto, 
pirkliavo, užpirkinėjo, žo
džiu, vertėsi. Aš gi parda
vinėjau knygas ir rinkau 
giminių ir pažįstamų paieš
kojimus, kuriuos vėliau pri
statydavau Raudonajam

- -- —
Gi kai sulaukia tikros se
natvės, tokie žmonės tada 
pasidaro Įkyrūs seniai, ku- 

nėra galo ir 
nuotaika ne

“prasi-jiių dejonėms 
si: vie-J kurie vadina

na moteris yra sukumpusi, 
pikta ir Įkyri senė, o kita 
yra maloni, rami žilagalvė, 
kuri ir senatvėj neužmiršo 
šypsenos ir juoko. Kodėl Į kitiem 
taip yra? Kodėl tos dvi se
natvės vra tokios skirtin-

tik sau, bet ir tiem, kurie 
gyvena kartu su jais.

Kas darvti, kad senatvė
nebūtu tokia ikvri mums ir

gos.
Man atrodo, kad labai 

svarbu yra tas, kaip žmogus 
i gyvenimą žiūri. Vieni 
žmonės žiūri lengvai, šyp
sodamiesi, ir jie nedaro di
delių tragedijų iš to, kad 
savo kelyje sutinka kliūtis 
ir kartais suklumpa ant aš
triu akmenų. Jie žino, kad 
kliūtys ir sunkumai, vargai 
ir rūpesčiai, nelaimės ir 
skausmas yra dalis gyveni- 
mo. Jeigu jau žmogus atsi
radai šiame pasauly, tai tu
ri skaitytis su tuo, kad rei
kės pakelti ir vargo, ir ne
laimių. ir kitokių skausmų. 
Ir kai bėdos užklumpa, ta
da tokie žmonės nedejuoja, 
bet žiūri, kaip lengviau jas 
pakelti, nes žino, kad deja
vimas

irnumus
dvasia.

giavo į ežerą, o 
jais nuėjo būrys

kartu su
našlaičių 

vaikų, kurie buvo pamilę 
Rytų žvaigždę už jos švel
numą. Visi, dainuodami 
gedulo giesmę, patraukė į
mėlyną
Tondo,
kranto,

vandenį, o 
stovėdamas

Netikslu būtų sakyti, kad 
stovyklose vien pletkavome, 
gaudėme gandus ir laukė-į^- 
me, kada grįšime namo, ka
da vakariečiai paskelbs ka
lą rusams. . . . Buvo žmo
nių, kurie .dirbo rimtą ir

senis dideli darbą, Įnešdami
ant

Aš manau, kad mums rei
kia atsiminti du dalykus: 
Pirmiausia reikia žinoti, 

kas praėjo, tas nesukai
grįš, todėl nereikia gailėtis 
jaunų d.ienų ir nedejuoti, 
kad jos praėjo. Prisimini
mais jaunų dienų senatvės 
nepagrąžinsi. Antra, rei
kia atsiminti, kad gyveni
mas tol yra Įdomus, kol mes 
ką nors dirbame, kol vei
kiame, ir jis tol prasmingas, 
kol jaučiame, kad esame ki
tiems reikalingi ir naudingi. 
Nemanykit, kad kai pasens- 
tame. tai jau jokiam darbui 
netinkam. Tiesa, mes ne
galim sunkių darbų dirbti, 
bet yra begalės darbų, ku
riems atlikti nereikia, stip
rių raumenų, o tik truputi 
noro. Tinginiavimas yra di
džiausias senų žmonių prie-

Užkeiktas Ežeras
turėjo šauktis

sas. nes tada atslenka viso- 
nieko nepadės, tik|kjos nemalonios mintvs. Kai
ūpą n •''Usl^’nlns|dirbame, diena atrodo trum- 

pesnė ir prasmingesnė, ir 
tada išnyksta jausmas, kad 
“atgyvenom savo dienas.”

Senė.

Kiti žmonės mano, kad 
gyvenimas tai yra didelė 
dovanų krautuvė, kad jie tu
ri gauti kas gražiausia ir ge
riausia. visai nemokėdami 
jokios kainos.

džiaugsmo ir šviesos i visą 
stovyklinį gyvenimą.

Tai buvo žmonės, kurie kū- 
. rė mokyklas, meno ratelius. 

)tr. usi! organizavo menininkus,
- - . i Įvairius praktiškus kursus,

išnyko. Bet jų palikuonys ^O(jžiu, kurie stengėsi lauki- 
vis dai tiki, kad aoiejų jau- mo laiką išnaudoti geram 
nuolių sielos vaidenasi apie’tikslui Kursai h. meno ra 
ežerą — —

Įsiutęs užkeikė mv- niu,.y 
limuosius, užkeikė ežerą ir1— - - 
mėlyną jo vandenį.

Kadaise galinga 
sobobu giminė dabar

Jie yra įsitikinę, kart teljai jtraukė da!i jauni 
senojo Tondo prakertamas ir t„', galima buv0 
ezetą amžinai pei sekios, >! [džiaugtis. Menininkai 
jis niekad nebus ramus. Lav0 pasirodymais

NAŠLĖS IR PENSIJOSKam teko būti Kaliforni- jus, kad 
joj. tas gal būt girdėjo apie. pagalbos.
Elsinoros ežerą, kuris yra j Tokias pasakas
garsus savo grožiu ir legen-’ežerą pasakoja seni žmonės, j vyro mirties, Jel&u J1S 
domis. Apie Elsinoros eže-'Bet ir šiai' laikais ežeras P^na^ apdraustas, tai 
ia yra daugiau legendų irinėra ramus.

apie Sp Našlėms žinotina, kad 
buvo

gali gauti tris ketvirtadalius1
pasakų, kaip apie kurią kitai 1951 metų liepos mėnesį J? pensijos. Jeigu jos pa
vietą. Pasakojama, kad kai į visas ežero vanduo staiga taip pat y ra apdraustos 
kada Elsinoros ežero dugne išnyko, kaip išnyksta migla, k ?auna pensijas, tada jos 
prasiveržia
kalniai 
mis dujom
žuvis, o vandenį nudažo bedugnių, kurie galėtų pa- pensiją

aiškinti vandens išnykimą. ar v^ro
_ ” į Jeigu vyro nepilna pensija

Per 1951->2 metų lietin-vra didesnė už našlės pilną 
įgą žiemą ežeras vėl prisi-jpensiją. tada galima pasi- 
ipildė vandeniu, bet kas ži- ‘

ne

tik
su
tik

džiugino stovyklų gyvento- 
.jus, bet ir garsino lietuvių nonai 
'vardą svetimtaučių akyse.

P° Greitai pasirodė ir lietuviš
ka knyga, nors dėl popie- 
l iaus trūkumo ir kitų spaus
dinimo trukdymų jai reikė- g'iausia 
jo eiti vingiuotus kelius.

