
keleivis
PRENUMERATA METAMS: 

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston Tt.

SOUTH BOSTON, MASS., LIEPOS (JULY) 14, 1954 
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

THE TRAVELER LITHUANIAN WEEKLY
NO. 28 “Keleivio” Telefonas; 

SO 8-3071

Ženevos Konferencija Svarsto 
Indokinijos Klausimą

Į Ženevą Vėl Suvažiavo Užsienių Reikalų Ministeriai;
Tik Amerika Nesiunčia Aukšto Delegato, Kol Bolše

vikai Įrodys Savo Gerą Valią; Prancūzai Norėtų 
Gauti Amerikos Garantiją Karo Paliaubų

Sienoms

Kas Kaltas dėl 
Azijos Sunkumų?

Šio rudens rinkimų kam
panijoj užsienių politika 
bus labai svarbus klausi
mas, ypač daug ginčų gir
dėsime dėl klausimo, kas 
kaltas dėl Azijos sunkumų.

Republikonų kalbėtojai, 
pagal viceprezidento R. 
Nixon pramintą kelią, jau 
kaltina demokratus dėl vi
sų sunkumų Azijoj. Esą, 
demokratai pralaimėjo Ki-

Ženevos konferencija šią 
savaitę vėl prisikėlė. Į kon
ferenciją atvyko Sovietų 
Molotovas, Kinijos Chou 
En-lai, Anglijos Edenas,
Prancūzijos Mendės-France 
ir kitų kraštų aukšti delega
tai. Bet Amerika nesiun
čia j konferenciją nei vals
tybės sekretoriaus John 
Foster Dulleso nei pasekre- 
toriaus Walter B. Smith.
Nežiūrint Prancūzijos ir 
Anglijos prašymų Amerika 
atsisako siųsti aukštą dele
gatą i Ženevą kol paaiškės, .. .... x . ,
ar bolševikai ten parodys?1!^’ 0 ls> to ir atsnado to- 
gerą valią ir norą susitarti.!*16 sunkumai, kaip Korėjos 
Amerikos ambasadorius Pa--karas’ dabal Indokinija ir 
•yžiuje Dillon sekmadienį!*1

PRIE ISTORINIO ŽIDINIO

Prezidentas D. 1). Eisenhower ir žmona patenkinti žiūri 
j istorinę krosnį, kurią jiems padovanojo Baltojo Namo 
tarnautojai. Krosnis kadaise huvo Baltajame Name. bet 
prieš 100 metų ji buvo išimta ir buvo pas kokį tai privatų 
žmogų. Dabar ta krosnis yra įtaisyta prezidento farmoje 
prie Gettysburg, Pa.

i Indijos vyriausybė parei
kalavo Jungtinėse Tautose, 
kad Amerika sulaikytų vi- 

•sus atominių ir vandenilio 
ginklų bandymus Pacifike, 
bent iki tol, kol tarptautinis 

! tribunolas pasisakys, ar 
J Amerika turi. teisę Jungti
nių Tautų priežiūroje esan
čiose teritorijose daryti to
rius bandymus.

Prieš atominių ginklų 
bandymus Bikini salelėse 
protestavo Jungtinėse Tau
tose tų salelių gyventojai. 
Amerika į tų gyventojų 
skundą atsiliepė, kad ji 
griežčiau žiūrės, kad bandy
mai nepadarytų niekam jo
kių nuostolių, bet kanu pa
žymėjo, kad ji nuo teisės

Bolševikai Statė Farmeriai Remia
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Vienaip Ar Kitaip Vakarine 
. Vokietija Bus Ginkluojama

Kongresas Duos Įgaliojimus Prezidentui Leisti Vokietijai 
Ginkluotis; Senatas Siūlo Nutraukti Karišką Paramą 

Prancūzijai ir Italijai, Jei Tos Šalys Nepatvirti
na Sutarties dėl Europos Armijos Kūrimo

Gvatemalos Bėgliai Amerikos vyriausybė ir 
Slepiasi Ambasadose^^^^

. • . , , itijai visišką nepriklausomy-
AP‘e Gvatemalos bu- b h. tei gjnkhlot^ jei 

vusių valdininkų ir politinių prancū2ija (įr Italija) ne. 
veikėjų pasislėpė kaimym- patvirtintų sutarties

buvo nuvykęs į Ženevą ir 
išaiškino prancūzų ministe
rių pirmininkui, kodėl Ame
rika nesiunčia atsakomingo 
delegato į Ženevą.

