
KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS: 

Amerikoje, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje. .>4.00 

KELEIVIS
636 Bro*dw*y, So. Boston 27.

NO. 25 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

KELEIVIS
THE TPAVE1 F T? ------------------ ----- ' - LITHUANIAN WEEKLY

SOUTH BOSTON, MASS., BIRŽELIO (JUNE) 23, 1954 
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

.a i.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Repre*ents over 75,000 LithuaniMM in 
New England and about 1,000,000 

in the United States 

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Atskiro Numerio 
Kaina 10 Centų

49 METAI

Jungtinės Tautos Nutarė Daryt 
Paliaubas Gvatemaloje

Sukilimas Gvatemaloje Prasidėjo Birželio 18 Dieną;
Gvatemala Pasiskundė Jungtinių Tautų Organiza

cijai, kuri Nutarė, kad Ten Būtų Padarytos Ka
ro Paliaubos; Sukilėliai, Rodos, Neturi Jė

gų Ginklais Nuversti Vyriausybę

Birželio 18 d. Gvatema- Pr<UlCUZU Valdžios
loj prasidėjo pilietinis ka
ras. Kiek galima spėti iš 
spaudos pranešimų, karas 
prasidėjo politiniams emi 
gruntams iš Hondūras įsi 
veržus i Gvatemalos terito
riją. Karas prasidėjo bom
bardavimu Gvatemaios alie
jaus sandėlių. Bombarda-

Vadas Patvirtintas
Prancūzijos parlamentas 

419 balsų prieš 47 patvirti 
no ministerių pinnininko 

i vietai Pien e Mendės-
France.

PREZIDENTAS TARP SĄJUNGININKŲ KARO VADŲ

Prezidentas D. D. Eisenhower priėmė Baltajame Name septiniu valstybių karo va
dus, kurie VVashingtone tarėsi, ką galima būtu daryti Indokinijai gelbėti. Pasitarime 
dalyvavo Amerikos, Anglijos, Prancūzijos, Naujosios Zelandijos. Australijos. Filipinų 
ir Thailando karo vadai. Kas pasitarimuose buvo nutarta viešai neskelbiama.

Diplomatų Derybos Persikelia 
I Amerikos Sostinę

Visi Aukštieji Delegatai Išvažinėjo iš Ženevos; Pasaulis 
Laukia, Ką Sutarė Wasbingtonas ir Londonas Šios 

Savaitės Gale; Korėjos Derybos Ženevoj Nepa
sisekė; Indokinijos “Taiką” Svarsto Karo 

Ekspertai

Šen. Lehman Prieš 
Senatorių McCarthy

Savo klaboje P. Mendės-
vo~ juos "lėktuvai .'.‘TN?0
užsienių. Greit po to pra
sidėjo kautynės tarp suki
lėlių ir Gvatemalos apsau
gos jėgų Puertos Bailios ir 
San Jose miestuose. Kau
tynės persimetė i kitas vie

d. padalyti karo paliaubas 
su anamitų bolševikais In
dokinijoj, arba trauktis iš 
savo vietos. Kartu jis iki 
liepos 20 žadėjo paruošti 

_ planą Prancūzijos ūkiui

Amerika Mažina
Savo Armiją

'Kinija Atsiunčia 
Londonan Atstovą

tas. Sukilimui Gvatemaloj ^Printiužimti aiški« P?' 
vadovauja pulk. Carlos da sutarties apie
Castillo Aunas, kuris buvo I “Europos annijos” patvir-
seniau pabėgęs i Hondūras. 

Pranešimai skelbė, kad
tinimą. ,

Komunistų atstovai parla-
sukilėlių esą -nuo 300 iki "’entJe Padavė »5 balsus už 

Mendės-France.5,000,” bet iš vėlesnių žinių
atvnrln Lr ori avi vuu, rkcivt

VlllC! 
vuc

tiLrna Lrrvli
šimtai.

Kaip tik politiniai emi
grantai įsiveržė i Gvatema
los teritoriją tos šalies vy
riausybė kreipėsi į Jungti
nių Jautų organizaciją pra
šydama sulaikyti “invazi-1 
ją.” Gvatemala skundžia-! 
si, kad įsiveržėlių tarpe esą!

vo kalboje jų balsus atme
tė, kaipo priešo balsus. Bet 
ir be komunistų balsų jis 
gavo daugumą viso parla
mento narių balsų.

DEMONSTRUOJA
SAVO ORO PAJĖGAS

Senatas patvirtino kariš
kų išlaidų biudžetą ateinan-

McCarthy Ginčas 
Baigtas Aiškinti

Po 36 dienų tyrinėjimo 
Anglija pripažino komunis- senato pakomisija baigė aiš- 
.............. .. " * - h- - . • McCarthy

Jau keturi metai, kaip

tiems metams (nuo liepos tinės Kinijos vyriausybę?kinti senatoriaus
1 iki birželio 30, 1955 m.)(bet Kinija iki šiol dar neturi’ira rmijos ginčą 
sumoje 29,211,584,486 d o-savo atstovybės Londone, rius Potter, republikonas iš 
lerių, arba penkis su puse Dabar sutarta, kad komu- Michigan, pirmas pasiūlė, 
bilionus dolerių mažiau, ne-'nistinė Kinija atsiųs į Lon-kad pakomisija pavestų jus- 

doną savo atstovą ir kartu ticijos departamentui aiš- 
į Londoną atvyks komunis- kinti, kas iš liudininkų bus

gu šiais metais išleidžiama 
Bet jis sa- jęai-Q

Sovietų Rusija birželio 20 
Hondūras, Kubos ir kitu ša-jd; suruosė karo aviacijos 
lių piliečių. ‘ die"« ir u P’oga

Jungtinių Tautų saugumo
taryba birželio 20 d. nutarė, 
kad Gvatemaloj tuoj pat 
būtų padarytos karo paliau
bos. Prieš tai kelios Pietų 
Amerikos vyriausybės siūlė, 
kad reikalas būtų pavestas 
Amerikos valstybių organi
zacijai spręsti, bet Sovietų 
Sąjunga tą pasiūlymą ve ta-j 
vo. Tai buvo 60-tas rusų' 
veto Jungtinių Tautų orga-! 
nizacijoj.

Pagal Gvatemalos prane
šimą šį pirmadienį sukilė
liai turi užėmę miestus Mo
rales, Bananera ir Esąuipu- 
las. Kautynės eina įvairio
se vietose. Jungtinių Tautų 
organizacija dabar bandys 
sulaikyti kautynes ir nuties
ti demarkacijos liniją tarp 
sukilėlių ir Gvatemalos karo 
pajėgų.

Sukilimo likimas grei
čiausia pareis nuo to, ar 
Gvatemalos kariuomenė liks 
ištikima bolševikuojančiai 
šalies vyriausybei, ar gal ji 
visa, ar jos dalis, persimes 
į sukilėlių pusę. '

'dieną” ir ta proga rodė ir 
Svetimtaučiams didelę savo 
oro pajėgų demonstraciją, 
kuri vyko prie Maskvos, 
Tušino aerodrome. Sovie
tai pademonstravo savo 
naujausius lėktuvus, kurie 
nustebino specialistus savo 
įvairumu ir moderniškumu.

KALTINA 
DĖL

AMERIKĄ
GVATEMALOS

Bolševikų propaganda vi
su smarkumu puola Ameri
ką, kad ji sukursčiusi Gva
temalos sukilimą ir tuo bū
du norėjusi pašalinti tos ša-

pajegoms.
Demokratai senate bandė 

kariškų išlaidų mažinimą 
sulaikyti, bet dauguma pa
sisakė už kariškų išlaidų 
mažinimą, nes pati vyriau
sybė siūlė sumažinti karo 
pajėgas. Daugiausiai su
mažinta išlaidų aiTnijos iš
laikymui. Amerikos armi
ja ateinančiais metais bus 
sumažinta puo 20 iki 17 di
vizijų. Išlaidos armijai iš
laikyti sumažinamos 5 bi
lionus 300 milionų dolerių. 
Išlaidos karo aviacijai su
mažinamos 185 milionus 
dolerių. Tik karo laivynui 
išlaidos trupučiuką padidi
namos.

Aiškina Liūdną
Hoffmano Palikimą

Senato-

tinės Kimios nrpkvhns eks- davės mplaodntnig ’jaiodv- 
pertai tartis dėl prekių mai- mus po priesaika ir, be to, 
nų. tas senatorius siūlė, kad se-

Anglų darbiečių delegaci- natoriaus McCarthy ir ar- 
ja iš 8 žmonių išvyks i Ki- mijos sekretoriaus bendra- 
niją susipažinti su komunis- darbiai, kurie liudijo pako- 
tų “atsiekimais” rugpiūčio misijoj, būtų atleisti iš dar- 
9 d. bo.

-------------------------- Per 36 tyrinėjimo die-
Amerika Kratus nas senat0 pakomisija iš-

r i ~ • klausė 2,000,000 žodžių liu-
LaiVUS Juroje Gijimų 22 įvairių liudinin-

~ , kų. Svarbiausieji liudinin-
_ Amerikos vyriausybė krei- kaį buvo armijos sekreto- 

pėsi į visas laisvojo pašau- rjus j? stevens, jo teisių pa 
lio valstybes prašydama su- tarėjas John Adams> sena.
laikyti ginklų gabenimą į torius McCarthy, jo bendra 
Gvatemalą, kur bolševikuo- darbiai adv Cohn ir F 
janti vyriausybė paskubo- ęaiT Pakomisijos rapor- 
mis daro pasiruošimus pi- tas bus paskelbtas vėliau.
lietiniam karui. Amerikos _________________

kad visos r» i * * •
leisti u-A.Žada Kuosti

! vyriausybėjVjuaucjuv prašo, 
valstybės sutiktų

Buvęs New Jersey repub
likonas gubernatorius Har- 

‘old Hoffman mirė birželio
lies vyriausybę. Bolševikų 14 d. Jis paliko laišką sa- 
propaganda randa nemažai ivo dukteriai, kuriame prisi- 
atgarsio ir kai kuriuose Pie- pažino pavogęs jau senai iš 

! vieno South Amboy banko 
300,000 dolerių.

Po jo mirties betgi pasi
rodė, kad jis buvo pavogęs 
ir iš valstijos darbo invali
dų fondo irgi apie 300,000 
dolerių, o dabar aiškėja, 

Npw Yorko Rad tas politikierius yra pri- 
Thomas E.idal«s ir dau«iau visokių

tų ir Centro Amerikos kraš- 
tuose, kur irgi daug kas 

'įtaria, kad Amerika parūpi
no sukilėliams ginklų.

GUB. THOMAS DEWEY 
NEBUS KANDIDATAS

Populiarus
gubernatorius ---------, — , ~ ............. ,
Deuey, iš dviejų karių bu-lzbltkM, Pavyzdžiui, jis bu

pa
tikrinti savo laivus, plau
kiančius į Gvatemalos uos
tus, ar jie negabena ginklų 
tai valstybei.

Laivų kratymui jūrose gal

3,000,000 Rezervą

TRUMANAS SERGA

Buvęs prezidentas Harry 
S’. Truman birželio 20 d. 
staigiai susirgo. Jis nuga
bentas į Kansas City ligo
ninę, kur jam padaryta pūs
lės operacija. Ligonis po 
operacijos jaučiasi gerai 
Nesenai
nėjo savo

vęs republikonų kandidatas 
prezidento vietai, šį rudenį 
žada nebestatyti savo kan
didatūros į gubernatoriaus 
vietą. Jis siūlo į savo vie
tą statyti senatoriaus įves 
kandidatūrą.

Senatorius Lester C. Hunt, 
demokratas iš Wyoming, 
birželio 19 d. nusižudė savo 

H. S. Truman mi- ofise Washingtone. Spėja- 
70 metų amžiausĮma, kad jis paleido į save

sukaktuves. Jšūvi dėl nesveikatos.

vo padaręs sutartį su vienu 
statybininku mokėti jam 
už tam tikrą žemę 931,500 
dolerių, kuomet ta žemė tė
ra verta tiktai 300,000 dole
rių. Panašių šunybių tas 
buvęs gubernatorius ir ėjęs 
įvairias kitas valstijos par
eigas žmogus paliko ir dau
giau. Dabar New Jersey 
vyriausybė atsidėjusi ieško 
“Hoffmano palikimo” ir 
kasdien atranda vis naujų 

{šunybių.

Šį penktadienį į Wash-
ingtoną atvyksta Anglijos

!premjeras W. Churchill ir
„ x ~ . užsienių reikalų ministerisSenatonus H Lehman,!A Ede^ Washin^one bu3

demokratas is New Yorko, |bandoma surasti abiem 
įskėlė reikalavimą senate,'lim bendra litika sant 
kad senatorius McCarthy kiuose gu komunistiniu 
butų pasalintas is pirmiinn.isau|iu Azjjoje Derybose 
ko vietos senato pakomisi- bug Iiestas ir Indokinijos 
jose Panašų reikalavimą klausimas.
įskėlė ir republikonas sena-1 m ,
torius R. Flanders iš Ve.-', Tu?.,tan,u ž™evoje dery- 
monto. Flanders ir Leh-boa de' Ko,eJos su/ienijimo 
mano pasiūlymai perduoti .nut™ko-,nes n.^a.I,ma b“vo
senato “Rules Committee,”!PT JT, s“sdanmo-°.de- 

rybos dėl Indokinijos taikos 
perduotos kariškiems eks-kurio pirmininku yra sen.i 

Jenner, šen. McCarthy arti
mas prietelius. Todėl abe
jojama, ar senatas nutars 
ką nors prieš šen. McCar
thy. Šen. Flanders sako, 
kad jis vėliau tą klausimą 
vėl pakels, jei senatas nie
ko nedalys senatoriaus Mc
Carthy reikale.

Sovietai Vetavo
Thailando Prašymą
Thailandas (Siamas) pra

šė Jungtinių Tautų saugumo 
taiybą paskirti priežiūros 
komisiją, kuri dabotų 
Thailando ir Indokinijos 
pasienį, kad komunistų 
“partizanai” nesiveržtų 
Indokinijos į tą kraštą.

Devyni saugumo ’tarybos'nuo bolševikų antplūdžio.
nariai pritarė tam prašymui ■ -------------------------
ir nutarė skirti _ priežiūros'AR McCATHY MUŠA

pertams, kurie iki liepos 12 
d. išduos raportą, ką jie su
tarė dėl karo paliaubų lini
jos nutiesimo.

Prancūzijos naujoji vy
riausybė, vedama P. Men- 
dės-Erance, yra nusistačiu
si iki liepos 20 d. pasiekti 
karo paliaubų Indokinijoj, 
bet ar tas jai pasiseks, pasi
rodys tik vėliau. Daug kas 
spėja, kad prancūzai gali 
tik kapituliuoti prieš bolše
vikus, o ne išsiderėti priim
tinas sąlygas.

Laukiama, kad nuo 
Washingtono pasitarimų 
gali pareiti ir Indokinijos 

išlikimas, ypač jei čia būtų 
sutarta gelbėti Indokiniją

komisiją, bet Sovietų Rusija 
balsavo prieš ir “vetavo” tą 
nutarimą. Lebanonas susi
laikė balsavime.

Amerika ir kitos valsty-

ŽĖMIAU JUOSTOS?

Krašto gynimo sekreto
riaus padėjėjas H. Struve

Krašto gynimo departa
mentas skelbia planą, pa- pravestas 

kurį Amerika nori pa
taikos metu reikalingas kitų ruošti tris milionus kariškai 
valstybių sutikimas. Bet miklintų vyrų, kaipo šalies 
valstybės departamentas karišką ‘ rezervą. Pagal tą 
neabejoja, kad toks sutiki- planą jauni vyrai būtų draf- 
mas bus gautas ir visi laivai, tuojami i karo tarnybą ir 
kurie tik plaukia į Gvate- j priverstino kariško lavi- 
malą, bus tikrinami, kad nimo pareigas. Kariškas 

lavinimas tęstųsi 4 ar 6 mė
nesius.

jie negabentų ginklų.

KVIEČIŲ SĖJAMAS
PLOTAS MAŽINAMAS

Žemės ūkio 
tas skelbia, kad šiais metais 
kviečiais užsėtas plotas tu
rės būti sumažintas 11G, 
kad tuo būdu sumažinus 
kviečių atsargas valstybės 
rankose. Be to, vyriausybė 
siūlo, kad farmeriams, ku
rie nesilaiko nustatyto sėja-

Toki planą pereitų metų 
gale prezidentui buvo pa-

departamen-fiekusi specialinė komisija, 
kuri svarstė klausimą, kaip 
užtikrinti krašto gynimui 
užtenkamą skaičių kariškai 
išlavintu vyru.

, _ , , , . a ,7 . Hensel, kuri šen. McCarthybes dabar nutarė tų klausi- ka|tino, kad jfe sugalvojęs
visą armijos kaltinimą prieš 
senatorių, sekmadienį pa

siskelbė, kad senatorius Mc
Carthy jam siūlė savo kalti
nimus atšaukti, bet jis norė
jo tą padaryti tokiu būdu, 
kad jis atrodytų “visiškas 

AMei Al ME-i cic kvailys” (damn fool). Kar-
KRATYT ęfvn I AIVII tU H‘ S* Hensel SaR°’ Ra(l 
KRATYT SAVO LAIVV|?egu£& 3 d ?en McCartby
, . Ijam sakęs, jog jis iš tūloAnglijos vyriausybe nesu-,jndijono cha,.lie išmok 

tiko leisti Amerikai kratyti

mą perkelti į Jungtinių 
Tautų seimą, kur rusų veto 
nėra ir tikimasi, kad ten bus 

nutarimas skirti 
priežiūros komisiją Thai
lando ir Indokinijos pasie
niui daboti.

, . .. . , .kirsti smūgius žemiau juos-
sa.„ laivus jurose kad ne-' jkj iešininkas ida. 
gabentų ginklų į Gvatema-1 .
lą. Bet Anglija pareiškė,| ’
kad ji pati pridabos, kad 
laivai, plaukiojantieji po 
jos vėliava, negabentų gink
lų ir amunicijos Gvatemalai.

Nazareto Komunistai

bejėgis.

Liuteronų Bažnyčia
Už Gimdymų Kontrolę

Viena iš 18 liuteronų baž
nyčių Amerikoje, “Augus- 
tana Lutheran Church,” ku- 

Nazareto mieste, Izraely- ri turi 500,000 narių, savo 
je, kur komunistų partija'suvažiavime birželio 17 d. 
yra gana stipra, minia pasisakė už gimdymų kon- 
žmonių birželio 17 d. už- trolę. Nutarimas sako, kad 
puolė komunistų jaunino! vedusios poros turi teisę 
organizacijos namą ir jį pa-Įtvarkyti savo santykius taip, 

les pastangas, kad javų der-|degė. Komunistų vadai iš kad “kiekvienas vaikas bū- 
ir lių pakėlus ir kad pavasarį įdegančio namo išsigelbėjo tų pageidaujamas pats per 

jaunimolsave ir ateitų tinkamame 
(YMCA) patalpose. laike.”

RUSIJOS DERLIUS

siais me-
mo ploto, būtų skiriamos d i- tais turės gerą, nors ir ne 
desnės bausmės, negu da- rekordinį javų derlių. Mas- 
bar. kvos vyriausybė dėjo dide-

Pakalbinkim 
pažįstamus
leivį”. Kaina metams $4.

Sovietų Rusija

draugus
užsisakyti “Ke- būtų užsėta didesni žemėsjk r i k š č i o n i ų 

plotai javais A_,_

I
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Amerikos Sąlygos"t -------
Ženevos konferencija baigė vieną savo darbų dalį. 

Baigė, kaip ir buvo laukta, visišku nepasisekimu. Korė
jos suvienijimo klausimas pasirodė neįkandamas dalykas 
diplomatams ir jis paliktas nežinomai ateičiai, šešiolika 
valstybių, kurios dalyvavo Korėjos kautynėse ir dabar 
dalyvavo Ženevos derybose dėl Korėjos su\ienijimo, pa
reiškė, kad tolimesnės derybos dėl Korėjos suvienijimo 
neturi jokios prasmės, nes susitarimas yra negalimas.