Laikui bėgant ir maisto

i/cunmuc.

keista spalva. Taip pat sa
koma. kad kai kuriose vie
tose ežero dugnas turi to
kius gilius plyšius, kad jie,

Lietuviškoji knyga ir laik* 
O kai ne- rastis buvo, yra ir bus vie-

gauna. kai susiduria gyve- nas svarbiausių ginklų ko- 
nime su visokiais sunku- voje dėl Lietuvos laisvės.

GELBSTI PEABODY POTVYNIO AUKAS

Salaveišiai padeda gelbėti žmones iš patvinusio Peabodv, 
Mass., miestelio, kur dėl didelių liūčių ir \ieno tvenkinio 
trūkimo vanduo buvo užliejęs miestą. šimtai žmonių. 
23.000 gyventojų mieste, buvo pasilikę apsemtuose na
muose. iš kurių civilės apsaugos pareigūnai, policija ir 
gaisrininkai turėjo juos gelbėti.

pirko kiekvieną lie
tuvišką knygą. Rašyto žo
džio badas buvo labai dide
lis, be to, pinigas buvo be
vertis, o knyga—pati pi- 

prekė. Už knygą
mokėjai kelias vokiškas 
markes, gi svaras lašinių ar
ba pakelis cigarečių kaina
vo netoli šimto markių. Gi 
leidėjai ir rašytojai džiau
gėsi, kad lietuviai tremty 
pamilo knygą. . . .ar savo pilną,Įkumas, bet ir reikalingiau- 

tris ketvirtadalius. siW daiktų neturėjimas: trū
ko degtukų, trūko duonos, 
sviesto, lašinių, trūko koji
nių, baltinių, vyrams kak- 

at?j.!laraiščių, net adatų ir špil
kų buvo sunku gauti. Vo
kiškos krautuvės buvo kaip 
iššluotos, taigi vienintelis 
buriąs ką nors Įsigyti—mai
nai, arba pinigais mokant 
dideles sumas, nes pinigai 
buvo beverčiai. Ir patrau
kė žmonės traukiniais ir 
dviračiais su kuprinėm 
(toks odinis maišas, nešio
jamas ant nugaros, Vokie
tijoj labai įprastas) ant pe
čių, nešini visokiom gėry
bėm. Pasidariau ir aš pirk
lys : prisikimšau kuprinę 
knygų ir patraukiau po pla
čiąją Vokietiją. Važiuoju 
traukiniu, o su manimi dar 
koks desėtkas biznierių. 
Vienas veža lašinius, kitas 
sūdytas silkes, dar trečias 
veža šukas ir tautinius 
ženklelius. Amerikos karo 
policija buvo budri, o vo
kiečių policija alkana, tai
gi, tikrindavo bagažus, ar 
nevežam ko neleistino.

Mano sunki kuprinė vi
sad krisdavo vokiečių poli
cijai į akį ir ji dažnai kra
tydavo, manydama, kad 
vežu maistą. Paėmę apsi
vydavo—joje tik knygos, 
kurių net nepaskaitysi ir 
nesužinosi, ką tie “Auslaen- 
deriai” rašo. . . . Patikrintas 
ramiai važiuodavau su sun-

vyro pensiją iryra tikros bedugnes. a|. i]?a„ apy.>ak>ti nuQ T? re

Elsinoros ežeras guli slė-J^n^ės žm< nės pasakoja, sutvarkyti galima kiekvie- 
,1.0.1 —'užkeiktasnyje, kuriame yra daugį ežerą- yra 

karšto vandens versmių.!todėl jame t -kie keisti reis-
Aplink ežerą yra išsidraikęj^iniaj vyks,,. Apie ežero 
gražūs kalniūkščiai, apaugęjužkeikimą a tokia legen- 
medžiais, kurie atsispindi da:
mėlynam ežero vandeny. Senai se: i, kai i Kali- 
Atrodo, kad Elsinora yra Į°rnij°s slėnus dar nebuvo 
ramiausia ir giežiausia vie-Įjžengus žm .aus koja, apie 
ta visoj Kalifornijoj, tačiau Elsinoros ežerą gyveno in- 

pasakoja,

a^ noj Sočiai Security Įstaigoj.

seni žmones pasakoja, kad 
ežeras yra labai neramus. 
Girdi, kai jie dar buvę jau
ni, vieną dieną iškilo vidu
ry ežero stulpas vandens, 
ir visas ežeras nusidažė rau
dona spalva. Vėliau paaiš
kėjo, kad visam slėny atsi
rado karšto vandens vers
mės, kurių vanduo atsidavė 
siera.

Daugelį metų po to eže
ras buvo ramus, bet paskui 
staiga nei iš šio nei iš to 
jame pradėjo apvirsti lai
vai, ir geri plaukėjai, kurie 
eidavo i ežerą pasimaudyti, 
niekad negrįždavo atgal.

1833 ir 1846 metais visos 
žuvys ežere išdvėsė.

1850 metų pavasarį eže
re atsirado milionai uodų, 
kurie veisėsi vandeny ir 
paskui plito po visą slėnį, 
tiek kankindami gyvento-

dėnų giminė, kuri vadinosi 
Sobobai. .Jų vadas buvo 
Tondo, labai gražus ir labai 
drąsus vyra- kuris nežino
jo, kas tai ra pasigailėji
mas. Tond' turėjo dukte
rį, kurią labai mylėjo ir va
dino Rytų žvaigžde. Rytų 
žvaigždė rnyiėjo jauną in
dėnų vadą Palo, kuris buvo 
iš kitos giminės, vadinamos 
Palais. Sobobai ir Palai 
buvo mirtini priešai, todėl 
abu jaunieji turėjo slėpti 
savo meilę. Kurį laiką jie! 
susitikdavo iaptai, bet vie
ną dieną T. r, lo juos užtiko 
ir, baisiausiai įsiutęs, už
draudė jauniesiems kada 
nors susitikti.

Rytų Žvaigždė visaip 
stengėsi sušvelninti tėvo 
pykti, bet su laiku pamatė, 
kad jos pastangos veltui, 
nes tėvas niekad neleis jai 
tekėti už ‘ j riešo.” Abu

Trys iš keturiu nelaimingu 
atsitikimų Įvyksta giedram 
>rui. bet šlapiam keliui esant.