Prancūzų vyriausybės va-

Demokratų kalbėtojai į 
šiuos kaltinimus atsiliepia, 
kad dabartinė administraci-
ja užsienių politikoje pasi- atemalos karininkai aiš-

Netikusius Ginklus Socialinį Draudimą
Trys Amerikos farmerių

apie
Europos armijos kūrimą. 
Kongresas dar prieš išsi- 
skirstant atostogoms apie 
liepos galą ruošiasi priimti 
nutarimą, pagal kurį prezi
dentas D. D. Eisenhovver 

• 1, v •• i būtų įgaliotas suteikti Vo-
Dabar T°lie O,’, kieti jai nepriklausomvbę ir

das pulk. Cai los Diaz ir tei inkluotis. 
daug kitų aukštų pareigūnų.

Nauja Gvatemalos vy
riausybė svarsto, kuriuos iš 
pasislėpusių ambasadose 
priešininkus išleisti į užsie
nius ir kuriuos traukti teis
mo atsakomybėn už įvairius 
prasikaltimus. Vien Mek-

mų valstybių ambasadose 
Gvatemalos mieste. Tarpe 
pasislėpusių Meksikos am
basadoje yra buvęs Gvate
malos prezidentas Jacobo 
Arbenz Guzman, buvęs už-

; 1 • u j r* isienių ministeris Guillermo daryti tokius bandymus Pa-lrp, 
cifike neatsisako.
Indija tą klausimą vėl iškė
lė ir griežtai protestuoja 
prieš tokius bandymus.

Rusija irgi daro atomi
nių ir vandenilio ginklų 
bandymus. Bet rusai savo 
bandymų negarsina, o todėl 
niekas prieš jų daromus 
bandymus ir neprotestuoja.

Senatas dabar svarsto ka
riškos pagalbos davimą už
sieniams. Senato užsienių 
reikalų komisija jau pada
rė pasiūlymą nutraukti vi
siškai karišką pagalbą Pran
cūzijai ir Italijai, jei tos ša- 
ilys nesutiktų patvirtinti su-

rodė su gražiais šūkiais ir ^ina, kad bolševikų atsiųs- oiganizacijos (N a t i o n a 1
j w_ :• • • iicmc nrinUoi kniv.-rv rLunYirmrn.np,,,,, v—v-u OaT giaZeSfliaiS paSlgVTl- uu,u vtz- vrignigc,

i įancuzų Vjriau^oe& va- darbu ne- kie netlkęr kad jy negalima Union ir National Milk
da.' uztikimo Amenką, paro^ė Senatorius Mans- buvo naudoti. Daugumas Producers Federation) pa-

field iš Montanos, kalbėda-’^nklM buvo vokiečių, ku-sisakė už praplėtimą sočia- lndokiniios didmi_tis Ha
mas -senate tvirtino kad .nuos rusai iš vokiečių buvo linio draudimo įtraukiant į Įndokimjos aiamiestis Ha

Amerikai ir nrancūzai republikonų’ administracija B ‘M atsa‘ŽM rusai jį 3,600,000 farmerių ir 2,-1™ heJ boV’eviku’-Mrtiza’
nori S AmerikaPk“uį-ięnių politikoje sušilau--„^^“’ka^ U darb,nInkųJ-'’

kitomis šalimis, garantuotų!*6 pralaimėjimo.”
susitarimą, kad paskui bol-!

Prancūzija nori pasiekti In
dokinijoj tokių karo paliau
bų, kurios būtų priimtinos 
ir

šėrikai vėl nepradėtų karo.^ y f

Prancūzijos ministerių pir- ... .. n . neo-aiei
mininkas Mendės-France jau! KuilJOS Priėmimą'kurje ;

nesproginėjo. Dėl netikusių

___ 1 u___ j lf.-_įmesiur annere a UllUl

Dienos Suskaitytos

sikos ambasadoje rado prie-t-artį ie Europos armijos 
glaudą 300 buvusių val--kūri Toks nutarimas
ziairua m z-k AvJlil r\Q_ _ - _ _v ™ i-o-.nėla ,jal. galutinas, bet jis 
begelių slapstosi kitose am- ranta kaipo ku.