Antras klausimas, kuri Ženevos konferencija turėjo 
išspręsti,—taikos atstatymas Indokinijoj.—dar svarsto
mas toje konferencijoe. bet susitarimo viltis ir dėl to 
klausimo nėra didelė. Kiek iki šioliai paaiškėjo, komu
nistiniai kraštai—Rusija, Kinija ir komunistinis Anamo 
režimas—nori derybas tęsti ir kartu, po derybų priedan
ga, tęsti karą Indokinijoj, kad mūšio lauke daugiau lai
mėjus. Galėdami laimėti fronte, komunistai nemato jo
kio reikalo baigti Indokinijos karą kompromisiniu susi
tarimu. Tuo būdu Indokinijos klausimas vis dar kabo 
prieš visą laisvąjį pasaulį ir to pasaulio vadovaujančiai 
valstybei, Jungtinėms Amerikos Valstybėms, tenka apsi
spręsti. ką daryli dėl to tolimo džunglių ir ryžių, gumos 
ir einos krašto gelbėjimo.

Praeityje dėl Indokinijos girdėjome labai griežtų 
pareiškimų. Bet tai yra praeitis. Kada klausimas atsi
stojo praktiškai, ginti Indokiniją ar ne. tada pasirodė, 
kad Amerikos politika tuo klausimu dar nėra paaiškėjusi. 
Ta politika paaiškėjo šiomis dienomis, kada valstybės 
sekretorius John Foster Dulles gana aiškiai išdėstė tas 
sąlygas, kuriomis Amerika sutiktų į Indokinijos karą 
Įsimaišyti. Tos sąlygos, John Foster Dulles žodžiais 
tariant, yra tokios:

. . pakvietimas iš dabartinės tegalės vyriausybės (tur 
būt. iš Prancūzijos. Anamo. Laoso ir Kambodžijos vyriau
sybių—Red.) : aiškus užtkirinimas visiškos nepriklausomy
bės Anamo kraštui. Laosui ir Kambodžijai: Įrodymas, kad 
Jungtinių Tautų organizacija tuo reikalu rūpinasi; įsijun
gimas į kolektyvines pastangas kai kurių kitų tautų toje sri
tyje (gal Siamo. Filipinų ar kurių kitų tautų—Red.) ; ir 
Prancūzijos aiškus pasižadėjimas, kad ji pati nesitrauks iš 
mūšio lauko iki karas bus laimėtas."

Valstybė? sekretorių? sako, kad Amerikos sąlygos 
ir seniau buvo .tokios pat. kaip čia išvardytos, bet Pran
cūzija mano, kad tai yra naujos sąlygos. Bet ne tas 
svarbu. Svarbu, kad Amerikos vyriausybė nustatė sąly
gas, kuriomis ji sutiktų prašyti kongreso įgaliojimo įsi
maišyti į Indokinijos karą ir jį baigti sėkmingai.

Tiecsj valctvKžc eAlx>-x>tn**iiick-v iii v x v«i.'

kinų komunistai tiesioginiai įsitrauktų į Indokinijos karą. 
tada gautųsi visai naujos aplinkybės ir Amerika savo 
nusistatymą persvarstytų ir, gal būt. be aukščiau minėtų 
sąlygų siųstų savo karo pajėgas į Indokiniją ginti tą kraš
tą nuo kinų įsiveržėlių.

Tokios yra Amerikos pastatytos sąlygos Indokinijai 
gelbėti. Tas sąlygas Amerikos vyriausybė dar aptars 
su Anglijos vadais, kurie šios

GENEROLAS ZWICKER KALBĖJO CAMBRIDGE

(šen. Zwicker (kairėj), kurio vardą išgarsini* senatorius 
McCarthy savo tyrinėjimu, kalbėjo Massachusetts Tech
nologijos Institute tos mokyklos paruoštiems atsargos 
karininkams. Jis sakė. kad demokratija ir komunizmas 
turės ieškoti būdu gyventi šalia viens kito šiame pasau
lyje. šalia generolo yra Dr. Kar, T. Compton. mokyklos 
tvarkytojų pirmininkas.

"Tame ir dalykas: vokie
čių militarizmo atgaivinimas 
sudaro dideli pavojų visiems. 
Gerai, kad ir Keleivis tatai 
jau pradeda pamatyti. Iki 
šiol to pavojaus jis nematė 
arba nenorėjo matyti ir viso
mis keturiomis palaikė tą 
‘karštą Amerikos nusistaty
mą'.”

be melo Bimba 
mažos pastabos

buriXV CA VA <T11

sitiko štai kas. Vieną naktį 
Vokietijos diktatorius Adol
fas Hitleris ėmė ir apsisap
navo. Jis sapnavo, kad “nė 
viena rakietinė (V-2) bom
ba nepasieks Anglijos.” 
Tas vado sapnas buvo pra
neštas generolui Dornberge- 
riui ir kitiems prie rakieti
nių bombų dirbusiems inži
nieriams. Inžinierių tarpe 
“fiurerio” sapnas sukėlė di
delę baimę, kad jų darbas 
nenueitų niekais ir kad Lon 
donas nepaliktų kartais ra- 
kietinių bombų neišdaužy
tas.

Hitlerio sapnas darbo 
prie rakietinių bombų geri
nimo nenutraukė, tik ji ap
sunkino. Be diktatoriaus 
laiminimo sunku buvo gau
ti visokių žaliavų ir kitokių 
reikalingų dalykų, o todėl 
Londono bombardavimas 
buvo suvėlintas. Tiktai 1944
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Aukšti Svečiai įgauti iš .apdraudos kompa-
». . , . Iniju ar mirusiojo palikimo,šią savaitę Amerikoje, , ’ . . ,5. ...r Bet, vos paskelbus miru-lankvsis Anglijos ministerių . . „ cc i ->i• • • i u- x siojo Hotfmano laiska, pa-pirmininkas \\ inston Chur-i . „ . ... . 1... sirodo, kad tai tik maža pra-
... • • » • * ,u dzia. New Jersey guberna-reikalų ministens Anthony J b

Eden. Jų atvykimą visai
nelauktai pagaisino Ameri
kos vyriausybė.

Aukšti Anglijos svečiai 
atvyksta ne svečiuotis, bet 
tartis svarbiu klausimu, 
kaip sustiprinti laisvojo pa
saulio frontą prieš bolševi
kiško imperializmo naujus
laimėjimus Azijoj . , „ .... . , .

t. o : , I įtraukta eile žmonių, kurieEuropoje Rvtu - V akai-ų f
šaltas frontas yra stabili
zuotas palei geležinę už
danga. Amerikos žadėtąją

torius skelbia, kad iš valsti, 
jos invalidų fondo kur tai 
dingo 300,000 dolerių ar 
net daugiau. To fondo pi
nigus per eilę metų (nuo 
1946 metų iki 1954 metų 
kovo 18 d.) tvarkė tas pats 
mirusis H. G. Hoffman.

Pasirodo, kad į Hoffma- 
no vagysčių žygius buvo

dirbo ranka rankon ir iš vi
suomenės pinigų riebiai pe- 
nėjosi.

Hoffmano vagystės dabar 
skubiai aiškinamos, o jo va
gysčių bendrininkai imami 
už kalnieriaus.

Visas reikalas pradėjo 
dvokti po nesenai įvykusių 
rinkimų New Jersey, kada 
republikonišką administra
ciją pakeitė demokratai. 
Nauja šluota pradėjo kelti 
susigulėjusias dulkes, kurių 
pasirodo itin daug.

Cohn & Shine
Šen. McCarthy ir armijos 

vadų ginčo tyrinėjimas 
baigtas. Cohn ir Shine is
torija išaiškinta, išpurenta 
ir belieka išspręsti klausi-

metais rugsėjo 8 d. pirmoji j “vadavimo politiką ' sian- 
rakietinė bomba . nukritojdįen visi užmiršo ir apie ją 
Londone, o jeigu Hitleris išgirsime tiktai rinkimų me

tu, kada opozicijos kandi
datai išvilks vadavimo 
šmėklą vyriausybės kandi
datams pašiepti. Europoje 
padėtis yra daugiau ar ma
žiau nusistovėjusi ir nieką 
ten šiuo tarpu nebando gin
klais esamos padėties pa
keisti.

Kitaip yra Azijoj, kur 
žūt būt reikia ką nors da
ryti, kad bolševikų verži-

nebūtų apsisapnavęs, tai 
anksčiau būtų buvę galima 

sai nesena istorija. Tokių'pra<Jėti Londoną daužyti.

Žinoma, 
negali net 
padaryti. Todėl ir dėl “Ke
leivio” nusistatymo Europos 
armijos klausimu jis pame
lavo. “Keleivis” nei ketu
riomis nei trijomis tos idė
jos nerėmė. Bet ne tas svar
bu.

Svarbu yra priešintis ru 
siškam imperializmui, kuris 
dabar išpurto, kaip perno
kęs arbūzas, ir anžioio 100«■ ---- z - _-x 
milionų žmonių Europos ry
tuose ir Balkanuose, neskai
tant kitų šimtų milionų 
žmonių Azijoj.
kaip? ‘

Amerikoj 
apginkluoti

abejonių yra Prancūzijoj ir 
dar daugiau tų abejonių tu
ri Čechoslovakijoj, Lenki
joj ir kituose Europos Rytų 
kraštuose, kurie kentėjo 
nuo vokiečių ir dabar ken-[ 
čia nuo rusų grobikų

Amerika per antrąjį pa
saulinį karą dėjo didžiau
sias pastangas remti rusus 
kare prieš vokiečius. Rėmė 
juos ir pataikavo jiems vi

Generolas Eisenhovver sa
vo atsiminimuose sako, kad 
“jeigu vokiečiai būtų išto
bulinę ir pavartoję tuos gin
klus (rakietines bombas) 
šešius mėnesius anksčiau, 
mūsų invazija į Europą bū
tų buvusi labai apsunkinta 
arba ir visiškai negalima.”

Tiesa, Hitleris greit su- 
įprato, kad jo

sai neatsižvelgdama į gali
mą pavojų iš rusų imperia
lizmo po karo. Amerikos 
tikslas karo metu buvo lai
mėti karą. o kas paskui bus. 
apie tai mažai kas kvaršino 
sau galvą. Karas buvo lai
mėtas, bet to laimėjimo 
vaisius pasiglemžė Rusija

mąsi pirmyn sulaikius. Azi- 
apnas buvo joj reikia “sulaikymo peli

ne pranašystė, bet tiktai :tikos,” kurią prieš porą me- 
sapnas ir jis pats davė isa-itų kai kurie žmonės su to-, 
kymą nesigailėti medžiagų jkia panieka atmetė. Apie kas meluoja?

Šen. McCarthy, advokato 
Cohn ir F. Carr parodymai 
tyrinėjime kai kuriuose 
klausimuose buvo griežtai 
priešingi armijos sekreto
riaus R. Stevens ir armijos 
adv. John Adams parody
mams. Iš tų priešingu pa
rodymų aišku yra, kad kas

įr visko kito rakietinėm 
bomboms tobulinti ir ga 
minti. Bet tada atsirado ki
ta kliūtis. Anglijos lėktu
vai vieną naktį aplankė Pe- 
nemuendę, kur rakietines

s; tai ir bus kalbamasi 
aukštaisiais svečiais iš

SU
Ang-

lijo;

.bombos buvo dirbamos, ir 
n dabai Maskvoje išdygo j numelg pusantro tūkstančio 
slykstesms hitlenzmas, ne-,tonu bombų.
gu jis buvo Berlyne. Argi Jvairus

Priešinti. |da^ar' ,u'Lifcam ™perializ- daužvti 
imui sutramdyti, vėl reikia kjta

savaitės gale atvyksta ii.P0^u'- buvusiu^ priešus, kaip savo
/'kad su jų pagalba rusišką banditams

Prancūzų Prestižas
Aukštieji anglų

IV'jckinrrt/.no▼ ▼ c*ci»x xi^, vvjiv ?
svečiai

akeirtnpB.... -J-----.ančių.tarsjs jr apįe indokinijos li- 
Dirbtuves ir;v:«,«Kima.prietaisai buvo iš-‘muose 

Reikėjo keltis Į J 
vieta ir pradėti dalba* •aus

tuose pasitari- 
Prancūzija nedaly- 
Indokinijos likimas

tai meluoja. Bet kas? 
Senatorius J. McCarthy,

[baigiant tyrinėjimą, jau

iaiKU
buvo laikotarpiu dabar viena laiko fron-

Prancūzų nesugebėjimas

Maskvos 
leidžiama 
“vaduoto-

prisiminimai jai
apie vokiečių siautėjimą ar kitokių būdų telkti Eu 
Europoje kelia abejonių ropos tautas prieš rusų ban
dei vokiečių militarizmo at- ditizmą?
statymo, nes vokiškas mili- Tokie yra klausimai, ku- 
tarizmas nesitenkins atrė-Tie A. Bimbai vargu bus 
męs rusų grobikus, bet ir mūsų “proto" įrodymas, bet 
pats stengsis grobti sveti- kurie kiekvienam lietuviui

Washingtona tartis. Galimas daiktas, kad pietryčių Azi-,. . rJ‘ 1 uuv, . . , . , .. , . * Jimpenalizma sulaikius. Tuo dėtis Europosjai gelbėti bus sutarta kurti plati karo sąjungą. panaši i,./ *................................:••„«» »*• . A , * . . .. 5 u x • L- ‘ tarpu neseni prisiminimai jais ? Ar nėrŠiaurės Atlanto Gynimosi Sąjungą, bet. jei ir būtų sutarta 
tokią naują karo sąjungą Pacifike kurti, ji vargu besu- 
spėtų gimti laiku Indokinijai apsaugoti.

Iš Prancūzijos spauda praneša, kad ten atsakingieji 
žmonės skaito, jog Amerikos sąlygos yra neįvykdomos.
Todėl praktiškai tokios sąlygos reiškia, kad Amerika į 
Indokinijos karą nesikiš. Gal ir Amerikos vadai pana
šiai į tas sąlygas žiūri ir skaito jas priedanga nesikišti įmas žemes, kaip tai rodo vi-turėtų rūpėti, 
į džunglių karą Indokinijoj. Taip leidžia manyti tas 
faktas, kad mūsų vyriausybė ateinantiems metams siūlo 
kariškas išlaidas apkarpyti dar 5 su puse bilionus dolerių.
Jei būtų manoma įsitraukti į Indokinijos karą. kariškų 
išlaidų mažinimas vargu galima būtų siūlyti.

Nemažai žmonių bus patenkinti, kad Amerika Indo
kinijos gelbėjimą apstatė gana painiomis sąlygomis ir 
tuo būdu išvengs naujo tolimo karo Indokinijoj. Kiti 
žmonės sako, kad tokios neįvykdomos sąlygos pastatytos 
tik laikinai, iki šių metų rudens rinkimų. Po rinkimų, 
girdi, sąlygos pasikeis ir tada galime visko sulaukti.

Taip ar kitaip. Indokinija keliasi iš “laisvojo pasau
lio” į totalitarinį pasaulį ir. kaip admirolas Camey sako, 
toks kraštų kėlimasi iš vieno pasaulio į kitą yra dvigubas 
nuostolis. Vienas nuostolis yra tas, kad laisvųjų tautų 
jėga darosi mažesnė, o kitas nuostolis yra tame, kad 
rusiško ir kiniško bolševizmo jėgos darosi stipresnės.

i ten 
Per tą.mėnesį gamino 900 rakieti-Į 

nių bombų ir laidė jas i;susitvarkyt'iėi a kito kebo, Lon(jon^ get jaij buvo per- 
vėlu karą laimėti. Ameri-

gais kaltinimais ir skelbė, 
kad “jo” štabo nariai esą 
nušvarinti, kaip nekalti ba-savo namuose,', ., . . . , . landeliai. Armijos advoka-tvvnausvbiu griuvimas kaipv , g . . . ..

itik tuo metu, kada spren-L ^__i__j ■ - j
svarbūs*

ijos politinių partijų
kos .r Anglijos armijos jau džiami svarbŪ5. pnm.nt,, kad jam nede-
buvo pne Vok.et.jos sienų. jos Htjni jju nemojretų, tat. .r liudininku, ir 

Je> (su mązu “je. dar ėjimas surasti bendrą kal.|teiseju. ,r kaltintoju, ir v,- 
galima ir Hitlerį pnkelti),!ba\raStlli lamianlais k*la1Isi.!«>s tynnej.mo pakomisijos 
taigi, jei v
anksčiau savo

A p z v a i g a:
BERGŽDŽIOS
VILTYS

BIMBOS ■ reikštas abejones dėl 
kūrimo.

“Eu
ropos armijos” kūrimo. Ka-

. i dangi Maskva vra priešinga Rusu propagandos laik- r .. C . . ®.‘ 1 1 Europos armijos kūrimui,
tai A. Bimba ir “Keleivio” 
abejonėse įžiūrėjo šiokio 
tokio proto ir reiškia vilties, 
kad gal dar “Keleivio”

įaštyje “Laisvėje” A. Bim
ba yra Įpratęs mieruoti žmo
nių protą pagal tą. kiek tie 
žmonės pritaria ar neprita
ria Maskvos politikai. Jei 
kas su Maskva, tas protin
gas, kas prieš—tas idiotas.

Su tokia “miera” A. Bim 
ba

žmonės ims ir “susipras.”
Belaukdamas 

gos dienos A.
tos laimin- 
Bimba dėl

skaitė “Keleivyje” pa-Europos armijos sako:

Hitleris Apsisapnavo
Dabar yra mada ir. mato- Hitlerio sukeltą karą, pilsi

mai, geras uždarbis rašyti mena su pasididžiavimu ir 
visokius karo atsiminimus.'visai be sarmatos, jau ne- 
Ypač daug tokių atsiminimų kalbant apie atgailą, 
parašė vokieškieji genero-; ......
lai, kurie vienas po kito iro-, . -• , ,ir 1xdinėja. kad jeigu Hitlįns*'eciųk gene,oIas . Waįter
būtu buvęs ne toks. koks'P0.™ '’a«a,'s7ęs tu?>
.. *, . . , . kad jo vadovvbeje buvo įs-jis buvo, tai vokiški gene- . J6. rastos ir ištobulintos vokis- rolai butu nugaleię visus, , . - r L. x-- ‘ • - • •• kos rakietines bombos, va-vokietijos priešu? ir sian- ,.J . dinamos dar n v-2. vvalterdien ponautu pasaulyje.-r, , <Domberger nuo 1930 metuPralaimėjimo kaltę genero- • , •, . J.. . Y u-x, • .dirbo ir galvojo apie rakie-lai suverčia ant Hitlerio'. , , ., ... , tinęs bombas, o 1942 metaiskuri jie patvs įskėlė i viršų o , . *. .- / ., L. , . ,..f ‘ spalio 3 d. viena rakietineir net ikele i Vokietijos sos-',1 , , ... .. . ,* . • . bomba jau buvo iššauta ita ir kuriam jie nuolankiai! , JA ‘ ... „C, .... padanges ir įskilo 60 mvliųtarnavo, iki Hitlerio zvaigz- i . . ® .’ * į viršų, nulėkė 120 mylių ir

nukrito tik dvi su puse my
lios nuo tos vietos, kur ji 
buvo taikoma. Nuo to lai
ko, Walter Domberger sa
ko, rakietines bombos jau 
galima buvo skaityti pasise
kusiu išradimu ir tik berei
kėjo jas patobulinti ir šau
dyti Į Londoną.

Bet vokiškiems inžinie
riams bedirbant ir begeri-

dė aiškiai švietė. M
Tik karui einant prie ga

lo ir prie pralaimėjimo vo
kiški generolai pradėjo žiū
rėti kritiškai į savo “fiure
rį” ir numylėtas vadas jiems 
pasidarė “austrijokas malio- 
rius.” Ir tai ne visiems. 
Yra ir dabar pagarsėjusių 
vokiečių generolų ir marša
lų, kurie ilgisi Hitlerio, o 
hitlerizmo laikus, kaip ir

meiĮ piineiu,, ba kraštui lemiamais klausi-F^ h--—
■ okieca. butų mais_viska5 ta? prisideda aPran<ilm0 .. s^u. >,nes 

. „ ... ... Taiką, nes jis tvnnejime vrabombas pasidirbę, arba jei!pne- Plancuz>Jos tik Odininkas Bet tas se-
jie butų gąm.nęs. atom.n.ų!dahal. ka|bad 'a je jos bu_

vusių kolonijų likimą jos 
net neatsiklausdami.