TYRINĖJA

I/i Plata, Md., policija (ardo 
šitą moterį, Mrs. Darot hy 
Dillc.n Hicks. dėl jos dalinai 
paraližuoto vyro mirties. Vy
ras, karo veteranas Lonis A. 
Hicks, buvo rastas negyvas 
sudaužytame automobilyje, 
kuris buvo padarytas specia
liai jam vairuoti. Policija 
mano. kad nelaimė įvyko dėl 
to, kad kas tai tyčia automo
bilį sugadino. Tyrinėjamas ir 
ir vienas žmonos draugas 
Mr. X.“

Įdomiai veikė vokiečių 
policija, bet dar Įdomiau 
darbavosi amerikonai. Kar
tą karo policija sulaikė vie
ną “silknešį.” Pagautasis 
aiškinosi, kad tas siikes ve
žasi sau maistui, kad dabar 
nėra kas valgyti. Bet ar ap
gausi karo policiją? Pade
da vargšą i kalėjimą su są
lyga, kad silkes suvalgęs 
galės važiuoti namo, o tų 
silkių vos trys šimtai. Tai 
mat ir bausmė! Nedidelis 
daiktas suvalgyti tas silkes, 
kad tik vandens duotų! Ta
čiau jis gauna ne tik van
dens, bet ir duonos kiek no-t 7
ri.

Pirmą dieną be didelio 
vargo Suvalgė 15 silkių, 
antrą dieną—ves jx?nkias, 
o trečią dieną jau nieko 
nevalgo, tik vemia. . . .

Taip vargšas prasėdėjo 
tris mėnesius, kol savo sil
kutes sudorojo. Grįžusi 
“silknešį” iš kelionės vos 
atpažino kaimynai — taip 
buvo sumenkęs.

(Bus daugiau)

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

Nejaugi mums po 50 me
tų spaudą atgavus knyga 
nebereikalinga ?
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Iš Plataus Pasaulio
‘sudužo: vienas asmuo už-atgaivinti, bet pastebėjus 
muštas, Keletas sužeistų.'visai silpną pulsą, jis buvo 

‘Nors mašinos stumia sniegą'nuvežtas į ligoninę, kur gy- 
nuo kelio, bet jo ir vėl pn-'dytojas nustatė, kad mirė 

'pusto. Takeliui matėme 4 nuo širdies smūgio. Visiems 
Į Keleivines mašinas ir vieną'prislėgė ūpą. Tik ką buvo

Iš Pietų Amerikos
URUGVAJUS

Gegužės Pirmoji

Ikyklas. Daugiausia jų mo
kosi ten, kame daugiau lie
tuvių gyvena — Chicago j, 
New Yorke, Bostone, Dėt 
roite ir tt. Kiekvieno di
desnio miesto studentai yra

FORMOZOS PREZIDENTAS
.. . ........ -,x i - kaip pasiekėme ne<l l>eer.Nacionalines Kinijos prezidentas generolas Canka.-,^ Buv0 vls

sek pereitą savaitę buvo perrinktas Kinijos prezidentu. maziau u. maZiaU o nuo 
šešiems metams. Priimadamas priesaiką naujam termi-)jLiii<orn|C)e išnyko, biti
nui gen. Čankaišek sakė, kad jo vyriausias uždavinys'montoną pasiekėme 4 vai. 
bus išvaduoti Kiniją iš bolševikų režimo. po pietų, nuvažiavę apie

sunkvežimi griovyje, šiaip sveikas, linksmas jaunuolis,! Kaip kiekvienais, taip ir susibūrę i Sąjungos skyrius, 
tą dieną patarnavo mišioms,-šiais 1954 metais, darbo susirinkę svarsto jiems 
ir štai jau negyvas. Gaila žmonių šventė, Gegužės Pir- opius klausimus, kai kurie 
ir glaudu. Velionies tė--m°jk buvo tinkamai pami-i daugiau ar mažiau įsitrau 
vams reiškiu širdingą už- nėta.

Kam Kentėt Skausmą?
Jei jūsų kojos, rankos, nugara ar 

sąnariai gelia, traukit greitą pagalbą 
su Wun<lerbury Sake. Tai yra spe- 
cialinė mostis išoriniam skausmui 
pašalinti. Stebėtinai greitai veikia. 
Bandymų užsakymą už $2 (C.O.D.
nesiunčiam) , Siųskite:

Bridgefield Drug Co.
Dept. 6. 461 Gregury St. 

Rridgeport, Conn.

Reikalingas Darbininkas
Reikalingas darbininkas mažoj viš- 

j-,1. j v • i •* .“. , . ". . i1“ farmoj. Valgis, kambarys ir ■»<!Be kitu aarbminkis-ikia ir i bendrą lietuviu vi- dolerių j mėnesį. Rašykit: (23)
George Simonaitis 

Wolf Den Rd.
Pompret Center, Conn. 

arba telefonuokit Putnam 8-4967.

kų organizacijų ir jų sindi-’suomenini darbą 
katu (unijų), kurios turėjo) Moksle, bendrai paėmus, 
savo eisenas ir mitingus, lietuviai studentai yra pa- 
Plaza Libertad (Laisvės žangūs, ne vienas jų žengia 
Aikštėje) įvyko Urtigvajaus!pačiose pirmosiose eilėse ir 
Socialistų Partijos mitingas,Jyra rodomas pavyzdžiu vi- 
kuris sutraukė kelioliką SOs mokyklos studentams.

uojautą jų skaudžioj nelai
mėj.

Į. Calgary sugrįžome lai
mingai—suvargę, bet pilni 
gražių įspūdžių. Dabar 
lauksime edmontoniečių at
silankant pas mus Į CalgarĮ 
mūsų parengime.

A. Kučinskas.

MONTREAL, QUE.

zub mylių kelio. Važiavo
me tiesiog į Edmontono 

Namą, 11629— 
(83rd St., kurį Edmontono 

omis jėgomis 
radome 
ir Ed- 
kunigą

B. Jurkšą, kuris, mus malo
niai pasveikinęs ir padėko- 

_ jęs už atsilankymą, aprodė

MAU-MAU TANGANAIKOJ
Negrų teroristų judėjimas anglų Kenya kolonijoj.^^'

Afrikoj dabar persimetė i anglų valdomą teritoriją Tan- Įįetuvįa/^nar 
ganaika. Jau du metai, kaip nėgių tarpe “Mau-Mau”jj>aslJ.talė Salėje 
veikia ir tik dabar pirmą kartą teroristai pasiskelbė Tan- meleta calgariecių 
ganaikoj, apie Kilimandžaro kalną. . .. !mont0no lietuvių

AUSTRIJA NEPATENKINTA

Sovietų Rusija pareiškė protestą Austrijos vyriau Motinos Dienos Minėjimas
Jį rengė PLB Montrealiosvbei, kad ji nesudraudžia “fašistų” ir kitokių rusams ne--saĮę’.. taipgi kad .

draugingų gaivalų. Austrijos vyriausybė i protestą at- neieškotume na vynes vieš- apylinkė. Programą išpil-
sakė, kad po devynių metų okupacijos Austrijos žmo
nėms jau Įkyrėjo svetimųjų šeimininkavimas ir okupan
tams laikas kraustytis.

