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Amerika Toliau Tęs Pastangas
Išlaisvinti Baltijos Kraštus

Prezidentas D. D. Eisenhower Reiškia Vilties ir Padrąsi
nimo Baltijos Kraštų Žmonėms; Birželio Įvykių Mi

nėjime Dalyvavo Daug Aukštų Pareigūnų; Pa
baltiečių Rezoliucijos Reikalauja Kovoti 

Prieš Tautžudystę Baltijos Kraštuose

Popiežiaus Raštai
Kvepia Komunizmu
Vienas ekspertas, Thom- 

as M. McNiece, liudydamas 
kongreso tyrinėjimo komi
sijoj, padarė didelį atradi
mą. Kongresmonas W. L. 
Hayes, demokratas iš Ohio, 
paskaitė tam ekspertui ke
lias ištraukas iš popiežių 
enciklikų, bet nepasakė 
jam, iš kur tos ištraukos yra 
imtos. Ekspertas, ilgai ne
galvodamas, ištraukas iš 
popiežių enciklikų apibūdi-

Birželio 13 ir 14 dienas 
po visą Ameriką lietuviai, 
latviai ir estai minėjo savo 
kraštų didžiąją nelaimę— 
jų įjungimą į Sovietų Rusi
ją ir rusų 1941 metais bir
želio dienomis pradėtą ma
sinį lietuvių, latvių ir estų 
naikinimą.

Ta proga prezidentas Ei- 
senhovver susirinkusiems pa- 
baltiečiams New Yorke ir 
Chicagoje atsiuntė savo te
legramą, kurioje sako, kad

“Mes esame pasiryžę ir 
toliau daryti viską, ką tik
mes galime, kad pasaulyje no, jęaįp “artimai palygina- 
sukūrus tokias sąlygas, ku- mag„ gu komunistų raštais, 
nos leis ir toms (Baltijos) Jfcurjuos jįs komisijai skaitė 
šal.ms atgauti ir išlaikyti ir virš to ekspertas sa

kė, kad ištraukos iš popie
žių enciklikų “susigretina 
su komunistų idealais.”

Kada jam buVO paSaky-:

EGIPTO REVOLIUCINIS TRIBUNOLAS TEISIA SĄMOKSLININKUS

Kariškos diktatūros teismas Egipte teisė 1-3 karininku už ruošimą sąmokslo nuversti 
karininką valdžią. Vienas kaltinamas karininkas gulėjo ligoninėj, tai revoliucinis tri
bunolas susirinko posėdžiui Į ligoninę, kur kaltinamas leitenantas Effat Abdel Halim 
guli (kairėj) aptvarstyta galva. Sąmokslininkai kaltinami, kad jie norėję įvesti kraš
te parlamentarinę tvarką ir areštuoti diktatorių pulk. Nasser.
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Prancūzijos Krizė Sujaukė 
Ženevos Konferenciją

Prancūzai Ieško Naujos Vyriausybės; Tuo Tarpu Diplo
matai Ženevoje Neturi Ką Veikti, Susitarti Jie 

Negali, o Namo Skirstytis Nenori; Karas 
Indokinijoj Didėja

12 Valstijų Nutarė 
Neklausyti Teismo

Penkiolika pietinių valsti
jų turėjo pasitarimą Rich- 
mond, Va., mieste ir tarėsi, 
kokiu būdu geriausiai prie
šintis aukščiausiojo teismo 
sprendimui panaikinti rasi
nę segregaciją mokyklose.

šeštadienį, birželio 13 d. 
nuvirto Prancūzijos vyriau
sybė. Parlamentas jai išne
šė nepasitikėjimą 306 bal
sais prieš 293. Vyriausybės 
vadas Laniel tuoj pat įteikė 
respublikos prezidentui Co- 
ty atsistatydinimą, o prezi
dentas pavedė naują vyriau
sybę sudaryti radikalų par
tijos nariui Mendės-France,

Dvylika pasitarime dalyva-kuris smarkiausiai Laniel
vusių valstijų nutarė ' ne
klausyti aukščiausiojo teis
mo sprendimo iki jos bus 
priverstos tą daryti. Trys 
“pakraščių” valstijos pa
reiškė savo sutikimą klau
syti teismo sprendimo, nes

savo laisvę.”
New Yorke susirinku

siems pabaltiečiams reiškė 
savo simpatijas gubernato
rius T. E. Dewey, senato
rius H. H. Lehman, New 
Yorko majoras Wagner, se
natorius I. M. įves, kongres
monas Franklin Delano 
Roosevelt Jr. Susirinkime 
kalbėjo kongresmonas H.į
A. Williams iš New Jersey. į Remia

Laukiamas Geras 
Kviečių Derlius

Žemės ūkio 
tas praneša, kad

Rinkimų Kampanija 20(1 Statybos Firmų SėTobieZ
Jau Prasidėjo “Pelnė” 40 Milionų kaip pietinėms valstijoms.

Pietinių valstijų pasitari- 
departamen- Rinkimų kampanija prieš Du šimtai statybos kom-}maį buvo slapti, spauda ne- 
id šiais me-'šio rudens rinkimus jau panijų pelnė be jokio var-Įbuvo įleidžiama į tų valstijų

40 milionų dolerių iš atstovu nosėd žilis Pn nn-į”tais kviečių derlius bus ge-! prasidėjo. ReDublįkonai vi- go
ta, kad jo “įvertintos” iš-*ras ’r bus surinkta apie mi- sose valstijose vėl prikelia valstybės paskolų namams sėdžių Virginia gubernato- 
traukos yra iš popiežių en-llion3 bušelių žieminių ir va- nepartinių piliečių organi-statyti. Taip skelbia Hous-į rfus T. S. Stanley pranešė, 
ciklikų, ekspertas kiek pa-'sarinių kviečių. Kviečiais’zaciją “Citizens for Eisen-ing and Home Finance,kad dvylika valstijų susita- 
raudo, ’ bet eksperto vardą;užsėtas plotas šiais metais'hower,” kurie 1952 metais Agency. Tų kompanijų var-'rė neklausyti teismo įsaky- 

!yra mažesnis, nes taip buvo'padėjo republikonams su- dai perduoti justicijos de-Jmo, bet kaip tas bus daro- 
pačių farmerių nubalsuota Jtelkti 16,000,000 nepartinių partamentui.jis ir toliau nešioja.

Visuose minėjimuose pa-! 
baltiečiai priėmė rezoliuci-į 
jas, kuriose reikalaujama, 
kad Amerika iškeltų Jung
tinių Tautų organizacijoj 
reikalavimą ištirti Sovietų 
Rusijos vykdomą genocidą 
(tautžudystę) Baltijos kraš
tuose ir jos pasirašytųjų su
tarčių laužymą.

“Birželio įvykių” minėji
mas dar kartą atkreipė

Bet nežiūrint mažesnio plo 
to javų bus surinkta daug. 
Pernai kviečių derlius davė

balsuotojų.
ma, tas klausimas paliktas

Prezidentas D. D. Eisen-jos, statydamos namus po 
hower dalyvaus aktingai karo, užtraukdavo valdžios

Namų statybos kompani-'atskiroms valstijoms spręsti. <

vyriausybę kritikavo ir rei
kalavo tuoj pat daryti Indo
kinijoj “garbingą taiką.”

Ženevoje diplomatai dėl 
vyriausybės krizės Prancū
zijoj paliko be darbo. Per
eitą savaitę paaiškėjo, kad 
jie susitarti negalės, nes bol
ševikai pareikalavo spręsti 
Ženevoje ne tiktai karo pa
liaubų klausimą Indokini
joj, bet ir politinius klausi
mus dėl Indokinijos ateities 
tvarkymo. Prancūzai tikė
josi, kad pirma bus padary
tos karo paliaubos, o pas
kui jau bus tariamasi dėl 
Indokinijos kraštų tvarky
mo. Bolševikų reikalavimas 
spręsti ir paliaubų klausimą

^nritn/Hmn rėmai kviečių derlius davė nower dalyvaus ak 1 eismu opreiUlunų^11Q9 000>000 bušelių, o'rinkimų kovoje, šiuo metu paskolą ir daug kartų tos 
. . ~ ~ . i • įšiais metais laukiama 1 bi-, prezidentas savo kalbose kompanijos paimdavo dau-

Pietimų Amenkos \ aisti- jjono< jg gių metų derliaus Į pabrėžia reikalą priimti giau paskolų, negu jų na- 
maždaug 100,000,000 buše-"
lių liks atsargai. Iš praei
tųjų metų atsargoje yra

jų baptistų bažnyčios atsto 
vų suvažiavimas St. Louis 
mieste 10,000 balsų prieš 50 
pasisakė už priėmimą aukš 
čiausiojo teismo sprendimo 
dėl rasinės segregacijos mo
kyklose panaikinimo. Pie
tinėse valstijose baptistai

s" 875,000,000 bušelių, kurie 
daugumoje yra sukrauti 
valdžios sandėliuose.

'turi apie 8,000,000 savo 
Amerikos visuomenės ir vy-'bažnyčios narių ir tos baž- 
riausybės dėmesį į Pabalti-nyčios pasisakymas už teis- 
jo kraštų vergiją ir nelaisvę. *mo sprendimą žymiai pa

lengvins įgyvendinti aukš-
AUSTRALIJOS VALDŽIA 

LIEKA TA PATI

Galutinas balsų skaity
mas parodė, kad Australijos 
liberalų ir žemdirbių parti
jų koalicinė vyriausybė lie
ka ir toliau kraštą valdyti, 
bet tos vyriausybės daugu
ma parlamente bus mažes
nė. Dabar vyriausybė turi 
tik 7 balsų daugumą atstovų 
rūmuose, o senajame parla
mente ji turėjo 15 balsų 
daugumą.

YOUNG LAIMĖJO
ŠĖRININKŲ KARĄ

Senatorius Flanders 
Prieš Šen. McCarthy

Ginčas dėl Farmų 
Produktų Kainų

ir politinį Indokinijos tvar
kymą gresia užtęsti derybas 
Ženevoje kelius mėnesius. 
Iš tos priežasties ir Prancū
zijos vyriausybė nugriuvo, 
nes ji nepajėgė susikalbėti 
su bolševikais dėl karo už-

kongrese jo pasiūlytąją įsta- mų statymas kainuodavo.
Ijmų leidimo programą, o Paskui jos namus perleis- nower Karsta, aKe Uzlbaigim0 tuoj pat 
pnes nnkimus prezidentas davo valdžia, o sau pas.-j0 siūlomą ^,vai' JXv5iu taroe
pasakys eilę kalbų Įvairiose laikydavo paskolas kunos ,an , žemfe pro-LjjS8LA Ženevos kaf 
valstijose gindamas savo ne t,k padengę statymo is- dukt kaj litik Tuo1^ ^,"?^ o SinHo, 
programą ir republikonų laidas, bet uztiknno kom- kon!?rePe „J Moliai :k“X^DaVKaXdžL

lekr?ldą-, ... , n P S ^ki dauguma norėtų rem-;ČoTklaSmįTr
Demokratai irgi pradeda darbo. L iki^iOli«e žemės ūkio do- i t°^- -

išsijudinti. Rinkiminė ko-y f ji finZma I litika ir palaikyti kainas lke * Jungtinių Tautų or- 
va bus karšta Ii lems kas *"11 GinCŪS | .ką .ir Į)aldl -vtl kdinas’(gamzaciją. Anglijos uzsie-būsimame 84-me k~ Eina Prie reikalų ministeris Eden

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower karštai pasisakė už

Republikonas senatorius 
Flanders iš Vermonto iškėčiausiojo teismo sprendimą 

dėl segregacijos * panaikini-Jė senate reikalavimą, kad 
mo mokyklose. Baptistų su-'senatorius J. McCarthy ar-
važiavimas taip pat pasi
sakė prieš kai kurių pietinių 
valstijų politikierių siūlymą Į'

ba pasiaiškintų po priesai
ka dėl jam 1952 metais da
rytų užmetimų senate dėl

panaikinti viešąsias mokyk- jo painų piniginių opera-
las ir pereiti į privačias mo
kyklas, kad tuo būdu teis
mo sprendimą apėjus

būsimame 84-me kongrese Eina Prie Galo
turės daugumą. Dabartima- gen y^čarthy - armijos'cijos. Žemės ūkio korulsi
me kongrese jėgos yra pasi- ^nčo tyrinėjimas šią savai-’ja atstovų rūmuose jau ir 
dalijusios veik lygiai. lę jau eina pfie galo per_lnubalsavo Ož palaikymą

eita savaitę pradėjo liudyti; senosios politikos, bet že- 
SIŪLO SURAST DARBO pats senatorius McCarthy ir,™ės ūkio sekretorius E. T. 
DR. OPPENHEIMERIUI davė griežtai priešingus pa-Benson sako, kad preziden-

---------- rodymus, negu armijos sek-J^ tokį įstatymą vetuos, jei1
Anglų konservatyvinis retorius R. Števens ir armi-J*s bus kongreso priimtas, 

dienraštis “Daily MaiU’siu-jos advokatas J. Adams.j Senatorius Milton R 
lo kad anglų vyriausybe senatorius sakos, nesisten- y jš N Dakotos 
pakviestų Amerikos moksli-gęs, kad jo bendradarbis kad jei administracijo3 
mnką Dr. J. Robert Oppen- bhine gautų atsargos kari- • t t

(Prie demokratų administra- dar vis stengiasi Ženevoje 
“tarpininkauti,” bet visos 
jo pastangos atsimuša į bol
ševikiškų kraštų nenorą su
sitarti.

Bolševikams nėra nė 
prasmės susitarti, nes jie 
Indokinijoj tikisi laimėti 
karą. šiaurinėj Indokini
joj apie Hanoi miestą bol
ševikai jau sutraukė dideles 
jėgas ir pradeda vis smar- 

puolimus prieš 
Karo

cijų, arba kad jis būtų at
šauktas iš pirmininkavimo 
senato komisijoms. Kalti
nimai prieš šen. McCarthy mas praeitų kongrese, ^esn’us

ir Atrasi™* ♦ D • , iT 2.- a ‘i j ° V ------1 ’TVZZ ”.""'ov- republikonai gali visai prancūzų pozicijas.Žiaurus ir Be Atodairos tonaus Bentono ir buvo ty- Laikraštis sako, kad toks ręs, kad kareivis Shme bū-'nura§ į : nuostoiįus viduri- ei*a’ 0 ne ženevos kalbos
Armijos advokatas Welch,ir^n^jarni ' ienos senato pa-genialus mokslininkas, kaip tų paskirtas tarnauti į New „j * vakaiti valstijas nes*nu^ems indokinijos likimą 

komisijos. Ta komisija iš Oppenheimeris, yia pvr- Torsą ir kad tam kareiviui t |stiju farme,'.iai n’ebal.
daug reikalingas Vakarams, būtų pavesta tikrinti West 2 nart:ia
kad jo talentu galima būtų Point karo akademijos va-} ‘ ą
laikyti neišnaudotą.

Sako, Šen. McCarthy

šen. McCarthy-armijos ty
rinėjime. apibūdino senato
rių McCarthy kaipo žiaurų 
žmogų ir be atodairos. Ad
vokatas toki apibūdinimą 

New York Central gelž- darė po to, kai šen. McCar- 
kclio vadovybė perėjo į fi-jthy iškėlė, kad vienas adv. 
nansieriaus Robert R. Y’oung}Welch bendradarbis, Bosto- 
rankas. Tas finansininkas'no adv. F. Fisher, buvęs ka- 
sumobilizavo daugiau šeri- daise Lawyers’ Guild orga- 
ninkų už savo išstatytą di-nizacijos narys. Adv. Welch 
rektorių sąrašą. Per 85 me- mano, kad valkiojimas pa
tus N. Y. Central gelžkelis šalinio žmogaus vardo ir 
buvo Vanderbiltų ir Morgą- metimas įtarimo ant jo yra 
nų šeimų kontrolėj*, bet da- įrodymas, kad šen. MeCar- 
bar ta kontrolė išsly«i< ’š jų thy nesiskaito su kitų žmo- 
•ankų. _ '"U garbe,

~ | *■ x i <-3 *■ <_>
buvo iškelti kadaise sena-heimerį dirbti į Angliją, ninko laipsnį ir nieko neda

šešių kartų kvietė šen. M c 
Carthy pasiaiškinti, bet šen. 
McCarthy jokių pasiaiškini
mų nedavė.

Dabar republikonas Flan
ders klausimą vėl iškėlė ir 
reikalauja, kad visas sena
tas pasisakytų tuo reikalu,

PREZIDENTAS GALI 
ATSISAKYTI “

dovėliai.
Republikonai deda pa-’DU ARABŲ KRAŠTAI

stangas, kad pagailėjęs ty- 
RUNYTI” rinėjimas, kuris, rodos, nie

ko neišaiškino, greičiau už-

SUJUNGIA ARMIJAS

Du arabų kraštai, Egiptas

Šią savaitę jau praneša 
apie smarkesnius mūšius 
Hanoi miesto apylinkėse ir 
laukiama ten sprendžiamų 
įvykių.

Valstybės Skola Auga

Prezidento D. D. Eisen- sibaigtų. Dar bus apklau- ir Saudi Arabija, nutarė su- Federalinės vyriausybės
jeigu senatorius McCarthy houerio artimiausias pala- sinėjamas šen. McCarthy jungti savo armijas po vie-skola gegužės 20 d. siekė

inka liudyti ir duoti jėjas, Sherman Adams, ma-bendradarbis Carr ir po to na vadovybe. Abiejų vals-(.$272.600,000,000 ir ji yra 
lymus apie jas darytus no, jog prezidentas vargu senato pakomisija tarsis,’tybių armijos bus tvarko-tik $2,400,000,000 žemiau 
timus. * sutiks statyti savo kandida- kokį sprendimą išnešti. jmos, kaip vienos šalies ar- įstatymo numatytų skolos

-------------------------------------turą antram terminui 1956 Šen. McCarthy mano, kad^ija. Abidvi tos arabų ša- lubų. Vyriausybė prašo
“Keleivyje” naudinga vra metais, jei šių metų rudens tyrinėjimo komisija išneš lys nutarė atmesti Amerikos kongresą, kad jis pakeltų 

daryti visokius biznio skei rinkimuose bus išrinktas de-du. didžiumos ir mažumos,'siūlomą Viduriniųjų Rytų lubas bent 15 bilionų dole- 
Dimas ir pajieskojimus. mokratiškas kongresas. sprendimus. Gynimo Sąjungą. rių aukščiau.

nesutinka 
parodymus 
užmetimus.
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Socialistai ir Rinkimai
Amerikos socialistų partija savo 29-me suvažiavime 

nutarė nestatyti kandidato prezidento vietai 1956 metų 
rinkimuose. Toki nutarimą partijos konvencija padarė 
savo ilgameėiui vadui Norman Thomas pasiūlius.

Amerikos socialdemokratų federacija jau senai lai
kosi panašaus nusistatymo ir savo kandidatų rinkimuose 
nestato. 1952 metais socialdemokratų federacija kvietė 
savo šalininkus balsuoti už demokratų partijos kandi
datą, o socialistų partija buvo išstačius! savo kandidatą 
ir per visą platų kraštą surinko apie 20,000 balsų. Toks 
skurdus pasirodymas linkimuose ir paskatino partiją 
1956 metais nebestatvti savo kandidato ir pasitenkinti 
kandidatų statymu savivaldybių rinkimuose tose vietose, 
kur partijos Įtaka yra kiek žymesnė.

Pasiskaitęs žinią apie socialistų partijos nusistatymą 
nebestatvti kandidatų, vienas darbininkas sakė šitaip:
Kokia prasme statyti kandidatus, jei aišku yra. kad jie 
nebus išrinkti? Faktas, kad socialistų kandidatai nebus 
išrinkti, nėra pagrindas kandidatų nestatyti. Kandidatai 
statomi ne tiktai tada. kada yra vilties juos pravesti, bet 
ir kitokiais sumetimais. ,

Kandidatų statymas rinkimuose duoda progos par
tijai supažindinti kraštą su savo siekimais, savo progra
ma ir reikalu siekti pagrindinių reformų krašto ūkyje ir 
socialiniuose santykiuose. Socialistai ir praeityje nie
kada neturėjo vilties pravesti čia savo kandidatų, dargi 
tada, kada partijos kandidatas i prezidento vietą surink
davo apie milioną balsų. Bet kandidatus partija statė 
ir už kandidatus paduoti baisai buvo aiškus žmonių pro
testas prieš esamas negeroves, ir neabejojamai paskatino 
visą eilę rooseveltinių reformų pra ved imą.