tims įspėjimas prancūzams 
Pagal Lotynų Amerikoje jr itaIams nebedeisti 

įprastą būdą pasislėpimas

Prieš socialinio draudim'o'JV !',ankas- IJldok.lnl}os 
praplėtimą senate liudijo Ibolsey.kų vadas Ho Ci Mm 
Amerikos Farm Bureau skelbla/„kad ll6pos 14 die‘

turėjo pasitarimus Ženevoje) 
su Rusijos užsienių reikalų Valstybės sekretorius John 
ministerių Molotovu ir Ang
lijos užsienių reikalų minis-

ginklų Gvatemalos armija į Federation, kuri yra di-(Piancuzijos tautos 
negalėjo išdaužyti sukilėlių, j džiausią farmerių organiza-,pente? ^ano1 bus Paimtas. 

įsiveržė iš Hondūras cija. Ši pastaroji organiza-1 ancuz^ karo vadovybė

Foster Dulles skelbia, kad

į Gvatemalą.
Pagal Gvatemalos kari

ninkų aiškinimą, Rusijos

'Hanoi mieste įsakė visiemscija mano, kad šiuo tarpu . ... . , .
fa,-merių ir farmų darbinin- cmliams prancūzams trauk- 

tis is miesto. Apie 6,000
Amerika nemano trauktis ^bolševikai atliko Gvatema- 

teriu Edenu. Pagal savo j Jungtinių Tautų organizaci-'lai Judog patarnavimą, par- 
pažadą Prancūzijos ministe- jos, bet darys viską, kad|davė netikusius ginklus ir 
rių pirmininkas turi iki lie- komunistinė Kinija nebūtų !tuo būdu prisidėjo prie 
pos 20 d. padaryti karo pa-į tą organizaciją priimta. jGvatemaIos vyriausybės nu- 
liaubas Indokinijoj, arba jisjJei reikės, Amerika panau- vertimo
turės trauktis iš savo vietos.'dos savo veto teisę, kad ki- 
Todėl deryboms dėl karo!nu bolševikų neįsileidųs į

kų nereikėtų traukti į socia
linį draudimą. prancūzų apleidžia miestą. 

Kartu su prancūzais trau
kiasi daug tūkstančių ana
mitų, kurie nenori gyventiŠŪVIAI IŠSPRENDĖ

AKCENTO GINČĄ!po bolševikais. 
---------- i Kautynės apie Hanoi 

Prancū

su
Europos armijos” kūrimu.
Prancūzijos vyriausybė 

yra pasižadėjusi rugpiūčio 
mėnesį leisti sutartį apie 
Europos armijos kūrimą 

Bet
itas priklausys nuo to, ar da-

svetimoj ambasadoj duoda 
teisę išvykti į užsienius.

Liudininkas Liudys
Prieš Savo Bosus' svarstyti parlamente.

Buvęs komunistas Paul bartinė prancūzų vyriausy- 
Crouch yra justicijos depar-'^ išsiiaikys iki rugpiučio
tamento pasamdytas kaipojmgnesjo Tas pareįs nuo 
liudininkas įvairių komunis- indokinijos karo baigimo.
tų bylose. Paul Crouch yra Į ____________________
dalyvavęs kelių dešimtų by
lų klausime ir visur jis sto
jo, kaipo vyriausybės liudi
ninkas.

Dabar justicijos departa
mentas 

i Paul

VARTOTOJŲ STREIKAS 
ANGLIJOJ LAIMĖTAS

Anglijoj liepos 4 d. buvo 
nutarė* patyrinėti panaikintas mėsos raciona- 

Crouch teisingumą,!vimas; Mėsos kainos iš kar-

paliaubų Indokinijoj nelie 
ka daug laiko.

Ameriką Ženevos deiybo- 
se dabar atstovauja Ameri
kos ambasadorius Prahoje 
U. A. Johnson. Jis eina 
daugiau stebėtojo pareigas.

SIŪLO PANAIKINTI
PAJAMŲ MOKESTĮ

Gubernatoriu 
me 
Utah
ken Lee pasiūlė, kad guber
natoriai nutartų pasiūlyti 
kongresui visiškai panaikin
ti pajamų mokestį (income 
tax), nes esą tas mokestis 
yra “socialistiškas.” Ką 
nutars gubernatoriai, dar 
nėra žinoma, bet piliečiai, 
be abejonės, tokiam “socia
lizmo” pasmerkimui visa 
širdimi pritartų. Tik neži
nia, iš kokių šaltinių vyriau
sybė gautu pinigų savo rei
kalams tenkinti.