AIRIJOS DE VALERA PRALAIMĖJO

Airijos parlamento rinkimus pereitą antradienį lai
mėjo opozicinės partijos. 19 metų buvęs ministerių pir
mininku De Valera ir jo vedama partija gavo parlamente 
mažumą atstovų. Ar opozicijos partijos susitars dėl ki
tokios vyriausybės sudarymo dar nėra paaiškėję.

bučiuose, nes jis jau turįs'dė šeštadieninių mokyklų 
parūpinęs nakvynes visiems 
calgariečiams pas lietuvius.
Tai gražus mostas. Salę 
apžiurėjus, mus pakvietė į
rūsį, kur, kaip yra sakoma,nis.

NIKARAGVA IR GVATEMALA

tūkstančių vietinės ir 
vių publikos. 

Urugvajaus

mokiniai.
Dienai pritaikintą žodį 

tarė Kanados krašto valdy
bos pirmininkas J. Matulio-

nuplovėme kelionės dulkes. 
Šnekamės. Aš gi klausiu: 
—Kunige, viską matėme, 
bet kur gi altorius? Juk 
šis namas, kaip aš suprantu, 
turi dvigubą tikslą: tai salė 
ir bažnvčia.

atei- I
Jie leidžia ir savo laik-j

Išnuomuojamas Kambarys
Gražus kambarys pirmame aukšte 

išnuomuojamas vienam vyrui arba 
įdirbančiai merginai. Galima pasi- 
• naudot i virtuve. (21)

822 Maple St. 
Brooklyn 3, N. Y.

transporto',13^) ‘“Studentų Gaires.” . keikalal'JaME agentų
darbininkų vardu kalbėjo’ Nesenai jie rinko Sąjun-; didelė proga dėl moterų ir vyrų 
A. Ruiz, Ancnp darbininkų gos valdybą. Ir jų rinki--rėsi naudingą ir pelningą darbą, su 

mai, aišku, negali būti beiKtru “dekevs Products (28> 
agitacijos. Jaunieji, kad ir p- °- **•* *** Ne.ark i, x. j.

Savo kalboje prelegentas 
palietė moters ir motinos 
reikšmę ir pagarbą mūsų 
šalyje ir padarė palygini
mus su kitų šalių moters ii 
motinos padėtimi.

Nenorėčiau sutikti su pra-

—A. Grachet, valstybinių 
gyvulių skerdyklų tarnauto
jų—W. Burghi, o taipgi 
Urugvajaus parlamento at
stovai—Dr. Artūro J. Dub
ia ir Dr. Jose P. Cardese.

Kaip visuomet, mitingą 
baigė energinga kalba Urti
gvajaus Socialistų Partijos rodė vieną veidą, kitur kitą,jko^-. 
kūrėjas ir ilgametis jos dar
buotojas senelis Dr. Emilio 
Frugoni. Tenka pastebėti, 
kad, nors dabartiniu laiku

eina savais keliais, bet, be 
abejonės, jie daug pasisa
vina iš senesniųjų. Štai ir 
šituose rinkimuose viena 
grupė, įsižiūrėjusi į jiem

Parsiduoda Vaistu lšdirbyste
Plač-iai žinoma tarp lietuvių, lenkų 

ir kitų tautų. Išdirbu visokius me- 
dikališkus vaistus ir kremą dėl gro
žio. Svarbiausia išdirbystė, tai 
Deksnio Galingoji Mostis, kuri pati 
už save kalba. Dėl jos sėkmingumo

ovtimnc connocinc vionnv turiu tūkstančius padėkos laiškų iš artimus _enuosius, Vienui (skirtingų kraštų, kurie liudija ir dė-

. . ........ auksinė proga greitam pirkė-Vienur sakėsi esą ateitinin- jni. Arba galite būti partneriu. Ga
li būti ir moteris. Tai pelningas 
biznis. Tuoj rašykite dėl susitarimo 
šiuo adresu: Petras Deksnis, P. O. 
Box 666, Newark 1, N. J. (21)

kai, kitur aktyvieji studen
tai, atstovaujantieji įvairių 
visuomeninių pažiūrų stu-

Nikaragvos diplomatai pereitą savaitę apleido G va--sako kunigas.—Būkit čia
—Šiandien nerodysiu,— nešėjo Lietuvos moters pa-

dėties teisinėj ir politinėj
temalos respubliką ir tarp tų dviejų Centralinės Ameri- rytoj 11 valandą, tai maty-Įsrity apibūdinimu. Jeigu 

motina naudojosi pagarba 
vaikų ir vyresniųjų, tai tas 
dar nereiškė, kad moterys

1kos respublikų diplomatiniai santykiai nutraukiami. Gva-'slt-
temaloje šeimininkauja bolševikiški bendrakeleiviai, oi —'^ei ne dėlko kita, tai
kaimynai skundžiasi, kad iš Gvatemalos eina propaganda ' Įdomumo, būsiu,—atsa- 

ikiau.
' Namasir ginklai į kaimyniškus kraštus.

CHRUŠČIOVAS KELIAUJA

gražus, didelis, 
Į gera i suplanuotas, gražioj 
vietoj, kiek atokiau nuo

Rusijos kompartijos sekretorius Nikita Chruščiovas,1 gatvės, daug vietos maši- 
vienas iš vyriausiųjų Rusijos diktatorių, šiomis dienomisjnoms sustatyti. Šokių salė 
keliavo į Kazakstano respubliką, kad ten paskatinus vie- erdvi, turi nuolatinę sceną,
tos komunistus darbščiau įsitraukti Į darbą ir paruošti 
milionus hektai-ų nenaudojamos žemės javams auginti.

Naujienos is Kanados
CALGARY, ALTA.

Gamtos Prajovas

Vasario mėnesį rašiau, 
kad pas mus Albertoj šie
met Floridos oras. Tiesa, 
stebėtinai buvo gražu ir šil
ta ilgą laiką, beveik du mė
nesiu. Bet šiandien jau 
balandžio 30 d., o sniego 6 
coliai, dar vis sniegti ir pus
to, o naktimis gerokai pa
šąla. Kaip dabar Albertos 
orą pavadinti ir prie ko pri
lyginti—nežinau. Ūkininkai 
ima nerimauti, nes, jei iki 
gegužės 20 d. neįsėja kvie
čių, tai jau mažai vilties, 
kad jie prinoks. Jei bent 
ilgas ir šiltas ruduo būtų. 
Kitokie javai prinoksta ir 
trumpesniam rudeniui esant. 
Kaip ten bebūtų, bet bado 
pavojaus nebus, nes kviečių

dar ir dabar krūvos laukuo
se guli. Nėra jiems pakan
kamai vietos, elevatoriuose.

Edmontone Apsilankius

Gavome pakvietimą iš 
Edmontono Lietuvių Drau
gijos balandžio 24 d. su
vaidinti dviejų veiksmų ko
mediją “Vargšą Tadą,” ku
rį mes čia Calgary vaidi- 
nom vasario 16 d. Nuta
rėm važiuoti.