Jei dabar nei socialdemokratų federacija, nei sočia 
listų partija kandidatų nestato, tąi ne todėl, kad jos pra 
rado (niekada neturėtą) vilti greitu laiku išrinkti socia
listą prezidentą, bet kitokiais sumetimais.

Socialistų partijos suvažiavime Norman Thomas 
sakė, kad partijos Įtaka krašte dabartiniu laiku yra ma
žesnė, negu ji buvo bet kada praeityje per 54 metus, kai 
socialistinis judėjimas Amerikoje atsirado. Mažėjanti 
socialistinių organizacijų Įtaka krašte privertė ir sočiai 
demokratų federaciją ir dabar socialistų partiją atsisa
kyti nuo kandidatų statymo. Socialistinių organizacijų 
Įtaka krašte neabejojamai mažėja. Jei partijos kandida 
tas surenka visuotinuose balsavimuose tik 20.000 balsų 
iš 60 milionų paduotų balsų, tai didesni organizacijos 
nusigyvenimą sunku ir Įsivaizduoti.

Bet nusigyveno čia socialistinės organizacijos, o ne 
socialistinės idėjos. Socialistinių idėjų šalininkų skaičius 
Amerikoje visai neina mažyn, bet didyn. Tą nesunku 
pastebėti ypač unijiniame judėjime. Darbininkų unijose 
socialistinės idėjos randa išraišką Įvairių unijų suvažia
vimuose priimtuose siūlymuose ar tarimuose. Užtenka 
pasiskaityti Amerikos Darbo Federacijos ar CIO unijų imant
suvažiavimų tarimus, kad pastebėtume juose socialistinių į jo neblogą kariuomenę ir 
idėjų Įtaką. Tų idėjų Įtakos galima pastebėti ir Įvairiose .būtų galėjusi pasipriešinti 
čia vadinamose liberalinėse organizacijose, kurios savo b°k«evikų invazijai. Jei bū- 
idėjinĮ bagažą yra pasiskolinusios iš socialistų.

Įvairiais keliais ir per Įvairias organizacijas socialis
tinės idėjos plinta visuomenėje, tik per socialistines orga- -* • t. • tv- x ....... . puses butu galejes būti visai irnizacija? jos nustojo plitusios. Pne to prisidėjo ir Amen- rimtas ir bo^vikiški vagyJ 
kos socialistų nesugebejimas sutilpti vienoj organizacijoj Maskvoje negalėtu dabar 
ir nemokėjimas idėjiniai savęs sudisciplinuoti ir atsisa- nįekam pasakoti, kad Lietu
ke ti nuo sektantiškumo ir pigaus pacifizmo. vos. Latvijos ir Estijos žmo-

Socialistinės idėjos Amerikoje peraugo socialistines nės “laisva valia” Įsijungė 
organizacijas ir, kai tos idėjos krašte prasiverš galinga’i bolševikišką Rusiją, 
politine srove, tai tų idėjų reiškėjas čia bus ne dabar vei- . T • ....
kiančio? socialistinės organizacijos, bet naujas pažan- . Į$ad Lie.ina nesipnesino 
giųjų jėgų susigrupavhnas priešakyje su darbininkų uni- b°IseV,kų inVazljai yra a!> 
jomis ir pažangiųjų inteligentų organizacijomis. Tokia
me susigrupavime ir socialistų organizacijoms, kaip ir 
atskiriems socialistams, bus proga dirbti savo idėjų Įgy
vendinimo pagreitinimui.

SENATORIAI AIŠKIAI PASIAIŠKINO

Senatorius Symingtoa iš Misč-ouri sėdįs ramus, kai sena
torius McCarthy iš Uisconsin reikalauja, kad jis pasi
trauktų iš senato tyrinėjimo pakomisijos, nes esą jis nėra 
bešališkas šen. McCarthy-armijos ginčo tyrinėjime. Šen. 
Syraington atsisakė trauktis iš komisijos. Senatorių gin
čas buvo labai piktas ir pasikartojo iš dviejų kartų. Šen. 
Symingtoa net siūlė, kad šen. McCarthy eitų pas proto 
ligų daktarą patikrinti savo sveikatą. . . .

vas (Maskvos atstovas Lie
tuvoje ) ir tuoj jam buvo pa
kištos dvi sutartys priimti: 
viena apie grąžinimą Lietu
vai Vilniaus, o kita apie Įsi
leidimą i Lietuvą rusiškos 
kariuomenės ir bendro gy
nimosi.

Ministeris Urbšys bandė 
Įrodyti Maskvos valdovams, 
kad Įsileidimas Į Lietuvą 
i ut»ų kariuomenės reikštų 
Lietuvos nepriklausomybės 
galą ir Lietuvos gyventojai 
tokios sutarties nenori. Bet 
Maskvos valdovų tas neįti
kino. Grįžęs namo Į Kau
ną Urbšys išdėstė reikalą 
Smetonai ir kitiems valdžios 
žmonėms ir, užuot skelbti 
mobilizaciją, Lietuvos val
džia spalio 7 d. ir vėl pa 
siuntė Urbšį i Maskvą su 
“savo pasiūlymais,” kurie 
pripažino “bendro gynimosi 
principų,” bet rusų garni-

Kas Savaite
Unijų Taika | nerodys jokio noro savo

94 unijos (65 A. D. ^.'pirmininką apkaltinti. Te
de,acijos ir 29 CIO) birže-'*! V*T
lio 9 d. pasirašė senai jau*!?* lyS,o™,s-

. . -- i--. i j! Bet demokratas senato-sutartą pasizadejima, kad' . o . .* J kjtu nūs Symmgton pereitą sa-
visokius “jurisdik: ,Vitę “ sen-.McCar-

ginėus paves spręsti*?, pasižadėjimų (tiesa ne
teisėjui (arbit-,*.?81“’ beV,Z-OdZ1U)’. *““* 

Ijis liudys kitoje senato pa- 
i komisijoje apie jam senai 
daromus priekaištus dėl vi

jos nevilio: 
unijų ii 
cinius” 
bešališkam 
rui).

Abiejų didžiųjų unijų są
jungų pirmininkai—Ameri
kos Darbo Federacijos Geo. 
Meanv ir CIO \Valter Reu-

sokių Įtartinų piniginių ma
chinacijų. Seniau senato
rius McCarthy pasirodė di-ther—pasirašytąją sutarti , .. ....................  x.

1 „p v •,„ •/delis meisteris išsisukti nuovadina paliaubomis ir .. ....
I liudijimo.

pirmuoju žingsniu į tikrą laukiama kad ffaidarbininku unijų vienybę. Uabai lau*lar?a, kad gal 
' .. ' .. Isenato vadovybe, ypač re-.Plytoj! sutartisveiks bljkonu rtijos vad 

. T., .. iki 19oo metų galo. Vėliau „,.;v;rc^n
zonų į Lietuvą nesutiko įsi-jjj galės būt pratęsta. O tuo 
leisti. Bet Urbšys, kai ant-jtarpU abiejų didžiųjų unijų
1*0 L" O O T’CTioVA 1 • 1 • . • 1 - *sąjungų paskirtas vienybes 

komitetas” bandys 
sąlygas dėl 
apvienijimo

p z v a
KODĖL TAKSAI

žmonių pasaulyje it 
visą pasauli pajungti, 
valstybė via A. Bimbos nu 
mylėtoji bolševikiška Rusi

siekia brangina ir nenori

rą kartą važiavo Į Maskvą, 
jau buvo Smetonos Įgaliotas 
priimti Maskvos siūlomas 
sąlygas ir, žinoma, jas pri
ėmė. Ir ką jis galėjo Mas-

patekti kvos diktatoriams pasakyti. 
Ta i Rusijos plėšikų nagus, tu-,jeį Lietuvos vyriausybė nei 

ri irgi ginkluotis. Tą turi i kariuomenės telkė, nei šiaip 
Amerika, o todėl jokio priešinimosi nerodė?danli

S*
ir

ja. Ji turi galingiausią pa- taksai čia yra aukšti, 
šaulio armiją ir ginkluojasi Rodos, aišku. Tik Bim- 
visus pokarinius metus, kaip bai tas “neaišku.” Jis, kai- 
pašėlusi. Stalnui milus Ru-Jpo ištikimas Rusijos impe- 
sijos naujieji valdovai ža- rializmo agentas, mielu no- 
dėjo pagerinti Rusijos žmo- ru Ameriką nuginkluotų ir 
nių gyvenimą, bet dabar tą džiaugtųsi žemais taksais, o

unijų centrą.

,bė, privers šen. McCarthy
,atsakyti i kai kuriuos “ne-

; patogius” klausimus, kaip,
? pavyzdžiui: Kokiu būdu se-

:>?uill:natorius McCarthy gavo unijų sąjungų 10>000 dolefių už mažos
į \ ieną ga ingą brošįurėlės parašymą iš

i Lūsustron kompanijos, kuo-Tiesa, unijų vienybė susi-^ ta kom ija buvo iki 
durs dar su didėlėmis kliu-
timis. V’isa eilė ausų Įsiskolinusi valdžiosUniJU,

komisijos
.. nepasiiase. Ke plaeziūroje ir toj'e komisijo- 

unijų kaip, pavyz-;je McJCalthy?
_ angliakasių, neįeina Tokju jr žju nebofe. 

ne j vieną unijų cenbrą bet
sinimui ir drumsto kėlimui ,, ,

Kai vėliau bolševikai vi-!5avanorių netrūks. Bet apie , . .. Ii
įsai okupavo Lietuvą, jie 10.000.000 organizuotu dar-1 . , . įus ido u

kaip vVisconsino se
natorius tuos klausimus iš
aiškintu.

Sutartis buvo pasirašyta 
1939 metų spalio 10 d. ir 
nuo tos dienos Lietuvos ne
priklausomybė buvo Mas
kvos diktatorių kišenėje.

“'ibankui, o tas bankas buvo ADF ir CIO unijų tarpe,'senat0 vienos komisijo, 
tos sutarties nepasirase. Be
to, eilė 
džiui,

savo pažadą užmiršo ir tenisai tuo tarpu galėtų šie-;ministerį Urbšj ištrėmė j Si-įbininkį, susijungusių Į 94^’. 
lomU V1S°miS ?irą- Ta,da jis jiems unijas,Jau suprato ne vieny-(jiems patinka. O jeigu at-

Rusija pati ginkluojasi ir(eitų ir Amerikos eilė patek- 
ginkluoja savo pajungtas ti i rusų bolševikų “vaduo- Lietuvos 
šalis naujam karui. Kiti jančius” nagus, tai Bimba 
kraštai, kurie savo laisvę šauktų ura’

Kada Reikėjo Priešintis

KYLA? vyzdį, kuomi jie užsiima ir už 
:ką per metus gauna berods poDėl aukštu mokesčiu daug,,:, , - ... &!2o tuksiančius doleriu,kas skundžiasi, o lietuviškų;

bolševiku vyriausias vadas Jei"u ne eilinis Shine

buvo nebegeras 
Bet kada tas pats Urbšys, 

žmonių neįgalio
tas, pasirašė Lietuvos par
davimo sutarti su bolševi-j 
kai

žmogus, bes žalingumą ir sutarė eitij 
prie vienybės. Tai yra di
delis darbininkų laimėji
mas.

geras.
Esant Urbšiui antrą kartą 

! Maskvoje bolševikų dikta- 
j toriai jam pasiūlė jau ne

. . . , , , , _ . dvi sutartis, bet tiktai vie-
tuvos vadovai negerai pada-, mybės galo. Po garnizonų na j kurią jie Įrašė ir Vil- 
įė. kad jie 194<- metais neri-.sekė kiti paruošiamieji Įnbinį oražinima Lietuvai ir

Dažnai kalbame, jog Lie- džia Lietuvos nepriklauso- 
Po

• •• - i , , . . x " įmauspriešino rusų armijoms uz-darbai ir 194U metų vasarą' Qavo 
Lietuva. Lietuva tu- *

tų buvęs susitarimas su lat-'da Maskv 
viais ir estais, tai priešini- šo 
masis iš Baltijos valstybių-ką “draugiškumo

Kaip Baigt Ženevą?
Ženevos diplomatų kal

bos jau Įkyrėjo net tos kon
ferencijos dalyviams ir dar 
labiau Įkyrėjo šveicarams,

, .... . , kurie pirmomis dienomishower vis dažniau pasisako , - ........... ., . . domėjosi svečiais iš tolimudėl kongreso darbu ir vis, . ' , , ... ... & . oo •• i ikrastų, o dabar tik pečiaisgriežčiau ragina 83-ji kon-', , 1 ,& .. įtrauko dėl nenutildomu ple-gresą priimti prezidento pa-l . , . . . , . •.-f; - - . f i -j- ipių, kurie susirinko neva taisiulvtąią įstatymų leidimo i ., , , , • , -

tada jo parašas buvo!Prezidento Programa

Prezidentas D. D. Eisen-

grąžinimą
garnizonu

taiką daryti, bet vietoje toprogramą. Kol kas kongre-1.-, ?. ... .
j-j i ii- • įtikai taškosi seilėmis.

<vos diktatoriai pir-!,7“ ?r ,ldina ir greWiau Priima k°-,U * ko"f«cncijo? dali, ka
vai savo veidmaiU. iie™8^ a»!™- .

i|.1
būtų
nis.

garnizonus, pnesimmasis 
buvęs daug lengve

jos socialinę tvarką, la jie 
Ipažadėjo šventai, bet Stali
no ir panašių sukčių paža
das pasirodė geras tiktai 
astuoniems mėnesiams. 1940 

\ ienas dip.omatas, E. Tu-)metų birželio 14 d. Maskva 
rauskas, daba: išleido Pran-Įpa«;įUntė Į Lietuvą savo tan- 
cūzu kalba mygutę, pa- kus įr kariuomenę, kad Lie-
vadintą “Le Sort dės Etats 
Baltes”—Baltijos Valstybių 
Likimas. Toje knygutėje 
E. Turauskas kiek plačiau 
aprašo, kaip Maskvos val- 

Pa>i_idovai “pasišaukė” pas save
i Maskva viena po kito Bal-į.'U- f* u- - •. itijos valstybių užsienių rei- 

gvventojų kalu ministerius, pirma Es- 
Suom.ja buvo pastatyta^ kui Latvijos į;. pa.
pnes panašų pasinnk.mą, liau Liet jr jiems
kaip Lietuva, Latvija ir Es-|„ ;ūlė„ j?jIei5ti j j k,.aJ. 
tija, suomiai nedvejodami „arniz<>nus

gailėtinas dalykas. Kas sa
vo laisvę atiduoda be 
priešinimo, tas daug sun
kiau tą laisvę gali atgauti. 
Kai 4 milionu

Antanas Bimba ėmė ir išjne tie pasikalbėjimai telefo- 
aiškino, kodėl mes tokiusnu’ tai Antanas Bimba 
aukštus mokesčius mokame.'mums ^U0J taksus numažin-j 

tų.
Žinoma, dėl aukštų taksų 

valia ir Bimbai skųstis, bet 
ikodėl bolševikų vadas šau
do iš kanuolių Į žvirblius, 
tai tik jis gal ir težino. Yra 
juk daug teisingesnis ir pa
prastesnis aukštų mokesčių 
aiškinimas. Jis yra toks:

Aukšti mokesčiai žmones 
spaudžia todėl, kad pasau
lyje yra galinga imperialis 
tinė valstybė, kuri jau ap 
žiojo, be savo 200,000,000 

“Stevens ir Wilson duoda pa- žmonių, dar 600 milionų

Jis “Laisvėj” šitaip tą rei
kalą aiškina:

“Skaičiau armijos sekreto
riaus Stevens paskelbtą tele
fonu pasikalbėjimą su Schine.

“Stevens telefonu iam aiški
na. kad jis. armijos sekretorius, 
net trimis atvejais kalbėjosi-ta- 
rėsi su apsigynimo sekretorium 
Wilson kario Schine reikalais.

“Tiek atydos nėra gavęs joks 
generolas, kiek gavo šis jaunas 
turtingas padauža!

“Kodėl mes tokius aukštus 
taksus mokame?

pasirinko priešinimąsi ir 
nors karo negalėjo laimėti, 
bet savo demokratinę tvar
ką jie visgi apgynė ir dar 
(šiandien yra laisvi, nors ir 
gyvena rusiškos meškos še-

rusai mainais žadėjo nesi
kišti Į tų valstybių vidaus 
'reikalus ir ginti tų valstybių 
i nepriklausomybę jiuo viso- 
tkių priešų. Baltijos valsty
bių vyriausybės su tuo pa-sėlyje ir kasdien gali savol^ sutik nors kjek. 

laisvę prarast,. Suomių pa- vfenas protaujantis žmogus 
jau tada žinojo, kad bolše-

tuvos nepriklausomybę vi
sai užsmaugtų. Lietuvoje 
tada jau buvo 20,000 rusų 
kariuomenės ir jau nemaža 
“penktoji kolona.” Priešin
tis gal jau buvo pervėlu.

Taip be šūvio buvo palai
dota Lietuvos nepriklauso
mybė, už kurią prieš 21 me
tus Lietuvos jaunimas buvo 
liejęs savo kraują kautynė
se su tais pačiais bolševi
kais. Kas rusams nepavy
ko pasiekti ginklais 1919 
metais, tą jie gavo iš Sme
tonos be šūvio 1940 metais 

—s d.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

mus. Todėl tiktai kongre- reJai sujungti. Bet kaip tą 
sui išsiskirsčius bus aišku, padaryti? Nepatogu išeiti 
kiek jis spėjo nuveikti irįiš konferencijos ir palikti 
kiek reikalų jis paliko dul-!bo^evikus ir kitų kraštų at- 
kėtuose stalčiuose. [stovus bekalbančius. Nepa-

Eilimams piliečiams iš togu nė sėdėti ir klausyti 
prezidento programos skau-k^dmainiškų Molotovo kal- 
džiausieji klausimai yra pa- Jei kas sugalvotų bū-
gerinimas socialinio draudi- kaip Įkyrėjusią konfe-
mo, namų statybos jstaty- renciją baigti, išgalvoto jas 
mas, farmų produktų kainų £aiėtų, rodos, gerai pelny- 
palaikymas, mokesčių ma- tt parduodamas savo išra-

siryzimas iki šioliai juos ap
saugojo nuo bolševikiško 
teroro ir aziatiškų barbarų 
“kultūrinimo.”

Bet kalbant apie Lietuvos 
priešinimąsi bolševikiškai 
invazijai reikėtų pridėti,

vikai savo pasižadėjimus 
numeta Į šiukšlyną, kada 
tas jiems yra naudinga.

Jokio bendro priešinimo
si Baltijos valstybių nykštu-

jog priešintis bolševikams kai diktatoriai net ir neban 
reikėjo ne 1940 metų birže
lio mėnesi, bet 1939 metų 
rudeni, kada bolševikai “iš
siderėjo” iš Lietuvos teisę 
siųsti Į Lietuvą savo garni
zonus. Įsileidimas Į Lietu
vą rusų garnizonų buvo pra

dė sutarti. Spalio menesio 
3 d. Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris Urbšys buvo 
“pašauktas” atvykti i Mas
kvą. Ten Kremliuje jį pri
ėmė Stalinas, Molotovas, 

- Potiomkinas ir Pozdniako

LE SORT DĖS ETATS 
BALTES (Pabaltijo valsty 
bių likimas), parašė Eduar 
das Turauskas, 80 pusi.

LES MARTYRS DE LI- 
THUANIE1 (Lietuvos kan
kiniai), 63 pusi.

Abi knygelės išleistos 
Vliko propagandos tikslu 
prancūziškai skaitančiai vi
suomenei.

Irane iš 1,000 naujagimių 250 
yra negyvi; pusė miršta nesu
laukę vienų metų amžiaus.