Teisingai sakoma, kad

bombų, gal šiandien pasau
lyje visi nuo Kinijos iki Pa- 
tagonijos rėktų “heil Hit-
ler.” Bet, laimei, taip ne- ant ,inkusio ka,.kIo vjsos -

to ..pn?!de?°įožkos lipa. o palinkusią ar tu^ 
pi ana>inga;)negusįtvarkiugją valstybę ir 

draugai mėgsta mindžioti.

Hoffmano Palikimas
Birželio 4 d. staiga nuo

atsitiko. Prie 
ir fiurerio
sapnas,” arba paprastas vo
kiečių apsiskaičiavimas.

Pasiskaičius apie Hitlerio' 
sapną ir jo apsiskaičiavimą,
kyla mintis, ar neatsitiks 
panašių apsiskaičiavimų irįširdies smūgio mirė (o gal
I.C*._ TT._ _ .J Akitur. Pavyzdžiui, Ameri--nusižudė) buvęs New Jer- 
ka tikrų tikriausiai tikėjo,;sey republikonas gubernato- 
kad Rusija negalės greit pa
sigaminti atominiu bombų.
Bet apsiskaičiavo. 1949 
metais rusai atominių bom
bų jau turėjo. Vėliau pasi
rodė, kad rusai ir vandeni
lio bombų jau turi. Dabar 
tikimasi, kad rusai nepajėgs 
tiek atominių ginklų pasi
gaminti, kiek Amerika jų 
turi ir gali pasigaminti. Bet 
mokslininkas Dean sako, 
kad po metų kitų nebebus 
jokio skirtumo, kas kiek 
bombų turės, nes tada ir ru
sai ir amerikiečiai turės jų 
užtenkamai, kad priešo ša
lį išdaužius. . . .

Jei šiandien vokiški ge

nūs Harold G. Hoffman. 
Paliktame laiške savo duk
teriai jis prisipažino pasi
savinęs 300 tūkstančių dole
rių svetimu pinigų iš South 
Ambroy Trust kompanijos. 
Šeimai toks nemalonus mi
rusiojo palikimas buvo di
delis smūgis, o apvogtam 
bankui didelis galvosūkis, 
kaip dingusius pinigus at-

dėl Hitlerio visokių apsi
skaičiavimų. tai mums iš to 
tik juoktis norisi. Bet jeigu 
tokie apsikaičiavimai kirstų 
mūsų kraštui skaudų smū 
gį, tada juoktųsi Malenko 
vai ir Churščiovai. . . .

nant rakietines bombas at- nerolai graužia sau nagus

natoriaus “įsitikinimo” vi
siškai nesumažino, nes jis 
ir toliau skelbė, kad jis ir

jo” štabo nariai nekalti, 
o blogi žmonės sėdi kur ki-

Visa pakomisija vargu iš
neš aiškų sprendimą šitame 
senatoriaus McCarthy gar
sinimosi cirke.

Rusai Vetuoja
Sovietų Rusijos Carapki- 

nas pereitą penktadienį už- 
vetavo silpnos Thailando 
valstybės prašymą, kad JT 
organizacija pasiųstų į tą 
kraštą savo “taikos priežiū
ros komisiją” pridaboti 
Thailando ir Indokinijos 
pasienį, kad bolševikai ne
imtų veržtis Į tą kraštą.

Prašymas, rodos, visai 
nekaltas. Bet rusai nenori, 
kad bešališki stebėtojai da
botų sienas, kurias bolševi
kai mano su laiku perženg
ti. Thailandui “vaduoti” 
bolševikai jau turi savo 
“laisvųjų thajų” režimą su
kurtą Kinijoj ir tik laukia 
progos, kada galima bus 
parodyti “vadavimo nagus” 
prieš tą kraštą.

—J. D.

«
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KAS NIEKO NEVEIKIA

E© NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje į

Pavasario Veik Neturėjome Vieno Senelio
. ... * Pensijos ReikaluChieagoj pavasario, kaip, 

ir kitose šiaurinėse valstijoj Vienas senas lietuvis, gy- 
se, veik neturėjome. Pusi- veliantis Brighton Parko ko- 
taikė viena kita pusėtinai 'loni jo j, nepasiskubino nu
šilta diena, bet, apskritai įnirti. Jis yra tiek senas, 
imant, pavasaris buvo vė-'kad dėl senatvės neteko 
sus, vėjuotas ir sausokas.'darbo dar prieš įsigalėjimą 
Tik į gegužės mėnesio pa-J “sočiai security” įstatymo, 
baigą susilaukėme gausoko (Taigi tas senelis gyveno iš j 
lietaus. Toks oras daug savo sutaupą be pensijos, 
kam pakenkė. Nukentėjo Pagaliau pajuto, kad jo su

taupęs eina galop, o am
žiaus galo nesimato. Todėl 
pradėjo ieškoti senatvės

organizaei-'pensijos, kurią tam tikrais 
Ne vienas dėl to gavo J atsitikimais moka valstybė.

gegužinės, karnavalai, ‘ku
liuos šiuo laiku pradeda 
rengti parapijos, 
nai ir kitokios

vienuoiy-

jos 
slogas. Kai kurie didžia- Bet tada reikia įrodyti,

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

“BENNINGTON** ATVYKSTA l BROOKLYNĄ TAISYMU

Lėktuvų nešiotojas laivas “Bennington,” kuris gegužės 26 4. jūroje išsprogo ir sprogi 
me žuvo 103 jūrininkai, atplaukia į Brooklyno laivu statymo jardą pataisymams.

Kas Naujo Brooklyne
Piketuosime Bimbos 
Gegužinę

t

“Laisvė” liepos 4 d 
’gia gegužinę.

. nesi komunistų įvykdytus 
baisiuosius trėmimus.

Ta proga JAV preziden-Laisvo' Ilonos 4 ų. ren- , PA ... vT . . ... tas D. U. Eisenhotver atsiun-Lietuviskos ,. ,
organizacijos rengiasi ją pi- „y-j dalyVaujančius
ketuoti. Susirinksime ne- . - • • i -. . o , • x pirmųiu masinių deportaci-pos 4 d., 2 vai. po pietų Na- A -• V *•- T . --Park, C5-T3-™ 15 Esbjos’ Latv,JOS “tional Hali.xoxi * i • , T r ! Lietuvos trylikos metų su-3b h Avė., Woods.de L. I.'kakties J Pabaltijo 
K.t. busime ir anksčiau, ;valst bi fais®fe lnanifesta_ 
kad butų galima nuf.lrnuo-l manQ
t. .r pirmuosius maskolius. sveikinimus. Mū

vosi, kad per visą žiemą ne-, kad neturi iš ko gyventi, ir
buvo slogų kamuoti, o čia neturi, kas išlaiko. Tai mi- . ,
dabar nuo jos neišsisuko. 'nėtas senelis savo pensijospastebima, jose lanky- žmonėms 

'reikalu pradėjo eiti “nuo toJ^ netrūksta.
Ainošiaus pas Kaipošių.’ ! Naujos Gamybos

rodos, nebegali siklausyti susirinko daug

Visi maloniai 
pikete dalyvauti.

Piketo pirmininkas
M. Razgaitis

Atsiminkite Šio 
Sekmadienio Koncertą

kviečiami sų tikėjimą, kad Pabaltijo 
tautų laisvė bus atstatyta, 
parodo mūsų prisirišimas 
prie pagrindinių laisvės 
principų, kurių pagrindais 
susikūrė amerikiečių tauta. 
jO tai sustiprina Pabaltijo 
kraštų pavyzdys, kur atkak-

Kavos Klausimu

Kaip ir kitur, kavos bran- Be kitų klausimų to senelio Lietuviškas Alus

būti. Daug čia gyvena ir žmonių ir reiškė jiems dide-^L seį^d y";’ liausią teroro ir deportacijų

pensininkų, daugiausia ka- lės simpatijos. Kiek iš to J?? oLinwav r ’ rJ Politika neįstengė užgniauž- 
. ... bus naudos Korėjai, neši- “ nepriklausomy-

Prie uidziųjų žuvų ten-n,a. Vena greta manys _ dvasiu __

koncertas. Jame toiiau . vi k [jk 
ne tik mokyklos ,ime. kad sudarytume pa.

bet ir svečiai- Jų sąlygas, kuriose tie
L ",,C1.“n^„ “''.'"kraštai vėl atgautų ir iš- 

lisvę.
Eisenhower.” 

rinio užuo- 
padrąsinimo raštus 
gubernatorius, ma

joras, senatorius Lehman.
—J. K.

to į pamazgas, 
gyklų lankytojai 
gia.
Jauni Juodašimčiai

Wm. Motiejaitis.

L0WELL, MASS.

pensiją pripažino.
Keista tvarka tose para

pijoje. Jos turi sergančių'^g paĮS. Netrukus į rinką ronado Beach, jis turi gra-|Jaunų nusikaltėlių klausi
mas Chicagoje yra labai,* - . - , D V... f ****"“5 ruimuu oeacu, ji* iun gia-|
rimtas. Jų nusikalstama f°n v .?v” ?ngh'įtoji darykla išleidžia dar žią vilą ir kiekvieną metą

k,-vi Pn* ,i;_ ton * ai ko parapija į jį mo- nau;a aiaus įūši Amberlite. čia žiema nraleidžia.įvairiais būdais. Bet d i 
džiausiu nustolių miestui 
tie jauni juodašimčiai suda
ro visokeriopai gadindami 
mokyklas, daugiausia iš
daužydami langus. Skelbia
ma, kad per metus tie jauni 
juodašimčiai mokykloms 
žalos padaro už pusę milio- 
no dolerių.
Liepos Ketvirtoji ir 
Šaudymai

Liepos Ketvirtosios šaud
menų pardavinėjimas Illi
nois valstijoje jau prieš ke
letą metų uždraustas. Bet 
šmugelio keliu vis jų atsi
rasdavo ir jų sprogdinimai 
prasidėdavo gerokai prieš 
tą šventę. Šiemet bent kol

ka kasmet S160, bet nėra 
fondo, iš kurio būtų moka
ma kitiems tarnautojams, 
mažiau uždirbantiems negu 
kunigai, štai jau keletas

naują alaus rūšį Amberlite, čia žiemą praleidžia, 
kurio skonis būsiąs dar ge- Pernai baigė statyti gar- 
resnis. sųjį tiltą, kuris jungia New

, . x .... . _ , . Smirną su Coronado Beach,Lietuviai s. alų mėgsta ir kurfuos sk Indian
jį daugiausia tevartoja sa- upž Upį ,abai

Pradžia 2 vai. po pietų.
—N.

Turėjome Gražų Parengimą
Apsileidę Korespondentai ASHLEY, PA.

j Brooklyno koresponden 
SLA 173 kuopos gegužės tai peiktini, kad jie nepami- 

23 d. rengtas vakaras buvo nėjo LDD 7 kuopos margu-
Nykstame

. . .... ~ žuvinga,-.; ---- liCJU , hUupus maigu- Iš mūsų apylinkes labai
metų, kai serga vargomnin- vo parengimuose ir geguži- .L piaukioja daugybė pe-tlkrai ^azus- Ponios Ivas- č-ių vakaro, kuris tikrai bu- retai užtinki laikraščiuose 
kas Sabonis ir jo žmona, o nėse. Tačiau ne vieną teko į.? p , milžiniš-kienės butinių šokių grupė vo įdomus ir jaukus. Davė kokią žinutę, lyg jau čia

girdėti pasisakant, kodėl , k ,. ,. ., . ‘pumą kartą čia šoko. Jie jjs ,;eĮno LSS Literatūros nieko nebebūtų.
darykla savo gamybos alų siį’kimasU J ^eitas ir" pa'žiūrovams labai patiko. v..-.,..: 1 Aš o™n

negalėjo pavadinti lietuvis- hllvllsioa S!1, .1 Latviene,ec.ų kvart

ką jis gauna?
Brightonparkietis. Fondui. Į Aš čia gyvenu nuo 1912

kvartetas, Už gražiausius margučius metų ir galiu pasakyti, kad 
-drenuojamos, sau-1 (brolįai. Volungevičiai, To- pirmąją dovaną gavo sena tikrai šiame mažame mies- 
ir išparduodamos.|^0,un*s “* Suslavičius, žavė- kuopos rėmėja I .eonavičie-'tely seniau buvo daug lie- 

Chicagoje žmonės dar vis Pavadinti lietuviškais var-iy™"“ užslatlos ^7 j. savo dainavimu Kvaile- nė, „ antrąją Lilija Šatei-tuvių: ir žemaičių, ir aukš 
dirba ir'tokio didelio darbų I**!8 ,r. at?>™cdąm. Iietuv's-i(|,>s ,is auJ ------- -------  « »-■•••>-............. ..............- ........-

‘iLoie not*oaoic t oi tnn omon * S’ _

Smuklėse Jaučiama 
“Recesija’

trūkumo nesimato, nors, 
deja, yra nemažai žmonių,

. . , . o T . . ;togus. Upėj buvusios salekais vardais? Jei jau ne- * , , r«• . • • « • > v • i Jlietuviai leidžia savo prekes sinamos

Įkais užrašais, tai tuo labiau 
> tą galėjo padalyti patys

kurie neturi darbo ir gyve 
na iš bedarbiui teikiamos! 
pašalpos. “Recesija” ar

.lietuviai. —J. Z.

Birželio Baisumų Minėjimas
Birželio mėnesio baisu-

Lietuvė Miamiete.

OMAHA, NEBR.

Pravažiuojančio įspūdžiai

tui vadovauja M. Pauliukai- kienė.
Uis. La\vrenco Moterų Klu-I šeimininkės B. Spūdienė, 
bo

taičių,, ir drapiežnų dzūkų, 
bet šiandien jų eilės visai

kitaip pasakius, atoslūgiu
kas dar vis ramu. Bet nėra biznyje daugiausia nusi-Jmų minėjimas įvyko šešta-
vilties, kad be ju bus apsi- skundžia smukliu savinin-'dieni, birželio 12 d., Maria miestas, apie 300,000 gy .

kai. Jie tvirtina, kad buvę High School auditorijoj, ventojų. Bendras miesto^'n^kas ir antrosios ap- 
jų “geriausi kostumeriai”! Vieta visaisdtžvilgiais tin-
šiuo laiku yra darbus pra- karna, programa, rodos, bu-

Tai pusėtinai' didelis

narės gražiai suvaidino Križanauskienė, B a 11 a s - išretėjo. Mat, vieni išvaži 
vieno veiksmo komediją Daugėlienė, Gei’vickienė nėjo, kiti išmirė, o treti pa- 
“Dvikojį Katiną. V aidi- vaišino, o Dovidaitis, Žvin- seno ir todėl viešo veikimo 
no: O. Pieslikienė, E. Pet-|giiag, Rimavičius, Buivy-*Pas mus nebėra, 
kevičienė, O. Milienė ir M.’^as, Spūdis ir Kriaučiukasj Seniau čia buvo dvi pa
Zautrienė.

SLA prezidentas adv. K.
rūpinėsi,
trokštų.

kad

eita. Prieš tą beprotišką 
paprotį smarkiai kovojo 
spauda, varyta smarki akci
ja per radiją, tik kunigija 
prie to darbo nesidėjo. Ku
nigai nepaisydavo, kad juo
dašimtiški vaikai pragaiiš- 
ką triukšmą dalydavo net 
prie pat bažnyčių. Nepai
sydavo, kai toks pat praga
riškas triukšmas būdavo 
keliamas ir Šv. Kryžiaus 
apylinkėje. Kunigai ir vie
nuolės čia parodė nepapras
tą toleranciją.

radę, o iš kartkartėmis už-!vo patraukli. Bet pasitaikė didelio judėjimo susikimsi 
einančių sunku biznis pada-;karštas oras ir dar šis tas. 
ryti. To pasėkoje, kaip Todėl pasisekimas nebuvo 
galima pastebėti iš laikraš-(toks, koks turėjo būti: žmo- 
čiuose skelbimų, tavernastnių buvo mažiau, negu tu- 
parduoda arba išnuomuoja.'rėjo būti, aukų surinkta ma- 
Kiti jas perka ar nuomuojaižiau, negu buvo tikėtasi, 
ir taip biznis tęsiasi. Atro- _ .. -
no, kad padėtis dar nėra to
kia bloga, nes nei viena lie- Sekmadienį, birželio 13 
tuvių savininkų smuklių ne- d. įvyko Balfo gegužinė, 
užsidarė' ir savaitgaliais, Oras pasitaikė geras. Bet 
________________________ 'gegužinė galėjo ir privalėjo

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

‘Kėlei vi o” Kalendorius 1955 Metams ♦
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” leidžia { 

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

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

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

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad-

J

būti sėkmingesnė, negu iš 
tikrųjų buvo.

NEW SMIRNA BEACH, 
FLORIDA

resu:
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Buvo ir kalbų, kurios su
vaizdas geras. Gatvės pla-Įs^ties organizatorė J. Tu-,kosi apie tai, kas pirmiau! 
čios ir tiesios, nėra tokio mav*čienė pasakė trumpas Atsirado, višta ar kiaušinis. J

kalbas.
Bendrai tarus, vakaras ’įr gaidys.

Floridos Džunglių 
Pasigrožėjimas

Tai mažas miestas, kurio 
* ypatybė ta, kad visos vilos 

skęsta medžių pavėsy. O 
kokių medžių čia nėra! Ro
dos, visą šiltųjų kraštų aug
meniją matai. Tikras pa
sakų karaliaus sodas!

Paplūdimys primena Lie
tuvos pajūrį. Laukų oras 
sveikas, dirbtuvių beveik 
nėra, ramybė didžiausia. 
Geresnės vietos poilsiui 
miestų nukamuotiems dar-

mo kaip kituose miestuose.
Pakankamai čia ir pra

monės. Visa kita čia nu
stelbia didžiulis Unior.
Stockvardas, gyvulių sker
dyklos. Tai savo dydžiu 
antrosios Amerikoj.

Darbai kai kuriose dirb
tuvėse ir čia šlubuoja, dir
ba sutrumpintas valandas 
arba mažiau dienų.

Mieste daug istorinių vie
tų ir ypač gražių parkų. Čiaįa ^eam’ shovel 
yra net 50 įvairių miesto' jg Tomis mašinomis ga- 
sodų. Jie visi stropiai P>i-|]jma 399 pėdų gi-
žiūrimi. Kai kuriuose par-,lurno. Taip kasti angli> aiš_ 
kuose yra visokie patogu- ku> yra daug pigiau ‘ Tos 
mai, įrengti baseinai su^'Įkgsyklos, kur anglį iškasti 
gusiems ir vaikams (atski- bangiau kaštuoja, užsida- 
rai) maudytis, svetainės šo- Jau uždarytos Reading 
kiams, koncertams ir tt. (bendrovės Alaska kasykla, 

Šiemet Omahai ypatingi jęr 4 Packard ir Amountb. 
metai, nes miestas švenčia 
100 metų įkūrimo sukakti

Į Žinoma, nebuvo pamirštas

svečiai ne-! šalpinės organizacijos, bu
vo SLA ir LSS kuopos, o 
šiandįejL jų tik atminimas 
beliko.

Esame anglių karalystėj,

buvo
gas.

įdomus ir nuotaikin-

Korespondentas.

KULPMONT, PA.

Iš Kietųjų Anglių Laukų
Čia anglis kasama giliai 

žemėj ir paviršiuje. Mat, 
čia anglies klodai yra visai 
paviršiuje ir ta anglis kasa-

Keno kojos miklesnės, tie 
ir pašoko. Visi skii-stėsi 
patenkinti.

Kiaušiuos.

Mus Padrąsino Pats 
Eisenhoweris

bet ir jos reikalai blogi. 
Daug kasyklų uždaryta, kur 
dirba, tai tik 3-4 dienas per 
savaitę, daug angliakasių 
yra be darbo.

Wyoming upės slėny yra 
kelios geležinkelių dirbtu
vės, bet ir jose darbas suma
žėjo ir daug darbininkų yra 
atleistų.

Ar laikai pagerės ir kada,Birželio 13 d. Ne\v Yorke
Town Hali salėj estai, lat-įtas k,ausiraas visiems ^pį. 
viai ir lietuviai kartu mine-!
jo 1941 metais birželio mė- A. W. Evanauskas.

masino-

Ta proga jau dabar soduo
se duodamos įvairios pro
gramos. Viename jų yra 
padarytas pyragas ir jame 
sustatyta 100 žvakių, čia 
pat didelė estrada, kurioj 
kiekvieną vakarą duodama 
kita programa.