Anksti šeštadienio rytą 
du automobiliai su dekora
cijomis išvyko, kiti du išva
žiavome vėliau. Viso 20 
žmonių. Oras baisus. Snieg
ti, pusto. O jau slidumas, 
sunku mašiną ant kelio pa
laikyti. Bet vistiek važiuo- 
jafn. Pavažiavus radijas 
pranešė, kad į pietus nuo 
Red Deer trys automobiliai

patogiai sutvarkytą. Rūsy 
vier.a didelė salė, antra ma
žesnė. Įrengta virtuvė, san 
dėliukai, centrinio apšildy
mo kambarys, ir kunigui 
gyventi kambarėlis.

Apie vaidinimą neturiu 
ką sakyti: girtis patiem? 
nepritinka, o peikti irgi ne
sinori. Lai edmontoniečiai 
sprendžia. Publikos buvo 
nedaug. Galėjo būti du 
syk tiek. Po vaidinimo bu
vo šokiai, vaišės ir loterija. 
Kurie laimingesni, laimėjo 
gana gražių dalykėlių.

Kitą rytą, sekmadienį, 11 
vai. buvo pamaldos. Nuste
bau pamatęs gražų, meniš
ką altorių. Lyg toj pasa
koj ! Vakar ten vaidinom 
komediją, šiandien gi tikra 
bažnyčia. Puiki kombina 
cija. Net chorą ir vargonus 
(fizharmoniją) edmonto
niečiai turi. Gera pradžia

Po pamaldų kunigas pa
kvietė visus į apatinę salę, 
kur jau darbščios moterė-

Urugvajaus lietuviai socia-Jdentus, žodžiu, kaip ir jų 
listai dėl tam tikrų priežas-i dvasios tėvai kad darė— 
čių yra pakrikę, bet vis tik'tas pats žmogus vienur bu- 
savo tradicinę šventę prisi-jvo krikščionių demokratų, 
mena ir joje atsilanko, t kitur ūkininkų sąjungos ar 
Šiais metais mitinge daly- darbo federacijos atstovas, 
vavo beveik visi seniau bu-j Dalis studentų tuo labai“ 
vę socialistų veikėjai: P.(piktinosi.
Vikonis, A. Plavičius, J. Ba-' . --------------------------
bilius, E. Daržinsk, r O.

taip pat ir įstatymais, ypač Mačiulaitis, Gaižauskas, 
ekonominėje srityje, buvo šios korespondencijos auto-' z. , ,—
lygios su vyrais. ’uius ir kiti. i (Atkelta s 2 puol.)

Tarpusaviuose santykiuo- Komunistų vadovaujama įmo’ yi>a^‘ Jei Inookinijos ka
sė, praktiškai, moterys irgi Į Generalinė Darbininkų Są-!l as ferai sekasi o Ženevos 
nebuvo lygios su vyrais. Į junga, kaip ir praeitais me-;derybos trukdo Vakarų pa- 
Ar daug buvo vyrų, kurie
moteriai padėjo,“ po jos die
nos darbo, sutvarkyti butą, 
virtuvę? Netikslus buvo 
moters-motinos padėties pa
lyginimas tarp Kanados ir 
Lietuvos.

Pranešėjas klydo sakyda
mas, kad motinos palieka 
vaikus ir eina į fabriką dėl' 
gobšumo. Ne, ji tai daro 
norėdama padėti vyrui iš
laikyt šeimą.
Mūsa Tautininkai Apsirgo

Gegužės 8 d. įvyko orga
nizacijų atstovų susirinki
mas. Buvo atstovaujama 
apie 20 vienetų. Trumpai 
reikia pasakyti, kad visos 
grupės, išskyrus tautinin
kus, pasirodė suprantan
čios ir įvertinančios bendro 
darbo reikšmę.

Tautininkai, neturėdami 
šiame krašte fizinės 
nutildyti idėjinių priešų 
patys apsirgo isteriką. Jie 
drįsta sakyti, kad senieji 
ateiviai juos skriaudžia. Ir 
šiame susirinkime jų atsto-

DERYBOS ŽENEVOJ

Lietuvių Susirinkimai
Kas gyvena Miami, Floridoj, arba 

ją aplanko, neužmirškit aplankyti 
Lietuvių Susirinkimo. Galima kiek
vieną dieną. įžanga nemokama. 
Pamokslininkas D. Diskevičius. (23) 

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

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau brolių Antano ir Teofilio 

■ Žilinskų, kilusių iš Balkūnų kaimo, 
| Miroslavo valsčiaus. Alytaus apskr. 
Kas apie juos žino, praneškite ad
resu:

Julio Žilinskas 
Calle Tarųuia 4124 

(Cerro), Montevideo, Uruguay.

APSIVEDIMAI
tais, silpnai pasirodė. Skys-i**8™““ dėl 
ta buvo jų eisena ir dar s^rcJ,iiiv- 
skystesnis mitingas. Uni-iįoIsevlk«. Paklausytų, jie 
gvajiečiai, o taipgi ir atei.!ženevoje ir visų vasarą pra- 
viai, jau spėjo gerai juos Įe,stlK k° ten sėdi. Va- 
pažinti ir jų melus apie tai-Įkan^ diplomatai, to eilinis

Včdvbų tikslu noriu susipažinti su 
drauge tarp-32-43 metų amžiaus. AS 
esu nevedęs, 45 metą. Su pirmu 
laišku atsiųskit fotografiją.

J. S. Kartonas 
280 Union Avė.

Brooklyn 11, N. Y.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

"KELEIVIS”
636 Esat Broadway, South Boaton 27, Maaa.

Ieškau susipažinimui draugo tarp 
45-65 metų. linksmo būdo. Gali tu
rėti 1 ar 2 vaikus. Pageėlaučiau iš 
Boston, Mass., arba Brooklyn, N. Y.

Aš esu našlė 37 metų, linksmo bū-
Tpi Vakarai ciidtartn ko-4®- vidutinio ū*io- Su P'rmu laišku j jei vaKarai ^usitariu xe jat^jų^įt fotografiją. (21)

dėtą divizijų kariuomenės! Marv Ann wnkie
jpasiųsti į Indokiniją, kartu] chicago 36, m.
su karo laivais ir lėktuvais.

ką ir kitas nesąmones jvw-įžra0«us’ nešvęstas į dip- 
tinti ir jiems daugiau nebe-JĮlomatu kreivą galvojimą,
tiki.

M. Krasinskas.

Ką Veikia Musų 
Studentai

niekaip nesupras.

tas būtų taikos žygis. Bet iš 
liežuvių vizginimo Ženevo- 

. j ije gali gimti tik karo tąsa
Kiek lietuvių lanko Ame-larfca nusileidimas ir Indo- 

rikos aukštąsias mokyklas,į kinijos palaidojimas.
Uksliai vargu kas žino.) Graborj konfeTSSja 
Tikslesnių zinnj tunma ap.e, , mei„ diplomatamJSj 
naujuosius ateivius, bet juk,^ amatas ka|bėtj
mokosi aukštosiose mokyk-Į
lose ir senųjų ateivių, kurie!
tebesijaučią esą lietuviai. 
Kiek tokių yra, nežinia. 