žinimas ir kt.
Dėl tokių klausimų, kaip 

farmų produktų kainų pa
laikymas ir dėl muitų poli
tikos vyriausybė kongrese 
neturi daugumos ir vargu 
savo siūlomus Įstatymus 
praves. Dėl tų klausimų re
publikonų eilėse eina dide
lės peštynės ir taikos ne
laukiama.

Ar Jis Liudys?•
Senatoriaus McCarthy ir 

armijos ginčo tyrinėjimas 
eina prie galo. Žinantieji 
žmonės jau spėlioja, kad vi
sas tyrinėjimas pasibaigs 
niekais. Niekas nebus ap
kaltintas ir niekas nebus iš
baltintas. Mat, ginčas eina 
tarp republikonų adminis
tracijos ir republikono se 
natoriaus, kuris dedasi esąs 
didelis bolševikų gaudyto
jas. Republikonai senato 
pakomisijoj, kurie savo pir
mininką tyrinėja, nerodo 
jokio noro eiti Į talką savo 
administracijai ir, aišku,

dimą nuvargusiems diplo
matams.

Dėl ♦ Indokinijos ir Ame
rikos diplomatai dar nenu
mato galo kalboms. Ir ko
dėl bolševikai turėtų baigti 
kalbas, jei jie gali beplepė
dami laimėti labai riebų 
Azijos kąsnį?

Ekspertas ir Popiežius
Vienas ekspertas aiškino 

kongreso komisijai, kiek di
džiosios fondacijos yra už
sikrėtusios negeromis idėjo
mis ir davė net ištraukų iš 
Įvairių fondacijų remiamų 
raštų, kurie ekspertui atro
dė trefni.

Vienas kongresmonas tam 
ekspertui paskaitė keletą 
ištraukų iš popiežiaus enci
klikų, nesakydamas iš kur 
jis tas ištraukas ima, ir pa
klausė, ką jis mano apie tas 
ištraukas. Ekspertas ne
dvejodamas pasakė, kad 
jam tos ištraukos dvokia 
komunistų “idealu.”

—J, D,
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BAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Favyko ir Nepavyko

Kapinių Puošimo Diena 
Chicagoj vienu žvilgsniu zlKal 
gerai pavyko, kitu žvilgsniu 
nepavyko. Buvo taip: nak
tį prieš tą šventę buvo

igos lietuvių fotografų- 
Stankūno ir Kondrato. Mu-

pasigedo lietuviškų 
gaidų. “Margutis,” kuris 
gaidų gamyboj daugiausia 
nuveikė, parodoj veik ne-

..... - dalyvavo. Kodėl? Ar“Mar-:sėtinai audringas oras, zai-» J ,, , - f, ? i • 'gulįs nebuvo kviečiamas arbavo, griovė perkūnija, f ... * • m '’ kviečiamas pasipūtė’ Tatsmarkiai lijo. Ryte visi tie,.. .. 1 1 .
baisumai dingo, buvo saulė-'zmu uk spaudu rengimo!
ta ir dėl oro gal retas tesu- ,r
silaikė nevykęs i kapines.! . gudei., kad kai ku-
Lietuviu Tautinėse Kapinė-;™ komisijos liana, nepasi- 
se buvo daug tūkstančiųge™ taktu- b?ko- 
žmoniu. Apeigos buvo ispū- 'a“ *u kal kurlals 
dingos. Viskas sklandžiai ko'ekto!'la,s. «an, .f ub,Jon,s- 
praėjo. Bet piknikai po ka‘ l,a?l.e«e de!t? “S3™ 

buvo sugadyti. Lie-p nnkm,li ParodaL foks

PAGARSĖJU’SI TRAICfe TARIASI

Kareivis Shine, senatorius McCarthy ir advokatas Cohn 
tariasi restorane apie dabar vykstantį tyrinėjimų, kuriame 

trijulės vardai dažnai minimi.los

jaunimo daugiau pritraukti.
as nežinau, kas galėtų 

trukdyti toms draugijoms 
susijungti, juk laikai pa
sikeitė. Šiandien jau ga
lime skaityti kas ką nori:

Worcesterio Naujienos
Sudarytas 

I Komitetas
Lietuviu

pietų
tus prasidėjo veik nuo 2 v. konfl.to, pavyzdžiu. Įvy
ti su mažomis pertraukomis k^ lgnu„Sįkį“’ kuns
liio iki vakaro. -Vra ' D,a?g? ^-l ________________________

teko girdėti, kad komisija!
i V. M. Stulpiną visai ne-juos išmokinti dainuoti cho-juoja

lijo
Seniau ir Dabar

Prieš keletą metų Chica- sikreipė, nors jis senienų ir re nebuvo lengva. : tai skriaudžią

ganizaciniams bei lietuviš-
• kiems reikalams. Svarbiau- 

išlaidų pozicijas suda- 
$100 kuopos delega

te tams J. K. Šalaviejui ir A. 
į- i Kriaučialiui, vykstantiems

vadų, jog šitokia išsisklab'į -kLT, Sandaros ba
džiusi veikla nėra naudingaĮ?eko “b--9 d., keliones is- 

•panizaci-!laidoms Padengti; $2o do
vana seimui; $25 Mažosios

vienas “Keleivi,” antras| Worcesterio lietuviai, veik- 
"oaroininką, trecias * i\au- darni pagal seną lietuvių
jienas, ketvirtas 
•ir tt. Niekas už

"ui augą 
laikraščio 

skaitymą jau nemeta iš 
kambario, negriebia jo iš 
rankų ir nemeta į krosnį, 
jau visi apsitrynėme ir į ki
to žmogaus sielą su purvi
nais batais

keik apie tai pagalvoti, 
kelti tą klausimą pusmeti
niuose susirinkimuose, skir
ti komisijas sąlygoms sutar
ti, taip sakyti, piršlius, kad

priežodi “Kas galva, 
protas,” galiausiai priėjo

sias
ro:

veikla
ne tik atskiroms organizaci 
joms, bet kartais net žalin
ga bendram, suderintam 

neoesiverziainedsietuvos laisvinimo
ii lietuvių atstovavimui 
amerikiečių visuomenėje.
Mintis suglaudinti

Lietuvos Tarybai; $15 drum
darbui korl)ui’ P° $10—Tėvynės 

Mylėtojų Draugijai ir prel. 
K. A. Vasio jubilejiniam 
komitetui.

Įmetimuose susirinkimuose* niam
•jau galėtume galutinai nu
barti susijungti ir kelti ves
tuves.

kad socialdemokra- la,gi aš ė?“3 kvi*č‘u

vieningam ir našiam 
niam, kultūriniam ir

gretas
tauti-
politi-į
buvo

tačiau
prieš

NORTHAMPTON, MASS.
darbui atlikti 

jau seniau keliama, 
ji teįgyvendinta tik 
mėnesi.

Gegužės 8 d. PLB Wor-

Nusižudė Prof. Vorobjovas
Birželio 7 d. savo buto 

pastogėj pasikorė Smith ko
legijos profesorius dr. Mi-

••Droo-re vv fcraži°n vienybėm Juk taip'cesterio Apylinkės ir Lietu-'kalojus Vorobjovas. Jis čia 
(Tai čia (U mak)n‘au kiekvienam baigti vai Remti Draugijos pirmodnuo 1949 metų dėstė rusų 
\ ___ šios žemės kelionę. jo skyriaus sušauktame kalbą.

tarporgar.izaciniame susi-J Dr. Vorobjovas gimė

• •sa- visuomene.J Lietuvių Auditorijos
. . . Ivininkai užleido dvi apati- bar vadina save komunistai.

, - i Chicagoj tarp garsių bib- nes įr spaudos paro---- V.) Girdi, progresyvė
uų os. e at a nie-hotenų yra Newbeiry hib-.jaį Vienoje salėje buvo'visuomenė

kas nesiskundė ael darbų hoteka. Joje yra daug vi- li£tuviškos spaudos'nėse
a ai pa e ts pa- šokių tautų seniausių spau-.g^y^yg, labai gražiai suor- neturės balso.

dos leidinių. Nemažai yra.ganizuotas. Nuo seniausių! Keistas tas Prūseika!

gos lietuvių urpe girdėjosi,elų turi nemažai-
nemažai nusiskundimų dėl!

kelionę.
J. Kaulaičia.

stokos.
sikeitė: niekas nesiskun
džia dėl butų stokos, o gir
disi nusiskundimų dėl ne
darbo.

li* lietuviškų senienų. Nuo 
lan-;latinis tos bibliotekos 

kvtojas yra V
Jis sako, kad galimas daik 
tas, toje bibliotekoje yra 

Dalis lietuvių naujakurių ir tokiu lietuvišku

ir tautinėse kapi-! 
mirusiems prisiminti ATLANTIC CITY, N. J.

Jis 'Lankėsi New Yorko 
Visuomenininkai; laikų, “graždanka” spaus-Įžino, kad kapines tvarko 

.lan“|dintų knygų, nepriklauso- kapinių organizacijos vai-* A. S. Trečioko, iš Nevvar 
. M. Stulpinas.>mos Lietuvos laikotarpio ir’dyba, o ne socialdemokra-'ko, nuolat skatinamas akty-į 
malimas daikj okupacijos metu, ypatingai'tai. Ji visuomet paruošia ir viai veikti, Nevv Yorko’Pirm,

, nacių laikais pogrindžio Memorial Dienos gražią špaudos Klubas pasinaudo-
^™aSoi'sPaudos la*°ai 131170 iš-'programą, bet Prūseikai ji jo SLA penktojo apskrities

nes joje nėra Kvietimu j Atlantic City 
Prūseikai, kuris ga- SLA poilsio namus ir suren- 

Maskvą garbinti.

Televizija ir Naujakuriai

Kad teievi-įpilvytį spaudos parodą, 
sekti anglų

kalbos suprato, 
zija labai gerai 
kalbos tarseną ir apskritai 

Rghi kalbos. Yrac? t
tokių, kurie tuo

mziL' utie
nemažai

rinkime išrinktas Worceste-'Šiauliuose 1903 
rio Lietuvių Komitetas, at-;gužės 19 d. Jis rusų kil- 
stovaujantis net 18 vietos'mes žmogus, bet buvo Ne
veiklesniųjų organizacijų, tuvos patriotas. Jis buvo 
Komitetą sudaro: J. K. ša-žymus meno istorijos žino- 
laviejus—pirm., L. Leknic- vas, daug rašė tais kiausi- 
kas ir A. Kuzmickas—vice-pnais. Atskirai 1938 metais 

P. Aukštuolis—sekr., yra išleidęs vokiečių kalba

metais ge

rimtą knygą apie mūsų di
dįjį dailininką ir muziką 
M. Čiurlionį, o 1940 metais 
taip pat nuodugniai aprašė 
Vilniaus meno brangenybes 
knygoje vardu “Vilniaus 
Menas.” Knygą apie Čiur
lionį velionis norėjo išleisti 
ir lietuvių kalba ir jau bu
vo rankraštį įteikęs Lietu
vių Enciklopedijos leidyk
lai.

Velionis paliko žmoną ir 
dukterį, tos pačios kolegijos 
studentę. Kas pastūmėjo

į J. Palubeckas—iždininkas,
A. Kauševičius—fin. sekr., 
J. Vizbaras, Mrs. Watkins, 
P. Stanelis ir V. židžiūnas 
—rezoliucijų komisijos na
riai.'gė bendrą išvyką, kurioje 

! dalyvavo visa eile žymes
niųjų lietuvių visuomeninin- 
•kų. ‘

■ SLA penktojo apskrities 
(pirmininkas aav.
!sugebėjo sudaryti jaukią ir 

Mes čia šiuo melu turime jįnKsir.ą nuotaiką. Jo pa- 
pašai pines draugijas.'slūiymu iškilmingai buvo

mą. čia tiKrai galima
_ . . , , .'pamatyti daug retenybių ir
išilgi sPaydos Pai°doj:pasinaudoti šaltiniais, kurie 

spiagų nemažai. Be to pa- nevįsjems prieinami.

Šioje parodoje “Naujie-
’foua -- U™,neuuvu ♦ » *■* Lr iLiiin. amai
. garsinta. Reikėjo

tikslu televiziją seka kas- jaikrašėiams
dien per keletą valandų ir
jaučia darą gerą 
Per televiziją esą daug ge

patiems
pažangą, chicagos

vietos 
parodoj duoti 

saviškai Įsirengti, 
lietuviu laikraš-

RUMF0RD, ME.

Kada Bus “Vestuvės”?

Kali

nų” buvo tik 1 komplektas. 
Tai 1927 metų pirmo pus
mečio ir atverstas sausio 3

riau moKytis anglų 
negu mokyklose.
Spragos Spaudos Parodoj

JOS
čiai privalėjo būti rūpestin-!d. numerio puslapis, kur at-
giau parodyti.

Dabar pripažįstama, kad
parodos prirengimui reikė- pondento) 
jo skirti daugiau laiko

spausdinta iš Varšuvos 
(“Chicago Tribūne” kores- 

žinia, kad Ko- 
(Sovietai) paau-ir!minternas

Lietuvių spaudos Paioda’ika(j ja reikėjo ruošti ne da-’kojo 1 miliona litu komunis- 
suruc^ta Chicagos Lietuvių bar 1(avasarį o tų sukiIimui Lietuvoje nu-
Auditorijoj, prasidėjo ge
gužės 15 d. ir užsidarė to 
mėnesio paskutiniąją die
ną. Atrodo, kad dauguma 
tą parodą aplankiusių ja tiki Lietuvių Auditorijos sei- 
gėrėjosi. Bet girdėjosi įdo-’mininkai yra ne tik geri biz- 
mių ir paminėtinų kritinių nieriai, bei ir geri visuome-

—J. M. K.

Dar Apie Spaudos Parodą
Lietuvių Auditorijos

versti esamą vyriausybę. 
Šią “Naujienų” telegramą 
daug kas nusirašinėjo.

Kitoje salėje buvo įsikū
rusios leidyklos: Terra, Ne
munas, Knygos Klubas ir

pastabų. Rengimo komisi-Įnininkai, kultūrininkai. La-jkiti privatūs leidėjai. Čia 
dažnai jie leidžia savo‘leidyklos pardavinėjo savoginama uz causu ekspo- bai

natų surinkimą, bet ne be* patalpose nemokamai su- 
gero pagrindo nurodoma,'ruošti draugijų susirinki- 
kad jų buvo galima dar'mus. Spaudos 50 metų ju- 
daugiau surinkti. Paroda bilėjų minint vienas jų, 
galėjo būti paįvairinta vei-ĮPakštas, suorganizavo di-

tns
Seniausia bus Šv. Roko pasirašytas humoristinio po- 
Draugija, kuri buvo Įsteigta Gūdžio “čarteris,” kuisai

Įsteigtas Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Skyrius

Mažosios Lietuvos Tary 
Bueuis bos piimininko ir Vliko na

rio E. Simonaičio gegužės 
23 d. VVorcesteryje prane
šimo proga jam buvo su
ruoštas VVorcesterio Lietu-

1906 metais gegužės 10 <!.’jpai-eigojo visus dalyvius
Kai kuriems nariams netru-

vių Komiteto pastangomis velionį padaryti tokį baisų
šaunus priėmimas. Po pra sprendimą, žinių nėra. Jis 

buvo studentų mėgiamas irpastoviai laikytis draugiš
kus ikirėjo verčiamiems eiti xumo dėsnių ir tąjį uraugiš- 
išpažinties, per šv. Roką kumą apčiuopiamai įrodyti, 
gatvėmis maišuoti ir tt., to-Į \*ors subuvimui pradžioje 
dėl buvo įkurta Lietuvių į,uvo suteiktas linKsmas to- 
Ukesų Klubas, o moterys nas, vėlesnėse kalbose 
įsteigė Lietuvos Duktenj'pasigirdo ir minčių, kurios 
Draugiją. Tos draugijos negajį nerūpėti kiekvienam 
šiandien tebeveikia, bet tasjįetuviui. Kalbėjo Lietuvoš 
veikimas yra menkas: na-Įj^į^ės Komiteto pirminin- 
riai susirinkimų nelanko,*kas y. Sidzikauskas, SLA 
parengimų nėra. Bet turto'sekretorius dr. M. J. Vini- 
draugijos turi. Šv. Roko|kas> Spaudos Klubo pirm. 
Draugija turi grynais $10,-;A. S. Trečiokas, SLA penk- 
000, namą 4 šeimynoms irb0j0 apskr. pirm. adv. S. 
svetainę. Narių joje darjBrie(lis ir visa eilė kitŲ SLA 
yra $100.

L. U. Klubas turi apie
$4,000 grynais.

nešimo įvykdyta Mažosios
Lietuvos Tarybos reikalams gerbiamas. Gaila, kad taip 
aukų rinkliava davė $129.
Dar $25 paskyrė ALT San
daros kuopa ir Lietuvai 
Remti Draugijos pirmasis 
skyrius. $10 paaukojo Lie
tuvių Landaringa Draugija.

E. Simonaičiui paraginus,
Worcesteryje įsisteigė Ma 
žosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos skyrius, kurin 
įstojo 32 nariai. Skyriaus 
valdybon išrinkta: J. K. Ša- 
laviejus—pirm., Mrs. M.
Watkins — vicepirm., P.
Aukštuolis—sekr., J. Dva
reckas—ižd. ir V. Kielienė 
—nare kultūriniams reika
lams.

anksti netekome pajėgaus 
žmogaus, kuris mums galė
jo dar daug duoti.

NAUCATUCK, CONN.ą

Mirė Emilija Mažeikienė
Gegužės 28 d. mirė Emi

lija Mažeikienė, ilgametė 
“Keleivio” skaitytoja. Į 
Ameriką ji atvyko prieš 40 
metų iš Dukurnių kaimo, 
Papilio parapijos. Velionė 
paliko nuliūdusį vyrą Joną, 
gyvenantį 167 Robber Avė., 
Naugatucke, ir sūnų Vilių, 
kuriems reiškiame užuojau
tą.

daug par-knygas 
davė.

Toliau, didesnę salės pu
sę užėmė dr. Račkaus su
rinktos kolekcijos, daugiau-

įr gana

kėjų paveikslais. Tų pa-’džiuli mokinių chorą sulsiai katalikiškos spaudos, 
veikslų būtų buvę galima! įvairiais vaidinimais. Su- Buvo ir labai retų dalykų, 
gauti iš seniausiųjų Chica-jorganizuoti per 100 vaikų ir —A. B.

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 i 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. JONU5KA
15 Cotton Street Roslindale, M«m.

Prasidėjo Piknikų Sezonas
Nuo Atminimų Dienos 

prasideda gegužinių metas. 
Oras ligšiol buvo šaltokas 
ir žmonės daugiausia laikė
si namuose, tačiau šiuo lai
ku jam pilnai atšilus žmo
nės savaitgaliais važiuoja į 
žaliuojančią gamtą užmies- 
tin pakvėpuoti tyru oru. 
Mieste salėse daromi paren
gimai ar susirinkimai ne 
turi pasisekimo.

Birželio 20 d. “Naujie
nos” ruošia savo gegužinę 
Liberty Grove, Willow 
Springs, III. Ta proga nau- 
jieniečiai ir jų bičiuliai tu
rės progos susitikti, pasi
vaišinti ir pasigėrėti gražiai 
žaliuojančia aplinkuma.

J. Zanavykas.

Ko Jie Nori?

narių ir 
Lietuvos 
turi apie 70 narių ir kapita
lo $6,000. Jei tas tris drau
gijas sujungtume į vieną, 
tai narių turėtume apie 200 
ir kapitalo apie $20,000 ir 
namus. Tada ir mūsų veik
la galėtų atgyti. Mes galė
tume skirti bent $5,000 sve 
tainės virtuvei pastatyti, 
galėtume nupirkti gerus 
baldus ir kitus svetainės 
įrengimus. Ypač svarbu pa
gerinti virtuvę. Dabar ji 
yra žemai, nepatogi, kūre
nama malkomis; jei kas 
nori patalpas nuomuoti, tai 
turi ir savo malkų atsivežti. 
Padidinę klubą galėtume 
įrengti jame ir “old men’s 
kampą.