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

PLIENO GAMYBA
SOVIETIJOJ DIDĖJA

JT organizacija.

Šen. Wm. Knowland ne-
senai siūlė kad jeigu ko- pereitais metais Rusija ir 
mumstinė Kinija bus priim- jos pavergtieji kraštai Eu.
ta į Jungtinių Tautų organi
zaciją, tai Amerika turėtų 
iš tos organizacijos visiškai 
pasitraukti. Dabar pasisa-į plieno gamyba 
kė ir vyriausybė, ji nesutin- 500 000 tonų. 
ka kinų bolševikų įsileisti, 
bet dėl pasitraukimo iš

suvažiavi- i Jungtinių Tautų yra kito-

, Los Angeles mieste vieno,vyksta visą laiką. m vuvuv.i vcioi*igui.«^,___________________________
aliejaus milionieriaus na- zai sako, kad jie gins mies-|neg kdo įtarimų, kad jįs ke^ to pašoko į viršų. Anglijos 
muose susitiko Texas alie- tą visomis jėgomis, bet kiek |įjose bylose yra davęs prieš-[šeimininkės, be jokio susi- 
jaus kasyklų savininkas E.'jiems pasiseks miestą ap-'taraujančius* parodymus, tarimo, mėsos krautuves
A. Neely su aktorių P. A.iginti pasirodys šiomis die-!jokg iįucjinink0 tyrinėjimas boikotavo. Savaitė tokio 

dabar vedamas. * į boikoto privertė skerdyklųAhlm. Besivaišindami jie nomis 
pradėjo ginčytis, kuris iš jų i

ropoję padidino plieno ga-'geriau kalba angliškai. Nee- DUNOJAUS POTVYNIS 
mybą 5,000,000 tonų, o Ya-'ly pradėjo juoktis iš Ahlm LABAI NUOSTOLINGAS 
•karų Europos kraštuose i “švediško akcento,” o akto-

sumažėjojrius pradėjo juoktis iš Nee
ly “Texas švebeldžiojimo.”

Bavarijoj, Austrijoj

Paul Crouch dėl jo pati-,savj^nkus niesos kainą su- 
kimumo tyrinėjimo kreipėsi mažmti. Kai kainos krito, 
į kelias kongreso komisij’as šeimininkės boikotą baigė, 
ir siūlo patyrinėti jo viršinin-!

nikus, generalinį prokurorą DIDELI
,Cechoslovakijoj Dunojaus H Brownell ir jo pa(1ėjėją

W. P. Rogers.
Paul Crouch

Sovietų Rusija pernai pa-Į Ginčas pasibaigė revolverio įir į jį įtekančių upių potvy 
gamino 38,000,000 tonų'šūviais. Aktorius Ahlm bu-'nis pridarė žmonėms labai 
plieno, arba 3 su puse mi-'vo sunkiai sužeistas ir mirė didelių nuostolių. 14 žmo-

ORO
MANEVRAI ŠIAURĖJE

sako, kad Amerika ir Kanada darė
pradėjus tikrinti jo patiki- bendrus 3 dienų oro prati-

?tahBg'ubernIioriu^J>B,ac’ riS nU0‘"0'“8 ner' t0,nV da“Siau: ^'ligoninėj. Texas aliejaus nių žuvo potvyniuose. Ame-įį, ' a ie 60 jvairilį b , mus, kurių tikslas buvo pa
>tah gubernatorius J. Brač nūs. |19o2 metais. Paskui seka ponas traukiamas teismo at- nkos kanuomene Bavarijoj;turėg būti iš naujo persvars- tikrinti Kanados ir Ameri-

Įčechoslovakijos, Lenkijos ir 
(kitų satelitų plieno gamy-KINIJOS ŽMONĖS 

KELIA BADO RIAUŠES ba- Iš V1SO bolševikiški 
______  kraštai Europoje 1953 me-

Kinijoj kai kuriose vieto
se žmonės dėl maisto trūku
mo kelia riaušes, bet Kini
jos vyriausybė, nežiūrint di
delio maisto trūkumo, gabe
na maistą į užsienius. Ki
nijos komunistai yra pasi
žadėję maisto produktais 
mokėti Rusijai ir Rusijos sa
telitams už pristatomas pra
monės mašinas ir ginklus, o 
todėl negali atsižvelgti į 
krašte siaučiantį badą.

tais pagamino plieno 49,- 
975,000 tonų, o Vakarų Eu
ropos kraštai plieno paga
mino 62,832,000 tonų.