Birželio 4 d. buvo atvykę 
Korėjos 25 vaikų choras.

ar prabangos miestų .Dainavo gana gerai. Jų pa-

Paskutiniųjų dviejų 800 
darbininkų 'dar nesumokė
tas 16 dienų uždarbis. Kal
bama, kad Lansforde Le- 
high Navigation anglies 
bendrovė atleisianti 6,000 
darbininkų. —A. B.

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

—Jurgi* Bielinis.

LENCVAS 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*.

Woods.de
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Saules Užtemimas
Birželio 30 Dieną Visiškas Saulės Užtemimas Bus Ma

tomas nuo Nebraskos iki Pakistano Siaura 100 
Mylių Juosta; Šimtai Astronomų Susitelkė Ste

bėti Retą Gamtos Reiškinį
Trečiadienį, birželio 

(June) 30 d. bus visiškas 
saulės užtemimas, koks re
tai tepasitaiko. Saulės už
temimų kasmet esti du ar 
trys, bet visiškas saulės už
temimas yra gana retas reiš
kinys. Jei žmogus savo gy
venime gauna matyti vieną 
visiška saulės užtemimą, 
tai via viskas. Ir šiemetinį 
saulės užtemimą matys tik 
tie žmonės, kurie gyvena 
maždaug 100 mylių juostoje 
nuo Nebraskos iki Pakista
no. Visiškas saulės užtemi
mas bus matomas iš ryto 
anksti, 5 vai. 7 minutes Ne 
braskoje ir iš ten visiško už 
temimo kelias eis per low 
South Dakota, Minnesota, 
\Visconsin valstijas į Kana
dą, o iš ten per Labrador į 
pietinę Grenlandiją, pietinę

irgi turi paruošę stebėjimo 
stočių įvairiose visiško sau
lės užtemimo kelio vietose.

Kada kalbame apie sau
lės užtemimą, visada sako
me dalinis, žiedinis ar vi
siškas užtemimas. Birželio 
30 d., kaip jau matėme, vie
tomis bus dalinis saulės už
temimas ir tik tam tikrose 
vietose jis bus visiškas užte
mimas. Bet kas tai yia 
“žiedinis’’ užtemimas? lai 
yra tas pats visiškas užte
mimas, tik saulės pakraš
čiai aplink apvalų menulio 
diską dar yra trupučiuką 

atomi. Toks užtemimas 
gaunasi tada, kai mėnulis 

a šiek tiek toliau nuo že
mės. Paprastai mėnulio at
stumas nuo žemės svyruoja 
tarp 218,000 ir 248,000 my
lių ir kada jis yra toliau nuo

Ieq
įž-Tga
,a,Įyr;

KADA IR BULIUS LAIMI

žymiaosias ispanu matadorius (bulių kovotojas), Manuel 
Jiminez, susitiko toki bulių, kuris tą matadorių pagavo 
ant ragų ir išmetė į orą. Kova su buliu pasibaigė tuo. kad 
matadorius nukeliavo į ligoninę su ilga žaizda šlaunyje.

Jei Ne Babelio Bokštas...Islandiją, Faeroe salas, pie- žemės ir Įvyksta saulės už
tinę Norvegiją, Švediją, temimas, tada saulės pa- 
Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą,:kraščiai vra šiek tiek mato-

—Na, tai aš tau, Maike,'tą ir šoblę prie šono pnsi- 
ir vėl sakau: tegul bus pa- kabinęs, ale mažiukas 
garbintas!

—0, tai 
esi!

—Ar tu 
bučiau jau

—Ne, aš

konstituciją valstybinėmis 
kalbomis, be hindi kalbos, 
pripažinta dar 13 kitų kal
bų. Taigi vis© labo ten da
bar yra 14 valstybinių kal
bų, bet po 15 metų galvoja
ma, kad bus galima pasi
tenkinti viena hindi kalba.

Aišku, kad tuoj pašalinti 
anglų kalbą iš Įstaigų ir 
Įvesti savas, nėra Įmanoma, 
todėl anglų kalba ir toliau 
da^ naudojama. Hindi kal
ba dabar Įvesta privalomai 
pradžios ir vidurinėse mo
kyklose (universitetuose te
bemokoma anglu kalba), 
bet turi praeiti nevieni me
tai kol jos išmoks. Antra 
kliūtis, tai hindi kalbos al
fabeto sunkumas, nepatogu
mas šių laikų spausdinimo 
technikai. Jis turi net 48 
raides ir 10 ženklų balsėms 
pažymėti. Jų kombinacijos 
yra labai nepatogios spaus
dinti. Reikalinga reforma, 
bet ir čia atsiranda nemėgs
tančių pažangos žmonių, 
kurie priešinasi betkokiems 
alfabeto pakeitimams. Rei
kės ir tuos sunkumus dar 
nugalėti. Kaip visa tas sek
sis įvykdyti, matysime, o 
šiandien aišku, kad Indija

Kaukazą, Iraną ir Pakista-Įmi ir turime “žiedinį” sau-! Manau, kad visi tiek se- paliestos ir kalbos. Ir jos turj įr tokiu 
ną. Nebraskoje saulė 

į" dieną pakils tamsi, o Pakis-Į 
lr!tane ii nusileis tamsi. Tam- 

virš

dėlj rūpesčių,
tą iės užtemimą.

Jei kas nori stebėti bir-'yra r.e kartą atsidūsėję ir nos nyko, kitos 
Tam-'želio 30 d. saulės užtemimą, sau kalbėję: “Ag, kaip būtų si, tobulėjo.
8,000 patartina iš anksto pasirū- gera, kad ir čia lietuviškai Kalba nėra negyvas daik-j 

įpinti storai dūmais užrūky- žmonės kalbėtų ir nereikėti} tas. Ji nuolat kinta, tik'

niau tiek vėliau čia atvykę maišėsi, kito, Įvairėjo, vie- kurių kitų valstybių vyrams 
augo, plėtė-J nebetenka galvas laužyti.

[tane ji 
siapžėlęs plaukais, kaipjgj keliaus

tėvas dar gyvąs Lietuvos čigonas. Ir P°lici-jmylių kelią.
_Pa dai neprileidžia žmonių Rytinėse Amerikos vals- tą 

noiėtum, kad aš ai.\n. Kai noiėjau P'ieitiĮtįjose bus matomas tiktai jį 
nebegyvas? ' J—’ —’ “

ir Ž- is.

to nenoriu, 
anądien buvo pasklidęs gan 

prigėrei.das, kad tėvas

a dar 
as artyn.

j ir paduoti ranką, tai polic- 
Bet manas tuoj man už kalnie- 

riaus ir nuvežė i lakupą. 
Tenai nulupo mundierą ir

—Kaip aš galėjau priger
ti, Maike, kad patapo dar 
nebuvo.

—Prigerti galima ir mau
dantis, tėve.

—Ale užtai gi aš, vaike,! 
neinu maudytis.

—Visai nesimaudai?
—Nausa!
—Kodėl?
—Todėl, kad nemyliu su

šlapti.
—Bet to reikalauja šva

rumas, tėve.
—Ne, Maike, aš tokio, rei

kalavimo niekur nemačiau. 
Dievo ir bažnyčios prisaky
mus aš gerai žinau. Kate
kizmuose yra pasakyta, kad 
reikia ščyrai melstis, reikia 
pamokslų klausyti, pėtny 
cioj mėsos nevalgyt ir ati
duot bažnyčiai prigulinčią 
apierą. Bet jokiuose kate
kizmuose nėra pasakyta, 
kad žmogui reikėtų maudy
tis.

—Tėve, tu kalbi kaip tik
ras kapucinas.

—Ar tau nepatinka?
—Ne, tėve, kultūringas 

žmogus neturėtų taip kal
bėti.

—O gal aš nenoriu būt 
kultūringas.

—Kodėl nenori?
—Kodėl nenoriu? O pa

sakyk, koks pažitkas iš to 
kultūringumo? Ve, aną
dien Bostone buvo atvažia
vęs Etijopijos karalius, Ale 
Asilys, ar kaip ji ten vadi
na. Ir sakoma, kad labai 
kultūringas, paties Dievo iš
rinktas karalius ant visų 
karalių, ir stiprus kaip Ju
dėjos liūtas. Taigi nuėjau 
ii aš jo pažiūrėt. Mat, slo- 
Tiių ir monkę esu jau kelis 
kartus matęs ant sorkių, 
ale tokio kultūringo kara 
liaus dar neteko regėti. Tai
gi nusišveičiau šoblę, nu- to. 
švaksavau šiušius ir nukar
piau nagus: sakau, gal 

su tokia garbinga

iščiupinėjo viską, ar nėra 
kur pakavota bomba. Na. 
tai dabar pasakyk, Maike, 
kokiems paraliams man to
kio kultūringumo reikia?

stiklo gabalą ir tik per prakaituoti svetimus žo-.mes paprasti žmonės to ne
žiūrėti i saulę. Kitaip džius ištariant.” į pastebime,

dalinis saulės užtemimas, galima pagadinti akis. Dar-j Tikrai žmonėms būtų di-j Imkime kad ir mūsų kal- 
Pa vyzdžiui, New Yorke gi visiško užtemimo metu delis patogumas, jei visi bą. Ar ji nesikeičia? Kas 
75r; saulės užtems anksti nepatartina i užtemusią viena kalba kalbėtų. Bet,'Į Ameriką atvyko prieš 50 
rytą, užtemimas ten prasi- saulę žiūrėti be aprūkytų deja, taip nėra ir visos pa-‘metų ir per tą laiką neskai

VLIKO IR ALTO
NARIAI VALSTYBĖS

DEPARTAMENTE

Ketvirtadieni ALT Vyk
domojo Komiteto nariai.

dės 6 vai. 6 minutes iš ryto. stiklų, nes aplink užtemusią stangos sukurti vieną kalbą tė lietuviškų raštų, tas šian-l^ liko pirm. M. Krupavičius 
Visiškas saulės užtėmi- saulę pasilieka skaisti “ka-. vaisių neduoda. Įdien skundžiasi, kad nau- buvo priimti valstybės de-vaisių neduoda. Įdien skundžiasi, Kad nau-

mas vienoje vietoje tęsiasi liūną,” skaisčia šviesa de-j Kas kaitas, kad taip yra? jieji ateiviai kitaip kalba, 
labai trumpą laiką. Kai gančių gazų apvalus vaini-'Kas tiki biblijos pasakoms, Ir tikrai jie kalba kelias de- 
kuriose vietose visiškas už-(kas, kurio šviesa gali pa- tam reikalas labai papras- šimtis metų pažengusia, to-

—Bet tėvas klaidingai 
kultūringumą supranti. Eti
opijos karalius nėra kultū
ringumo pavyzdys.

—Na, tai kas jis?
—Jis yra greičiau nekul

tūringos senovės liekana, 
tėve.
kais jis jaučiasi jau ne savojsĮškai 
vietoje ir todėl bijosi žmo- Įniko, 
nių. Policija turi ji lydėti, 
kad jam būtu dvasiau išei-•r c C

ti pasaulio pažiūrėti.

temimas tęsis tik Kelias se
kundes, o kitose vietose jis 
užsitęs net iki 2 minučių ir 
35 sekundžių (Norvegijoj). 
Amerikoj ilgiausias visiškas 
užtemimas bus matomas 
Minneapolis-St. Paul mies-

Kenkti akims. !.•tas. 
i bėjo

Adomas su 
viena kabia.

kai- Cuiesneieva
Ta pačia pat

Kaip

lietuvių kalba, 
keičiasi ir

Pinu linrn a‘s^u’ kalbėjo ir Kaip žmonesPigu PULO uurtuvais ikai vėliau puikybės pa-'ilgu metu, kas
Kariauti • b. / i,Įgautieji panorėjo 

j dangų pasiekti .ir

t.,;.. 
1 čtip

kitos kalbo 
kalbės po j

partamente \Vashingtone.

RAGINA SUDARYTI 
GARANTIJAS

Mūsų gyvenamais lai- srityje, kur saulė bus vi- 
užtemusi virš minu-

Maike, tegul 
Bet pasakyk 

kultūra? 
kos ani

Amerikos vakarinėse val
stijose šitas saulės užtemi
mas veik visiškai nebus ma
tomas.

—Olrait, 
bus ir taip. 
tada. kas yra ta 
Ar plikos mergų 
byčių ?

—Kultūra, tėve, yra vis 
kas, ką tik žmogus atsisky 
ręs nuo beždžionės, yra gra
žaus ir gero Įsigijęs. Pa
vyzdžiui, gera muzika, teat
ras, laikraščiai, knygos, mo
kyklos, gražūs namai, gera 
visuomenės tvarka, pager
bimas kito žmogaus Įsitiki
nimų—visa tai yra kultūra. 
Prie to, žinoma, reikia pri
kaityti ir viešas maudynes, 
kur vyrai ir moterys gali 
kartu maudytis ir saulės 
spinduliais naudotis.

—Tfu, Maike, nusispjaut 
int tokios kultūros! Tu ma
nęs ir surišęs nenuvežtum 
ant tų byčių. kur mergos ir 
vyrai pusnuogiai voliojasi. 
Tai ne kultūra, ale velnio 
išmislas, kad žmogų i pa
gundą Įtraukti.

—Tėve, tu čia visai be 
reikalo prieš kultūrą purkš 
tauji. Jeigu jau taip bijai 
nuogo kūno, tai reiškia, 
kad nesi skaitęs švento raš-

Visi žinome, kad saulė 
užtemsta tada, kai mėnulis 
Įsiterpia tarp žemės ir sau
lės ir meta savo šešėlį ant 
žemės paviršiaus. Saulės 
užtemimai iš anksto via ap
skaičiuoti iki sekundės ii 
mokslininkai visada iš ank
sto ruošiasi saulės užtemi
mus stebėti. Šių metų sau
lės užtemimas bus tyrinėja- 
nas, fotografuojamas, ma
tuojamas ir apskaičiuoja 
mas su ypatingu atsidėjimu 
Palei visą saulės visiško už
temimo kelią astronomai 
jau turi Įrengę stebėjimo 
stotis, kur yra nugabenta 
visokių Įrankių ir prietaisų 
saulės užtemimui stebėti ir 
natuoti. Amerikos astro 
nomai jau turi paruošę sto
kis sekamose vietose saulės 
ižtemimui stebėti: James 
3ay ir Knob Lake, Kanado
je; Okak Island. Labrado- 
e; Narsarssuark, Grenlan

dijoj: Kefflavik, Islandijoj: 
Faeroe salose, Shetland sa
lose, Koster ir Lyckas vie- 
ovėse Švedijoj ir Bandar 
^hah, Irane. Kiti kraštai

—Na, o ka gi šventas raš
tas sako apie tokį ištvirki- 

kės su tokia garbinga asa- mą?
ba pasisveikinti, tai tegul ži- — Biblijoj, tėve, yra pa
po, kad ir aš ne bile kas. sakyta aiškiai, kad Dievas 
f) kaip pamačiau, tai tik nu- sukūrė pirmutini žmogų vi-

rei-

s’’spiaut! Teisybė, turi už-Įsai be drapanų. Taigi, nuo- 
sidėjęs generolišką kaškie-Jgos kiškos, tėve, nėra vėl-

Ralfas turi sąrašą asme- 
.. čia galiĮnų, kurie nori iš Vokietijos 

patys žinoti, o šiandien jie kalbajatvykti Į Ameriką. Tokių 
pradėjo daugybe kalbų. Daugiau- yra 1,200. Jiems reikaiin-

“Keleivio” Nr. 
vožta A.

aiškiai pasakyta, kodėl irjvas juos už tą kėlimąsi i
Amerikos žmonės yra pri- puikybę nubaudė sumaišy- Antroji plačiau vartojama 
versti didelę dalį savo lėšų damas jų kalbas ir išskirs- ka}ba yra anglų. Ja kalba 
atiduoti ne tokiems reika- ri damas juos Į visas puses. apje 260 milionų. Rusiškai 
lams, kurie padėtų mums Paprasta ir aišku. 'kalbančių yra apie 200 mi-
ūkiškai ii kultūriškai kilti.! Kas toms pasakoms neti- bonų. Daug yra kalbų, ku- 
bet pasiruošimui apsiginti ki, tam ir kalbų atsiradimas jjornis kalba po kelias de- 
nuo tykančio visą pasaulį'kitaip atiodo. Ii kalbos, milionų žmonių,
pavergti priešo. įkaip viskas šiame pasaulyj ... . Į

Bepigu buvo senovėj dur-jnriirado pamažu, jos įvairč-j Vienas didžiausių kalbų 
nyko, kitos vys-’Babelio bokštų yra Indija

24 buvo statyti Babelio bokštą, kuris gja žmonių pasauly 
Bimbai ir,turėjo pasiekti dangų. I)ie- ({ien kaIba kinų kajba

tuvais ai kad ir paprastais'!0’ vienos

sian-
To-

gos
jos.

darbo ir buto garanti- 
Balfas prašo sudaryti 

ir padėti
savo
miems

* kiu y ra apie 500 milionų. tokias garantijas

tesi, augo, tobulėjo. Žilo- Tai yra didelis kraštas, ku- 
je senovėje žmonių buvo rio plotas sudaro vieną treč- 

karas yra technikos biznis,! daug daug kartų mažiau. Į dalį Amerikos, bet gyven- 
siandien kovojama tobulais,‘-Jie gyveno mažais vienetais, t°jų jame gyvena daugiau 
todėl ir brangiais, ginklais.!vieni nuo kitų atskirti dide- nei dvigubai daugiau. 

Seniau paruošti kovai ka
rį buvo lengva ir pigu. Ne- 

jgi čia daug mokslo reikia 
•durtuvu žmogų nudobti ar 
išmokti valdyti paprastą 
šautuvą. Nedidelio mokslo 
tereikia dideliame būry 
kartu žygiuoti ir pagal ben-! 
drą komandą elgtis.

Šiandien visai ko kita 
reikalaujama net ir iš pa
prasčiausio kario, o ką jau 
bekalbėti iš mažesnio ar di
desnio viršininko. Šiandien 
karys gauna mokėti valdyti 
tobuliausius ginklus, jis yra 
savos lūšies inžinierius, to
dėl tokio kario

šautuvais su priešu kovoti. 
Tai buvo pigu. Šiandien

liais
1947

giminėms, pazjsta- 
ir nepažįstamiems 

atvykti Į ši kraštą.
Visas žinias duoda Balfo 

Centras, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11. N. Y.

IR KITUR ATLYGINIMUS 
KAPOJA

Praeitame numery buvo 
rašyta, kad.didelės Ameri
can Woolen bendrovės dar
bininkai sutiko dirbti už 
mažesnį atlyginimą ir kadtoliais, nepraeinamais metais, kada Anglija pripa- . . .

ir tt. Kiekvienas žino Indijai nepriklausomy-!,. 1 aU(’>klų savininkai ma
jų gyveno savu. skirtingu bę, ten žmonės kalbėjo 179 zins atIy?inim°s.
miškais

ture- kalbomis ir 544 Įvairiomis 
! tarmėmis.

, _ . Nereikia aiškinti, kad
į Bet žmogus yra gyvas su- naujaj sukurtai valstybei be 
’rieumas. Jis juda. I ats kjtu sunkju jr greitai spren- 
gyvenimas j. vertė dairytis,'džiamu reikalu buvo ir kal- 
kas dedasi platesnėj apy in- bos reikalas. Atsiminkime, 
kėj. Judresnieji, veržles-kad beraščių ten yra apie 
meji vienetai pradėjo pą-91' ,, kitaip sakant, tik kas 
siekti tolimesnes vietas, ki-de^jmĮas žmogus tėra raš-1 
tų gyvenamas. Žmonės kil-tjngRS. angijškai kalbančių 
nnjosi, viena tauta maišėsi skaičiuojama tik apie 300,- 

stipi es- Valstybėj negali būti
šimtai visiems privalomų 

vieni i-a]bu_ jau kelios kalbos

gyvenimu. Skirtingos 
jo būti ir jų kalbos.

tauta
su kita, vieni buvo 
ni, kiti silpnesni, vienos 
tautos pavergė kitas,

Taip ir vyksta. Štai Bach- 
man Uxbridge Worsted 
bendrovė, Putnam, Conn., 
sumažino atlyginimus 12’2 
centų valandai. Kita ben
drovė iš Barre, Mass., suma
žino 10’š, centų, tiek pat 
sumažinta ir Wyandotte 
Woi-sted bendrovės Pitts- 
field, Mass., VVaterville, 
Me., ir kitur.