Galėtume tada išsiimti 
leidimą svaigiesiems gėri
mams laikyti. Jei šiandien 
ta maža Įstaigėlė duoda 
apie $1,000 pelno, tai ją su
tvarkius galėtume pelno tu 
rėti daug daugiau. Susijun

jir Spaudos Klubo darbuoto- 
70!jų-

Šiame išvykime dalyvavo 
Į )ukterų Draugija gražus būrys visuomenės

darbuotojų. Be dr. M. J. 
Viniko ir p. 0. Vinikienės, 
kulių priežiūroje yra SLA 
Atlantic City poilsio namai, 
svečių tarpe buvo V. Sidzi
kauskas, A. S. Trečiokas, S 
Volskis su žmonomis, o taip 
pat muzikė akompanistė S. 
Čerienė-Mulks, SLA ir 
Brooklyno socialistų dar
buotoja p. B. Spūdienė, 
SLA veterano ir kultūrinin
ko našlė J. Mikolainienės, 
Mrs. U. Kraus, SLA žymus 
veikėjas iš Brooklyno Rima- 
vičius ir kiti.

Jaukioje pajūrio aplinko
je visuomenininkai ir pail
sėjo ir turėjo progos sustip
rinti tarpusavius santykius.

S. čiutela.

DETROIT, MICH.

Duosnus Susirinkimas
Naujojoj Anglijoj yra 125 

Paskutiniame ALT San- medvilnės ir dirbtinių audinių 
daros 16 kuopos susirinki- fabrikų, kuriuose dirba 65,000
me paskirta $200 suma or- darbininkų.

L. Prūseika “Vilnyje” de-Įgę ir susitvarkę galėsime ir St.

LSS 116 kuopos susirin 
kimas įvyks birželio 20 d., 
12:30 vai., 1226 Ferdinand

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

Sekretorių*.
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Gal Jo Eilė?
Praeitą kartą trumpai bu- kingi parlamentui, kaip 

vo paminėta Indokinija, ku
rioj įsigali komunistai. At
rodo, kad netrukus jie su 
šituo kraštu apsidirbs ir jis 
atsidurs anoj geležinės už
dangos pusėj.

Apsidirbę čia, komunis
tai, be jokios abejonės, ieš
kos kitos skylės įsiveržti į 
dar šioj pusėj esantį pasau
lį. Kame ta skylė bus, šian
dien težino tik Maskvos 
viešpačiai. Kiti tik gali spė
ti. Nesunkiai praduriamų 
vietų yra daug. Tai 
būti Afrikoj, gali būti Azi- 
jo Malajoje, Thailande ar 
Kur kitur.

Komunistams įsigalėjus

ir

neuždera, jie neturi ko val
gyti ir gauna palikti gyve
namas vietas ir bėgti, kur 
akys mato. Skaičiuojama, 
kad sausros metu tokių pa
bėgėlių buvo apie pusė mi- 

Šiandien tie, kurie
Anglijoje.

Iki šiol komunistai čia di-hjono. auiIIU,w, ue, nune 
dėsnio pasisekimo neturėjo,'nežuvo, jau grįžta ar grįžo 
gal dėl to, kad čia žemė pi'i-Į j savo gūštas sunkaus vargo
klauso mažiems savinin 
kams. Savo užsienių poli
tiką Thailand aiškiai deri
na su Vakarais.

2-is.

vargti. —V.

ŽMONES GYDYS
MUZIKA

—Tegul 
Maike, su tavo atsakymu: 
ant amžių ir amen.

—Ar tai viskas, ką tėvas 
žinai?

—Oi ne, Maike, toli ne 
viskas.

—O kas daugiau?
—Aš atėjau pasakyt tau 

labai linksmą naujieną. Vi
sų šventųjų litanijon tapo 
pridėtas naujas šventasis. 
Jes, vaike, dabartinis šven
tas tėvas, Pijus Dvyliktasis, 
apskelbė šventuoju buvusį

zvi’Oic \ a

VANDENILIO BOMBA, BET

Sprogimas Carbide and Carbon Chemical kompanijos dirb
tuvėse Institute, W. Va. Sprogime 58 žmonės buvo su
žeisti. Sprogimas buvo toks stiprus, kad plačioj apylinkėj

langai išbyrėjo.

Nesenai “Keleivyje” bu
vo rašyta apie neigiamą

--------  triukšmo įtaką žmogui. O
Mes dažnai sakome, kad triukšmą* juk yra ne kas ki- 

gali visur gerai, kur mūsų nėra. tas, kaip perdidelis nesude- 
Bet apsiiinkame taip many- rintų garsų susikaupimas, 
darni, nes visur yra savų Kas kita suderinti garsai, 
vargų. kurie mūsų ausį pasiekia

Štai ir šiuo metu vienur skambia gaida. Jie žmogų 
indokinijoje, Thailandas ar-|žmonės badauja, kitur žūna nuramina.
oa Siamas atsiduria komu- karo ugnyje, trečiur kenčia Kiekviena motina, norė- 
nistų kaimynystėj, nes jis'neišpasakytų sausrų kamuo- dama vaiką užmigdyti arba 
yra Indokinijos pusiausalio jami. Del paskutiniosios jam sergant jį nuraminti, 
vidury, į vakarus nuo Lao--nelaimės jau ketvirtus me- pradeda niuniuoti betkurią

Visur Saros Bėdos

pagarbintas,įgalini išfigeriuot? Gal dėl 
to negalim suprasti, kam 
kataliką reikėtų antrą kar
tą kataliku daryti arba kam 
Pijų Dešimtąjį reikėjo į 
šventuosius šventinti, kuris 
ir be to

•Nu, tai

so ir į šiaurę nuo Kambo-;tus 
džijos. Rytuose Thailandas čių 
rubežiuojasi su Burma, o 
pietuose su Malaja ir Sia
mo įlanka. Nors šiandien 
tiesioginio pavojaus Thai-. 
landui dar nėra, bet jo vy
riausybė jau šaukėsi Jung 
tinių Tautų pagalbos.

Thailand yra nepriklauso
ma valstybė. Jos užimamas kaip

n;i IJU I Inci mt oi,I .'tCIIUUJjĮ.
—Ar tai pirma jis nebu

vo šventas?
—Nežinau, Maike . . .
—Nežinai, o vis dėlto sa

kai, kad jis buvo “šventas 
tėvas.”

—Nu, gal ir buvo.
—Tai skamba, tėve, ly

giai. kaip ta juokdarių dai
nuška:

Buvo dėdė Vilniuj;
Buvo dėdė Vilniuj.
Arba buvo arba ne;
Arba buvo arba ne.
Aš. broleli, nežinau.
Nes namieje nebuvau

Neteko Nei Uodegostūkstan- dainelę.
į Jau senokai ir gydytojų 

Nemanykite, kad visa tarpe atsirado tokių, kurie 
Brazilija yra Amazonės pastebėjo, kad muzika gali 
upės džunglėse paskendusi, žmogų ne tik nuraminti, bet 
Ne, ten yra ir aukštų, sausų ji gali būti panaudota ir lė. Tačiau
vietų. Tokia yra jos šiau- gydomąja prasme. kais tokiais atsitikimais gau-'gandonešiai nėra komunis
tės rytų dalis, apie 365,000- Jau pirmojo pasaulinio ni ir be uodegos pasitenkin- tai, ir ko jie siekia tokius 
kvadratinių mylių ploto karo metu kai kurie gydy- ti, kaip tamstos įsitikinsite'gandus leisdami, negali su- 
(pusantro karto didesnis tojai pastebėjo, kad duoda-.iš šio mano trumpo pasako- prasti. Jie daro žalingą

kenčia šimtai 
brazihečiu.

Texas). Čia sausa, mieji sužeistiems
plotas yra beveik Prancūzi-'daug smėlio ir tokių auga- viams koncertai 
jos arba beveik penkių lų, kaip kaktusas. Šilti teigiamai juos veikia 
Pennsylvanijų dydžio, bet vėjai nuo kovo iki gruodžio stebėjo tą ir proto 

to jau buvo šventas, gyventojų ten tėra 19 milio-! mėnesio ir pusiaujo saulė gydančiųjų ligoninėse 
i vot, sako, kadangi nų. iš kurių 90% siamiečių čia viską degina be gailes-i Todėl jau šiandien

“Vilką vijus nors uodega voti, nei 
tenka,” sako lietuvių patai- lingas.

jis yra labai ža-

gyvenime kar-! 4 ikrai keista, kad tie

karei- jimo. darbą gal patys to nesupras 
darni. Jie kenkia mūsų šal- 

Town of Lake ir Bridge-'P^8 organizacijoms, o tuo 
i porto lietuviu kolonijose ^U(’U Vokietijoje vargs- 
jpas pažįstamus, keliais at- tantiems mūsų

kažkaip. Besilankydamas Chicago-
, Pa!je 
ligonis J

tautiečiams, 
kadnų, iš kurių 90% siamiečių čia viską degina be gailes-i Todėl jau šiandien daugjvejaįs ten girdėjau pasako-' nenoriu sakyti, kac

(thaiečių), apie 4% kinie-’čio. Paprastai gruodžio kame operacijų kambariuo-.-nt “tikrą” atsitikimą šalpos darbą (lirbantie
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galim to biznio suprasti, tai čių ir tt. Iš šimto gyvento-mėnesį vėjas nustoja pūtęs se prieš operaciją duodama 
turim tikėti, kad taip reikia, jų yra 89 budistų tikybos. !ir pradeda lyti. Tada vėl muzika, plačiai ji naudoja- 
ir dac oi. Tai tokią rodą Tai gana kalnuotas kraš-'viskas atgyja. ma vaikų skyriuose. Bet
man davė buvęs zakristijo- tas, kurio trys ketvirtada-į Bet dėl dar neišaiškintos muzika

!’• • •- -- 1— --nas.
—Bet

muzikai nelygi.

t ui n vuiįz

—siur,

ne visi zakristijo- 
omivnia tėvp. 

Maike, kad
vilkų avies kailiuose, 
apie tai nekalbėkim.

liai apaugę miškais, iš ku-jpriežasties maždaug kas 12 Vienam patinka tokia, ki- 
užima teak, ar-'metų gruodžio-vasario mė- tam kitokia. Taigi, reiktių trečdalį 

ba Indijos
Tas ąžuolas yra labai bran- 

Ale'ginamas ypač laivų statybo-

ąžuolo miškai.!nesiais neiškrenta nė
via ietaus.

Tokie

lašo žinoti, kaip ir kodėl ”>uzikaįYokjetjl0ie. 
Iveikia, kam kokią muzika'

Vienas tautietis, sako, nusi- J* Būtų šventieji. Aš žinau, 
pirko krautuvėje švarką ir,kad nedoių žmonių ii čia 
kelnes, kurie vėliau jam at- pasitaikyti. Su jais 
rodė esą permaži ir tuos're*k kovoti, sužinojus lak- 
rūbus nutarė paaukoti bro-ltus re^k keiti viešumon, bet 
liui vargšui tebesančiam-kelti laktus, o ne kažin iš

Priedo i švar-’^ur atėjusius gandus skleis- 
ko kišenuką įdėjo vieną do-I’r*c gėdos stulpo verti

buvo 1951 ir 1952 duoti ir tt. Reik šito daly-jjerj jr ragĮejf su savo rišti tokie plepiai.
Ver-jje ir vaidina krašto ūkyje metai. Nedaug lietingesni ko mokintis lygiai taip, kaip 

1953 metai, bet ir operaciją daryti. Taiįau tu man paaiškink, kas!labai svarbų vaidmenį.
Slėniuose žemė derlinga, 

o be to čia iškrenta daug
ouvo tas popiežius, kuris 
dabar sėdės danguje šven
tųjų kumpanijoj.

—l ijus Dešimtasis, kurio.jra J priminsiu.
!Louisianoj per metus teiš- 
krenta tik 55 coliai) ir la
bai šilta, tai čia yra geros 
sąlygos ryžiams auginti. 
Tai svarbiausias Thailando

tebuvo n 
praeitais 
mėnesiais

mokslas.

—Tą dainušką, Maike, 
galima palikti juokdariams, 
o apie naują šventąjį reikia 
pakalbėti davadlyviau. Tau 
neaišku, kodėl šventąjį tė
vą reikėtų iš naujo šventuo
ju daryli. Pasakysiu, kad 
n man pačiam šitas biznis 
nebuvo aiškus. Buvau nu
ėjęs pas savo seną frentą 
zakristijoną, kuris dabai 
jau nezakristijonauja, ir 
klausiau, kaip jis šitą pra- 
jovą supranta. Jis pakrap
štė sau nosį ir sako: žinai, 
sako, smertelnam žmogui 
sunku švento rašto zokonus 
suprasti. Ve, sako, pereitą 
nedėldienį jų auzoj buvo 
krikštynos. Vaiko tėvai abu
du katalikai, bet vaiką vis
tiek reikėjo krikštyt, kad 
būtų šiur katalikas. Nu, 
sako, pridėk pirštą sau prie 
nosies ir pamislyk: kas iš 
to vaiko būtų, jeigu jo ne
pakrikštytų? Ar jis būtų 
žydas, muzulmonas ar kas 
kitas? Rodos, katalikų vai
kas turėtų būt katalikas ir 
be krikšto. .Juk iš jauno 
karvelio varna neišaugs 
Taigi ir iš jauno kataliko, 
rodos, negalėtų išaugti koks 
bambiza ar kazlavitas. Ro
dos, taip sako sveikas razu- 
mas. 0 gal, sako, mes 
sveiko razumo neturim, kad 
tokių gilių tajemnyčių ne

J. Zanavykas.su, kad gavėjas jam parašy-' 
tų laišką. Taip viską su
tvarkęs, su ryšuliu nuėjo į 

punktą ir " 
paliko. Praslinkus 

savaitėm laiko žmogus

gruodžio-vasario naujai
au iškrito lietaus,| Bostone esanti Naujosios rūb surinkimo 

Kritulių, kai kur net 240 co- nors ir ne tiek, kiek reikia,; Anglijos muzikos konservą- - lcn 
bet vis dėlto žmonės jau 'tori ja, atrodo, pralauš.lių

valdąs dabar buvo 
sytas šventųjų kataiogan,; 
buvo italų tautybės žmogus 
ir vadinosi Giuseppe Sarto. 
Bet tėvas klysti manyda
mas. kad jis dabar sėdės 
danguje. Negyvi žmonės 
niekad nesėdi, tėve. Jie 
guli grabuose ir ne danguje, 
bet žemėje. Pijaus Dešim
tojo kūnas taip pat guli gra 
be. Per šitas ceremonija; 
jo grabas buvo vežiojamas 
miesto gatvėmis; grabas 
buvo atidengtas, kūnas bu
vo papuoštas raudonomis, 
baltomis ir aukso spalvomis, 
veidas uždengtas sidabrine 
kauke, o ant kojų užmautos 
raudonos šliurės. Grabą 
vežė šeši balti arkliai; iš šo
nų jojo taip pat baltais žir
gais raita popiežiaus dvaro 
gvardija: grabo priešakyje 
ėjo keli šimtai vyskupų, o 
piima jų per kokią mylią 
tęsėsi paprastų kunigų pro
cesija. Gatvėse buvo susi
spietę tūkstančiai žiopsoto-
jų-

— Bet amerikonų peipe- 
riai rašo, vaike, kad tą pro
cesiją lydėjo dar visas tūks
tantis baltų karvelių. Ar tu 
gali man pasakyt, kokiu 
spasabu paukščiai galėjo 
dalyvauti ?

—Tie karveliai buvo pa
ruošti iš anksto, tėve. Kai 
procesija išsirikiavo, Vati
kano dvariškiai paleido juos 
oran ir pabaidė. Taip kurį 
laiką karveliai skraidė vir
šum minios ir paskui išsi
sklaidė.

—Bet ar tai procesijai 
paskui nereikėjo eit į

per metus (palyginimui 
kad “slapiausioj”

gaminys. Ryžių gamyboje 
ihailandas užima šeštą vie
tą (Kinija. Indija, Japoni- 
,a, Pakistanas. Indonezija, 
Thailandas). Antroj vietoj 

:yra gumos medžiai. Natu- 
alios gumos gamyboj Thai- 

iar.das yra penktoj vietoj.

. JĮ
toJi3_4

gali grįžti į savo gyvena-srity pirmuosius ledus. Jijgauna Iaifk? tik ne g Vo-' 
mąsias vietas. A" *"

Įsidėmėkite.
nuo šių metų rudens atidaro 

kad pavys-’ naują skyrių—muzikos te- 
džiui vienoj Ceara valstijoj lapijos arba gydymo skyrių, 
(Brazilija, kaip ir Jungti-kuriame mokslas tęsis 4 me
nės Amerikos Valstybės, su- tus. -k baigusieji bus pa
sideda iš atskirų valstybių), mieji žinovai, kaip pritai- 
kuri turi apie 2,886,000 gy- kinti muziką žmogaus gy
ventojų. žemė priklauso dymui. Ateities kartos

1 ud y klos zl pka po jo 
Ailyginimus

Praeitą savaitę didžiulės 
Įkietijos, bet čia iš Chica-VVooien bendrovės apie 4,- 
gos, kuriame dabartinis to 000 darbininkų turėjo su- 
švarko ir kelnių savinin kas’tikti priimti darbdavių 9’2 
savo laiške dėkojąs pirmyk-!centų valandinį atlyginimų 
ščiam jų savininkui už įdė- sumažinimą. Bendrovė pra- 
tą dolerį ir raštelį. Toliau džioje norėjo nukirsti va- 
laiške rašąs, kad jis tuos landai net 21' . centu, bet

. . - ... . , x. . , daiktus negavęs kaip auką'darbininkai pasipriešino ir
ap,e„??;„ ' 5a',.nlnkl’- ° lal!tPa?!na“dok !ai' bet juos nusipirkęs Chica-1 paskelbė streiką, kuris tęsė-
jų 20,000 yra daugiau 
pusės visos žemės savinin-,voti 
kai. Jie gyvena toli mies-« 
tuose, i ži mę didelio kapi

nei mojimais ir sėkmingiau ko- 
su ligomis. gos “tolkuėkėje,” 

me Maxwellyje.
Su

Nevertas lietuvio vardo
Dar augina čia kokoso rie-tai o neįdeda, ją apdirba las, kas ncskaįto lietuviškojniau. 
šutus, cukraus nedrę, pipi- pusvelčiui ;ž algą samdomi |aįkraščio. 
rą, tabaką ir tt. Viso labo darbininkai arba iš pusės., 
žemės ūkiu verčiasi apiejTodėl ir tekias baisias gam-Į
90'' gyventojų. Itos nešamas nelaimes ken- rikos valstija, nes joje per me-

Yra čia ir įvairių žemės čia tik vargšai. Kai nieko tus iškrenta 55 coliai krituliu, 
tik eina, auksas

garsiaja-'si net 5 savaites. Galų
le bendrovė nusileido iki
9’-, centu ir darbininkai pama-, g . ., baigė streiką,ir būtinai norėjau su- ei ji •, . - . - Sakoma, kad apie 85?©aukotoja ir jo paau- . . 1i, . , , .... 1 audimo įmonių vra pratęsę»kotu drabužiu pirkėją. Pa- • , .. j •* -. ,--------- J , % • - - , senas sutartis iki šito Wool-

Louisiana yra slapiausia Ame- sakotojai pasisiūlė į pagal- n i)en<|rovės gi, • jšspren- 
ba ir, žodžiu, atrodė, kad ... . .

įdomus dalvkas,

rasti

reikalas jau pačiuptas
turtų, bet 
ir tungstenas kiek plačiau 
naudojamas. Ciną krašto 
eksporte užima vieną pir
mųjų vietų, nes Thailandas 
cinos gamyboje pasauly už
ima penktąją vietą.

Didesnės apdirbamosios 
pramonės nėra, prekyba ki
niečių rankose. Daug van
dens kelių, o geležinkelių 
vos 2,900 mylių. Didžiau
sias krašto miestas, svar
biausias ekonominis ir pre
kybos centras, kartu ir sos
tinė, yra Bangkok, kuriame 
gyvena 1 milionas žmonių.

Thailand yra paveldima, 
apribota monarchija. Par
lamentas susideda iš pusės 
rinktų ir pusės skirtų atsto
vu. Ministeriai vra atsa-

trumpai uz ragų.
Vienas pasakotojas sako,

dimo, bet tose sutartyse yra 
sąlyga, kuri leidžia iškelti 
atlyginimų klausimą ir pa-

maudytis, kai toks pulkas 
karvelių ją apskraidė?