Studentai vra susispietę 
ję^osiį Lietuvių Studentų Sąjun-!

gą, kuriai priklauso 
studentai, išsisklaidę 
plačiosios Amerikos

572
po

,Bet taikos reikalui ji tiek 
pat tėra reikalinga, kaip šu
niui jienkta ar septinta ko
ja. —S. D.

REIKALINGAS VYRAS 
AR MOTERIS

lės laukė su paruoštais irvai tvirtino isteriškai šauk-1 M • z/ir i ▼ • i •
puikiai baltomis lelijomis 
išpuoštais stalais. Šios puo
tos buvo dvigubas tikslas: 
staigmena kunigui už jo 
įdėtą darbą statant lietuvių 
namus ir pagerbti mus cal 
gariečius. Kunigas pasakė 
trumpą kalbą, dėkodamas 
už staigmeną ir calgarie- 
iams už atsilankymą ir pa

rėmimą jų statybos paskola 
ir aukomis. Calgariecių 
vardu žodį tarė A. Kučins
kas. Po to vaišinomės ska
niais valgiais ir gėrimais, 
paįvairindami dainomis.

Linksma Puota Baigėsi 
Tragedija

Taip besilinksminant, 
staiga pranešė, kad 14 metų 
jaunuolis P. Vaitkūnas iš 
St. Paul, Altą,, lauke guli 
be sąmonės. Buvo bandyta

darni: “Kanados Lietuvių 
Taryba mus išvijo iš Kana
dos lietuvių seimo. Jie 
šaukė: lauk smetonininkai. 
fašistai.”

O kokių perlų jie sugal
vojo drg. Frenzelio adresu, 
nors jis šiame susirinkime ir 
nedalyvavo.
Lietuvaitė Baigė Mokslus

Anita Bahaitytė, senosios 
ateivių kartos dukra, gegu
žės 8 d. baigė St. Mary’s 
Hospital gailestingųjų sese
rų (nurse) mokyklą. Lin
kime sėkmės samaritietiš- 
kam darbe mielai Anitai.

J. Valeika.

INDOKINIJOJ

Generolas Paul Ely. Prancū
zijos generalinio štabo virši
ninkas. su savo patarėjais da
bar lankosi Indokinijoj, kur 
pran<Ū4ai turi paskubomis 
stiprintis prieš padidėjusias 
bolševikų pajėgas.

Gerai mokantis gaminti žydiškus
mO-!valgius darbui naujoj super delika

tesu krautuvėj. Geras atlyginimn.--, 
labai patogios darbo sąlygos. Kreip
tis BERS. 143 \Veybosset. Prrni- 
deneo. R. I. Tel. TEmple 1-S773.

Spaudos atgavimo 50 me
tų sukaktis tepaskatina 
kiekvieną mūsų mylėti savo 
laikraitį, savo knygą.

Vedvbų tikslu r.oriu susipažinti su 
gero būdo vyru. Aš esu našlė, vy
ras mirė prieš metus. Turiu savo
narna. Rašykit adresu: (21)

Mrs. M. Y.
109386 So. Whipple St. 

Chicago 43, III.

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

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

ALEXANDER’S CO.
•111 Broadway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYEfiS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime iJetuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų 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. VIN1KAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

t
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Erdmonas Simonaitis matėme^unkaus^^^

Gegužės 30 d. jis atvyks
ta j Bostoną ir tą dieną, 3 
vai. po pietų, So. Bostono. 
Municipal Building salėj 
laikys viešą pranešimą.

Simonaitis (gimė 1888 
metais spalio 30 d.) jau nuo 
jaunų dienų dalyvauja Ma
žosios Lietuvos visuomeni
niame darbe. Iki pirmojo 
pasaulinio karo jis veikė 
kaitų su Yydūnu Tilžėje, o 
vėliau Klaipėdoje.

Ten nebuvo nė vieno di
desnio lietuvių užsimojimo,; 
kuriame jis nebūtų dalyva
vęs.

Dideli vaidmenį jis su
vaidino ir Klaipėdos kraštą 
grąžinant Lietuvai. Jis va
žinėjo ir aiškino žmonėms, 
kodėl Klaipėdos kraštas tu
ri jungtis prie Lietuvos, jis 
visur drąsiai gynė lietuvių 
Reikalus. Jis ūkininkų var
du dalyvavo ir Paryžiaus 
konferencijoje, kuri spren
dė Klaipėdos krašto likimą 
ir reikalavo ji prijungti: 
prie Lietuvos.

Jis buvo pirmosios krašto 
direktorijos pirmininkas, 
tas pareigas kuii laiką ėjo 
ir kiek vėliau, buvo ir Klai
pėdos burmistru. Tas' ir ki
tas pareigas eidamas, jis 
drąsiai tramdė vokietininkų 
akiplėšiškus užsimojimus ir 
todėl vėliau jie ji pagavo ir 
Įkišo į koncentracijos sto
vyklą, iš kurios ji išlaisvi
no amerikiečiai.

Išėjęs iš kalėjimo. Simo
naitis tuoj vėl kimba į dar
bą norėdamas suburti visus 
Vokietijoje atsidūrusius 
Mažosios Lietuvos lietuvius.
Jis vadovauja Mažosios Lie
tuvos Tarybai, kurios tiks
las suburti visas lietuviškas 
to krašto jėgas ir ruošti dir
vą galutinam visos Mažo
sios Lietuvos sujungimui su 
Didžiąja Lietuva.

Nuo pernai metų jis yra 
Yliko narys.

Vokietininkai Simonaitį 
ir šiandien mielai į cypę pa
sodintų, jei tik galią turėtų. 
Kiek galėdami, jie daro 
jam visokių nemalonumų, :go 
bet Simonaitis to neboja,

KELEIVIS, SO. BOSTON

ERDMONAS SIMONAITIS. MAŽ. LIETUVOS ATSTOVAS.

Kalhės So. Bostone šj sekmadieni 3 valandą 
Municipal Building Salėj.

pietų

Mes džiaugiamės, kai te-, 
atre matome, kaip šoka gra
žiai pasipuošę, įvairiose 
šviesose paskendę šokėjai.'1 
Bet mes neturime suprati-j 
mo, kokiu sunkiu darbu vi
sa tas pasiekiama.

Šį sekmadienį T. Babuš- 
kinaitės baleto studija So.
Bostono High School salėj 
mums parodė "baleto pa-1 
moką”—kaip ruošiamasi ir 
antroj daly "Rendez-vous 
Vienoj” matėme to darbo 
vaisius.