DARBININKŲ SUSIVIE
NIJIMO VIRŠININKAI

nio išmislas, bet Dievo pa
daras.

—Palauk, Maike, palauk. 
Kitą sykį ateidamas aš pa
imsiu ekstra porciją gyva
tinės, tai tu pamatysi, kad 
aš tavo kultūrą Į dulkes pa
versiu.

Teisingumo departamen
to į priešvalstybinių draugi
jų sąrašą Įtrauktojo Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo centro valdybon išrink
ti: prezidentu J. Gasiūnas, 
viceprez. J. J. Mockaitis ir

, _________ ........ ............ J. Žebrys, sekretorių J.
būti ne- joje yra bjndj kalba, kuria.Siurba, iždininku J. Weiss, 

kalbama apie 40G visų gy-'iždo globėjais S. Kuzmickas

aei toki kario paruosimas nyko, kiti augo, plito. Taip ud sunkumu o ka beturi brangiai kaštuoti. sunaro sunkumų, o Ką ne-.žmonėms besi kilnoja n t, be- kalbėtk jpi kiekvienoj vals- 
Žinovai sako, kad Ame- Hmmsant. la nau išsilav inu- tyhinej Įstaigoj tarnautojai

siems atsiliku-beveikiant
įvairiems pastovės- kurju kajp sakėme, yra 

politiniams jungi- šimtai.

rikoj kiekvieno oro pajėgų 
kario paruošimas kaštuoja sius,
$15,000, o vienam jūrinin- niems 
kui “aplamdyti” tik tiek, ™a™s — valstybėms 
kad jis šiaip taip galėtų pa- sirandant, negalėjo 
keisti seną veteraną, reika- «»
linga $3,200. juk jos sudėtis keičiasi be ventojų. Ta kalba

Daug mažiau tekaštuotų paliovos ir ne tik paprasti pasirinkta valstybine
kariuomenės išlaikymas, jei,kareiviai, bet ir viršininkai.Bet, kadangi daug

turėtų mokėti visas kalbas,

at"l Labiausia paplitusi Indi-

i ir buvo?ir W. Malin, gydytoju dr.

kartą išmokytas vyras joje'tai ateina, tai išeina, 
ilgai pasiliktų. O šiandieni

kalba.
dešim

čių milionų žmonių kalba
Š-is. kitomis kalbomis, tai pagalimas.

M. Palevičius.
Liepos 12-14 d. Chicagoje

šaukiamas Susivienijimo sei-
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komiteto pirmininką K. 
Liaudį.

Ardo Senąsias Sodybas
komunistai nori visus 

žemdirbius suvaryti ir ap
gyvendinti jų vadinamose 

‘gyvenvietėse.” Tai būtų
Planai Neįvykdomi

Darydamas pranešimą 
kelis kartus padidinti seno- Tarybai finansų ministeris 
vės sodžiai, lyg miesteliai.} Drobnys pažymėjo, kad 
Čia kolūkiečius bus dar ge-jl953 metais pajamų būta 
riau prižiūrėti, ką jie vei- 1,591,249,000 rublių, o išlai- 
kia, o gal ir ką jie galvoja, dų 1,572,300,000 rublių. Šių 

. i.-.i.:,, metų biudžetas oatvirtintas koluku,l 1,740,762,000 rublių.
ko pranešimo'per Vilniaus'1 ^ak Drobnį statybinių 

ii- medžiagų ministerija teį- 
perkelti 2,000 trobesių į, vykdžiusi tik 04/< nomaty-
dar esą 7,000 pareiškimų ^ne.^ 
trobesiams perkelti.

Iš vyriausiojo 
statybos valdybos virsmui-;

terijos įmonės
minis- 

ne patiekė

SICLO NUTRAUKTI SANTYKIUS SU MASKVA 
Y

Generolas A. C. YVedenieyer (viduryje) liudijo senato ko
misijoj ir ta proga jis siūlė visiškai nutraukti diplomati
nius santykius su Sovietų Rusija ir jos pavergtais kraš- 

Kairėj matosi sen. K. YValker, dešinėj sen. Wm.
Jenner.

Lietuviai Užsieniuosežmonėse,’ bet kurie pas mus 
dažnai savanaudiškai eksploa
tuojami. . . .”

Taigi, klero žmonės nesi
sieloja tuo, kad dabartiniu 
metu jų vadovaujamos baž
nyčios šiame krašte padeda 
lietuvių jaunimui nutausti, 
jie ir dėl komunistinių raštų 
inieko nesako, net Kunigų 
Vienybė dėl to nė žodžio 
neprasitaria. Bet, kai kas 
nors pasiūlo ramiai ir rim
tai pasvarstyti religinius'me mes motinos dieną, mi-i- . r . . 
klausimus, kai mėginama!nėjome spaudos atgavimoj a*s\e!.in ini’ , . 
patyrmeti, kokios reiksmesjsukaktj, minėjo tas dienas! hirželio šiurniuiu d iš
turėjo religija lietuvių tau- ir jie. Štai Augsburge, mi- P
tos praeityje, tada jau pasi-Įnint abi tas dienas vienu

VOKIETIJA j Didelė salė buvo kimšte
----------  i prikimšta. Prieš koncertą

“Žandarai” Vo* Negavo į jdr. Leible, referentas kultū- 
Kailį riniams reikalams, pasveiki-

Vokietijoje pasilikę tau-"°. ,ietuvius..ir,?,ažiais žo' 
tieėiai, kad ir sunkiai gy-!dzl3!s "up.ese Lietuvos gy
vendami, nepraleidžia ,padet> !!' lletuv,«
paminėję mums visiemei a^,°?. au 6 Į?’.,- • • • 
r J m- -• Tokie musų kultunmaisvarbesnių dienų. Minėjo- . , .J. pasirodymai vokiečiams lamo mpc miltinas riipna mi-!1 < .

nų minėjime Menningene, 
o taip pat ir Bonnoj, Vaka
rų Vokietijos sostinėj, ku
rioj ta Pabaltijo tragedija 
buvo minima birželio 14 d. 
Vliko rūpesčiu. Minėjime 
dalyvavo ir daug aukštų vo
kiečių valdžios pareigūnų.

kartu galėjo įvykti nemalo
nus įvykis. Laimė betgi, 
kad jis baigėsi juokais. Rei
kalas toks.

Buvo vaidinamas 2 veik
smų vaizdelis “Tai Buvo 
Anuomet,” parašytas G. 
Balsytės. Jame dalyvavo 
ir 2 žandam. Vaidintojams 
į sceną reikėjo eiti korido
riumi, kuriame buvo iš ru
sų nelaisvės grįžusių vokie-

reiškia Įtartinas nervingu
mas ir viduramžiški prakei- 
Įkimai. . . .

Jonas Matiugonis.

TAIP JUOKIASI 
LIETUVOJE

liaudies ūkiui 18 milionųa M
, . plytų, o be to išleido apie*nykstese sąlygose nėra juo- * - .. . ‘ . tais*., ■ . , • , n- v i 8 milionus netinkamų plv-1kai trobesį perkelti. Kol x „ T L • li • -i i -1 . . ... , , • , tų. Labai blogi reikalaijis stovi vietoje, tol juo dar . • . . . . ..®. T. ‘

gali naudotis, bet pamėgink
jį pajudinti ir kitur nuga- spl , ,tlk ■ plano. Ala-
benti, kas iš jo beliks? O ku’ kad Jos

Tai dar nedaug, nes te-

ne-
83 straipsnis. Iki šiol juo kvoje buvo patikrintos vais 
sąjunginės respublikos ga- tinės, kaip jos aprūpina 
Įėjo savarankiškai tvarkyti žmones vaistais. Kas čia' Išlipa Kauno stotyje kai

uvi.il, «.tx^ w jv vz 1 . Z,o,,zla7ft n in-- 'iUUUSniU IV4I AVU ZUIlVIlCSl VaiSUUS. Čia - TZ - , , -

juk ten statybinių medžią- -• : tįni,la. nelenda (kultūros ir švietimo reika- paaiškėjo? Gi tik tas, kad T16 1S' - \e 31 131 ^^’ičių. Jie, pamatę einančiusgų toks trūkumas! TodėlPacios » tinkl* nelenda* hus. Dabar meno, kultūros jose nėra nei vaistų škdžiai dairęs’ Plieina PneJ° "faktorius, pamanė, kad tai 
ir komunistų norai negali Į mašinų-traktorių stotisjir švietimo reikalus grei-stiprinti, nei astmai gvdvti,'.Zluia, ma ?n,e/'ni°. ZJT^3?Sitikri rusu žandarai ir jau 
būti taip greitai įvykdyti, fpasiųsta 178 inžinieriai me-čiausiai tvarkys tiesioginiai nei glicerino, nei sieros, neili ne l^131»T-TJ8131. ^^,^'buvo bepradedą su jais “at- 

chanikai ir 179 technikai ir!Maskva. Taip paprasčiau, daugybės kitų būtiniausių |R10SRe. °į Z aus 'Sis
. .1 x x x JeirunLio Hrnr nonlrinc“Seimas” Posėdžiavo

Dabartinis Lietuvos sei- . .
mas—Aukščiausio ji Tary- "omai; J65, zootechnikai ir
ba—buvo susirinkusi posė-daJ?& darbuotojų,
džių. Be ko kita ji išrinko tačiau, sakė Drobnys, padė- 
vyriausiojo teismo narius:,t^s ten bloga. Nepatenkina- 
V. Deksnį, J. Žvirblį ir M. mai statomi visuomeniniai 
Čackį; patvirtino prezidiu- pastatai, neįvykdomi gyvu- 

ii<terius_ padinimo skaičiai, ze

daug kitų specialistų, o ji
kolūkius išvyko 1,127 agro-i V,sko Yra’ Vlsko Trūksta

Pačios Maskvos

VtdVttL > nivu *7VXVXXXXCXL4k?XU I • 1*1 1 • Zi• . i i • 4.-1 \<siraukia, lvg penkios pėtny-vaistų. O kokie trukumai .. ,. .i, -. • k-x- i -x -x - K'ios, paskui išbara uz bur-tun būti kitose vietovėse,!. - • ... „ • •• sai,T. . - , . .’.zuazinių liekanų ieškojimą ’Lietuvoje, kuriomis - , • *•J ’ ‘ir plačiai pradeda aiškinti,Izvesti- taigi ir
jos” Nr. 86 rašo, kad Mas- nėra reikalo tarp rūpintis? |kJTmlimi7t^» ‘ueim

vos kampeliams turėtų šian
dien būti žinoma, jog taiKeikimai Nieko Negelbės

gu_____ bepradedą su jais
'siskaityti,” bet suspėta iš
aiškinti, kad čia rfc tikri ru- 

bet “žandarais” apsi
rengę aktoriai.

Tas atsitikimas rodo, ko
kį jausmą turi rusams grįžę 
iš nelaisvės vokiečiai kariai.

esama Lenino prospekto.
įtraukia žmogelis galvą! 

Kaune jo kadaise

Gimnazija Tautinių 
Drabužių Šventėj

ANGLIJA

Lietuvis Suka Filmas
Pasak Eltą Anglijoje gar

sėja Laurynas Skinkys, gi
męs Joniškyje. Jis jau nuo 
1948 metų dirba filmų ak
torių. Jo nuotraukų dažnai 
esą galima matyti anglų 
žurnaluose ir televizijoje. 
Jis ten vadinasi Laurence 
Harvey.

NAUJOJI GVINĖJA

Lietuvis Tarp Papuasų
Naujoji Gvinėja savo dy-mo paskirtus mini_____  (

švietimo S. Pupeikį, plataus našumas menkas, neraj Lietuvoje Romos katali-vyks. Praėjo tie laikai, kai;1 eina; , “V“/*''.yi Gegužės 15 ir 16 d. Stutt-Jdžiu yra antroji sala pasau- 
vartojimo pramoninių pre-eika ing°s daibo diausmės Ra.i turėjo ištimtiną įtaką pakako klebono storo balso V . Št. 31 ų3-? , - garte įvyko visos Vokietijos‘ly. Jos dalis priklauso Aus-
kių S. Pilipavičių, maisto/1" . (žmonių gyvenime. Katali-ir parapijonys drebėjo iš užmirs;a. įsa įei įa ei tautinių drabužių šventė. Jo-ltralijai. Ji yra visai arti
pramonės S. Bilevičių, auto- . 11?®nk5). Pieno uki°, kų kunigai čia stengėsi viso-baimės. Dabar žmonės pa-iau 1S* . neĮna R1?6 , .1 \ */je dalyvavo 4,000 įvairiais dra- pusiaujo. Vietos gyvento-
mobiliu transporto ir plentų ir kitko Lietuvos komu- se gyvenimo srityse savaip.tys viską nori žinoti ir su-,nin zemai nusien įa n -,bužjajs pasipuošusių asmenų.(jai yra papuasai, negrams 
S. Jankevičių, statybinių nista_* «ęavo pylos 1S.mas_ diriguoti ir neprileisdavo prasti. O anie klebonų! Sal ^ino^e’ *>onas jų tarpe ir negausus Vasario'gimininga rasė. Pasirodo,

žiagų pramonės G. Mo- k'inės Piatdos, valiausio jokių nukrypimų nuo jų nu-Jdraudimai jau ne taip smar-,_.iaUf,e’ P1 Cla į 16 irimnaziios moksleiviu bū- kad ir tpn psama lietuviu.medžiagų pr;
lotoką, vidaus reikalų A. PartU0S oi gano 
P. Kunčiną, miško pramo
nės P. Kurį, žuvies pramo-’ 
nės V. Mickevičių, mėsos ir 
pieno produktų pramonės 
K. Kairį, valstybės saugumo

jie ir švietimą įvardys

O anie
audimai jau ne taip

rodymų ir nuo jų nustatytos}kiai skamba, 
vadinamos “generalinės” Ii 
nijos

radijo Bet čia Amerikoje tokios

16 gimnazijos moksleivių bū 
rys. Vokiečių jis buvo sutikIčio gatvė?

Patylomis klero žmonės!.. Milicininkas vėl išpila š .
jau senai murmėdavo, ladl.pamoksi, .r gale pabre- 
net ju parapijonvs skaitoz,a’ kad ta Satve šiandien-v 

1 -r--i-i— i •. c.. . . vadinama Gorkio vardu.

kad ir ten esama lietuvių. 
“Technikos Žodis” (Nr.

2) išspausdino čia nesenai 
iri apsigyvenusio arcJ»itekte K. 

akarais vyko visų grupių pa-}Mieldažio laišką. Jis rašo:Pagal Vilniaus .
iės pranešimą pakeistas Tary-}išimtinos įtakos lietuviams visokius laikraščius, net ir?a^1.nama vai<^^* 'sirodymai (šokiai, dainos, mu-i “Nuvykęs tik po 3 dienų
no bų Sąjungos konstitucijos jie jau nebegali turėti. Lie- Juos, kurie klebonui aiškiai rv zika) keliose vietose Visai ne- pajutau mažesnį prakaito

tuvis, gyvendamas greta nepatinka. Bet buvo aišku, ai az as i ° a tikėtai mūsų šokėjams teko lai-1varvėjimą. Pirmąsias nak
įvairias tikybas išpažįstan- kad nepatogu užpykdyti pa-,*1 an.°. ve^*.. _ ausia(mė pabaigti šventę trimis šo-tis galima pavadinti
čių žmonių, neišvengiamai‘rapijonį. Ko gero, jei ne-vel rE11!C1.?1? , . °,S1,S: .... !kiais didžiausioje z... i,.,._ i.„ik^„: x„:! —Tai is koęių balų įslin-,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 kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ..............................$2.50

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

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

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

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

A KISS IN T1IE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais .......................... 2.00

B AR AHA S. 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.

mau-
Darbo-__ . Killesbergo dymasis prakaite.’

pripranta prie daug tole-}gerai su juo pakalbėsi, tai! ^ai 1S oaių įsnn jaj^tgje, dalyvaujant didžiulei vietėje — braižykloje — ir
rantiškesnio galvojimo. Vi-gali ir pajamų netekti. Au- ,31’. a nezinai» jog žiūrovų miniai. Lietuviai bu-karščiausiu laiku yra vėsu.
sur kunigai sudaro kietai kos irgi svarbus dalykas. ei e savaslS|Vo sujaudinti vokiečių nuošir--Geriau nekalbėti apie tuos,
sudrausmintą luomą, o tas 
luomas gali visiškoje pa- 

išlaikvti
Bet štai paskutiniu metu

klusnybėje išlaikyti savo per Kuni^ yien-Y-b?, PaP.lk 
žmones tik tuo atveju, kaiiį? lr,,'!esl prake.kuna. 
visos kitos religijos paskel-lTarp k,tko Pat>'lom's uzPul 
biamos menkomis, netikro
mis ir tikrojo kelio nenuro- 
dančiomis. Bet Amerikos 
gyvenimo sąlygomis pana
šūs tvirtinimai jau neturi to
kios didelės jėgos, kokią

Majakovskis?
Eina žmogelis nusiminęs .

ir prieina Nemuną. Tilto 
nematyt, o aplink—vien

ro viešpatavimo Lietuvoje 
Gal yra aišku, jog

žmonės negalėjo pažinti nei faktU. P3^
kunigų (pav. kan. Prapole- 
nio) patiektų davinių neį
manoma nutrinti. Todėl

turėdavo Lietuvoje,

durnu bei pranešėjo įsijautimu kurie lauke dirba.
ir supratimu mūsų tautos ir 
mūsų gimnazijos padėties. Kai

“Gamta apie Port Mores- 
by vra labai graži, jūros

. . v. , mūsų merginos šokdamos blez-'įlankos, salos, žaliuojantieji*X4V*XV Į7V*V « IV/llilV kAZJL/MI- U T"11 I OITTA U O vi 1 US31. V ĮS^I T)<A” a __ . . . ••*11* XT X • _
ta ir kun. Valadkos knyga keista, perkrikštyta, tai-!d,ngelę '"ojuodamo, nos.na.-jkalnai. Nepaprastai gražus 
“Popiežiai ir Lietuva.” Vie-lgalvoja sau-daugiau k¥ai.-te">y kukėsi .s a.kst«, tuks-,yra saulėleidis. Atrodo,
ooi nA ^zvzi^z. ^^^iz__ _ r • j • • • tantme numa mojo atgal sukau-;kad didžiausia pabaisa yrasai ne žodžio nesakoma.'hu nesirodysiu. Prieina a .. , o .
nemėginama nuginčyti mi-Jprie ruso ir visai drąsiai. a"?a su ,ev' ma įanjos mos i i. i
neto autoriaus surinktus kle-'klausia: ! Kad ,r pavargęs, bet paten-lv^ą laiką naudoti specialius

kur faktus'

kitų tautų, nei kitų religijų 
gyvenimo, todėl ir kunigų 
autoritetas čia jau ne toks

Atleiskite bet ai ži '^*ntas £a*čięs sėkmingai paro-jvaistus ir miegoti po tink-
note,kuTVaetiltas pf?Vol-įdy,i.vis7.VOkiCtii“ * kitŲ 'U'

o 'kraštu atstovams

II jviškos liaudies

Rusas inspektorius lanko’
^jaunimas grįžo į mokyklą.

mūsų lietu-l “Labai keistai iš karto 
lobius, mūsų'atrodė vietiniai: basi, vien-

jcv. . .. /gimnazijas. Gimnazijos di-Lietuviai Surengė Koncertą
tvirtas. Žmonės čia kritiš- pardavėjams giasi-,rektorius sustoja su juo Vokiečiam*
kai vertina visokius teigi-'narna boikotu, jeigu bus je gabiausio dešimtos kla-teigi-
mus ir kiekvieną idėją sten
giasi savo protu patikrinti.