—To, tėve, tai jau aš ne- 
rivę.žinau.

IIGONĖ GAUNA DIPLOMĄ

Prieš <hi savaites susirgusi poliu lipa. 18 metu Jo Ann 
Godin iš Detroito, šypsosi laiminga ligoninėj, kai mokyk
los kunigas įteikia jai mokyklos baijjimo diplomą. Veid
rodyje ligonė mato savo diplomą, šalia ligonės sėdi jos 
mokykla draugė.

, T> . ; . vesti ji spręsti arbitražo ke-vaziuok pas Petrą tokiu ad- 1 *’ liu.lesu, lis tau viską pasakvs. ,ir , 
Nuvažiuoju tenai, tas mane |- 
vėl siunčia pas kitą, jau vi-1 

“tikrovę” žinantį. Pas- 
sako, tik

są
tarasis sako, tik truputėli 
kontrvbės, aš rytoj, nuva
žiavęs į fabriką, sužinosiu 

|jų adresus ir tau laišku juos 
pranešiu. Laiško nesulau
kiau ir reikalą liečia davi
niai pradėjo vis blukti. Su
važinėjau nemažai kelio ir 
sugaišau nemažai laiko. 
Taip nieko konkretaus ne
sužinojęs ir apsiraminau.

Paskaitęs žmogus gal nu-’ 
sijuoks sakydamas: “Koks 

'buvo reikalas taip

bendrovė teksti- 
pramonėj vis rodė ki

toms bendrovėms kelią, to
dėl spėjama, kad ir dabar 
prasidės atlyginimų mažini
mas ir kitose tos šakos pra- 

imonės įmonėse.
Kai kas kaltina tekstilės 

uniją, kad ji nepakankamai 
gina savo narių reikalus ir 
perlengvai nusileidžia: kiti 
sako, kad ji yra verčiama 
imti galvon pasunkėjusią 
tekstilės pramonės padėtį ir 
prie jos derintis.

Ejripte 3 iš 5 vaikų miršta 
Uoliai nesubmke 6 metu. Daosrely at- 

lakstrti ir tomis paskalomis si,ikusiŲ kr^t''.,o° ^vent..- 
domėtis, o dar daugiau jas į? 54 t«’u,auk'a 15 ap
skelbti laikraščio skiltyse.” ziaus'

Bet iš tikrųjų tai nėra 
juokingas dalykas. Į jį reik Gera knyga—ištikimiau-

ikieipti dėmesį ir su juo ko-sias mūsų draugas.

I
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Mes Jūs j rio vidus kruopščiai ir sko
lingai apipavydalintas kili-

Girdime, kad 
Badaujate

Taip rašo iš Lietuvos gi-jmais’ P^kslais, žalio ak 
--- - - žemaitė >»• somo užlaidomis, stovi puos-

Ir gerai Clevelandas su
galvojo numatydamas orga- 
Įnizuoti per tą mėnesį spau
dos platinimą. Kanadoj 

j (Montreal), kiek galėjau iš 
spaudos susekti, jau pernai 
buvo organizuotas bendras 
komitetas, kuris rinko pre
numeratą visiems laikraš
čiams. Kiek naudos būtų 
lietuviškai spaudai, jei taip

Lietuviai UžsieniuoseATRASTAS SENAS FARAONO KAPAS

BRAZILIJA J vos konsulas, kuriuo nese- 
Įnai paskirtas S. Sirutis.

Nesenai konsulas Sirutis 
pradėjo leisti “Tėvynės Ai
dus.” Išėjo vienas numeris. 
Kaip dažnai jis eis, nepasa
koma.

TORONTO, ONT.

Sao Paulo Miestas Mini 400 
Metų Sukaktį

Brazilijos vyriausybė per 
konsulą Polišaitį oficialiai; 
pakvietė Lietuvą dalyvauti 

visose vietovėse vieną mė-jSao Paulo miesto įkūrimo 
nesi būtų organizuotas visos;400 metų iškilmėse. Ta pro-j 
spaudos platinimas! 'ga lietuviai suruoš liaudies

* !meno parodą, lietuviškų
Gal būti, kad nevisur ga-Įdainų koncertų ir tautinių 

Įima tokius mėnesius su-jšokių pasirodymą.
Juosti, bet visur kiekvienas! Iš Brazilijos į Venezuelą 
1 spaudą branginantis lietu-’išsikėlė prieš kelerius metus 
vis gali jai padėti. Tegu atvykęs dr. B. Janušauskas 
šiais metais kiekvienas tosu šeima. Dr. Janusauskas 
ar kito laikraščio skaityto- nepriklausomoj Lietuvoj 
jas suranda dar bent vieną gyven° Šiauliuose.

ir 
Ta-

minaieiui viena 
todėl kviečia ji grįžti 
rybų Sąjungą.

Kita mergaitė, kurios tė
vai išvežti į Sibirą, rašo, 
kad gavusi iš mamos laišką. 
Girdi, jie geriau dabar gy
vena, turi ožką ir avi.

Tai jau tikrai laimingi, 
nes jei būtų patekę į

1 nūs baldai, glazuotų koklių 
krosnis ir tt.” Tuoj ant sta
lo “atsirado kaukaziško vy
no, tarybinio šampano, Si 
biro ikrų, kumpio, dešros, 
tortų ir kitų skanėsių.

Šitaip aprašomas svečio 
priėmimas Čepaičio namuo- 

kasvl - se# Kiek jame teisybės ir 
\?kiek lakios vaizduotės, sun-

kitas vergų stovyklas, ūiiku Kas turi pro-
ten nė ožkytės neturėtų. gos į aną geležines uzdan- 

_____  ‘gos pusę savomis akimis pa-
Kaip Mes Gerai Gyvenam ŽVe,gti' US s?ko’. kad ikrais 

ir sampanu tik didelių ponų 
“Vilnis” paskelbė Emili- svetimųjų akims apdumtij

jos ir Julijono Alsių iš tesišvaistoma.
Skaistgirio, Žagarės rajono, Čepaitis, paties Vaivusko 
laišką, kuriame jie rašo: -žodžiais, yra sviesto-sūrio 

“Pas mus gyvenimas la- gamyklos vedėjas. Taigi, 
bai geras, visi gerai uždir- aukštas pareigūnas ir dal
ba, visi turi darbo, visi pa-'artimas tokiam ten mielam 
tenkinti, reikia tik džiaug- ir visiems taip reikalingam 
tis. Jūs negalit suprasti,'daiktui—sviestui-sūriui. To- 
kaip rnes gerai gyvenam.'kie asmenys ten gerai ap 

gy-’mokami ir be to jie sugeba 
vai-'dar visokių “kombinacijų” 

džios.” Į sugalvoti. Gal būti, kad
Tikrai geras gyvenimas! Čepaitis ir galėjo pasirody- 

O, žiūrėkite, nei Andrulis'ti tikrai esąs augančių nau- 
nei kiti čionykščiai komu-!jų “raudonųjų ponų” tinka- 
nistai nenori ten net apmo- mas atstovas.
karna kelione pasinaudoti.

Ar Lietuvoj Daug Rusų?

las, prie miškų kirtimo ai

CCF Konvencija
Kanados socialistų parti

jos Ontarijos provincijos 
konvencija pirmininku no- 

Park, 37

dalyvavo 
priėmė nu- 
22 punktų

mes
Nieko netrūksta, 
venam prie sovietų

gerai

Nauji Ponai Auga 

IŠ
grįžo ten

Egipto archeologas Zakaria Goneim (priklaupęs prie ka
po) atrado faraono Sanaktho kapą gal 5.000 metų senu
mo. kapas atrastas prie didžiosios Giza piramidės, nela
bai toli nuo Cheopso piramidės, kur kitas Egipto senovės 
tyrinėtojas atrado 5,000 metu senumo faraono laivą ke
lionei Į geresni pasauli.

Tuo Nepasitenkinkime
Prieš mėnesį sukako 50 kartą. Reikėjo nevieną Lie- 

metų, kai lietuviams jų tuvos istorijos ir literatūros 
krašte buvo leista savus raš- pamoką atlikti parodoj. Tik 
tus lotynų raidėmis spaus- tada jaunimui būtų paaiš- 
dinti. Šitas didelis įvykis kėję, kokios vertės ir reikš- 
kai kuriose didesnėse lietu- mės mūsų tautai turi tos iš

t laikraščio prenumeratorių 
‘ar vienos naujos knygos pir-
!kėją. Tai nėra sunku. 0 ,. . _. , _
(kokia didelė pagalba būtų1 Birželio lo d. Rio de Ja- 
suteikta spaudos leidėjams žurnalistų rūmuose
lir koks didelis kultūrinis'Pabaltijo atstovybių rūpes- 
darbas būtų atliktas. £1U buvo surengtas birželio

* {baisiųjų dienų minėjimas.
.. iPagrindinis kalbėtojas buvo
Šiemet gera pioga via su- „ena^ol^us jjamilton de La- 

rinkti medžiagą apie mūsų cerda Nogueiro. Minėjimas 
knygnešius, čia Amenkoj kuvo perduodamas ir per 
dar yra buvusių knygnešių,Įracjįją.
kurių gyvenimas *“ J—

Minėjo Birželio Gedulo 
Dienas

Nėra abejonės, kad jų 
Urugvajaus Į Lietuvą daug privežta ir vis daugiau 

buvęs komunistų vežama.
“Darbo” redaktorius A.Į Kad taip yra, rodo ir šis
Vaivuskas. “Vilnis” ir “Lai- faktas. Vilniaus stadijono. mėtas. Visa lietuvių 
svė” išspausdino jo ilgiausi direkcija išleido rusų kalbajda, išskyrus “Saulę, 
laišką. Jame jis aprašo,'leidinį, kuris skirtas pagal'pat apie tai rašė. Gal tuo viškos 
kaip ir kame jis sutiko
senus pažįstamų^. .—------ ---- -------- ----- -£ - -£ £

Štai jis lankėsi Kaune Ža- išleista net 40,000 egzem-Įistorijai? Klaidinga būtu

ir darbai 
Dar dau- 
patys ne

nešė knygų, bet su knygne-j 
šiais bendravo ir apie juos 
dar daug ką žino. Ta me
džiaga yra brangi mūsų kui 
tūros istorijai
nyksta. Šiais metais pasi 

ir 
pa-

minavo Eamon 
metų amžiaus.

Konvencijoje 
334 atstovai, ji 
matomų darbų
programą. Konvencija vie
ningai pripažino, kad Ka
nada yra depresijos išvaka
rėse. Ji pagyrė Saskat- 
chevvan’o provincijos, ku
rioje socialistai vyrauja, 
priimtą planą, pagal kurį 
sveikatos, pigiųjų butų sta
tybai, darbininkų draudimo 
ligos, nelaimės atsitikimų 
atvejais numatoma išleisti 
400 milionų dolerių.

J. Valeika.

dar nėra surašyti, 
giau yra tų, kurie AUSTRIJA

Mirė Baronienė
Vienoje mirė sulauksi 81 

metų E. Baronienė, buvusio 
ir ji greitai Kauno “Metropolio” resto- 
metais nasi-'iano savininko žmona.

stenkime ją sužymėti 
vių gyvenamose vietovėse paviršiaus mažos, nepa-įjr kiek gaiįma daugiau 
tuo ar kitu būdu jau atžy- trauklios knygutės ir laik-l

tik tada skelbti.
spau- rasciai, tik tada jis genau| Aš galvoju, kad gal ir 

taip suprastų ir šių dienų lietu-;kuris nors mūsų rašytOjas 
knygos ir laikraščio gįernet susigundys atkurti

AUSTRALIJA

Ir 
kimba

Baigė Mokslus
čia naujieji ateiviai 

į mokslą. Kai kurie
savo'planą vykdomoms futboloĮir pakanka baigti šitą rei-reikalingumą ir išmoktų la-tknygnešių karalių ar kurį'jau spėjo baigti universite- 

»rungtynėms. Šito leidinio Įkalą ir jį palikti praeičiai, biau juos branginti. 'kita knygnešį. tą. Pirmasis lietuvis inži-

liajame Kalne, Aušros gat- pilonų. Vadinasi, Vilniuje tokia 
vėj Nr. 59, Čepaičių “nau- turi būti daug rusų, jei ru- 
jame puikiame, savomis lė- su kalba leidinio spausdi- 
šomis statytame name, ku- narna toks didelis skaičius.

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

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

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kilų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių .............................. $2.50

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina .............................................. 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

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

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

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

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvainį .................................................. 2.50

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

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston, Mass.

Mažosios Lietuvos 
Sąjūdis

Birželio 5 ir 6 dienomis 
Toronto mieste įvyko Ame
rikos žemyno Mažosios Lie
tuvos veikėjų konferencija. 
Joje buvo svarstyti Mažo
sios Lietuvos politiniai, kul
tūriniai ir organizaciniai 
reikalai, jų tarpe Amerikos 
žemyne gyvenančių mažlie- 
tuvių susiorganizavimas, 
mažlietuvių linija lietuvių 
politiniuose veiksniuose, 
Mažosios Lietuvos politinio 
likimo reikalas ir visa eilė 

enci-
joje dalyvavo ir pranešimus 
padarė MLT pirmininkas ir 

narys p. Erdmonas

„ , , , , , kitą knygnešį
Is tolo sekant atrodo, kad ‘ ‘ * nierius, baigęs mokslus

ir Cfeica^a noišnaiidoio na- Ainttraliinio vra T, (iarha-—y----------- I— Prioc -V) metu oavnme JAUSLI dilioje, yla 1j. OdlUd nirimo rpik’ains ir visa
skinti . konfen

mintis mesta JAV Lietuvių Parodos rengėjai jdėjo'v>et <. * (i(S laisvės negavo-—baige D* Bortkeviciute- Bendruomenės Laikinojo (l darbo kol8s<nko pį.!bet sPaudos lals'es negav0
būtent ~ skelbti ro(jos eksponatus ir kitką, 

įuo 1054 metų Būtų nedovanotina, jei ta 
gegužes / dienos iki 1955 vjsa medžiaga būtų išskirs- 
jmetų gegužės 7 d. Lietuvių,,yta jr ja njekas kitas nebe- 
;Spaudos Metais. Ta nnntišėjėtų pasinaudoti. Ta pa

roda turėtų keliauti per vi-
Metais

priimtina visiems ir vykdy
tina. Vadinasi, kur nesu
spėjo spaudos sukakties pa
minėti, ten dar turi laiko 
tą atlikti. Bet ir ten, kame 
jau tuo reikalu šis tas pa
daryta, dar yra ir reik daug 
kas padaryti. Šituo klausi
mu—Kas dar darytina—no 
liu vieną antrą minti čia iš
kelti.

sas didesnes lietuvių vieto
ves. Jei dėl vienos ar kitos 
priežasties kai kurių ekspo
natų ir nebūtų galima gauti 
kitur vežioti, tai dėl daugu
mos, manau, nebūtų kliūčių.

Iš spaudos žinoma, kad 
(vienur kitur buvo surengtos 

| mažos spaudos parodėlės ir 
tik Chicaga surengė didelę 
lietuviškų spausdinių paro
dą. Ji ten buvo atidalyta ir 

12 savaiti. Dar neteko skai
tyti, kiek chicagiečių ją ap- 

1 lankė ir nežinau, ar visos

Daktaras
varžoma. Suvaržyta buvo™/“® ,”uv/ ,neL j Simonaitis, bebaigiąs savo
demokratinė spauda ir ne-antr* ka** baigtlA ^S1;. kelionę po Amerikos kon- 
priklausomoj Lietuvoj. fr^os^okslus^nesA^ralija tinentą ir šiomis dienomis 
ten teko dėl jos kovoti

me. Ji buvo caro cenzūros 
buvo

Žilinskienė.o N
i kužis buvo

Mi--Vliko 
net

n.ijo diplomo nepripažino.
, f -•__ j- -I Humanitarinius mokslustas faktas šiandien ypač, . _ ,baigė Donela.

- j Aukštuosius mokslus įvai- 
Šiandien Lietuvoj dar.Hnsp mnkvklnse eina net

nemalonu atsiminti.

grįžtąs i savo nuolatinę bu
veinę Vokietijoje.

Konferencijos metu buvo 
perorganizuotas Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis Sąjū- 

lietuvių.jęiįg jr iš,jnktas šio sąjūdžio 
vyriausias organas—Centro 
Komitetas: pirmininku M. 
Brakas, vicepirmininkąis 
Dr. M. Anysas ir M. Pur
vinas, sekretoriumi V. Pit- 
kunigis, iždininku V. Pė- 
teraitis ir nariu E. Naubu- 
ras. Taipgi nutarta Įsteigti 
šio komiteto sekretoriatą, 
kuris dirbs New Yorke.

Konferencija praėjo dar- 
n a u s bendradarbiavimo 
nuotaikoje ir parodė Mažo
sios Lietuvos veikėjų soli
darumą visais opiais Mažo
sios Lietuvos klausimais.

IŠ 214,000 TIK 48

Lietuvoj ūar.riose mokyklose 
blogiau. Ten spaudoj be-. keiįos dešimtys 
liko tik lietuviški žodžiai,'Nevienas gerai baigęs vidu- 
o dvasia yra svetima, mas-'rjnes mokyklas gauna sti- 

Čia, demokratinėj pen(ijjas mokintis universi
tete.

koliška.
Didesnių vietovių darbuoto-i^me"koj’ sPau<^a ^Fa 
jai tuoj pagalvokite ir im-Ra’ nevaizomi galime ir 
Ritės reikalingų žvgių. Esu sav0 reikalus svarstyti, 
tikras, kad chicagiečiai at-;®*1 nela™.8’ kad mes, patysl

' • pagalbon. !dar .nevlsl. esam,c >alsvos|
dvasios, tai yra, kad mūsųiš
tarpe dar yra tokių, kurie* 

J110; patys nori naudotis spaudos 
siasi rudeni ištisą mėnesį ]aįsve< bet kitiems to nepri- 
paskelbti spaudos mėnesiu pažįsta.

tą mėnesį ne tik rengti tos nepakantos, netole- 
paskaitas, koncertus, bet irjrancijos geriausias pavyz- 
organizuoti spaudos platini- ^yg yra nesenai New Jersey 
mą. Tuo pavyzdžiu galėtų j,. yjew Yorko Lietuvių Ku-

Rodosi Clevelande

galimos priemonės buvo pa-,Pasekt^ ii' kitos vietovės. lnigų Vienybės paskelbtas 
naudotos, kad ta paroda Mūsų spauda tikrai juk draudimas katalikams skai 
būtų ko tikslingiau išnaudo-’varS° ir tebeYari?sta- J1' j°s tyli “Vienybės” laikraštį.

!ta.
Man atrodo, kad ypač ja 

turėjo būti sudomintas jau
nimas. Skaičiau, teisybė; 

Įkad net 500 jaunuolių po 
koncerto buvo veltui nuvesti 

parodą. Tai gerai, bet ir 
negerai. Nežinau, ar tas 
didelis pulkas, vienu kartu 
atsidūręs parodoj, daug ko 
galėjo ten pasimokyti. Daug 
geriau būtų buvę, jei jie 
būtų ją lankę mažais bū
riais.

Nežinau, ar visos mokyk-

ŠVEICARIJA

Mirė Eretienė
Baselio mieste mirė bu

vusio Kauno universiteto 
profesoriaus Ereto (šveica
ro) žmona Ona, kurios mer
gautinė pavardė buvo Ja- 
kaitvtė. Ji buvo lietuvė.

KOLUMBIJA

rytojus nėra sviesus. iš vi- yjan nerūpj ginti tą 
sų kampų eina žinios, kad lyikraAtį, bet rūpi iškelti 
knygos skaitytojų ir pirkė- pats faktas, pats laisvės pra 
jų skaičius mažėja. das. Seniau tos Kunigų

Vienybės kompanijos žmo
nės jiems nepatinkamą 

kio mūsų menkėjimo, kaip spaudą skaitančius caro po- 
šiais spaudos atgavimo su- licijai išdavinėjo, iš ambo- 
kaktuviniais metais! Kada nų visokiais vardais keikė, 
bebus patogiau gėda akis čia Amerikoj įsakinėjo šei- 
svilinti tiems, kurie automo- mininkėms davatkoms lais

Kada gi bebus geresnė 
proga šaukte šaukti dėl to-

vos
visu

is

500 Lietuvių Turi Laikraštį
Kada čia atvyko pirmasis 

lietuvis, žinių nėra, bet iki 
paskutiniojo karo pabaigos
čia tebuvo 5 lietuviai: 4 ku- žmomų 
nigai ir vienas pasaulietis.
Šiandien čia yra apie 500 
lietuvių, kurių daugumas 
susispietė Bagota, Medellin 
ir Gali miestuose.