Jurgio Washingtono uni-

sakomybėr. už perdaug stip
rius argumentus

111 METŲ, BET
SVEIKAS IR DRŪTAS miestų.

Walter Williams, Konfe
deracijos kareivis jau sulau
kęs 111 metų amžiaus, vis 
dar yra sveikas ir drūtas

padėjo žmones gelbėti nuo 
patvinusio vandens. Šimtai

, ,. .v — i * x i • • | tai pu prieš ji užvestas tyri- ašigali- Manevruose daly-
įtraukus is užlietų kaimų ir nžjimas jokio pama. vavo daug lėktuvų ir prieš-

to. Kos kas nė viena kon-(Bkluviniai ginklai, 
greso komisija nesiėmė ir,’

tyta, kas sudarys bereikalin-jkos aPPyn’m4, priešas 
gų išlaidų ir darbo, o tuo lėktuvais per šiaurės

Trumano Biblioteka
Independence Mieste

Buvusio prezidento Tru
mano vardo biblioteka bus

versitetas praneša, kad jis Pilietinio karo senyvas ve- statoma Independence, Mo.,
nuo šių metų mokslo pra 
džios baigia rasinę segrega
ciją ir ateityje priiminės vi
sus studentus, kurie yra pa

teranas kasmet vyksta į ve
teranų administracijos li
goninę Houston, Texas. pa
tikrinti sveikatą ir šiais me-

siruošę mokslui, neatsižvel- tais buvo atrastas taip pat 
[giant į jų rasinę kilmę. sveikas, kaip ir pernai.

mieste. Joje bus padėti bu
vusiojo prezidento Truma- 
no įvairūs dokumentai. Bib
liotekos statymas kainuos 
$1,750,000. Jos statymui

rodos, nesiims Paul Crouch Bedarbių Padaugėjo 42,000 
skundą tirti.

---------------------------- Per birželio mėnesį be-
—Dominikonų respubli-Jdėjo 42,000 ir dabar, pagal 

kos konsulas Londone lie-jdarbių skaičius krašte padi- 
pos 11 d. buvo nušautas valdžios pranešimus, siekia 
prie tos respublikos namo..3,347,000. Dirbančiųjų skai- 
Kitas tos respublikos dip- čius per ta pat birželio mė-

jau yra sukelta $900,000. “lomatų.

lomatas buvo pašautas, šau
dymas įvyko taip pačių dip

nesi padidėjo beveik 900.- 
000 ir dabar siekia 62,098,- 
000.
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Dar Apie Sugyvenimą
Dviejų pasaulių—bolševikiško ir laisvojo—sugyve

nimas greta vienas kito yra pagrindinis mūsų dienų klau
simas. Jei totalitarinis Rusijos ir Kinijos režimas gali 
ilgą laiką gyventi šalia laisvojo ar demokratiškojo pa
saulio, tai klausimas susiveda prie to, kur nutiesti tarp tų 
“pasaulių” ribas ir kaip tvarkyti tą “sugyvenimą." kad 
abiem pasauliam būtų daugiausiai naudos.

Sugyvenimo šalininkų tarpe dabar ryškiai reiškiasi 
Indija. Nesenai Kinijos ministerių pirmininkas Chou 
En-lai lankėsi Indijoj ir j>o pasikalbėjimų su Indijos vadu 
Nehru buvo paskelbta, kad Kinija ir Indija gerbs viena 
kitos teritorialinę neliečiamybę ir suverenumą, nedaly
vaus agresijoje viena prieš kitą. nesikiš i viena kitos 
vidaus reikalus, sieks naudingo bendradarbiavimo ir tai
kaus sugyvenimo.