Gal todėl ypatingai pas
kutiniu metu juntamas kle
rikalų aiškus nervingumas. 
Stengiamasi atgriebti pra
rastą autoritetą. Kimbama 
prie mažų dalykų, naudoja
masi kiekviena proga pa
bauginti žmones, kad jie ... 
pražus, jeigu skaitys kunigų 

j neaprobuojamą spaudą ir 
knygas.

Šiuo atveju praktikuoja
ma kurapkos politika. O 
toji kurapkos politika yra 
žinoma: kurapkėlė, pama
čius medžiotoją, įbeda sna
pą į sniegą ar smėlį ir mano 
esanti išgelbėta. Ir kunigai 
nemėgina iš esmės spaudos 
ar knygų iškeltų klausimų 
svarstyti. Daug jiems pa
rankiau riktelėti savo para- 
pijonims, kad užsimerktų.

.... , prie gabiausio---------- - —
pardavinėjama kun. M. Va-jg^g mokįnįo Adomaičio. Menningene muz. M. 

Budriūnas suorganizavo
.. . siAdomaitį, kas parašė “Eu- c^or^ 11 gegužės 12 d. su-

bent iš Chicagos pasiekė) įj Onieginą.” Mokinį ren*ė dainų, tautinių šokių 
mus. išpylė prakaitas, balo ir >r deklamacijų koncertą vo-

Is tiknjjij, kun. M -VaJj bet nė žodžio> iyg'kiecių pabėgėliams, 
ladkos Popiežiai ir Lietu- v.lt. ž

ladkos knyga “Popiežiai ir;Rusas u kitko> k]ausia 
Lietuva. Tokios žinios

plaukiai, vyrai tik rank
šluosčiais persijuosę, o mo
terys tik su »trumpu žolių 
sijonuku. Europiečiai savo 
kambariuose irgi panašiai 
apsirėdo. Čia rūbai tikrai 
yra kankinimo priemonė.”

RAUDONIEJI IR
KITOKIE MARŠALAI

va” pasirodė kaip tik laiku. 
Gal būt ne visi sutiks su šio 
autoriaus daromomis kai

žadą kas būtų atėmęs.
Po kiek laiko gimnazijos,ir netrukus suima jį. 

direktorių gatvėj suntinka Po kelių dienų enkavedis 
. . _ . NKVD viršininkas. tas direktoriui praneša:

kuriomis išvadomis, bet ten-j —Tai kas tau yra? Eini, “Mokinys Adomaitis, pra- 
ka dėkingai nriimti svar-žemę pardavęs!—pasi-'džioj atkakliai gynęsis, ga-ka dėkingai priimti 
baus mūsų viešajame gyve
nime klausimo priminimą.

Kun. M. Valadka vienoje 
savo knygos vietoje taip ra
šo: y

“Mazzini (italų tautos žadin
tojas) sako: Relijęijos sentimen
tas miejra mūsų žmonėse. . . . 
Kas be ko. j?al būt ne visi vie
nodu entuziazmu sutiks šį afo
rizmą. Bet vis tik čia Kali būti 
gera proga pagalvoti kai ku
riems mūsų darbuotojams, jog 
neverta paprastai numoti ran-

Šiais laikais palikti žmo- ka į religinius pradus, kurie, 
nes nežinojime betgi nepa-.kaip sako Mazzini, ‘miega mūsų

sveikinęs kamantinėja en
kavedistas direktorių.

—Velniava, žinai, ir tiek. 
Adomaitis mano geriausias 
mokinys, o kai inspektorius 
Durakovorovas pasiteiravo 
jo apie “Eugenijaus Onie- 
gino” autorių, tai tik išrau
do, pradėjo drebėti, kad in 
spektorius, nė neatsisveiki
nęs. užtrenkė duris ir dingo. 
Gėda. ir nežinau, kas ma
nęs laukia.

Enkavedistas tuoj parei 
kalauja Adomaičio adreso

Aukščiausias karinis laip
snis yra maršalo. Amerikos 
kariuomenėj jis atitinka 
penkių žvaigždžių genero
lui.

Tarybų Sąjungoj maršalų 
yra 30, Prancūzijoje ir Ang
lijoje po vieną, o Amerikoj 
yra 4 penkių žvaigždžių ge
nerolai.

Palyginę tų krašto aukš
čiausio laipsnio kario ir pa
prasto darbininko algą, 
gausime toki vaizdą: Tary- 

Onieginą” parašė poetas'bų Sąjungoj maršalas gau- 
Puškinas. Čia pajuokiamasĮna 24 kartus daugiau negu 
ir net šito nežinantis enka- darbininkas, Prancūzijoje 8

lutinai prisipažino, kad ‘Eu
genijų Onieginą’ vienas 
pats parašęs. Joks bendra
klasis jam nepadėjo ir apie 
šį darbą nieko nežinojo. 
Pradžioj kilę įtarimai prieš 
jūsų vedamą gimnaziją pa
sirodė neturį pokio pagrin
do.

Kaip žinote, “Eugenijų

vedistas.
Bezmėnas.

kartus,
kartų.

o Amerikoj tik 4’2



Nr. 25, Birželio 23, 1954FiaieLbld

Apie Moterų Darbą
Ką tik perskaičiau “Ke- mas, bet kai jį pavėdžiu ji* 

leivyje” straipsni apie “mo- po kelis kambarius pasilen- 
terų silpnėjimą” ir neišken- kusi. tai paskui nelabai no-* 
čiau neatsiliepus. Nekalbė- risi tos masinos išradėjui: 
siu apie tai, kaip moterys dėkoti. Panašiai yra ir su 
pasitinka savo vyrus, giįž- visokiais kitokiais prasmat-Į 
tančius iš darbo, nes ma- numais—prie visų jų reikia 
nau, kad kiekvienoje šeinio- pridėti paprasčiausio ir ne- 
je vyro ir moters santykiai lengvo darbo.
yra kitokie. Kur yra geras! Aš visai nepaliečiau mo- 
sugyvenimas, ten yra mei- terų, kurios vaikus augina, 
lūs ir pasitikimas, o kur (Tik tas, kuris is arti neste- 
žmonės nesugyvena, ten ir bėjo. kiek darbo, bėgiojimo, 
pasitikimas yra kitoks. pūpesčių yra su mažais vai- 

_ .‘kais, gali manyti, kad mo- 
Bet norėjau pakalbėti terįs namuose, pasilikusi su 

apie moterų tariamai leng- mažais vaikais, turi “good 
vejanti darbą. Ar, is tikrų- tjme ” Tepabando tokie 
jų, moterų darbas eina leng- krjtikai tik vieną dieną pa

tą reikalą bėgioti paskui dviejų metų!
•vaiką, ir jie tuoj supras, kas! 

vaikų auklėjimas ir1 
jis darbo reikalauja.

ramumą
teris ar mergaite grįžta iš' 
darbo dirbtuvėje ar Įstaigo

tariamai leng- 
.. Ar, iš tikrų- 

a-
vyn; Paimkime 
plačiau.

Amerikoje 19 milionų* 
moterų dirba dirbtuvėse 
įvairiose ištaigose.

vra
irikiek 

Kai mo-!Prie

1

vaikų moteris 
turi tik tada, kada vaikas 
ar vaikai miega. Bet vaikų 
miego laikas motinai visai! 
nėra poilsio laikas, nes jij 

Įturi tą ramesnį laiką išnau-Į 
kitokiemsj 
namuose

KELEIVIS, SO BOSTON
SIAMO DVINUKA! TREJETUKŲ TARPE

Slaugė ligoninėj Winnipege. Kanadoje, laiko vieną vaiką 
rankose, o du kiti kartu gimę tos pačios motinos vaikai 
matosi apačioje. Tie du vaikai turi atskirus kūnus vir
šuje. bet apačioje jie yra suaugę. Medicinos Istorijoj tai 
jau yra ketvirtas kartas, kada trejetukų tarpe du vaikai 
gimsta suaugę į krūvą.

kai, turnips) išgarina daug'STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ: 
daugiau vandens. Vienam 
svarui sausos medžiagos at
sieina 910 svarų vandens.

| Geroj žemėj, gerai ją 
'prižiūrint, galima gauti 7 
tonas sauso produkto iš 1 
akro. Per augimo laiką to
kioj žemėj augalai išgari
na 3,500 tonų vandens, ku
lis, aišku, pakilęs į orą, pa- 
siskleis debesų pavidale.
Jeigu daržovės išgarina tiek 
vandens, tai ką bekalbėti 
apie girias! Girios, imant 
išgarinamo vandens kiekį, 
yra tikri ežerai ar net van
denynai, žiūrint, kokio di
dumo giria. Girių įtaka į 
temperatūrą yra labai dide
lė. Vienas vokiečių meteo
rologas sako, kad jeigu kokį 
plotą žemės apsodinti me
džiais, tai tas tiek atsilieps 
į temperatūrą, kad atrodys, 
jog jį pakelėm 650 pėdų 
aukštyn. Taigi, mažus kal
nus ir kalvas apsodinus me
džiais, jų įtaka į tempera
tūrą ir kritulius padidės 
tiek, kiek būtų padidėjus,', ; 
jei tuos kalnus pakeltume 
650 pėdų į viršų.

Atsiminimai
Ponia V. Nlinkienė mums pridavė mirusios savo motinos 

S. Kairūkštytės Paltanavičienės atsiminimus, kuriuos pradedame 
spausdinti. Šių atsiminimų autorė per eilę metų rašė "Magdutės 
Pasaka“ pp. Minką radio valandėlei Bostone ir. be to, ilgus metus 
buvo vienu ar kitu budu susirišusi su lietuviškąja spauda.

REDAKCIJA.

Įžanga
Ne kartą čia, Amerikoje, manęs klausė, kodėl tiek 

daug lietuvių moka lenkiškai. Kadangi į tą klausimą 
negalima atsakyti vienu žodžiu, tai sumaniau parašyti 
šiuos atsiminimus tiems, kurie tuo klausimu domisi. 
Džiaugsiuos, jei mano pastangos pasieks savo tikslą ir 
duos tinkamą atsakymą i tą klausimą.

Mano Gimtine—Panemune
i

Gimiau aš Panemunėj, Suvalkų rėdyboj, 1880 me
lais, viešpataujant carui Aleksandrui III, kuomet Lietuva 
buvo rusų valdžioje.

je, ji namuose randa kitą ją 
laukianti darbą—namų ruo
šą. Dargi pavieniai gyve
nančios meragaitės, grižu-Jdoti visokiems 
sios iš dirbtuvės ar įstaigos, idarbams? kuriu
turi nemažai darbo. Ir jos|niekada netrūksta, 
turi savo drabužius išsiplau
ti, išprosvti, kambarį apšva
rinti ir valgi >au pasiga
minti. O ką jau bekalbėti 
apie ištekėjusias moteris, mų 
kurios dirba dirbtuvėse ari 
Įstaigose! Joms tikrai, grį
žus iš darbo, reikia vėl sto
ti prie darbo. O tokių mo
terų, kurios neša dvigubą 
darbo naštą, yra juk milio- 
nai!

dirba namų ruošos darbus. 
Taip yra tarp darbininkų. 

Lietuvoje buvo iš Rusijos! 
na-'ir Lenkijos paveldėta mada! 

kaimo mergaitėms kartaisI

Sako, kad Amerikoje vy
rai daugiau gerbia moteris 
ir joms pagelbsti prie

ruošos. Gal tas tiesa. t 
Lietuvoje kaimuose darbai.^1} dirbti į 
buvo paskirstvti i “moteris- naites prie “ponų.

vyriškus.” Juok-^dinami ponai buvo 
dariai sakydavo, kad visi,valstybės tarnautojai.

Medžiai—Lietaus 
Gamintojai

| Didžiausi pasauly miškai 
yra Amazonės upės aukšt
upy (Pietų Amerikoje). 
Nuo Atlanto tie miškai yra 
toli, apie 620 mylių, o nuo 
Ramiojo vandenyno miškus 
atkerta aukšti Andų kalnai. 
Amazonės aukštupys yra vi
sai arti ekvatoriaus, bet ten 
temperatūra, palyginus, yra 
neaukštesnė, kaip prie At
lanto vandenyno. Tas aiš-j 
kinama tuo, kad didžiuliaiLietaus gamintojai Ame-! 

rikoje 
lūs. F

jie sukelia

miestus uz tar- 
” Tie va-

kus ir “vvnskus. .juok-,ul,liUIU pvimi uuw jvairus .
akydavo kad visi valstvbės tarnautojai, pirk- ^et lr au‘!ras. kurios sunai-darbai 5.) siefenių apt Šiai. ‘ profesionaiaL Turėti kiną derliu. Kartais gamin- 

o-yJtarnaitę tokiems “ponams”.nepavvksta iššaukti 
'atrodė būtinai reikalinga,* 0 kaltais išsaukia

Liti Vi
vuliai šerti,

iiiuin vi rlyrkm 'VICVI om .
karvės melžti,

S. PALTANAVIČIENĖ

Gimė 1880 m., mirė 1951 m.

Mano tėvas, Jonas Kai
rūkštis, buvo Panemunės 
liaudies mokyklos mokyto
jas. Paėjo jis iš Rokų kai
mo, Panemunės valsčiaus ir 
parapijos. Mano motina, 
Juzė Kuncevičiūtė-Kairūkš- 
tienė, buvo gimus Prienuose.

Miestelis, daugiau pana
šus į bažnytkaimį, gavo Pa
nemunės vardą dėl to, kad 
stovi ant Nemuno kranto, 
priešais Kauną. Stovi jis ant 
pat Suvalkijos krašto, nes už 
Nemuno prasideda Kauno 
rėdyba.

Miestelis turi tiktai vieną

nėra labai populia-;1™^ ™iškai’ gindami 
armėnai skundžiasi,!^ §a^° daug vandens, atvė-

akmenimis

netik

ilgą gatvę. Vidurinėj tos gatvės daly yra 
grista turgavietė, keletas žydų krautuvėlių ir karčiamų. 
Po miestelį išblaškytos Įstaigos—valsčiaus urėdas, paštas, 
mokykla, policijos nuovada ir keletas kitų.

Nors pats miestelis apskuręs ir neįspūdingas, bet 
dažni lietūs ir Panemunės apylinkės vaizdai yra tikrai žavingi. Kelias 

drėgmė ekvato-liš Aleksoto Į Panemunė džiugina keleivio akis savo gra-

lietu 'sina or3- Kritulių toje sri- 
’ tyje per metus yra 60 kubi

nių colių, o miškai išgarina 
apie 40 kubinių colių van-

tauri
•nuolatinėsrity, kur lietaus rei-t“ponios” netoJMoterys, kurios tik šeimi- valgį gaminti, daržus ravi-,™* to k4jo; žwlžju, dirbtinis lie-'»^

žiūrėti ir net verpti, austi ir honoras. Tarnaičių stonas,taus gaminimas dar neįėjo! 
i .... .... r ,-vo ūko; rr..,-.,; ^j_įĮ maaą ir nesusilaukė pasi-l

i

ti, vaikus auklėti
'bonoras.

visokių naujoviškų virtuvėsĮsiūti. Atėjus vasarai tas p1' dabar yra labai gerai 
įrengimų ir namų ruošos,darbų pasiskirstymas išnyk-Įnomas Sovietų Rusijoj 

šeimininkė,

ninkavimu užsiima, gal turi 
šiokį tokį palengvinimą i

Betmasinu.
kuri turi keletos asmenų šei- sios nuo namų ruošos, eida- 
rną, vargu gali rankas su
dėjusi į televiziją žiūrėti ir 
apie darbą užmiršti. Tiesa, 
yra skalbiamos mašinos, 
bet ir tokios mašinos pačios 
neskalbia. Jei tik karta

kur;tikėjirno.
davo ir moterys, atitrūku- kiekvienas siek tiek žymes-

vo į laukus vyrams padėti 
lauko darbus dirbti: šieno samdęs 
griebti, rugius rinkti, veži-ig1 yra
mus krauti, bulves kasti, li
nus rauti ir įvairius kitus 
lauku darbus dirbti

kaištį gerokai
žiną

Jeigu įsivaizduotume, kad 
j kurią dieną visi augalai ir 
(miškai išnyks nuo žemės 

tai tada lietaus, , , . Gamta taip pat turi savo paviršiaus,
nis cinaunmkas ar koks biu- i; tfimi-tniiK tai vra ,i r-.- • . - • neLaus gammtojus—tai yia įskristu daug mažiau, nesrokratelis būtinai tun pasi- „.„m, '.msu; no -.t .-L. __

tarnaitę, 
tik tuose

suma-’žumu. Iš vienos pusės kelio—aukšta kalno siena, apau
gusi žaliais medžiais, krūmais ir gėlėm; iš kitos pusės— 
žaliuoja klonis net iki paties Nemuno kranto geltono 
smiltyno.

Prie pat galo ilgos miestelio gatvės, arti Nemuno 
kranto, stovėjo nedidelis namelis su gonkom ir su dar
želiais, panašus į daugelį kitų. stovinčių abiejose gatvės 
arba kelio pusėse, nes stoka bet kokių nors šaligatvių 
nedavė jam teisės vadintis gatve. Tai buvo mokykla,

tun pasi-jmedžiai. Medžiai ne tik nebebūtų kam si 
laip oet-tejkia šešėlį ir Vėdina orą, denį iš žemės ir 

bet jie išgarina labai daug Oran. Debesų 
vandens, kuris

kraštuose, 
yra pigi.kur darbo jėga 

Amerikoje tarnaičių yra daje 
mažai. Tik gerai pasiturin-

įurPti van- 
garinti jį 

pasidarytų

per savaite šeimos žlugtą1 Čia Amerikoje tokio griež- žmonės čia samdosi sau skįj-ų medžiu itaka i tem- 
tamaites, o šiaip jau daugu
mą profesionalų, pirklių irskalbi, tai po skalbimo ir(to darbo paskirstymo lyg ir 

džiaustymo. o paskui po nėra, bet kasgi atlieka na- 
prosijimo ir dėstymo retai mų luošą? Kas auklėja vai- 
šeimininkei kuprą neskau- kus? O kartais moteris ei- 
da. Dulkių siurblys, nors na dirbti į dirbtuvę ir pas- 
ir kibai prašmatnus išradi- kui, grįžusi iš dirbtuvės,

N AUJAS NEW YORK CENTRAL BOSAS

Kova dėl New York Central gelžkelio vadovavimo pasibai
gė tuo. kad Robert R. Young (dešinėj) gavo šėrininkų 
balsų daugumą ir pasidarė tos gelžkelių kompanijos pir
mininku. Su juo kartu j direktorių vietą įeina pirmoji 
moteris, Mrs. Lila \ValIace, kurios atvaizdą čia matome.

garų pavi- tiek, kiek išgaruotų juros,l vienintelė Panemunės švietimo įstaiga. Tame namely 
sutirština debesis ir ežerų ir upiu vandens, to- aš gimiau, 

tuo būdu sukelia lietų. At- dėl tose vietose, kur

peratūrą nesijaučia, bet gi-Jės sausros, 
rių įtaka į lietaus dažnumą

_ . ............. ir i temperatūrą vra labai
Taip yra todėl, kad!dįdelė.

augš-j
tos, ir moterys čia nelabai j 
yra linkusios eiti tarnauti
svetimas šeimas. Čia dau-Įrina. Tą patį daro kiekvie- 
giau praktikuojama pasi-lnas augalas. Vieni augalai 
samdyti butų valytoją porai Į išgarina da giau vandens, 
valandų per savaitę, negulkiti mažiau. Komai, paly- 
samdyti nuolatinę tarnaitę.(ginus, garina nedaug van- 
Todėl čia ir inteligentės mo-įdens, bet visvien į svarui 
terys, palyginus su “senuoju;sausų komų gauti augalas 
kraju,” daug sunkiau dirba turi išgarinti 235 svarus 
ir daug mažiau skundžiasi, vandens. Sietiniai (gruč- 

Kur tai skaičiau, kad
Amerikoje moteris yra “lai
koma ant piedestalo.” Bet 
tame pačiame aprašymėly 
apie “moterį ant piedesta
lo” buvo sakoma, kad ame
rikoniška moteris karts nuo 
karto nuo piedestalo nulipa 
ir atlieka namų ruošos dar
bus. Mano išmanymu, mo-i 
teriai čia nedaug laiko te-| 
lieka “ant piedestalo” sto
vėti, nes visa dienelė išeina 
visokiems namų ruošos, vai
kų auklėjimo ir kitokiems 
darbams darbeliams. To
kia, man rodosi, yra tiesa 
apie moteių darbą Ameri
koj. Bostoniškė.

tarnautojų išsiverčia be tar
naičių.c
tarnaičių algos čia vra

i žemest J

Jeigu nepavergta dvasia, 
tai ir vergas gali būti maiš
tininku.

ežerų
nėra ir jūra toli, būtų dide-

Medžiai gauna drėgmę iš saugoti girias 
ir ją per lapus išga-‘

Taigi, jeigu norime turė
ti daugiau lietaus, pirmoje 
eilėje reikia prižiūrėti ir

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

Nejaugi mums po 50 me 
tų spaudą atgavus knyga 
nebereikalinga?