Nors A. Gustaitis prieš 
pradedant ir aiškino, kad 
baletas yra neblogas vais
tas ir reumatikams, bet aš 
pamatęs, kaip reik prakai
tuoti darant pačius papras
čiausius žingsnius, mintimis 
jam dėkojau: "Ne, aš jau; 
geriau savo skaudančiams 
kaulams ieškosiu kitų vais
tų, šitie man perstiprūs.”

Bet kas šitam darbui "pa- BUS 
šauktas,” kas jį nugali, tas! 
turi ir pats džiaugsmo ir ki-' 
tiems jo teikia. { P-

Tą matėme ir 
Babuškinaitės
balerinų (vyrų tebuvo 3, j kuriomis prieš 13 metų 
iškaitant ir "seni” Vasiliaus-: numigtai tūkstančius nekal-

MINIMOS
BIRŽELIO

Helena Janeliunaitė 
DIENOS LDD 21 kuopos narė.

L. Bendruomenės Bos- 
jautėme tono skyrius ruošiasi minėti 

birželio diena 
13

‘munistai

‘lamdytų” .baisiąsias

ką), kurių jauniausios .... , 
tams skaičiuoti nereikėtų nė 
vienos rankos pirštų. Vi
suomet yra malonu stebėti, 
kaip jauna jėga veržiasi

KO-

vra

kus ant stalo pastebėjo vy 
|ro piniginę ir raštelį: "Ga
raže rasi mane mirusį.”

Ir tikrai, nubėgusi į gara
žą. ji rado vyrą sėdintį ma
šinoj jau mirusį, nes maši
na buvo uždaryta ir pilna 
uujų.

Velionis paliko nuliūdu
sią žmoną, su kuria išgyve
no 23 metus.

Mirė Motiejus Zalanskas
Lavvrence gegužės 15 d. 

mirė Motiejus Zalanskas, 
sulaukęs 71 metų amžiaus. 
Velionis priklausė Uetuvos 
būnu ir uukterų Draugijai 
n buvo ligonių komiteto na- 
ivs. jis buvo ir Lietuvių 
riliečių Klubo valdybos di- 
lektorius ir ligonių prižiū
rėtojas, daug uiroo ir La\v- 
renco Lietuvių Taryboj.

Velionio palaikai palai
doti Bellevue kapinėse. Ti- 
jkybines apeigas atliko lie
tuvių tautinės bažnyčios 
klebonas. Lietuvos Sūnų 
Draugija davė karsto nešė
jus, laidotuvėse buvo ir vie- 

’tos ALT skyriaus delegaci
ja.

Liūdi palikusi žmona, sū
nus John ir dvi dukterys.

Pagerbs Mirusiuosius

ir šiemet. Po pamaldų ir 
kitų iškilmių savame parke 
bus smagi draugiška suei
ga. Visi kviečiami atvykti.

Stonie./
LIETUVOS AIDŲ RADIO 

PROGRAMA
Sekmadieniais nuo 12:30 ik)

1:00 valandos popiet iš stoties 
\VBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuc 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VVrentham St., Ilorchestei

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

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

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

Steponas Minkus.

LAVVRENCE, MASS.

Nusižudė Juozas Balevičius

Lavvrenco lietuvių tauti
nė parapija kasmet iškil
mingai pagerbia minusius 
gegužės 30 d. Tas daroma

Peabodiečiai, Dėmesio!

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties YVHIL, 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, tek A V 2-3531. 

į'sfttfcOt k s's juOOOCs X K

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

ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

Dr, John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

? Mi •. ■ .
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA

\VBMS. 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

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

Tel. Brockton 8-1159 R

Savininkas A. J. Alekna
628 East Broaduay 

South Boston 27, Mass.
Telefonas SO 8-4148

t Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
: Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Juozapas Balevičius, 46 
metų amžiaus, ilgą laiką
dirbo Lawrence Wood au-'Draugu(>menė savo maWjs na.

bet 11 J1S> kaipjmo saiėje, Chestnut St.. Pea- 
daug kitų, paskutiniuoju Įbody. Mass., ruošia 
metu buvo atleistas. Pra-'
mokęs batus taisyti, dirbo 

Rodos

Gegužės 30 d.. 3 va!, po pie
tų. Peabodžio Evang. Baptistume-jtų mūsų tautiečių įsveze

vergijos darbams. Minėji- . .
mas numatomas birželio 13i 
d. Municipal Building sa 

Jame kalbėti kviečia-;idėj..‘Iaukštį, tolį. kaip viena aukš 
čiau, kita žemiau pa 
Džiaugiesi ne tiek tuo. kai p į Krupavičius

mas
Įko' T-

to - flarnmaVCO U«I Viliu, Lt t i-v ka

iš Europos atvykęs Vii _ .2^ tLowellyje.pirmininkas prel.

tančiu užsidegimu, noru nu-|K. Jurgeliūnas ALT 
galėti visas kliūtis. į ALT Skyriaus Pirmininkas

Pirmą karta matvdamas'

jam buvo padalyta operaci 
ja ir, sako, jis po jos nesi- 
jautęs gerai.

GIESMIŲ ŠVENTĘ. 
Programą išpildyti yra pa

perimi kviestas So. Bostono Evangeli- KAMBARYS NUOMAI
Furnišiuotas kambarys, švie- 

lietuviai sus, gražus, prie byčių, jei kas 
esate maloniai kviečiami atsi-inūfi. gali nuomuoti su pusry-

jos Surinkimo choras. 
Visi peabodiečiai

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

Gegužės 13 d.
paprastai, išvyko

jis, kaip 
i darbą, j

lankyti ir išgirsti gražių 
jviškų giesmių.

lietu- čiais. Dorchestery. Kreiptis te
lefonu GE 6-7595.

Babuskinaitės mokinių pa- Iijga laika buvęs Brock- Jam išvykus, žmona netru- 
sirodymą, negali spręsti, tono ALT skvriaus pirmi- 
kiek jos per praėjusius me-injnkas Dr. Waitkus atsisa- 
tus pažengė į priekį. betĮkė. .Jo vieton išrinktas 
kad kai kurios jau gerokai! Rasentas Jurgeliūnas. Vi- 
yra pasistūmėjusios ir teikia į cen;rm. Vra W. Sharkey, 
gražių vilčių, tas man buvo!?ekr. c. Klabish ir ižd. A.

Peabodžio Evang. Baptistų 
Bdrauguomenė.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA

PARDl ODAMAS NAMAS
So. Bostone, Penktoj gatvė. 