Du didžiųjų Azijos tautų vadai, bolševikiškos Kini
jos ir demokratiškos Indijos, skelbia visam pasauliui, 
kad jie nori “sugyventi.” Indijos vadas Nehru vėliau,! 
aiškindamas savo ir kinų bolševikų vado deklaraciją 
apie sugyvenimą sakė, jog yra tik du pasirinkimai: arba 
sugyventi arba kariauti. Kadangi Indija nemano ka
riauti. tai ji pasirenka “taikiai sugyventi” su savo komu
nistiniu kaimynu. *

Už sugyvenimą pasisakė, kaip jau rašėme pereitą 
savaitę, Anglijos vadas W. Churchill. Jis siūlo rimtai 
bandyti sugyventi, bet kaitų ir budėti. Tuo klausiniu 
pasisakė ir prezidentas D. D. Eisenhower pasikalbėjime 
su spaudos atstovais birželio 30 d. Prezidentas sakė. 
kad Amerika darė bandymų surasti su bolševikiška Rusi
ja taikų sugyvenimą, bet visos Amerikos pastangos atsi
rėmė i bolševikų agresingumą. Sugyvenimui reikia geros 
valios iš abiejų pusių. Be to. kalbant apie sugyvenimą 
Amerika turi galvoje ne “užgerinimą” (appeasement) 
ar sutikimą, kad taikios tautos būtų pavergtos prieš jų 
valią. Amerika tuo klausimu mano tą. kas pasakyta 
prez. Eisenhovverio ir premjero Churchillo pareiškime, 
kuris sako:

“Kas liečia pirma buvusias nepriklausomas (suvere-

GAVO NORELIO TAIKOS DOVANĄ

Elzasietis Dr. Albert Schwci!zer šiais metais gavo Nobelio 
taikos do\aną už jo nenuilstamą darbą Afrikoje tarp neg
rą. Dr. A. Sehweitzer yra rašytojas, gydytojas, muzikas 
ir filosofas, bet svarbiausias jo darbas yra kultūrinis dar
bas tarp Afrikos negru prancūzu vienoj kolonijoj. Jo pa
stangomis vietiniams žmonėms yra išlaikomos ligoninės, 
mokyklos ir vietiniai žmonės yra mokomi tinkamai dirbti 
žemę ir rūpintis savo sveikata.

'dėl susikrovusių sandėliuo
se “inventorių” (prekių at
sargų). Dabartiniu laiku 
ūkiška veikla lyg ir nusisto
vėjusi, bedarbių skaičius ne- 
beūiūeja, gamyba irgi ne
mažėja, bet ta ūkiškoji veik
la stabilizavosi žemesniame 
laipsnyje, negu ji buvu per
nai. Pagal dabartinę ūkiš
ką veiklą šiais metais bus 
pagaminta Įvairių gerybių 
už 15 bilionų dolerių ma
žiau, negu pernai metais.
O tuo tarpu krašto ūkišką 
veiklą tik tada galima skai
tyti sveika, jei gamyba kas
met auga. (Auga juk ir 
gyventojų skaičius, žmonių
gerbūvis irgi turi didėti, o ™, 
krašto —:— —

Vincas Krėvė mas teisėjo tarimą patvirti
no ir nusprendė, kad kalti
nimai be pagrindo buvo iš
kelti.

, „ ~ , • r, _ Lieka tik keli nublankęJo asmenvje lietuviu liteia-.... . ,. , .. . \ kaltinimai, dėl kuriu vvnau-tura neteko stipriai’®1"
atstovo. Rašytojas 
laukęs 71 metų amžiaus.

Pereitą savaitę mirė žy
miausias lietuvių rašytojas^ 
Vincas Krėvė-Mickevičius.

. • . . iKaiimimai, utį nuiiu vvuau-ra neteko stipriausio savo , . , • - v - ». o - . • • - svbe gal visai nebenores by-stovo. Rašytojas mirė su- Jlu

Apie mirusi rašytoją “Ke
leivyje” duosime daugiau 
informacijų ir jo
vagos

Prof. Ovven Lattimore sa
vo laiku pasižymėjo Azijos 

j politikoj. Jis yra AzijosI
išvarytos'klausimų specialistas ir Azi-

mūsų raštijoj įvertini- jos klausimus taip aiškinda- 
Šiuo tarpu pasitenki-jvo, kad iš tų aiškinimų So-