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI ĮDOMI

NAUJA VALGIŲ KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią panų šė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimte įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Be to, knygoje yra “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. U žsakvmus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Daržas skyrė mokyklą nuo kitos viešos įstaigos, 
vadinamos paprastai špitole, tačiau nieko panašaus į li
goninę ten nebuvo. Gyveno ten “špitolninkai,” kitaip 
sakant, bažnyčios sargai ir darbininkai.

Kitoje gatvės pusėje stovėjo, kaip ir dabar tebestovi, 
gana didelė klebonija su tvartais, svirnais, šuliniu ir ki
tokiais trobesiais, pastatytais aplink didelį kiemą. Kle
bonija gražiai papuošta gėlių darželiais ir vaisių sodu. 
Tai buvo tipiška klebonija, kokių Lietuvoje galima buvo 
rasti kiekviename miestely ir bažnytkaimy.

Arti klebonijos, smiltingoj pakalnėj, baltuoja sena 
Panemunės bažnyčia. Nedidelė, vos talpina visus para- 
cijonis, kuomet atlaidų metu jų susirenka skaitlingai. 
Tuomet prisikimšdavo žmonių tiek, kad tik su alkūnių 
pagalba galima buvo įeiti ir išeiti iš bažnyčios. Bet žmo
nės to nepaisė, o pavėsingas šventorius suteikdavo daug 
malonumo. Galima jame buvo pasėdėt ir su suvažiavu
siais giminėm pasikalbėt.

Toliau už bažnyčios matėsi kapinės. Kapinės nely
gios ir aukšta žole apaugusios. Žmonės iš kaimų neturi 
laiko prižiūrėt savo šeimos kapu, o tam paskirtų tarnau
toju nėra. Tose kapinėse ilsisi ir mano tėvelis Jonas 
Kairūkštis.

Neatsimenu, kaip atrodo Panemunė žiemos metu, 
nes buvau dar labai maža, ir tur būt tėvai neleisdavo ma
nęs laukan. Kai stoja man akyse tas gimtinės kampelis, 
tai visuomet matau žydinčius bijūnus, rožes, rūtas, gvaz
dikus, vosilkas ir kitas Lietuvos gėles. Tur būt taip gim
tinę matytų ir mano sesutė Vladzė, kuri buvo dviem 
metais už mane vyresnė, jeigu būtų dar šiandien gyva.

Kada po daugelio metų man teko būti Panemunėj, 
tai miestelis nebuvo nustojęs savo seno savotiškumo, 
nors buvo pristatyta naujų namų ir įvesta šiek tiek mo
derniškų patogumų.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
AUKSO PAKRAŠČIO SAVIVALDA

Visuotini rinkimai Afrikoje, Anglijos Gold Coastj 
kolonijoj, davė aiškią daugumą kolonijos ministeriui pir-'į 
mininkui Kvvame Nkrumah, kuris stovi nepriklausomybės 
šalininkų sąjūdžio priešakyje. Rinkimai buvo Įvadas 
buvusios kolonijos savarankišką gyvenimą.

TERORIZMAS SIAURĖS AFRIKOJE

Tunise, pagal prancūzų pranešimus, 2,000 ginkluotų 
teroristų grasina pereiti nuo atskirų asmenų terorizavimo 
prie pilietinio karo. Panaši padėtis yra ir prancūzų val
domame Moroke, kur irgi terorizmas plečiasi ir gresia 
išsigimti i karą prieš Prancūziją.

TRIESTO GINČAS BAIGSIS

Vakarų valstybių diplomatai neslepia savo pasiten
kinimo, kad derybos dėl Triesto ginčo išsprendimo vyksta; 
sėkmingai. Italija ir Jugoslavija, Anglijos ir Amerikos 
raginamos, rodo daugiau noro susitarti ir užbaigti užsi
tęsus) ginčą dėl Triesto teritorijos padalijimo.

(IVILĖS APSAUGOS PRATIMAI MIESTUOSE

.Miliūnai žmonių dalyvavo civilės apsaugos pratimuose 54 
Amerikos didmiesčiuose birželio 14 d. Paveiksle matosi 
vaizdas iš New Yurko Times aikštės laike pratimų, kada 
visi žmonės išsislapstė, u dešinėj vaizdas iš Bostono Essex 
St. laike pratimų.

[ir toks tikslas neduoda pa-* “Kaip tai?” 
Jgrindo vogti svetimą katę. į “Visai paprastai 

įstatau $25, kad ’
štai aš 

tamsta turi
T. ... , .... įgimta juodą dėme ant kairiojo
Dės Moines, Ia., policija peties/. 

naktį sulaikė žmogų, kuris “Gera proga šį pienburnį pa
važiavo arklio traukiamu mokinti.” pagalvojo viršininkas, 
vežimu be Šviesų. Sulaiky-Į “Sutinku. Padėk čia ant sta- 
tasis teisinosi, kad šviesų lo $25 ir aš tiek padėsiu.” 
reikalinga tik automobi-j Abiem padėjus ant stalo po 
liams, Oet teisėjas nutarė, $25, viršininkas nusivilko marš- 
kad jos reikalingos visoms.1“™11*’. ^pa
judančioms susisiekimo prie-lini“s ir s_u pašaipa sako.

Na, ziurek. Gal tavo akys

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

Amerikoj kiekvienas žmogus 
per metus vidutiniškai suvalgo 
154 svarus mėsos: 76 svarus 
jautienos. 64 sv. kiaulienos, t) 
sv. veršienos ir 5 sv. avienos.

Parsiduoda Stoughtone
Penkių kambarių Ranch namas,

monems. . ” . . " yra didelė, talpi virtuvė, elektros pe-ir ras kokią juodą dėmę ant čius, trijų gabalų maudynė, du mie- 
mnno kairiojo nelies” gamieji, didelis sausas skiepas, 1 1/3

P-iter<iin M T ymnni rn‘^° Kairiojo peties. akrų -2.emės, 20 obelių. Viskas užrutcisoii, o., zinoiia Pardavėjas atidžiai apžiūrėjo $8,500. Pusė valandos nuo Bosto-
apskundė teismui vyrą už, budu viršininke pečius. bet jo-
Sumušimą. Apskųstasis pa-lkios dėmės nei ant vieno nėra- Telefonas: Eleldbrook 4-9332. 
aiškino, kad jis žmoną kitk'do.
“pakratęs” UŽ tai, kad jij “Dabar gal pasimokinsi, kad 

neapsimoka,” pareiškė’
Reikia Šeimininkė*

nenorėdama jo leisti va-j,uz-vbos
žiuoti į bažnyčią, Įpylė van-! . ... ...____ - __ —....... . .... ..........
den« i automobilio trazoli-:vlsus l^akė pardavėjui našlys, 61 metų amžiaus, turiu nuo-ciens į automobilio gazoli u eitį Jarban_ nams>, kasdien dirbu,_ tai vle.

Reikalinga darbšti, švarą mėgs-
viršininkas ir. susikišęs į kiše-,lant? moteris nuo 50 iki oo metų 

amžiaus uz seimininkę. Esu vienas,

<■
■i
i*o

GVATEMALA RUOŠIASI PERVERSMUI

Iš Gvatemalos respublikos ateina Įvairiausių gandų 
ir pranašavimų, kad ten bet kurią dieną ar valandą prasi
dės pilietinis karas. Bolševikuojanti to krašto vyriau
sybė paskelbė karo stovi ir dabar policija “valo” kraštą 
nuo opozicijos žmonių. Areštų skaičius nėra žinomas.

tuojau ---- --------- —....... - . . ....... .... . , inam sunku namus prižiūrėtijus, vusininkas rašo laišką savoj^au kreiptis šiuo adresu: 
bostonišk&m prieteliui ir pla-, William Makaucka

tas Žmonos pasielgimas HC-iįiai išdėsto, kaip iš pirmo karto
jis skaudžiai pamokino atsiųs-

----------------------------- taji pardavėją. Baigdamas dar
NEREIKĖS NAMŲ prideda, kad jeigu Bostono sky-

Š1LDYTI AR VĖSINTI riaus vedėjas būtų buvęs suma
nesnis, tai gal iš savo parda-

no tanką.
Teismas nusprendė, kad 

pasielgimas i 
duoda pagrindo ją mušti

Pra-
(27)

Pulaski St., Kingston, Pa

Naujienos is Kanados

Bostone ivyko architektųlvėj0 isaukleJ®s vlsai pa'i
dorų vyruką.

Tuomi, atrodė, viskas ir bai
gėsi. Bet štai, už kelių dienų 
iiš Bostono ateina laiškas, kuris 
[trumpai praneša:

“Tas šunsnukis vėl laimėjo.

86-ji konvencija. Architek
tai tarėsi savo profesijos 
įeikalais ir bendrais staty
bos klausimais.

Architektas Aronin savo

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

Adresas: State Sanatorium. 
VVallum Lake. Rhode Island.

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

Kam Kentėt Skausmą?

THAILANDUI PARUOŠTA VALDŽIA

Jau metai laiko, kaip pietinėj Kinijoj komunistai 
turi sudarę Thailandui (Siamui) bolševikišką vyriausybę, 
kuri save vadina “Laisvųjų Thai valdžia.” Prie pirmos 
progos ta vyriausybė žada kraustytis Į Thailando terito
riją ir pradėti ten pilietini karą dėl valdžios.

LANGDON, CANADA

ANGLIJA TRAUKTŲSI IŠ SUEZO

Mano Padėka

Aš nesenai pasistačiau 
nameli. Ta proga mano 
draugai gegužės 15 d. su
rengė man tokias Įkurtuves, 
kokių aš nė nesapnavau.

viešoje kalboje, būtent, ka- 
įda jis kalbėjo apie mūsų 
ir kitų dviejų Pabaltijo val
stybių laisvės atgavimą, po 
pirmojo pasaulinio karo, 
nei iš šio nei iš to Į pirmą 
vietą iškišo Lenkiją, o po 
jos išvardijo ir tris Pabal-

pranešime tvirtino, kad po Prieš išvažiuodamas New Yor- 
poros dešimčių metų gali-įkan jis mane sugundė eiti su 
ma bus statyti tokius namus,;.iuo į lažybas iš dviejų šimtų 
kurių nereikės nei šildyti,ldoleril#» kad Jarn atvykus Pas 
nei vasarą vėsinti. Reik

Jos buvo tam tyčia pasam-valstybes. Toks Baro-
Anglijos derybos su Egiptu dėl Suezo kanalo zonosjdytoj salėj, nes mano name- JelJ® :

patuštinimo eina su pertraukomis. Paskutinėmis žinia 1,c aituinmh > *- -

tik tinkamai suplanuoti ir 
atatinkamas medžiagas pa
vartoti. Tada gamtos— 
saulės, oro ir vandens—šal
tiniai Įgalins patalpose turė
ti vienodą temperatūrą.

tave nepraeis- nė penkios mi
nutės, kaip tu nusivilksi savo 
marškinius prieš jį.”

Marciano Vėl Laimėjo

mis anglai sutinka ištraukti visą savo kariuomenę iš Su
ezo zonos, bet su sąlyga, kad jeigu bėgyje 10 metų kiltų 
karas, anglai turėtų teisę vėl atkelti savo kariuomenę 
i Suezo zoną.

KĄ SURINKOME PER 7 METUS

lis nebūtu galėjęs sutalpinti IVYIX10’ i
80 asmenų. Aš nė nežino- P.1,™1* Vletą' mums at‘ 
jau. kad ’ turiu tiek daug įkuriant ne tik mums ne- 
J padėjo, bet buvo musų pik-gerų draugų. Kai kurie jų:S. . . . , . x .- - ciausiu priešu, keistai atro

dė.buvo atvykę net 150 mylių. 
Aš negaliu orašvti redak-O - X O'

cijos duoti man tiek vietos,
Dalyvavęs.

Bokso sunkaus svorio pa-
------------------------- j šaulio čempionas

t Marciano praeitą ketvirta- 
Kas Mums Rašoma ! dieni New Yorke trečią kar

štą apgynė savo titulą nuga
lėdamas prieš 3 metus bu
vusi čempioną E z z a r d

Jei jūsų kojos, rankos, nugara ar 
sąnariai gelia, gaukit greitą pagalbą 
su Wunderbury Salve. Tai yra spe- 
cialinė mostis išoriniam skausmui 
pašalinti. Stebėtinai greitai veikia. 
Bandymų užsakymą už $2 (C.O.D. 

■aesiunčiam) . Siųskite:

Kridgefield Oru g Co.
Oept. 6, 461 Gregory St.

I Bridgeport, Conn.

REIKALAUJAME AGENTŲ
Didelė proga dėl moterų ir vyrų 

pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu-
Rocky rėsi naudingą ir pelningą darbą, su 

geru atlyginimu. (2S,
OEKEN'S PRODUCTS 

P. O. Box 666 Newark 1, N. J.

Kai 1946 metais buvot Kad būtų aišku, kaip Pa- 
pradėtas istorinės medžią- šaulio . Lietuvių Archyvas

auga, užtenka pažymėti, 
kad per 1953 metus archy
vo tūris paaugo penkiomi 
spintomis ir dviejomis di
delėmis dėžėmis. Ateity 
medžiagos plaukimas dar 
labiau padidės, nes beveik 
visuose lietuvių gyvenamuo
se kraštuose veikia PLA 
Įgaliotiniai, kurie talkininkų 
pagalba pasieks ne tik orga
nizuotus vienetus, bet ir pa
vienius tautiečius.

Siunčia Dovanų

$10 Maikio Tėvui ‘Charles

PAIEŠKOJIMAI
J Paieškau savo dėdės, motinos bro-

rirmo varno nriiimu. 
Raguvėlės, Panevėžio 

gyveno 
ne- 

Antanina 
Simanavi- 

arba
jis pats atsiliepkite adresu: (27)

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

oiunciu 
podnoskoms pasidėti. Marciano yra brocktonie-^KHęs

gos rinkimo darbas, tai pir
masis dalykas buvo gautas 
tų pačių metų paskutinę 
dieną. Taigi, 1953 metų 
gruodžio 31 d. suėjo septy- 
neri metai, kaip pluoštas po 
pluošto, siuntinys po siun
tinio augina Pasaulio Lietu
vių Archyvą. Per tą laiką 
gauta: 133,873 lapai archy
vinės medžiagos (mokyklų 
ir organizacijų protokolai, 
istorijos ir kronikos, mokslo 
dokumentų duplikatai li
kt.); 1,313 knygų, 12,382'ir muzėjinę medžiagą pra-į 
egz. periodikos; 2,761 kitų soma siųsti šiuo adresu: Pa- 
dalykų (vėliavų, antspau- šaulio Lietuvių Archyvas, 
dų ir štampų, žemėlapių,'2601 W. Marųuette Rd., 
medalių, ženklelių, plokšte- Chicago 29. III., USA.

kau visiems rengėjams n 
dalyviams bendrai širdin
giausi ačiū.

J. Zvankauskas.

HAM1LTON, ONT.

Įspūdinga Priešomunistine 
Demonstracija

Archyvinę, bibliografinę Įstravo

golfo žaidėjas iškėlė bylą'metu lauk. Ji paima iš Brook- džiausiąs ovacijas 
antram, kuris jam mušda-jlyno atvykusi draugė ir vežasi: Vienas brocktonietis, New 

kamuolį lazda išmušė 'namo. iš jos ji paima kitaiAorke bežiūrėdamas rung- 
moteriškė ir perskaičiusi nune- jtynių, tiek susijaudino, kadį 
ša i Sing Sing kalėjimą kali- į mirė dėl širdies smūgio, 

atmetė'niams. Maikio Tėvas, matote,!

mas
i kelis dantis. APSIVEDIMAI

Visos trys Pabaltijo tau-____
tinęs grupės Hamiltone ben-jkamuolĮ. 
dra eisena ir vainiko padė
jimu ant nežinomo kareivio 
kapo dar kartą pademon-

Teisėjas ieškinį 
savo nutarimą šitaip pagrįs-j nepasensta, 
damas: Kiekvienas golfoĮjuo skirtis, 
žaidėjas turi žinoti, kokia
me atstume jis turi stovėti, 
kada jo bendrininkas muša

Georgijoj medžiotojai 
pradėjo šaudyti briedžius,

savo ryžtį kovoje nors fai buvo
prieš imperialistini rusų ko
munizmą. Skaitlingai ir 
puošniai tautiniais rūbais''bet

Medžiotojai
uždrausta, 

kad

Ir aš nemanau su !

VIKTORIJA 
2815 W. 17th St., 
Conev Island. N. Y.

ZUBOV.

JUOKAI
Abi Pusės Laimėjo

Vienos bendrovės New Yorko

lių, paveikslų, fotografijų, 
šarfų ir kt.). Viso labo 
150,329 dalykai.

Turima istorinė medžiaga 
jau netelpa dvylikoje spintų 
ir dviejose didelėse dėžėse.

Vincentas Liulevičius,
PLA Direktorius.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel

ir na įieško i imu*.

[pasidabinusios moterys 
!mergaitės, vyrai transparen
tais ir kankinių fotografi-

teisinosi,
jie medžiojo ne briedžius, skyriaus vedėjts paprašė Bos 

(krokodilių'tono skyriaus vedėją “pasko
linti” jam trumpam laikui vienų! 
savo geriausių pardavėjų, nes 
neuyorkiškis pardavėjas buvo

aligatorius
ir šeimos gvvūnas) ir jie ne 

“ ~ kalti,sijaucia 
atsitiktinai

jei šoviniai 
pataikė į brie-

jomis nešini, rimtai pražy- džius. Teismas uždraudė'tUG metu susir£ęs- Pasitaikė.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARRUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

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

giavo svarbiausia gatve, po
licijai tvarkant judėjimą. 
Apie eisenos reikšmę iš gar
siakalbio, važiuojančio prie
ky eisenos, sklydo pranešė
jos kanadietės nuoširdūs 
žodžiai, atkreipę ne vieno 
atatinkamą dėmesį.

Po ceremonijų prie neži
nomo kareivio kapo, pro
grama buvo tęsiama Royal 
Conaught Hotel salėje. Vi
sų trijų tautybių atstovų 
kalbos ir po jų himnai. Vy
liausiu kalbėtoju buvo Miss 
Ededyth Hyder, radijo re
porterė, negailėjusi tiesos 
žodžių rusiškam komuniz
mui už jo žiauriausius veik
smus prieš pavergtuosius.

Po to sekė meninė dalis 
vadovaujama p-lės Radze 
vičiūtės. Viskas: praėjo ga
na sklandžiai ir viltinga 
nuotaika, tik norėtųsi pami
nėti Bendruomenės pirmi 
ninko K. Barono netaktą jo

kad Bostono skyrius turėjo vie
ną labai gabų pardavėją, bet jis 
chroniškai “sirgo” lažybų liga 

Dalias, Tčxas, teismo at- ir daugiau laiko praleisdavo 
sakomvbėn buvo patrauktas gembleriaudamas, negu bend- 
valgomuju ledu fabrikan-j rovės prekes pardavinėdamas, 
tas, kad ‘ jis neturėdamas Bostono skyriaus vedėjas, ga- 
leidimo, pardavinėjo svai
giuosius gėrimus. Mat, jis 
į ledus maišė romo.

Teismas išaiškino, kad 
ledai, kuriuose yra Įmaišyta 
romo, nėra svaigusis gėri
mas ir fabrikantą išteisino. masl<ris ir lazvbininkas.

medžioti ir aligatorius.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartoiot ROSSE 
TABS nuo Raumeniniu skausmu, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
su išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
eento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskit savo vardą ir ad
resą greitai j:
Rosse Products Co., Dept. X-9 
2708 Farwell Ave^ Chicago 45, III.