Kolumbijoj yra ir Lietu-

bilių, televizijų prisipirkę ir 
kitais gyvenimo patogu
mais apsirūpinę arba visai laikraščius iš rankų plėšti 
neskaito ir neperka lietu-’ir į krosnį mesti. Šiandien 

los, visos jaunimo organi- viškų laikraščių ir knygų jie čia to nesako, nes nesiti- 
zacijos organizuotai lankėlarba stenėdami šiaip taip ki, kad kas to klausys. Šian- 
parodą. Jei lankė, ar jos-prisirengia vieną kuri laik-'dien jie pasitenkina įsaky- 
turėjo tinkamus aiškinto-'rašti išsirašyti. Tik šiemet darni neremti jiems nepa-

spaudos skaitytojus
butų varyti, tokius kimus ir liūdna, kad jie dar

jus? O tas turėjo būti pa- tam turime geriausią progą, 
daryta, gal dar ne vieną Tai ir naudokime ją!

tinkamu laikraščiu.
Įjėda įkaityti tokius pareiš-Į

Pernai rugpjūčio 7 d. bu
vo priimtas Įstatymas, kuris 
leidžia įvažiuoti į Ameriką 
214,000 dėl karo išvietintų 

bet tas įstatymas 
toks painus, tiek jame

pasirodo šiais spaudos at
gavimo sukaktuviniais me
tais. Todėl ypač šiemet vi
somis progomis turime ko-i 
voti su šitokios laisvos min
ties neapykantos pasireiški- 

Tikrai mals.
J. Vanagas.

yra
visokių kabliukų, varžančių 
Įvažiavimą, kad iki šiol juo 
pasinaudoti tegalėjo tik 48 
žmonės. įstatymas baigia
si 1956 metais gruodžio 31 
d. Jei įstatymas nebus pa
keistas, tai sunku tikėtis, 
kad per likusius 2 su puse 
metų daug kas įvažiuos.

Dar nemažas skaičius ir 
lietuvių laukia, kada galės 
pasinaudoti tuo įstatymu.

Jei tau niekas neprieštarauja, 
tai tu esi brilijantas arba bosas.
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Ar Moterys Nesilpnėja?
Man nekartą teko pašte- arbatai užvirus pradeda 

bėti Moterų Skyriuje straip- kaukti, žodžiu, viskas taip 
snių, bandančių Įrodyti, kad Įrengta, kad šeimininkei 
silpnoji lytis, atseit moterys, reiktų eikvoti kuo mažiau 
yra stipresnės už vyrus, jėgų ir laiko valgiui išvirti. 
Girdi, jos yra atsparesnės O ką bekalbėti apie dulkių 
ligoms, mažiau serga, ilgiau siurblį, kuris visas dulkes 
gyvena ir pan. Viename sugeria ir kuriam vartoti 
straipsny, rodos, pereitais reikia tik paspausti guziką 
metais, buvo sakoma, kad ir Įjungti elektrą! Prieš ke- 
moterys geriau dirba už vy- liasdešimt metų jokia šeimi
nis. Tas pasirodė per pas- ninkė nesvajojo, kad kada 
kutini karą, kai i karo pra- nors ji turės toki prietaisą, 

buvo priimta daug kurs padės jai nugalėti jos’

SUSITIKO SENI BIČIULIAI

Mrs. E kanu r Kousevelt sveikinasi su Adiai Stevenson. 
buvusiu demokratu partijos kandidatu prezidento vietai 
1952 metais. Jie susitiko Columbia Universiteto 200 metu 
sukaktuvių minėjime New Yorke. \ idaryje stovi univer
siteto pirmininkas Dr. Crayson Kirk.

vardą, bet labai maži vaba
liukai, mažesni už moskitus, 
kurie vadinasi smėlio blu
sos arba lotyniškai—phle- 
botomus venacarum. Tie 
mažyčiai vabalėliai dieną 
yra visai nekenksmingi, bet 
naktį jie kanda. Jie prasi
veržia pro tankiausius tink
lus ir audeklus, praeina pro
siūles ir įkanda žmogui. kukąs užvalgyti, 
įkąsdami jie žmogui Įlei
džia parazitą, kuris sunaiki
na raudonus kraujo rutulė
lius, sukelia dideli karšti, irk“: . , m okiu k i 1 iielių d'ėnuH“^' “ pasmaukiu . “Tk.*t,
žmogus miršta. Liga. kuriaisu savo avižinių dribsnių' 

maži vabalėliai sukelia,(kaušu., Tik valgyk žmogau, 
inasi verruga. Kadangi?’0^ kaip tyčia tas valgis ne- , •

lenda—perdidelis nervingu- ..

M Y KOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis prisiminimų)

(Tęsinys) 'šešėliu—dėmiu, ir reikėda-C Z'
hm.,/; z™ . !'o daryti didele nuotrauką,laimu atsigauni žmogus, “»• ii i ... . -. O tai jau reisKe kabli, kurisKai bloku seniūnai praneša, , . J . . .Vai galėjo pražudyti visą enu-

v,n u i- l., . graciją, sugriauti iiv tik ta-gy Kloję, kad n indziausios J
žmonių eiiės, bet taip su-Į v o, bet ir šeimos ateiti. Ar-
tvarkyta, kad maistas grei- » zn,0Sus, »ei«aw««. vien.,
tai išduodamas. Dar kelios?!'? tot'k? ar. s‘,rnU?py?- 

’k issi-

tie
vadinasi 
vabalėliai gyvena daugiau-.

mas.

iš tos bėdos. įkliuvę 
'.laksto per kiaurą dieną, ieš

ko pinigų ir brangių ameri- 
cigarečių. Kas pla

tėjo pro kliūtis ir pro “kabi-
siai minėtame slėnyje, taij"‘“7. ,. q*vvi.a,:..: Ineta,” tas linksmas, nuosir-
slėms gavo mirties vardą. Į dieną at v > keliai jau • padeda įkliu-

Fnmą kai.4 «'«^‘»‘nk‘»iko|.idul.iais vaikšto bagaisl'tęiems. Vakare procedūra
monę
moterų. Girdi, ten kur rei- didžiausią 
kia atlikti smulkius ir tiks- Ir nugalėti 
liūs darbus, kur reikia daug Tačiau kas 
atidumo ir pirštų miklumo,] 
moterys pasirodė gabesnės ...

priešą—dulkes, 
be jokio vargo 
iš to?

I

Kai vyras gnzta namo,
- ‘jis dažnai randa žmona nu- įr geresnes darbininkes uz J . .. a - ' •& v,™.?, dejuojan-vyrus.

Gal tas ir tiesa, ir a

vargusią, 
čia, kad

piktą,
darbu neatlieka,!

ne‘jkad labai nuvargusi, kad jai 
noriu ginčytis su gerbiamom vij.kas skaU(ia. žodžiu, sun- 
moterim, ar jos stipresnės kus darbas tas šeimininka
uk vyrus, ar ne. Man rūpijvimas. ypač Amerikoje sun- 
kitas klausimas, būtent, ar kus, kur Įjek visokių tech-i 
jos nesilpnėja. Is mano ste-jn-vka įrengimų ir prietaisų/ 
bėjimų atrodo, kad moterys!ka(| n , vien Į juos žiū- 

silpnesnės.jrėdama pavargsta!
rba ir dau-! ,. . . ” . .As prisimenu, kaip

nuolat darosi 
nes jos mažiau dirba 
giau pavargsta. Aš jas ly
ginu ne su vyrais, bet su jų 
pačių motutėm ir senelėm.

įmenu, kaip mano 
jaunystėj moterys dirbo 
Lietuvoje. Baltiniams skalb
ti jos neturėjo jokių mašinų. 

Paimkim šių dienu šeimi- Skalbdavo žlugtą paupiais,
nininkavimą. Amerikoje ne
rasi šeimos, kuri neturėtų 
šaldytuvo arba “aisbaksio.” 
Kiekviena šeimininkė turi 
elektrinį prosą, labai dažna 
turi skalbiamą mašiną, o jei 

ti baltinius neša iVVZktllVl I IUlUl I,

daužydamos meilinėm kul
tuvėm, kartais šaltam kaip 
ledas vandeny. Namuose! 
bėgančio vandens niekas 
neturėjo. Reikėdavo bėgti 
Į kiemą, prie šulinio, trauk
ti kibirais vandeni i viršų ir

KLAJOKLIO STYGOS
Aš daug, jau daug išvaikščiojau dienų, 
Dienos belaisvis, ir toliau einu 
Žmogaus skirties man nubrėžtais keliais, 
Kiek eiti dar likimo saikas leis. . . .

Aš daug žiedų radau aušros darže.
Daug jų sumindžiau eidamas ežia,
Ir užėjau erškėčių dar daugiau 
Ir vien menkai laimėjau, ką rengiau. . . .

Ir supratau, skausme ir ilgesy.
Kaip, žemės prote, aklas tu esi,
Nes štai nakčia stebiu spiečius žvaigždžių. 
Bet Kurčias, aš jų psalmės negirdžiu. . . .

Nes tu, žmogau, taip skaudžiai nežinai, 
Kas—valandai, kas trunka amžinai.
Kur tu, lašely jūros vandeny,
Drebėti siųstas ir iš kur eini. . . .

Todėl širdis taip alpsta ir todėl,
Ant žemės kniubęs, laukiu vėl ir vėl,
Ar kas pagalbos ranką išties

išgirdo apie tą keistą ligą,] 
sukeltą mažų vabalėlių,’ „ _ .
1870 metais, kada buvo tie-,m.ena _zvėiių di 
siamas centralinis geležin-’} eilutė je^
kelis netoli slėnio. Per ke- kraujas. Kiek čia 
lias savaites išmirė 7,000 nama> kol plonytė 
darbininkų, nespėjus jiems J-kokia dielė, įsiveržusi 
dar nutiesti bėgiu pro ta pa- j ranką, godžiai geria
vojingą vietą ' ' Javo kraują. Kažkodėl dau-

Pirmasis ’ mokslininkas>iausiai ?ieįūs žmonės alp- 
kuris pradėjo tyrinėti veriu-sta’ Š^a safatala^ ĮSU"
gos ligą. buvo Daniel A. Ca- . mikliai pakiša koją 
rion, tada dai
nos studentas. Jis mne,

1 chalatais sanitararai. ir prį'labai paprasta: įėjęs į kam- 
dresiruotojus. bar!’, kur sedl du dak'arat.

skalbyklą, pati namuose ne
plauna. Kiekviena turi na
muose bėganti vandenį, 
dažnai šiltą ir šaltą, kiek
vienuose namuose yra elek
tra. gazas ir automatinis 
šildymas, ar tai aliejum, ar 
anglim. Jeigu namai šildo
mi anglimi, tai moteris pe
čiaus nekuria, nes jai tas

nešti i namus. Net ir dides
niuose miestuose, kai buvo 
Įvestas vandentiekis, šaluti
nės gatvės vandentiekio ne
turėjo. ir žmonės kiemuose 
laikė šulinius. Pečiai ir šil
dymui ir virimui buvo kūre
nami malkomis. Kiekvieną 
kaitą moteris turėdavo bėg
ti i priemenę, o dažnai ir i

u\ unu VVt/L I V IU no L'fIiunviv e-.
J. BALTRUŠAITIS.

UOtOJUS., 1 n i'pasakai savo pavardę. Dak
tarai žiūri i didelę nuotrau
ką (filmą), kurioj matosi 
šešėliai, o pats tuo tarpu de
di ant stalo visas gėrybes, 
kmias turi. Daktarų akys 
Įsmeigtos i nuotrauką, bet 
Įgudusi ranka automatiškai 
nubraukia gėrybes i stalčių. 
‘‘Gerai, gali važiuoti i Ame
riką.” ir paveikslas meta
mas i dėže. Žmogus pasi-

imama
išgyve
adata.

mikliai pakiša koją ir 
tik medici- ^ iūvantis atsiduria ant čia 

Jis mirė PaL stovinčios sofkelės. Nie
Įleidęs sau serumo iš verru- 

Dabar
kas nesistebi, tuo tarpu jau 
kitam nuleidžiamas krau-ga apkrėsto ligonio.

Daniel A. Canon yra Peru 
valstybės tautinis didvyris.. , 1 , , .
Po jo daug mokslininkų ty-.^au^ trukdytus, tik gi eičiau
linėjo tą ligą, bet prieš ją nut* taukų.
vaistų dar neišrado. Vieti- Atidav ęs kraują, skubini
niai gyventojai vaitoja viso- Lne ^!tos,? ta!
kius naminius vaistus, bet uiar]1Jau> skynus, kui i 
atrodo, kad jie nieko nepa-, )U,te 1US lenkamas sdtas 
deda. Vietiniai mažiau mir-svas, skystimas. Nedide- 
šta nuo verrugos todėl, kad iiame kambaryje, diobmėm 
jei kam pavyksta išgyventi antkl°dėm^ atskirtame^įnlė- 
lengvą verrugos formą,
po to žmogus pasidaro

darai toks laimingas, kad
Darbas verda kaip di- 

fabrike, nėra ko
nepastebi, kt 
veikslas vėl

raukė.

įp tas pats pa
traukiamas iš 

dėžės ir dedamas ant stalo. 
Gi laimingasis skuba i ba
raką, kur jį jau iš tolo svei
kina ir vadina “amerikonu.” 

Veikiai tas biznis užsi- 
Matyt, britai paga

vo ir uždraudė kaip nele
galų.

Pagaliau per tris keturias 
dienas mediciniškas apžiū
rėjimas baigiasi. Tuomet 
eini pas “amerikonų dakta
rą,” kuris kalba tik vokiš
kai, bet yra malonus ir la
bai taktiškas. Be didelių 
kliūčių esi praleidžiamas.

Kitą dieną kviečiamas 
pas konsulą, bet netikėtai 
atsiduri kambary, kur tave 
apipuola penki šeši su vi
sokiais “netaktiškais” klau
simais: “Ar buvai nacis?” 
“Ar buvai SS?” Ar nesi 
kolaborantas?” “Ką dir
bai?” Iš ko gyvenai?” ir 
tt. Klausinėja viens per ki
tą, dar nespėjus tinkamai 
atsakyti, o po kelių minu
čių vėl tuos pačius klausi
mus beria. Baisiai trumpa 
atmintis. . . . Pagaliau, kai 
klausinėtojai pamato, kad 
Į visus klausimus vis tą pati 
atsakai, patiki, kad buvo 
taip. kaip jiems tvirtini. Da
bar esi -jau tikras, kad pra
ėjai pro “čyščių” ir kad ke
lias atviras pas šv. Petrą— 
Amerikos konsulą, kuris 
prisiekdinęs atvers rojaus 
vartus ir sveikas keliauk į 
Pažadėtąją Žemę. . . .

Tačiau atsiranda užkliu
vusių. vieni pas daktarus, 
kiti pas tardytojus. Tie 
vargšai ištįsusiais veidais, 
pilki, kaip žemė, vaikšto 
klabendami duris, tačiau 
jos visur uždarytos. Jiems 
tenka grižti i stovyklas ir 
vėl pradėti kurtis, nes buvo 
atidavę paskutinę pagalvę, 
ir kavai gerti puoduką. To
kie tai tikri “naujakuriai.”

Pagaliau po 10 laukimo 
dienų mūsų ešalonas pasiju
dino i Bremerhaveno uosta. 
Čia ir vėl sveikatos patikri
nimas, paskutinis mediciniš
kas patepimas—injekcija— 
ir pagaliau didžiulis laivas 
atsiskyrė nuo tiek vargo pa
kėlusio žemyno.

(Pabaiga)

tai ti kaip Niagaros 
at_ šniokštimą

krioklio 
vieni rėkia

kai smėlio blusos “.NcIi?k ?nt žemės," kitisparas ir 
Įkanda, jis nenumiršta. i

- Lr » n VA z4 » O O1 M\unuzua?i
;; Įijiiilf ui. 
C* Į/l į/xii------- mrs-M

mados, kad vyras padėtų šeimininkauti daug blogės-’
įYintoinoi bo otliVti /S Q * n ir rloiirrmoteriai nors ką atlikti. Čia mėse sąlygo>e ir daug sun- 
Amerikoje Įprastas vaizdas,’kiau dirbti. Ir todėl vyrams 
kad vyras džiausto balti-i tenka vis tuos pačius deja-
nius. o Lietuvoje toki vyrą’vimus 
pirštais užbadytų.

ir nusiskundimus gir- 
nežiūrint, kokius

'kiemą, atsinešti malkų ply-jgerai būdavo,jei 
' ' ‘ b-! eidavo kada i

maisto parnešti.
o vėliau.

darbas persunkus. Tokiam
darbui yra vyras. O kiek'tai pakurti. Elektrinių pr 
virtuvėj visokių Įrengimų,-su mano laikais niekas ne 
elektrinių ir neelektrinių! [turėjo, o vėliau, prieš pat 
Čia elektrinis “mixeris, ,
šokiems daiktams maišyti,*trini prosą, tas naudojo tik garbė 
čia-jrietaisas sultim iš vai- smulkiems baltiniams pro- 
sių spausti, čia vėl elektrinis syti. nes elektra buvo labai

noma.

tais. Kažkoks moteriškas 
•balsas rėkia: “Nepilk Į ma- 
;no buteliuką!” Ūžesys di-

žmogus girdėjo,‘delis* šalia manes stovi
------------ ----------- amžiaus

uranijus drumz- 
nuo kitu skir-

ILGAAMŽIAI ŽMONĖS

įenas
'kad Texase žmonės labai ii- nusiminęs vyresnio 
gai gyvena.

: ilgai gyventi
Labai .dėti,

vyras nu-(aermskus prietaisus įrengsi 
krautuvę namuose

Ir tas, ži-i Aš esu tikras, 
pasitaikydavo labai(būtų sugalvoja

vi-’antrąjį karą, kas turėjo elek- retai, nes skaitėsi, kad vyro^iška virtut e, 
’ * užgauta, jei

Panoro 
ir

ir jis \yras> j° 
nuvažiavo dnas’ vds

‘ringas. Tačiau nebėda, f.'i tą valstiją. , .
Tik išlipęs iš traukinio jis / '. ,

pamatė apie 90 metų genu-,oute .
i ką, kuris graudžiai verkė, f3“5 skJ'scl°- Kažkokiame

kur viskas sa- 
reikia vaime pasidarytų (pietūs iš- 

nors pirštą pajudinti ir pa-’sivirtų, lėkštės užlėktu ant

išradėjų, veikiai 
prisipildo skaid-

« kari wi<ni'K3> Kuns graudžiai verkė. J’aus skys&
iJk^'mS ™ atvykęs ž=,,n-^ Ąk~ a 

11 INlcitl* ld Ji • | . . .. _vi visą dieną. Tačiau varg- 
kad ma- mergaitė iš susijaudini- 

Duokš

ėjo prie senio
—Ko verki?
—Verkiu todėl.

gelbėti namuose.
prietaisas kiaušinių putoms brangi. Ir dar vieną dalyka'jo tos moterys nesiskųsdavo,patys ir patys sulėktų 
plakti, ten vėl puodas, kur reikia atsiminti. Nebuvo'ir nedejuodavo, kad nuvar-j spintas, siurblys pats po vi-!