_____ ........ reikalai au-'Rame pažymėję, kad rašy-'vietai galėjo pelnytis. Bet
ga, ar bent turėtų augtijtojas Vincas Krėvė, kaip ir tarp tokios kreivos politikos 
taip, kad krašto saugumas 'kitas lietuvių rašytojas, Jur-|įr išdavystės lieka neirody-

_ -_a._ \ I (VI O Roltimčoitic CSVA iv z*

gynimo

būtų užtikrintas.) 
Šiomis dienomis

gis Baltrušaitis, savo jau- tas ryšis ir senatorius Mc- 
Ameri-’nystėje buvo susižavėjęs ru-’carthy niekuo neprisidėjo, 

suradus ar iro-kos National Planning As- SU. kultūra ir net buvo pra- kad toki ryši 
sociation, privati draugija;dėjęs rašyti rusų kajba (jo'džius, 
įkurta 1934 metais, paskel- Į “Skirgaila” pirma išėjo rū
be savo pastabas dėl dabar-j^ų kalba).
tinės ūkiškos būklės Ameri
koje ir sako, jog 5 ar 6 nuo 
šimčiai visų darbininkų da-

Artimumas rusų kultūrai 
Įtraukė rašytoją ir Į politi
ką. Jis buvo ilgą laiką

bar nieko negamina ir yra kultūrinio susiartinimo su
kraštui tiktai našta, o ne
mokėjimas panaudoti tų 
darbininkų gamybinio pa-

Sovietais draugijos pirmi 
ninkas ir dėl to 1940 me 
tais, okupuojant bolševi-

jėgumo yra didelė skriauda kams Lietuvą, jis buvo
visam kraštui. Jei ūkiška 
veikla ir ateinančiais me
tais bus tokia, kaip dabar,

ir be to. karas neišvengiamas ? vokiečius (ir japonus Toli- 
O logika tokia: nenorint karo.'muOse Rytuose) mažai te
reikia be karo pasiduoti sovie-{galvojant, kad prisikėlęs vo-įtai bedarbių kitais metais 
tiniam imperializmui. Ar to kiškas militarizmas mažai bus dvigubai daugiau.

Įtrauktas Į paskutinę Lietu 
vos vyriausybę, jos užsienių 
reikalų ministerių. Tose 
pareigose rašytojui teko 
lankytis Maskvoje ir išgirsti

norima vyriaiBy-'iš Molotovo, kad Lietuvaibus linkęs skaitytis su savoj Draugija siūlo -------v . . . . .................... .
Dėl karo neišvengiamumo geradarių pageidavimais, bei imtis priemonių, kad'nėra jokios vilties išlaikyti

kada jis galės sakyti spren- ūkišką veiklą padidinus, įsavo nepriklausomybę.
12 ateinančiu mė-’ Bolševikiško

būtų galima pasiginčyti. At-

Prancūzai Azijoj
Prancūzijos naujoji Men

dės-France vyriausybė, ku
rią visi įtarė, kad ji klaup
sis prieš bolševikus ir ati
duos jiems Indokiniją, ža
dėjo siūlyti Prancūzijos par
lamentui pakeisti įstatymą, 
kuris draudžia siųsti į Indo
kiniją karo tarnybon pa
šauktus vyrus. Iki šioliai į 
Indokiniją buvo siunčiami 
tiktai savanoriai, koloniali- 
nė kariuomenė ii- svetimtau
čių legiono kariai, o pa
šaukti karo tarnybon vyrai 
ten nebuvo siunčiami.nes) tautas, kurios dabar yra vergijoj, mes nesidėsime rodo, kad didžiosios galybės'džiamą žodį Rytų Europoje? kad per 12 ateinančių m ė-' Bolševikiško imperializ- 

prie jokių susitarimų ar sutarčių, kurie patvirtintų ar.turės persiimti atominiais' Kad vokiečių apetitai Ry-nešiu gerybių gamyba kraš-.mo gobšumas rašytoją galu
s hot tltnimn dėl tr» fu Fnvr»rwGo ’tp nadidėtn 25 DOO 000 (Miltinai atstūmė nuo bolševiz-,. parlamenta

mo ir jis. grįžtant bolševi-J . ppratęstų jų nepageidaujamą priklausomybę.”
Amerika nori taikaus sugyvenimo, bet už tą sugy

bet tikrumo dėl to tų Europoje nėra sumažėję/te padidėtų 25,000,000,000 
r_'niekas neturi. Sovietų Ru- galima matyti iš vokiečių .dolerių. Tiek padidinus ga-

venimą ji nemokės svetimų tautų laisve. loKia yra pre
zidento pareiškimo prasmė.