Noriu susipažinti su Amerikos lie
tuvaite, 24-30 metų amžiaus. Aš 
esu virš 30 metų, ramaus būdo, są
žiningas. Susitiksim, pasimatysim, 
patiksim, apsivesim. Rašykit adresu:

Br. Ramūnas
6191 Cote St_, Loe, Aptx, 407 

Montreal, Que., Cana«a.

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

mo, bemiegės, karščiavimu, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas ta mišinį gauni 
maistą nervams, šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri
siunčiamo 5 uncijas. J Kanadą $2.25.

ALEXANDER’S CO.
411 Broadway

South Boston 27, Mass.

vęs prašymą, nudžiugo, kad gal 
jam pavyks visai nusikratyti 
nekenčiamą pardavėją, išsiun- 

Įtus ji Į New Yorką. Pranešda
mas savo sutikimą New Yorko 
skyriaus vedėjui, jis visgi matė 
reikalo pastebėti, kad siunčia- 

pardavėjas esąs gemble-

Kitame Texas mieste mo
teris kreipėsi i teismą skųs
damasi, kad jos pažįstamas 
išsinešė jos katę ir nesugrą
žina.

Atsakovas teisėjui aiški
no, kad jis katę paėmė ti
kėdamas, jog skundėja ją 
išpirks didesniu palankumu 
jam. Mat, jis jai jautė sim
patiją.

Teisėjas pripažino, kad

Pardavėjas, atvykęs j Ne\v 
Yorko skyriaus biurą, rado sky
riaus viršininką pati vieną. Vir
šininkas tuojau ir ima jį na- 
gan:

“Tai sveikas esi gembleris. 
lažybininkas? čia New Yorke 
mes to nepakęsime. O gal ga
lima paklausti, dėlko tamsta ei
ni į lažybas?”

“Ogi dėl bile ko. Man tas 
teikia daug malonumo. Aš ga
liu eiti ir su tamsta Į lažybas, 
jei nori.”

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime IJetuvlų Ameri’soje, 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 j SLA lengvatas visiems naujai 
(stojantiems. Pasinaudokite proga.

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

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai 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.

♦
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Vietinės Žinios
Saldainiukas Bostono

Mokesčių Mokėtojams
Bostoniečiai Veteranų

Seime Pittsfielde
KAIP SURANDAMI

KORESPONDENTAI
AUKOS MAŽOSIOS

LIETUVOS TARYBAI

Šiemet nekilnojamo turto
mokesčio
tūkstančio

nuo
turto

Birželio 24, 25 ir 26 die-

KAD IR KARŠTA, .
BEI POSĖDŽIAVO

Raimundas Valas Baigė 
Bostono

Sekmadieni kad ir karšta 
buvo, bet Ll»D 21 kuopos 
kviestasis susirinkimas įvy
ko ir numatytus darbotvar
kėj klausimus aptarė. Bu-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

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

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

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

ku 'xrst m; s gBtaag&BgaagMMboaKB^

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

ir nuo 7 iki 8

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

Simonaičio pranešimo ge- 
proga So. Bostone

Retkarčiais tenka ir
“Naujienas” painformuoti, kužės 30 d
kas atsitinka Bostone. Ne- auk°j°:
senai parašiau koresponden- . L' J“"*’

. o. ... 1 rius.$20; po ^10—vilniečių Sa-ciia apie Simonaičio urane- • , • . * ,, , , T „ v- • . • - , • jungos skyrius. Sandaros sky-posto dalyvaus Jonas J. Ro-:simą, busimų buzelio bai- rįus, Kasmauskas, Tuinila, Ii.
manas ir Juozas Adamavi- šių Įvykių minėjimą ir Bos- veitas, Gegsnas, P. Maukus; 
čius. Jų pavaduotojais iš-|tono meno šventę. Ji “Nau- po $5—Šležus, Keršulis, Kava- 
rinkti Jonas Rudis ir Juozas jienose” buvo atspausdinta. I liauskas, Viščinis, Sandaros

kiekvieno nomis Pittsfield, 
vertės rei- įvyks Massachusetts

Mass.,
valsti-

ikės mokėti ne $70.70, bet-jos Amerikos Legiono sei
$69.80, tai yra 90 centų ma- 

Universitetą' žiau. Vadinasi, jei keno 
- [turtas yra Įkainuotas $5,000,

R. Valas iš’tas sutaupys $4.50.Raimundas
Stoughtono baigė Bostono 
Universiteto verslo adminis
tracijos skyrių. Jis yra šia
me krašte gimęs ir augęsjbiliono dolerių.

\ įso bostono nekilnoja
mas turtas mokesčių reika
lams Įkainuotas pusantro

mas. Iš Stepono Dariaus

Cidlevičius.
Massachusetts

vo priimtos buvusių parėti- lietuvis, žymus futbolinin- 
gimų apyskaitos, pasitarta'kas, karo veteranas, 
busimos gegužines ir kitais!
reikalais. Vasarą susirinki
mas bus kviečiamas tik

Mirė Albertas Chirunas

Kiek vėliau vartau “Ameri-[moterų kuopa, Tumavičienė, 
kos Lietuvį” ir ten randu Sonda. Mažeikos; S4—Bendurai- 

mento komanderis, reko-'tą pačią korespondenciją iš- —Bratčnienė; $2.50—
menduojant Suffolk apskri-; tisai atspausdintą, bet nė

departa-

tisai atspausdintą, bet nė Tumas; po $2 Klemas. \ em
brė, Vitkus, I. Vilėniškis. Ge-

svarbiam nenumatytam 
kalui iškilus.

rei-

ties komar.deriui, paskvrė I vienu žodžiu neužsiminta, t .. .... .. __
„ . ,---------- . •, J,Roma.n« s*lmo -ezoliueijų kad ji perspausdinama is * is Kruopas ,vaįka

Ir Bostonas Susirūpinęs I>ar niekas nepranešė, kad komisijos nariu. | Naujienų. įvadauskas; po $1—Gustaitis,
Gvatemalos Perversmu gegužės 27 d. mirė tesulau-J--------------------------J Štai kokiu būdu aš tapau sapaiis> Bliumas, Eigimtas,

36 metų Albertas Chi-.Komunistų Žiaurumų korespondentu “Amerikos Keršulienė, Galinis, Stakėnas,
90 P St., So.| Pavyzdžiai So. Bostone Lietuvio,” kurio uolus ben-’Krasauskas, Baltušis, Ketura-

kęs
Mat United Fruit Compa- runas, gyvenę;

ny of Boston Gvatemaloj j Bostone. Jis paliko nuliu-1

Norintiems Mokintis
Anglų Kalbos Vasarą

Ijiems išmokama 10 milionų r°k ir svaini Billy. \ elionis daroma paroda, kurioj aiš- 
°f;doleriu. Bendrovė turi įdė- mirė labai staiga—paraly- kiomis nuotraukomis ir ki

užiu. Palaidotas M t. Hope ta medžiaga pavaizduoti ko- 
kapinėse karinėmis apeigo- munistų vykdomieji Lietu-

International Institute
Boston (190 Beacon St.i | jusi 50 milionu kapitalo, 
nuo liepos 1 d. iki rugpiū- I 1

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

dradarbis Vyt. Sirvydas ta- kis. Jankauskas. Mizara, Bra---- ------------ ------------ pau.
Spiraus- 

Mučinskas.
Vaitkevičius, Venys, Smaižys, 
Finelis, X, Lukauskas, X, Pilka, 
Mačiulaitis, Vaitkevičienė, Gri

cius. Jonuška, Mockapetris, Pil- 
~ _ Į vinis, Kazlauskas, llgauskas,

iŠ Lietu\ių Tautinės Są- Ugaudis, Tamošaitis. Varnas, 
vietos skyriaus vai- Buvo aukojusių ir mažesnėmis

Pasikeitimai Tautininkų
Sąjungos Vadovybėj

čio 12 d. rengia-anglų kai-' staįga Mirė Vladas Baniulis mis, nes buvo antrojo pa-voje žiaurumai. Visi turė- 
bos kursus antradieniais ir į _____ saulinio karo veteranas. Ve- tų tą parodą aplankyti ir jungos
ketvirtadieniais. Bus trys! Birželio 18 d. nuo širdies'lionis buvo gimęs ir augęs nusivesti Į ją savo pažįsta-įdy bos vicepirmininko parei-; sumomis. Viso labo surinkta
grupės: pradedantiems, pa-:sinūgio mirė
žengusiems ir dar geriau I Vladas Baniulis. Velionis 359 kuopai, 
mokantiems. Mokestis: re-Įbuvo veiklus vietos sanda 
gistracijos $1 ir kiekvienai
pamoka 25 centai, žinių

broektonietis Bo. Bostono, priklausė SLA mus amerikiečiu

liečiu darbuotojas.

Rep.

Pagerbė Savo Kleboną

I Paroda bus 
‘.liepos 12 d.

atidaryta iki

gausite
1081.

paskambinę KE 6- Lankėsi Dr. Kaupis Lavvrence, Mass., švJ 
Pranciškaus parapiečiai bir-

lAukšti Pareigūnai Gavo
Bostoniečių Nutarimus

Musų Linkėjimai

Draugui Edmundui Ka- 
saičiui ir Marijai Saladžiū- 
tei. kurie birželio 26 d. susi
tuokia Rochester, N. Y., lin
kime laimingo šeimyninio 
gyvenimo.
Pranas ir Annie Lavinskai 

iš Long Island City, N. Y.

Mirė Silvestras Zareika

Birželio 20 d. mirė Silves
tras Zareika, gyvenęs South 
Bostone, 3 Webb Park. Pa
liko žmoną Juliją ir tėvą 
Juozapą Zareika.

Vilniečiai Nori Būti Vlike

Daktaras V. Kaupis lan-:želio 20 d. dideliu pokyliu| 1941 metų birželio šiur-
kėsi “Keleivio” redakcijoje.'pagerbė savo kleboną prel. piųjų dienų minėjime pri

dirba Hanover, N. H., Ii- P. Jurą, kuris čia klebonau- imtos rezoliucijos pasiustos 
•ja 25 metus, o prieš tai čia1 prezidentui Eisenhoweriui, 
■buvo 5 metus vikaru. j Valstybės sekretoriui Dul-

Šv. Petro Parapijos Pokylis------------------------------- Jes, Amerikos atstovui Jung-

Ji; 
gonineje.

Igų atsisakė dr. B. Kalvaitis.;$219.30. 
Tos pareigos pavestos Ig
nui Vilėniškiui, kuris perė
mė ir namų So. Bostone,
484 E. 4th St., administra
vimą.

Į ALT vietos skyrių vie
toj Kalvaičio paskirtas Jus
tas Vaičaitis, nesenai atvy
kęs iš Australijos.

Nauja Batų Dirbtuvė

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

•U.di

Sunkiai Serga Drg. Kručas tinėse Tautose Lodge, sena-
50 -------- | toriams Douglas, Kennedy
di-' Drg. Povilas Kručas iš ir Saltonstall, atstovų rūmų 

dėlių pokyliu šaunioj Blins- Norvvood, Mass., sunkiai su-‘nariams Kersten, McCor 
trubo svetainėj pereita sek-'sirgo ir guli Xoi*vvoodo li-.mack ir Martin ir guberna 
madieni, {goninėj. Jį lankyti galima toriui Herter.

’nuo 1 iki 8 vai. vakaro.--------------------------
Mes linkime drg. Povilui

Šv. Petro bažnyčios 
metu sukaktis paminėta

P
Pirma Tokia Karšta Diena' , * I Ir Šia Proga Išnaudojoko greičiau pasveikti. ‘ J

Praeitas sekmadienis Nau
joje Anglijoje buvo karš
čiausia šių metų diena. Tei-' 
mometras pasiekė 93 Iaips-J 
nius. Paplūdimiai ir keliai sis 
buvo pilni žmonių ir auto-jkoncertuo:
mobilių, todėl ir žuvo Nau-Į -------

ivairiu’

l
Girdėsime Kuprevičių

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga, kurios centras yra 
Bostone, raštu kreipėsi į 
Vyliausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin-

joje Anglijoje dėl 
nelaimiu 8 asmenys.

ką. kad 
Vilniaus

ją priimtų į 
krašto atstove.

(
:ta

Haverhill, Mass., atida
ryta nauja didžiulė batų 
dirbtuvė, kuri savininkui 
Robert kaštavo apie 500,- 
000 dolerių.

Nužudė ar Nusižudė?

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 YVrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

Savininkas A. Alekna
628 East Broadway 

South Boston 27. Mass.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

? s s s = g X X « X a S. a

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

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

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

Steponas Minkus.

Parduodamas Namas

i -
--------  Penktadienį Bostono mie-

Amerikos Pabaltiečių sto ligoninėj mirė George 
Draugija šiemet gana daug D. O’Brien, kuris buvo ras- 
padarė Pabaltijo vardui tas peršauta galva pne 

Franklin Parko.
O’Brien buvo įtartas, kad 

Kaip žinome, jos pastan- jis dalyvavo 1952 metais 
gomis gubernatorius paskel- Danver apiplėšime (tada 
bė birželio 15 d. Pabaltijo Įbuvo pagrobta $681,790), 
laisvės diena, jos rūpesniu bet teismo jis nesenai buvo 
ta proklamacija buvo pa-! išteisintas. Spėjama, kad 
skelbta per radiją, ir dar Jis žinojo ir apie 1950 me-

Spalio 10 d. mūsų žymu- amerikiečių tarpe pagarsin- 
jnanistas Kuprevičius 

Bostone.

į Krupavičius Lankėsi ir
Pas Archiv. Cushingą

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chiroreaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

N-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Vliko pirm. prel. M. Km . . .. . - e . ......
_____  :pavičius be gubernatoriaus.( uo^. inV.'1 mac,W..aPie Fu* jais Brinks dai neisaiskin-

Nuo liepos 24 d. numaty-lbuvo priimtas ir archivys-i^3 r ta radijo stotis.tą appilėšimą (tada pagrob
ia karo uosto Bostone at-jkupo Cushingo,

Važiuoja Protestuoti

\ liką --g darbininkus.
" a“jbininku atstovai išvyko 

vo pare.sk,mą sąjunga pa-plotestuoti| 
grindžia^ tais pačia,s imdy-Kg šits. n«tari ‘

Dar-j

mais kaip ir Mažosios Lie 
tuvos lietuviai, kurie galų 
' ale, krikščioniškam spar
nui nusileidus, buvo priimti.

Gera knyga—ištikimiau
sias mūsų draugas.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

St., East Bridgewater, Mass.. on RouteMain
Skanūs

106

Vrlgiai—Ivairiausį Gėrimai—I’izza 
Ideali Vieta žuvininkams

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

radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povilas Lapenas Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

jtransliavo pabaltiečių kon- ta per milioną dolerių/, 
•certą. Į Todėl kai kas galėjo
I Be to ji viešojoj bibliote-

Susirgo H. Križinauskienė koj surengė estų, latvių ir
-------- lietuvių knygų parodėlę.

šiomis dienomis susirgo

SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Tel
Trijų šeimų. 4. 4 ir 5 kamba 

rių namas su šiltu vandeniu, 
baltomis sinkojnis ir pečiais, 

. . iparduodamas tuoj pat. Kreip-
joti, kad OBnen neišpasa-itis vakarais po 6. šeštadieniais 
kotų paslapčių ir nutarė jr sekmadieniais visą dieną 5* j 
lengvu būdu—pašovus—jojGrimes St., So. Bostone, trečia

me aukšte. (26)

bi-

Maža jai teskirta vietos, to- atsikratyti
Helena Križinauskienė, gy-!dėl daug ką ir negalėjo tenj Dar neišaiškinta, ar jis 
venanti Cambridge. Ji gy-iparodyti. Gavo pasitenkintiipats nusižudė ar jį nužudė, 
doma Massachusetts Gen-

Hospital, White Build-erai
;ing No. 1, Room 12. Lan
kymo valandos nuo 1 iki 7 

j po pietų.
Linkime ligonei greitai1 

pasveikti.

išstatę po kelias lietuvių,’ 
estų, latvių ir anglų kalbo
mis knygas ir tautodailės 
dirbinių dekoracijai. Gerai 
ir tas.

Pigiai Parduodami Baldai

Netikslios Informacijos

Primena Berlyno Sukilimą

Valandos:
Nuo

Seredomis:
Nuo

9 ryto iki 7 vakaro 

9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 8

sosoooooeoosoeesoocooseooa
Dėl išsikčlimo į Kaliforniją pigiai 

parduodu visus 4 kambarių baldus, 
kurie buvo pirkti vos prieš kelerius 
metus, ir gerus moteriškus kailinius 
Apžiūrėti galima nuo 5:30 vai. va- 
karo. E. Bajerčius. 3X9 W. Broad- 
wav, So. Boston, tel. AN 8-5622.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

10O 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.

ALT Bostono skyriaus 
pirm. Kasmauskas aną sek
madienį po E. Simonaičio 
paskaitos priminė, kad 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą į Ameriką buvo atvykę 

Prieš 179 metus birželio aukų rinkti “Saulės” na- 
17 d. amerikiečiai pralaimė- mams kun. Tumas ir kun. 
jo Bunker Hill mūšį, nes jų Alšauskis. Jie čia vieną 
kariuomenė buvo neparuoš- kitą žodį pasakę ir prieš

|Charlestown Šventė Prieš 
j 179 Metus Pralaimėtą Mūšį

Išnuomuojami Kambariai
Karmoje, gražioje vietoje, netoli 

miesto, išnuomuojami mebliuoti 
tfurnishedl kambariai. Daugiau- in
formacijų

Prieš metus briželio 17 d.
Berlyno ir kių Rytų Vtokie- 
tijos miestų darbininkai bu
vo sukilę prieš pavergėjus;ta, blogai apginkluota, 

jrusus komunistus. Tas ju- tas mūšis juos įtikino,
bet
kad

.Ji

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

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

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

dėjimas buvo persimetęs į 
Čecboslovakiją, Lenkiją ir 
kitus pavergtus kraštus. Ko
munistai ji žiauriai numal
šino.

Nevv Hampshire guber
natorius tiems įvykiams pri
minti birželio 17 d. paskel
bė Laisvės Diena. Massa
chusetts gubernatorius ta 
proga išleido atsišaukimą, 
kuriame kviečia visus auko
tis laisvės ir teisingumo ide
alams ir melstis už tuos, ku-

anglai nėra nenugalimi. Ir 
tikrai anglai netrukus buvo 
įveikti ir turėjo pripažinti 
Amerikos nepriklausomybę.

Praeitą ketvirtadienį 
Charlestovvn miestelis, ku
riame yra tas Bunker Hill, 
šitą sukaktį labai iškilmin
gai šventė.

Parduoda Dirbtuvių Pastatus

American Woolen bend
rovė parduoda 8 uždarytų 

rie Sovietų kraštuose kovo- dirbtuvių pastatus. Jų tar-
jo ir mirė dėl laisvės. ' Jpė yra Lavvreneo Ayer Mill.įir

caro valdžią. Šnipai, sako. 
pranešė ir kai Tumas su Al- 
šauskiu grįžę, tai jie buvę 
tuoj suimti ir nuvežti sta
čiai į kalėjimą. Simonaitis, 
sako, nors ir pakritikavo 
Vokietiją, bet sugrįžus jam 
ten, neteks eiti į kalėjimą.

Kas Kasmauską taip su
klaidino? Nieko panašaus 
nėra buvę ir nei Tumas nei 
Alšauskis caro kalėjime ne
sėdėjo. Alšauskis tik ne
priklausomoj Lietuvoj pate
ko į kalėjimą už savo mei
lužės nužudymą, o Tumą ko
munistai buvo paėmę įkaitu 

kalino. —J. V.

iaišku. Rašyti: 
John Katunas

Route 9 
\Vestboro, Mass.

(28)

Pigiai Parduodu Krautuvę
Cambridge parduodu mėsos krau

tuvę. Yra grocery ir ice crcani 
skyriai. Biznis išdirbtas per 40 me
tų. Darbo yra vyrui ir moteriai 
Pajamų per savaitę $XOO. Rendos 
per mėnesį $30. Vienas kambarys 
laisvas gyventi. Kaina tik $2,500, 
Skambir it: El.iot 4-37X3 arba

574 Cambridge St., 
Camb’.i.lge, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 patalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

1