________ _________________________ Igusios. Mano nuomone, tos'sus kambarius bėgiotų ir1
moterys dirbdavo sunkiauĮdulkes rankiotų), ir mote 
už vyras ir ant savo rankų riai reikėtų tik patogiai at 
turėdavo daug daugiau dar-įsisėdus guzikus spaudyti ir, 
tų, bet jos sugebėdavo vis-’elektrinius rietaisus iš

nu ir pa-.sivinų, icK-es uzieKiu ant skaudžiai^-1™0 neįstengia. . . . “Duokš
Ir vis dėl-lstalo, skalbiniai išsiskalbtų Įčia butelį,” girdi žemą bal-;,bv,;....... . c„iaVf„ ; lupo. « A . ? . RHūtys

O už ką tėvas tave lu- ST Aedda* V1SOS
(pasalinamos: garuojantis,

aš mėčiau Stipriai kvepiantis skystis 
įnešamas prie staliuko.vaikąs GINA SAVO ŠUNIUKĄ NUO ŠLUOTOS

Mažiukas 3 melą Dcnnis Kadlitz Detroite gina savo mažą 
šuniuką nuo mamos šluotos. Mama norėjo šuniuką nu
bausti už nesilaikymą švaros kambaryje, bet Dennis stojo 
visomis keturiomis šuniuką ginti ir gailiomis ašaromis 
rodo, kad ne tik šuniukui, bet ir jam bus skaudu, kada 
šluota bus paleista į darbą. . . .

ką atlikti tyliai, nereikalau
damos nei užuojautos, nei 
pagalbos. Negana to, jos 
sugebėdavo išauginti būriusjgau per Hieną, guzikus 
sveiku vaikų. Įspausdama.’

Senis Rūkas.
Amerikoje kas kita: vy

ras ir pečius kuria, ir balti
nius nuveža Į skalbyklą, ir 
maistą superka, ir net “di- 
šes sumazgoja,” o moterys 
kaip pavargusios, taip pa
vargusios. Vargšelės nusi
baigusios nuo darbų, nuolat 
negaluoja, serga prieš ište
kėdamos, serga ištekėjusios, 
serga “kritiško amžiaus” 
sulaukusios, atrodo, kad 
joms tenka pakelti tokią 
naštą, kuri tikrai persunki.
Todėl aš ir manau, kad mo
terys eina silpnyn. Kuo dau
giau jos turi lengvatų, tech
niškų Įrengimų ir atjaučian
čius vyrus, tuo daugiau jos 
nuvargsta ir skundžiasi. Jos 
tuos Įrengimus priima ne 
kaip pagalbą, bet kaip sa
vaime suprantamą dalyką; 
neįsivaizduoja, kad yra 
kraštų, kur moterims tenka

jungti ir įjungti, tai parėjęs 
iš darbo vyras išgirstų žmo
ną sakant: '“Oi kaip nuvar-

M1RT1ES SLĖNIS
Pietų Amerikoje, Andų 

kalnuose, net* Ji nuo Limos 
miesto (Peru valstybėj) yra 
slėnis, kuris turi keistą var
dą. Jis vadinasi Mirties 
Slėnis, ir vietiniai žmonės 
sako, kad jei kas saulei nu
sileidus slėnyje pasilieka, 
tas tikrai miršta. Netoli slė
nio vingiuojas geležinkelis, 
ir darbininkai, kurie prie jo 
dirba, užsispyrę reikalauja, 
kad po darbų kiekvieną va
karą juos išvežtų atgal, nes 
jie bijo naktį pasilikti prie 
slėnio.

Kas gi slėnyje taip gąs
dina žmones, kad jie bijo 
naktį net būti arti slėnio? 
Ne šmėklos ir ne vaiduok
liai davė slėniui tokį baisų

—Už tai, kad 
akmenis i mano seneli,—at-

kukčiodamas seni?

Kadetas Marion F. Meador, 
pirmuoju baigęs karo akade
miją (West Point). šypsosi 
su savo laiminga sužadėtine 
Nancy Morton. Kadetas ki
lęs iš Atlanta, Ga.

Kitą dieną paaiškėja kur- 
jozų: kažkoks vyras urani- 
jaus skiedinyje turėjo nau
jagimio priemaišų. Varg
šas fenomenas, tampomas 
po visas laboratorijas iki 
nustatoma, kad jo “urani- 
jus” buvo sumaišytas su 
kažkokios merginos. Ta
čiau tokiame judėjime ne
nuostabu, jei kas ir susi
maišė. . . .

Ir vėl spūstis prie durų.
Į Dabar tik vieni vyrai nusi- 
nuoginę iki Adomo kostiu
mo; jie daro gimnastiką— 
iškėlę rankas Į viršų, o su
puolę daktarai ieško SS 
ženklų. Tarpe sportuojan
čių vyrų maišosi gražios lat- 
vaitės—gailestingosios sese- 
Tys. Bet kokiems morali
niams principams nėra lai
ko—juk čia emigracija.

Sumanus lenkas veda 
Rentgeno (X-Ray) kabine
tą. Ten šviečiami plaučiai. 
Sakau “sumanus,” nes be 
biznio ir čia neapsieinama. 
Jei tavo sveiki plaučiai, 
sveikas dingęs, sausas ne
praeisi ! Dažniausiai svei
kuose plaučiuose atrasdavo

Knygų leidėjų pranešimu, 
Amerikoj per paskutiniuo
sius 3 metus lietuviškų kny-
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Iš Plataus Pasaulio
SOVIETŲ VIDAUS PASKOLA

Sovietų Rusija paskelbė naują 16 bilionų rublių vi
daus paskolą. Paskola vadinama laisvanorė, bet tikre
nybėje visi darbininkai ir tarnautojai yra verčiami pa
skolą "pasirašyti.” Darbininkams ir tarnautojams pa
skolos reikalui išskaitoma apie dviejų savaičių alga.

KOLOMBIJOS KARO STOVIS
Kolombijos vyriausybė paskelbė karo stovį ir už 

draudė visokius viešus susirinkimus. Karo stovis pa
skelbtas todėl, kad studentų riaušėse ir muštynėse su 
kariuomene buvo užmušta 15 žmonių. Valdžia sako,' 
kad "komunistai inspiravo” riaušes. Užmuštųjų tarpe ( 
yra 12 studentų, 1 kareivis ir 2 moterys.

BAZĖS VOKIETIJOJ

Amerikos kariuomenės vadovybė Vokietijoj skelbia,; 
kad visi kariškieji sandėliai ir kariškos bazės Į rytus nuo 
Reino upės Vokietijoj dabar yra perkelti į vakarus nuo 
tos upės. Sandėlių ir kariškųjų dirbtuvių perkėlimas 
padarytas saugumo sumetimais, kad priešas greitu puoli
mu jų neužimtų. ,

ARKLYS SUSTREIKAVO IR ATSISĖDO

Jaunųjų jojikų lenktynėse Anglijoje. Cheshire, vienas 
arklys užsinaravijo ir atsisakė šokti per tvorų. Jauniklio 
raitelio varomas arklys atsisėdo ir nė krust. Jaunas jo
jikas išliko nesužeistas.

į štai ir SLA 41 kuopa pas-mingai palaidota Waterbu-‘do Universiteto leidiny pa- 
kutinį susirinkimą sukvietė ry. [skelbti kelių metų kruopščių
ir tesusirinks tik rudenį? Kapinėse gražią kalbą tylimų duomenys, kurie ro- 
Susirinkimas Laisvės Varpo* pasakė žurnalistas H. Bla-;do,' kad Tarybų Sąjungoj

EGIPTAS VALOSI

Egipto kariška diktatūra nutarė padaryti dideli ap
sivalymą nuo komunistinių agitatorių ir Rusijos agentų. 
Vyriausybė pradėjo plačią propagandą prieš komunistus, 
kaipo "reakcijos, imperializmo ir sionizmo” agentus. 
Iki šioliai kova nrieš komunistus mažai tebuvo vedama.

KorespondencijoS

radijo pusvalandžiui pasky- zas. 
rė auką $25. Kuopos atsto-j 
vu Laisvės Varpe yra J. t 
Stundžia.

Klubo Gegužinė Į
Lietuvių Klubo gegužinei 

bus rugpiūčio 29 d. Tauti
niame Parke, Methuene.

Jie Mus Apleido
Šiais metais jau mirė šie 

Lietuvos Sūnų Draugijos’ 
nariai: Boleslovas Šatas, Jo
nas Aletečiūnas, Feliksas 
Jurkevičius ir valdybos na
rys Motiejus Zalanskas.

Ir Tarybos Skyrius 
Atostogaus

Neposėdžiaus vasarą ir 
Lietuvių Tarybos vietos sky-'t 
rius, jei, žinoma, nekils į 
koks nors netikėtas, bet la- r] 
bai svarbus, reikalas.

Paskutiniajame jo susi 
rinkime turėjome netikėtą jp 
staigmeną. Mūsų skyriaus d 
narių tarpe yra daug mote-!s 
rų. Daug jų atėjo ir į šį su- v 
sirinkimą, bet nešinos pil-'k 
nais krepšiais. Pirmininkas t:

EASTON, PA.

ČECHOSLOVAKIJA TEISIA

Iš Klubo Veiklos
Mūsų lietuviškas klubas 

šį tą veikia. Balandžio mė-
Čechų bolševikų teismas nuteisė kalėti aštuonius ir(nėšio gale narių susirinkime

žinti į klubą nariu ir tuo ji Stundžia vos spėjo baigti! 
įrodė, kad visi kaltinimai J susirinkimą, kai jos tuoj r 
prieš P. K. buvo iš piršto krepšius griebė į rankas ifį‘ 
išlaužti. Bet dabar vienas'Padėjo ant stalų dėti į vai-: 
iš klubo pareigūnų tą paša-.1'™8 gardumynus. Tada vy- 
ką vėl iškėlė. Ta proga na- rai pasirūpino, kas jiems la

biau prie širdies. Tokiu 
būdu po sėkmingo jx>sė- 
džio turėjome jaukų pobūvį.

liai klausia, kada bus atly
katalikų svietiški už jų tariamų priklausymų prie slaptos iškėlė sumanymų, ka.<*nuoMoliai^kuriuos "jie
------ dirbima .-Vatikano sąmoks|o„ intere.*^ „“ktabo^rSri^ ‘-ėjo per teismų gindami

vo gegužės 19 d., bet sprendimas tik • ! » < £,var_ savo, kaipo narių _ teises?

devynius metus du katalikų bažnyčios kunigus ir vienų klubo. pirmininkas W. L“-igjnti dviejų’ pašalintųjų na-

organizacijos ir uz 
suose. Teismas bu v 
dabar paskelbtas. Joną

Idą Martiną.
PAKISTANO ATSTOVĖ Pasalinti tai pasalinti, bet

uz ką? Su pašalinimais
Pakistanas yra pirmoji mahometonų šalis, kuri pa-'mūsų klubas nešykštauja, 

skyrė moterį, Mrs. Begum Liaųuat Ali Khan, savo amba-'bet visgi reikia žinoti už ką.
__ ~ /"Al.__u* • ty. x _ ••__ i____ i_ - __ >_  IVovioi nrooo bori iinmc

G aid nėr,

Jdaifiininkas iš savo uždar- 
tegali pirkti ne daugiau 

prieš 25 metus, kada 
darbininkų pajėgumas 

o tikrai menkas.

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Pascuag. Khode Islaud 

Adresas: State Sanatoriuro. 
Wallum Lake, Khode Islaud.

Astumas: nuo Providence—24 my- 
ios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 na., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

GREITA PAGALBA
Ar jūsų kojos dega, niežti, skau- 
? Vartok ZAI.B ir vėl šypsokis! 

ūp pat suminkština sauspūsles 
omus) ir nuospaudas. Septynios 
tingos vaistų dalys suteikia grei- 
pagalba. Pasiųsk $1 (C.O.D. ne- 

nčiami Prisiuntimų apmokant. 
Bridgef ield Drug Co. 

l)ept. 6, 461 Gregory St. 
Bridgeport. Conn.

šnuomuojamas Kambarys
idutinio amžiaus moteriai išnuo

mojamas kambarys gražioje vieto- 
Pageidauju, kad mokėtų siūti, 

rvenu viena ir norėčiau teisingos 
tvarkingos gyventojos. t24(

Mrs. M. Giider 
535 Park Avė.

Brooklyn 5, N. Y.

KTKALALJaME AGENTŲ
/idelė proga dėl moterų ir vyrų 
davinėjimui Deksnio mosčių. Tu- 

naudingų ir pelningų darbų, su 
atlyginimu. (28)

DEKEN'S PRODUCTS 
O. Box 666 Newark 1, N. J.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo dėdės, motinos bro- 

Jurino. Pirmo vardo nežinau, 
lęs nuo Raguvėlės, Panevėžio

Beje, susirinkimas įparei- ir H. N. Thayer baldų ben-'®Sner, Mass.. o^pask^f^ikėiTne- 
gojo visus narius per vasa-’drovės turės sumokėti prieš ?-inia .k.ur- . M.ano. Antaninaf J 1 i ... . buvo ištekėjusi uz Petro Simanavi-4 ----- I .... ...--- arba

(27>
Laikas būtų apie tai pagal-'13 sugalvoti ką nors nauja 4 metus atleistiems darbi- čiaus. Kas žinote apie Jurinų 
voti, nes grąžindami paša- rudens ^rengimui. Atsto-Įninkams atlyginimą už visą Jls pats jg’g? v’tkienė
lintuosius narius mūsų klu 
bo viršininkai pripažino, 
kad tie nariai buvo pašalin
ti be jokios priežasties, o

sadore Olandijai. Paskirtoji ambasadorė yra našlė bu-Į^ariai piasė, kad jiems ir jiems padaryti nuo-
vusio pirmojo Pakistano ministerių pirmininko. Maho-paaiškinta, už Ką tuos du< . • tu,.ptu <nažinti
metonų kraštuose moterys dar tik pradeda išsikovoti sau' direktorių reikia pašalinti. ' . »

vai, to nepamirškite.
Stonie

HEIMETTA, N. J.

J praeitą laiką. Taip nutarė 
federalinis apeliacijos teis
mas.

Byla tęsėsi nuo 1949 me-X rT 1 _ Į-. 1 • •tų. i aus tų u€nfifOVių ĮrnO-

65 Peabody St. 
Gardner, Mass.

APSIVEDIMAI

lygias teises.

KAS MUMS RAŠOMA

Jie juk yra narių rinkti ir 
nariai norėjo žinoti, kuo jie 
prasikalto. Bet pirmininkas 
kaltės nenurodė. Buvo nu
karta reikalą atidėti kitam 
susirinkimui. Susirinkimas

i

Senas Eastonietis.

LAWRENCE, MASS.

To Niekas Nesitikėjo

Niekas niekuomet negal-Yra ir Šitokia Nuomonė niau tikėjo, bet tokio paaiškini- buvo eana triukšmingas. • , , .. ,mo nėra ir visur kalbama. lygi S j VOJO. kad Sah kada n0,'s
Pinčukas tikrai būtų. I Kitas mitingas turėjo'būti toks didelis nedarbas.Kazys Boruta parašė “Balta- 

ragio Malūną," kuri literatūros
žinovai aukštai vertina, o štai . - . ,T v .. ... , Į žmones pasirodyti.J. Yanuska is Athol, Mass..

“Gėda su tokiomis pasakomis įvykti gegužės (May) 30 (L, 
bet dėl pono K. Strauko,

mums šitaip rašo:
“Niekad netikėjau, kad ‘Ke

leivio’ administracija atnaujin
tų kelių dešimčių ar net viso 
šimto metų žaizdą, kuri jau bu
vo apgijus. o kai kuriems visai 
užgijusi, tai yra klaidintų žmo
nes apie Pinčuką. Ką gi be
mokslis žmogus turi pagalvoti? 
Perskaitęs jis pasakys, kad Pin
čukas tikrai buvo. šiandien jau 
ir prakilnesnieji kunigai nebe
drįsta davatkoms pasakoti apie 
nebūtus pinčukus.

“Mes iš redakcijų ir knygų 
leidėjų norime pasimokyti ko 
nors geresnio, nenorime, kad 
mus mulkintų.

“Kad toj knygoj būtų bent 
pastaba, jog taip žmonės se-

Gaila su
mokėtų $2.50. Perskaitęs ją 
mečiau i krosnį, bijojau ir žmo-

Kas yra buvęs* Latvrence, 
tas matė, kokių gražių, di-

nai duoti skaityti, "ės Ukrai džiai BiržeIio 
bučiau gavęs žioplių, kad neži-

.1
nau, kur doleri leisti."

_  _ . - i -i , -i _ i Noriu susipažinti su Amerikos lie-Birželio 27 Bus Gegužinė nese kito streikas, kun or- tuvaitP. 24-» metų amžiaus. Aš
,T., . VT , n. iganizavo CIO unija. Ben-esu virš 30 _»"«% .ramaus būd?- s’-Vidurio \ew Jersev lie- I - , I , - - , . .zuungas. Susitiksim, pasimatysim,viuuno Aew .jei^ey drove dali darbininkų atlei- patiksi™,

tunų Nemuno Draugija bir- do c]o unija kreipėsj j 
zeho _7 d., 1 vai. po Plet4».darbo santykių komisiją.
Three Angles Grove rengia gį prijiažino, kad iki šiol

' i da!«ninkams atstovavusi ~ ISSJSi
.... menine pi 0^,1 ama. 'unija buvo darbdaviu vai-’** Bostono ar Broektono apylinkių.

doma ir kad darbininkai c. Geny
Mirė Ona F»7e,'ė,Vn2;!buvo atleisti tik dėl mėgini- 101BSton. Mas.

'mo organizuoti CIO unija. I—---------?-----------------------
------------ ! -r> j - a. . i Paieškau jryvenimo draugės, kurij Bendrove tą nutarimą ap- norėtų vasarą gyventi farmoj’e, o 

’žiemą Floridoje. Esu apie 60 metų 
ir turiu turtą $30,000 vertės. Norė
čiau, kad atsilieptu su turtu. (24> 

Elmer Brovvn 
Route 1

Di mandate, Mich.

Birželio < d. šiidies smū-jgj<un(j- Massachusetts auk- 
- - . ištikta mirė Stamford e, --- „ • _ toi<rn.,c

tas birželio1 pristatyta. Seniau jie visi;Conn gyvenusi Ona Kaza-1 t -u PnPazi.no>
• - 1 • Ivi-ibzv iur.ezr rii.i.z. t o bet a n 1 č ” • N-• - • • , ka(1 streikas buvo neteise-10 5 d. susi-,ruko juose dnbo tukstan- kauskaitėA ileisiene, eidamas , t , , nateko i fede-

mūsų klubo tvarkytojo Ii- dėlių dirbtuvių trobesių čia 
gos, buvo atidėtas g;»~^i;zJi

Anuomet knygnešiai ne 
šė knygas nebijodami Sibi-jme

rinkome. Ponas Straukas čiai darbininkų, o šiandien 
jau buvo pagijęs ir galėjo'juose amžina tyla, o kai ku- 
susirinkime dalyvauti, o be rie jų jau ir nugriauti, 
jo tai mes mitingų nedaro

, . . tas, bet byla pateko į fede-
(0 metus (gimė_ 18g me_,ia]inį apeliacijos teismą iri 
tais balandžio mėnesi).. ,'šis nutarė, kad bendrovė 

_ .. ejĮonė' buvo kilusi 1S fcaita ir kad ji turi atsilygin-
Čia yra milžiniški Amen-stambių Lietuvos dyannm-!ti gu atleistais darbininkais.
rv VA; cudnri rl f o r\_» L’U iv 7inAmu OllLlSta lon.'can Woolen bendrovės fab- kų ir, žinoma, auklėta len- _________________

ro, musų kaimo žmones jas Mitinge svarstėme dviejų’nkai. Jų didžiausia Wood- kiškoj, poniškoj dvasioj, bet j^Ąjp ‘ROJUJE’ ATRODO
pirko ir^ skaitė, norsuž tai direktorių pašalinimą. Svar-'nnll, seniausia VVashington, ji dar jauna būdama linko _____

stėme ir nutarėme juos pa- kurios dalis trobesių jau nu-‘prie paprastų žmonių, lietu- Komunistai vis giriami 
likti direktoriais, nes jokio'griauta. Dar gana nauji'vių, nejučiomis persiėmė jų milžiniškais laimėjimais 
jų prasikaltimo nei pnes-Ayermill pastatai ir visai dvasia ir Įsitraukė į jų dar-Stalinas iau n,.iaš da|]wd 
mūsų klubo konstituciją nei nauji Shavrsheen dirbtuvės.
prieš ką kitą niekas neįro- Visos jos jau senokai stovi

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. dė. J. Katinis Sr. ir E. Mar

tin lieka direktoriais
Remkit biznierius, kurie 

skelbiasi “Keleivyje.”