Į tarp F ir E gaivių, parduoda
mas 6 šeimų namas, vienas bu
tas yra tuščias. Kreiptis dėl 
apžiūrėjimo telefonu GE 6-7595.

aišku. —Ž-tis. Strumskis

'Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Suvažiavimas

Amerikos Lietuviu Inži-

įdomus Kortu Vakaras

SI.A 328 kuona ši šešta-
nierių ir Architektų Sąjun-pdenį. gegužės 29 d., 7:30 

trečiasis suvažiavimas i vai. vakaro. Sandaros sve- 
įvyks Bostone gegužės 29-įtainėje, 121 F St., So. Bos- 

jo šūkis: “Viskas Lietuvai.”d. Suvažiavimo pradžia jtone, renria paskutinį šį pa- 
Šį sekmadienį mes galėsi- gegužės 29 d., 4 vai. po pie-: vasarį ‘ y.hist and blitz va

rne jį pamatyti ir išgirsti iš tų. Tautines Sąjungos na-jkarą. Jis bus šauniausias, 
jo apie padėtį Europoj,'muose, 484 E. 4th St., So-, patenkinu bus ir tie, kurie
Klaipėdos krašto ir visos į Bostone. Ten pat 3 
Lietuvos reikalus. Nepra- atidaroma Sąjungos

Ant Melsvo Robins Pond Kranto 
Main St.. East Bridgevvater, Mass.. on Route 106

Skanūs Valgia:—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 
Ideali Vieta žuvininkams

Šokian groja orkestrą trečiadieniais, penktadieniais ir 
šešta' iais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. Tinkama
vieta v- ’tjvėms ir kitokiems parengimams. Dėl susitarimo 
tele. kit: BRidgevater 855. .Plačiau klausykit WBET 

radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M.
At>: kykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alf< -' as Steckis. Povilas Lapenas .Ir., Petras Peldžius

Išnuomuojami Kambariai
Išnuomuojami du gražū 

kambariai, vienas dviem as
menim, o kitas vienam. Tik 
vyram. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogumais. 
Kreiptis telefonu BL 8-1292 
arba (22)

V. Zička 
80 Corbet St. 

Dorchester, Mass.

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 BROAI)WAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

leiskime progos.
—J. V.

vai. šia. Kviečiame
narių ir kitų SLA kuopų narius ir 

visus bičiulius. Būsite gar
džiai pavaišinti ir vertingo- 

jmis dovanomis apdovanoti.
Komitetas.

REIKIA KAMBARIO
Vienas vyras ieško kambario 

Brightone, jei galima su pus
ryčiais. Praneškit: Wm. Pau
lauskas. 5 Alcott St.. Allston. 
Mass. Tel. AL 4-6150.

darbų paroda, kurią 
rėti bus galima iki 
vakaro.

Gegužės 30 d. komisijų!
posėdžiai prasideda 9 vai..j -----------
o suvažiavimo tesinvs l; Dorchesterio

apZlU- 
8 vai.

vai. Cambridge Lietuvių Pi
liečių Klube. 163 Harvard 
iSt. Vakare 7 vai. ten pat

Lietuvių 
Klubo Kortu Vakaras

PARDUODAMI FORNIČIAI
Keturių kambarių baldai, ge

rai išlaikyti (bedruimio setas 
naujas) parsiduoda tuoj pat ir 
pigiai. Kreiptis: Wm. Paulaus
kas. 5 Alcott St.. Allston. Mass.. 
iš ryto iki 12 arba vakare 
6 vai. Tel. AL 4-6150.

Šį eštadienį, gegužės 29 
rengiamas suvažiavimo da-P- Dorchesterio Lietuvių 
lyviams pagerbti pobūvis. Piliečių klubas rengia įdo

mų kortų (whist) vakarą. 
Bus gerų dovanų, užkan
džių. muzika ir kiti malonu
mai. Parengimas įvyks klu- 

o patalpose, 1810 Dorches
ter Avė. Rengėjai tikisi 
svečių iš arti ir iš toliau. 
Maloniai visus kviečiame.

pagerbti pobūvis 
!kuriame dalyvaus ir tą die- 
iną Bostone viešįs Yliko na- 
'rys E. Simonaitis ir vietos 
visuomenės atstovai.

Gegužės 31 d. suvažiavi- 
po mo dalyviai lankys jiems 

įdomias įstaigas ir vietas.

Gegužės 31 
Paskutinė

(Reisai Massach usetts’e 
Užsidaro iki Rudens)

Posto Laikas 1:30 
Double Užsidaro 1:15

9 Reisai su Turf Reisais

Mažiau 15 mi 
n u č i ų MTA 
traukiniais iki 
Suffolk Downs 
Stoties.

No. 6

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame lietuvių žiniai, 

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

Kurie nori išgirsti Dievo Žodį. yra 
.viečiami atsilankyti kiekvieną sek

madienį 1 vai. 30 min. po pietų.
Evangelijos Surinkimo Komitetas.

(23)

Stoughtone Vištų Ūkis
Parduodama 52 akerių vištų far- 

n a. Sudeda kiaušinių po 2.500. Yra 
trys didelės peryklos. 7 kambarių 
moderniškas gyvenamas namas. 5 
minutės nuo autobuso linijos. Mies
to vanduo. Kreiptis: Eleldhrook 
4-3205. (21)

Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
- s

Pono Rožėno farmoje. Raynham. Mass.. prie gražaus 
ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms ir ki
tokioms iškilmėms. Dabar toji svetainė dar gražiau ištai
syta ir išdekoruota. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių padengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės į: (26)

Mr. F. Itožėnas. 488 No. Main SI.. Ray nham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

floooeeoosocosooooooocooooeoooeooooocoscooooooooccceoL'

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Komitetas.

Minėjo Gimtadienį

Žinomu southbostoniečių 
visuomenininkų Stepono ir 
Helenos Janeliūnų dukrelei 
Helenai gegužės 21 d. suė
jo 19 metų amžiaus. Ta pro
ga jos draugės suruošė jai 
kuklų pobūvį.

Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas
ST. GRABLIAUSKAS. gyv. 
5 Thomas Park, So. Boston 
27, Mass.. siūlo visomis 
bandomis ir F. M. penkių 
modelių radio aparatus. 
Kainos nuo 190 dolerių. Ga
lima (rauti ir su patefonu. 
Girdisi viso pasaulio trum
pų bangų stotys. Taip pat 
skubiai reikalingi didesniuo
se miestuose atstovai.

(21)
Atstovas Clevelandc A. Johanson. 7616 Decker, 

Cleveland 3. Ohio. I T 1-3465

Pigiai Parduodu Krautuvę
Cambridge parduodu mėsos krau

tuvę. Yra jrrocery ir iee cream 
skyriai. Biznis išdirbtas per 40 me
tų. Darbo yra vyrui ir moteriai. 
Pajamų per savaitę $800. Rendos 
per mėnesį $30. Vienas kambarys 
laisvas gyventi. Kaina tik $2,500. 

ĮSkambinkit: ELiot 4-3783 arba
574 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Br«»adway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J, L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

sisesoscoseooeiooooooeeaeiooėy

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinu) vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maso.

I