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS D ARPU S

Jei tamstoms reikia—
BTZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

be darbo.
Ilgiausia dirbo "VVood'vėliau

Dabar tarp narių vaikštojMill, bet nuo gegužės 21 d.Įninko, pirmojo Lietuvos at- 
visokių spėliojimų, kodėl jr jį uždaryta. Uždarė ir'stovo Amerikoj, ilgamečio 
klubo načalstva norėjo iš- Arlington dirbtuvę, kurioj Kauno burmistro, velionė 
mesti iš direktorių vietos du dirbo keli tūkstančiai dar-'buvo gera padėjėja visuose 
narių rinktus direktorius, bininkų, bet paskutiniuoju jo darbuose. Jų namai Vil- 

metu joje pradėjo dirbti ke-'niuje tapo nuolatinė slaptų;Bet, atrodo, kad visi spėlio
ja ir niekas tikrai nežino.

Bekalbant apie dviejų di
rektorių pašalinimą p. Shar- 
key (tas pats, kuris prisiekė 
“Laisvės” neplatinęs) užsi
minė ir apie ’keno tai pasi
grobtus bonus prieš 5 me
tus. Tai sena istorija, skai
tytojams jau žinoma. Plet- 
kai apie pasigautus bonus 
buvo paleisti tam, kad na
riai pašalintų iš pirmininko 
vietos ir iš narių P. K. Na
riai tada ir nutarė, bet kė
liau P. K. per teismą pri
vertė klubą grąžinti jam 
nario teises. Narių nieks 
net neklausė, pati klubo 
valdyba sutiko P. K. grą-

li žmonės.

apsivesim. Rašykit adresu: 
Br. Ramūnas 

6191 Cote St.. Luc. Apt. 407 
Montreal, Que., Canada. 

Paieškau gražios ir teisingos gy-

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

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nerviniu nega-. 1 • • • v J « • f J* 1 1 I UI III'/ II utį » imu ■ i'- Ą. **Stalinas jau prieš daugelį.iavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 

bą. Lptii calfP Vyil TarvKn (maistą nervams. Šios gyduolės kai-
Titpkpūid už Tnnn VitoiJ. U - ’ R . 1 ~ ‘ &ą'k**oja $5.00 svaras. Už $2.00 pri-
1. tekeju. 1 UZ .Jono V llei junoroj gyvenimas tapo siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25.

šio, tada jauno advokato, linksmesnis. ALEXANDER’S CO.
žinomo visuomeni-

'ir viešų susirinkimų vieta.
Daug darbininkų visose -Ji kartu su vyru sielojosi 

tose audimo dirbtuvėse yra mūsų bendrais reikalais ir 
dirbę po kelias dešimtisjdaug kur savo įnašą yra 
metų ir galų gale paliko be Įnešusi
darbo. Kas jiems daryli? 
Kitur darbo ieškoti jie jau 
seni, o pensijai gauti dar 
jauni. Tokių blogų laikų 
niekas mūsų nesitikėjo.

Baigėsi Susirinkimai
Seniau žiemą ir vasarą 

netrūko susirinkimų. Bet 
tas buvo, kai buvome jauni 
ir paslankūs. Dabar jau 
aptingome, ir vasarą į susi
rinkimus nebeiname. Nu
stojo todėl juos ir kviesti.

Velionė išaugino 2 sūnų 
ir 3 dukteris, kurių viena 
yra išvežta į Sibirą, o kiti 
gyvena Amerikoj. Iš jų 
Elena Devenienė čia reiškia
si žymia darbuotoja ne tik 
lietuvių tarpe, bet garbin
gai juos atstovauja ir tarp
tautinėse organizacijose.

Birželio 10 d. velionė, da
lyvaujant gausiam giminių, 
draugų ir pažįstamų būriui 
iš artimesnės apylinkės ir iš 
tolimesnių vietovių, iškil-

• tt 414 Bread«avNesenai garsaus Harvar- South 27/Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBCS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amen’/oje, 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. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

t

PnPazi.no


Puslapis Aštuntas

Vietines Žinios
Nesilpnėja?NEPASITRAUKSIME,

KOL LAIMĖSIMI

l LDD 21 KUOPOS 
- MITINGAS BIRŽELIO 20

KELEIVIS, SO. BOSTON
KRUPAVIČIŲ PRIĖMĖ

GUBERNATORIUS
MALONIOS DIENOS 

TĖVAMS IR VAIKAMS
Naujas Gydytojas

Nr. 24, Birželio 16, 1954
LIETUVIŲ MELODIJOS 

VALANDA 
Populiariilcos Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nuo 11 

iki 11:30 iš stoties WH1L, 1430 
klc.

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

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

»jąaeeKsagK3ffiaaiggBmagįftJlli" I1'111

Stasys Jasaitis, dr. Domo 
Jasaičio, žinomo Lietuvoje 
gydytojo ir visuomeninin
ko, dabar dirbančio Tam
pa, Fla., džiovininkų sana
torijoje, sūnus, baigė Bos
tono universiteto medicinos 
skylių ir gavo diplomą. At
likęs vienų metų praktiką 
ligoninėj, jis galės verstis 
privatine gydytojo prakti
ka.

suose, neabejotinai rastume Jasaitis pradėjo medici-jŠ 
daug daugiau lietuviškai j nos mokslą Vokietijoje irj | 
skambančių. J bus, rodos, vienintelis iš:

--------------------------- jnaujųjų ateivių, kuriam pa-

Ir šiemet šiomis dienomis 
daug kas baigė tą ar kitą 
mokyklą. Tuo džiaugiasi 
baigusieji, džiaugiasi ir jų 
tėvai.

i Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopos eilinis 
'susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio (June) 20 d., 
j 3 vai. po pietų, Piliečių 
'Draugijos patalpose, Broad- 
į\vay ir E gatvių kampe, So. 
Bostone.

Garbės konsulo Shallnos 
rūpesčiu Massachusetts gu
bernatorius Herter birželio 
15 d. priėmė Vliko pirmi
ninką prel. Krupvačių. Ta
proga pirmininkas painfor-j Skaitydamas paskelbtus 
mavo gubernatorių apie ko- baigusiųjų sąrašus, randi 
munistų kankinamą Lietu-juose nemaža ir lietuviškų 
vą. ‘pavardžių. Jei tėvai savo

Delegacijoje -dalyvavo lietuviškų pavardžių nebū- 
pianesimai kons Shallna, prel. Juras ir tų iškraipę, tai tuose sąra-

•nitai, . užvirus pradedalauko nepasi ...... . /, . - • jkti, žodžiu. viskas taip laimėsime— ....... ‘.i
ai .-v-.- - • ngta, kad seimininkeitoks turi būti musu pasiry-" . ,, . . 1, lt~ <tu eikvoti kuo mažiauzimas,—baigė savo kalba . , ..................i at t- “u ir laiko valgiui išvirti, vilko pirm. prel. M. Kru-* , ,, •... T V. .i - bekalbėti apie dulkiupavienis L. Bendruomenes,*,. , . . 1 , ,, *L . , . v- - io*bli, kuris visas dulkesBostono skvnaus birželio 13 .* . ,, .. J . ... ena ir kuriam vanotid. suruoštame prieš 13 me-. .,, . , . ... . -ia tik paspausti guzikąt j i vykusios basios trage- £
dijos minėjime, kalbėtojas .. *......Y ... , , - . ; esimt metų jokia seimipabrėžė, kad musu tautos . . 7 J ,r . * - ;e nesvajojo, kad kadanaikinimas tebetęsiamas, 
todėl mes turime branginti 
kiekvieną lietuvį, turime 
rauti mūsų tarpe Įsigalinčią 
emigracinę bacilą, sklei
džiančią nereikalingą ne
santaiką. Mes esame čia ne£ai vyras grįžta namo, 
tam, kad galėtume savo kai-Jažnai randa žmoną nu
lį išgelbėti, geriau gyventi,rusią, piktą, dejuojan- 
bet tam, kad kovotume už kad darbų neatlieka, 
Lietuvos išlaisvinimą ir lie- labai nuvargusi, kad jai 
tuvybės išlaikymą. Kova.as skauda, žodžiu, sun- 
turi būti organizuota. Tu- darbas tas šeimininka
vime politinę vadovybę—as. ypač Amerikoje sun- 
Vliką, bet būtina turėti it. kur tiek visokių tech-i 
kultūrinę vadovybę. Takų įrengimų ir prietaisų, 
organizuojama Bendruomel moteris \ien į juos žiū- 
nė. Ragino visus vadovausima pavargsta! 
tis šūkiu: pirma Lietuvos - - - - 1
reikalai, vėliau asmeniniai 
linkėjo nepalūžti kovoje, 
nenustoti vilties.

—Iš kovos 
trauksime, kol Visi nariai kviečiami 

lyvauti. Bus 
apie 
metų

da-

pauaos atgavimo o0;v Izbickas. 
sukaEties minejimą,|

tą I at dieną įvykusį kuopos!Palikrinkite Sivo Pi,uiim 
pavasarini banketą ir kiti j _____

lešimt metų jokia šeimi- 
>jo,

ji turės toki prietaisą, 
padės jai nugalėti jos 

įausią priešą—dulkes,
ugalėti be jokio vargo! 
iau kas iš to?

Vliko pirmininko kalba

prisimenu, kaip mano 
’iystėj moterys dirbo 

lavoje. Baltiniams skalb- 
neturėjo jokių mašinų.

l-bdavo *buvo palydėta gausiais plo-D rot. Biržiška Dalyvavo

dar

einamieji reikalai 
mi. Nauji 

„bus priimami
į ginami nepamiršti paraginti 
įsavo draugus, kūne dar nė- 

a 21 kuopos nariais, į ją
stoti.

svarsto-. . A . | Džiova išgvdoma, jei jinariai taip pat|,aiku pastebė;a. j, pa<la. 
i. į^i šiuo i a- galima peršvietus plau

čius Rentgeno spinduliais.

Atsiimkite Laimėjimus

šia 
4 ist

I
Kuopos Valdyba.

Laisvės Diena Netrukus 
Išauš Anapus Vandenyno

* Sakoma gubernatoriaus 
proklamacijoje, kuri birže
lio 14 d. buvo paskelbta ir 
per vieną didžiųjų Bostono 
radijo stočių. Jos tekstas 
yra “Keleivio” paskutinia
jame numery. Ta proga 
duota ir daugiau informaci
jų amerikiečiams apie Pa
baltijį. Iš kitos radijo sto
jęs buvo duodamas estų, 

,latvių ir lietuvių menininkų 
koncertas.

Vileišienės Laidotuvėse Pagirtina Amerikos
Ibaltiečių Draugija, kad

Dar nevisi atsiėmė San
daros birželio 6 d. geguži- _______

(nėj laimėtas dovanas. Lai-I
Šiuo metu So. Bostono mėjo: Nr. 002450 Jurgio'LIETUVOS 

gyventojai turi gerą progą'Jurėno duktė JAV boną 
persišviesti. Birželio 14, 15 $50, Nr. 002493 Scott Bell, 
ir 16 d. nuo 9 iki 12 vai. ‘ 27 Vorald Rd., Medfield, 
prieš pietus ir nuo 1 iki 5 JAV boną $25, Nr. 000209 
vai. ir birželio 18 d. nuo pavardė nežinoma grynais 
12 iki 4 ir nuo 5 iki 8 vai. pinigais $15, Nr. 002816 A. 
vakaro prie The South Bos- Salasevičius, 27 Infild St., 
ton Savings Bank, 460 Worcester, grynais pinigais 
Broadvvay. stovės Rentge- $10, Nr. 000152 pavardė ne- 
no automobilius ir čia bus žinoma grynais pinigais $5. 
peršviečiami visi, kas tik J Kreiptis į Joseph Leki, 7

vyko įstoti į Amerikos uni
versitetą ir čia baigti medi
ciną.

AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5561

norės. •St. Marks 
24, Mass.

Rd., Dorchester RADIO PROGRAMA

Baigė Kolegiją

O. Andriušytė ir Z. Za-

Lietuvių Protestantų Žiniai

Sekmadieni. 1954 metu birže
lio 20 d., 2 vai. po pietų. 85 W. 

rankaitė, pastai oji gabi dra-tyeWĮOn st., Bostone, First Lu-
mos sambūrio narė, baigė.thern Church bažnyčioje bus 

Bostono ir apylinkės lietuviams 
protestantams laikomos pasku
tinės prieš vasaros atostogas 
pamaldos, kurias laikys Dr. P. 
Dagys. Visi protestantai malo-

kolegiją.
Kapočiūtė, Lietuvių En- 

Pa- ciklopedijos leidėjo duktė, 
ji'baigė aukštesniąją mokyk

Prof. Vaclovas Biržiška pasirūpino ir amerikiečiams'lą. Iš kelių dešimčių bai- niai kviečiami atsilankyti.
ketvirtadieni dalv- priminti mūsų bendrą tra-'gusiųjų ji buvo viena pir-Į Bostono Lietuvių Protestantupraeitą 

vavo Onos Vileišienės 
dotuvėse AVaterbury.

* rlai- geaiją. mųjų. Susivienijimo Valdyba.

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

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

Steponas Minkus.

Baigė 5 Mokslo Metus

jimais.
Garbės konsulas adv.

Shallna, pasveikinęs Vliko 
pirmininką, priminė didelį 
reikalą informuoti Ameri
kos žmones apie mūsų kan
čias, nes jie ir šiandien 
maža apie tai težino.

Priimta protesto rezoliu
cija. padėka Amerikos vy
riausybei, kongresmonams 
Kerstenui, Martinui, senato 
riui Kennedy, Massachu
setts gubernatoriui.

Meninę dali atliko solistė 
St. Daugėlienė. Alg. Gus
taitis, smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas, muz. J. Kačinskas 
ir muz. J. Gaidelio vado
vaujamas vyrų horas.

Pažymėtina, kad meninės 
dalies programa šį kartą 
buvo ypatingai gerai parink
ta ir gražiai išpildyta.

Aukų Vasario 16 gimna- svarbų mūsų tautai darbą! 
ziiai ir vietos šeštadieninei

Bostono šeštadieninė mo
kykla baigė penktuosius 
mokslo metus birželio 12 d. 
iškilmingu aktu. Mokyklai 
vadovauja K. Mockus. Mo
kyklą lankė 156 mokiniai, 
iš jų į aukštesnes klases nu
kelta 137.

Pabaigtuvių programa bu
vo įvairi: mokiniai dėklą-j 
mavo, dainavo (paruošė Iz.: 
Vasyliūnas i, šoko < paruošti | 
Ivaškienės), grojo smuiku.! 
čelo, skambino pianu.

I Mokvkla dirba labai | 
b

mokyklai surinkta $360. 
Minėjimui vadovavo V.

Izbickas.
Šis minėjimas sutraukė 

net kelis išmtus bostoniečių.

Devenytė Baigė Kolegiją

Providence kolegiją (so
ciologijos skyrių) baigė D. 
Devenytė, Balfo vicepirmi
ninkės Devenienės duktė.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

St.. East Bridgewater, Mass.. on Route
Įvairiausi Gėrimai—Pizza

Ideali Vieta žuvininkams

Main
Skanūs Valgiai

106

Šokiams groja orkestrą trečiadieniais, penktadieniais ir 
: estadieniais—didžiausia apylinkėj šokiu svetainė. Tinkama 
vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl susitarimo 
telefonuokit: BRidgewater 855. .Plačiau klausykit WBET 

radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P..M.

sac-rsv^š.

■j .z

Ar jūs pastebėjote, kaip mūsų valstija 
“išsipūtė" per paskutinius aštuonius metus? 
Beveik visur, kur tik žiūrite, matot naujus 
namus, naują pramonę. įvairius viešuosius 
pagerinimus.

įdomus dalykas apie “pūtimąsi” 
yra tas. kad kai viena sritis auga. 
Telefono Kompanija turi augti kar
tu su ja. kad patenkinus padidėjusį 
telefono patarnavimo pareikalavimą. 
Ir, vaje kaip Massachusetts paaugo!

Reikalingos LZVl
a. t - ._______ivioierys

Viena moteris reikalinga prie 
namu darbo, o kita. su slaugės 
patyrimu, prie senelių ir ligo
nių. Kreiptis: Dr. D. Pilka. 
546 Broadway, South Boston, 
Mass.

PARDUODU FORNIšlUS
Parduodu keturių kambarių 

baldus (fornišius)—visi geram 
stovyje. Yra šaldytuvas, skal
bimo mašina, televizija ir tt. 
Kam tokie baldai reikalingi, 
parduosiu už prieinamą kainą. 
Kreiptis: (24)

171 Bowen St., So. Boston, 
Mass., antros lubos.

Atsilankykit susipažinti.
Alfonsas Steckis, Povilas

Maloniai kviečia savininkai:
Lapenas .Ir., Petras Peldžius

STATYBA PRIEŠ AKIS
Todėl ir mes statėme, kad galėtume kartu 

eiti. Mes pastatėme naują centralinį ofisą, 
ištiesėme šimtus tūkstančių mylių naujų 
vielų, pastatėme tūkstančius naujų stulpų, 
pasamdėme šimtus naujų tarnautojų ir at
likome galybę smulkmenų, kurios eina kartu 
su padidėjusiu aptarnavimu.

Ir mokėjome už tai irgi. Nuo 1945 iki 
1953 metų mes išleidome $301.000.000 Mas- 
sachusettse vien už statybą. Ir mes mano
me dar išleisti $52,000,000 statybai 1951 
metais.

Taip. duoti gerą telefono aptarnavimą, 
kokio jūs lankiate. yra didelis ir išlaidus 
darbas. liet tai yra mūsų darbas ir jūs 
galite būti tikri, kad telefono vyrai ir mote
rys dirbs užsispyrusiai ir be atvangos . . . 
kad mūsų valstija turėtų gerą telefono ap 
tarnavimą, kokio jai reikia.

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

ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4024

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l'pham’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

: tu. • ‘A
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moor<* Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

W»iįf Re X byry. Masą.
Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

Išnuomuojami Kambariai
Karmoje, gražioje vietoje, netoli 

miesto. išnuomuojami mebliuoti 
tfurnished) kambariai. Daugiau in
formacijų laišku. Rašyti: 

John Katunas 
Route 9

Westboro, Mass.

(28)

LAISVĖS VARPAS
r.i

^osooaisoooeeiooooooeeeoeec^
' Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

asoooeooeoooeeeeoeeooeoeeef
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Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Y ėdė jas—P. V Išč IMS 

31 Bunker Avenue 
Broekton 4. Mass.

Tel/ Brockton 8-1159 R

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.

Puiki Vieta Gegužinėms, Parengimams
Pono Rožėno farmoje. Raynham. Mass., prie gražaus 

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

Mr. F. Rožėnas. 188 No. Main St., Raynham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

Seeeeeoooooosooococoe

DIDESNIEJI STATYBOS PROJEKTAI 
RYTINIAME MASSACHl SETTS

Nauji pastatai sekamose vietovėse yra suplanuoti, statomi ar jau pastatyti dėl 
greito ir patogaus telefono aptarnavimo:
Arlington. Ilarnstahle. Carver. Coneord. Dighton, I.exington, Mattapoisett. 

Medfield. Medway. Millis. Natiek, No. Rochester. Randolph. Reboboth. 
Roslindale. Rowley. Sudhiirv, AVavland. Westport. H'rentham, Weymouth. 

Virš to. platūs įrengimu įtai-vmai pagerinimui užmiesčio ir vietinio praplėsto
telefono aptarnavimo yra daromi:

Kali River. Haverhill. Lawrence. Io»ell, New Bedford. Newton

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

Pigiai Parduodu Krautuvę
Cambridge parduodu mėsos krau

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

tų. I>arbo yra vyrui ir moteriai. 
Pajamų per savaitę $800. Rendos 
per mėnesį $30. Vienas kambarys 
laisvas gyventi. Kaina tik $2,500. 
Skambinkit: El.iot 4-3783 arba

574 Cam bridže St., 
Cambridge, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Vigais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskaa 
295 Silver Street

South Boston 27,