Kaip matome, prezidentas Eisen’notver pasisako uz 
sąlygini sugyvenimą, nepripažįstant rusų bolševikų už-

“ C* | 1 v . - •
Tokia vra pre- s*Ja vargu turi išskaičiavimo šūkavimų dėl savo būsimų mybą krašto ūkis bus svei-

Mendės-France dabar įspė- 
kad vien 

Į laisvai samdomais ir kolo
nijų kariais Indokinijos ne
bus galima apginti, jei bol
ševikai nesutiks ten daiyti 
karo paliaubų. “Kapitu- 
liantas” pasirodo drąsesnis, 
kaip tie nekapituliantai, ku
rie matė reikalo karą Indo
kinijoj tęsti, bet tam karui 
reikalingų kareivių nedrįso 
iš parlamento prašyti.

kams antim kart į Lietuvą, 
pabėgo iš tėvynės į užsie
nius. Žymiausiam lietuvių 
rašytojui, svetimam oku
pantui kraštą užėmus, neli
ko vietos tėvynėje.

><
Lozoraičio Protestas

tmestis i visuotini karą, nes sienų. Šiomis dienomis 50,- kas ir augs kartu su gyven- 
- jį gali įr dalimis “kapitalis- 000 vokiečių Hannoveryje'tojų didėjimu, 

tini pasauli” pešioti, o taip demonstravo už grąžinimai Pernai metais krašte bu- 
vadinamas laisvasis pašau- Vokietijai Rytprūsių. Pa-.vo pagaminta visokių gery- 

kalbėtojų argu- bių už 367 bilionus dolerių,
__  ________ ______ ______ _ politinis naivuolis'o dabartiniu laiku tų gery-

mmas yra tas. ką mes vadiname dabar šaltuoju karu. įjūrių bene svarbiausias yra turėtų prisiminti 1932-33,bių gaminama tiktai 356 bi-
Faktiskai juk ir dabar sugyvenama su bolševikišku rėži-t0 pasaulio sotumas, pasi-'metus, kada tokiais pat ar-'lionų (skaitant per metusi p _ ę. . .. » ...
mu, bet tas sugyvenimas yra stipriai šaltokas. Tą sugy-(tenkinimas esama padėtimi'gumentais vokiečiai piršosi laiko) vertės. .KOn^S Ąktu^ir Urbšio1t"’
venimą lydi ginklavimasis. budėjimas, karo sąjungų lip-ir tikri ar tariami moraliniailį Rytų Europos viešpačius.) Šiuo metu National Plan-'^^ a^j^ vyra® iteikė “for 

kad> ,

kariavimų parta.ytų pokariniais metais, bet ir neinant įfe . ka,.a i ; siskaičiįs
j karą dėl pavergtųjų tautu tslaisvmimo. Toks “sugyve-1^,- visokiausių sumetimų,'mentų ir

Iš šalies žiūrint atrodo, 
kad toks “kapituliantas” 
yra daug drąsesnis ir širdin- 

, gesnis. negu buvusieji Pran-
.. trodo, Kad va. jcūzijos vyriausybės vadai, 

'saugumą, užtikrintų ir ga-;1"1': Vokietija (Adenauenojkurie po indokinijos balą 
'mybos didėjimą. Be to,‘P'??aus^? sutiko leisti lai-,mur(}ėsi be jokios vilties iš 

teks dar grįžti, nes vokiečių draugija siūlo, kad vartoji-' * ^OS įbristi
ginklavimas dabar įeina Į mas prekių būtų skatinamaspaskirtų’vLIK'as? ”

dvmas, karo bazių kūrimas ir kova už žmonių galvojimą sumetimai, 
propagandos priemonėm!

Dabartinė “nei Fricai nepasikeitė. Ade-įning Asociation siūlo, , rrntP<st»” Vnki#4»ins
karo nei taikos” padėtis ga-įnauerio iškabą galima bet.vyriausybė ne tik ne mažin-į^ ’ j(jomu j<0 jį?

jo ir mažai ateityje rūpės.
Prie to klausimo mums mybos

Warbey, klausė ministerių pirmininką, kokias valstybes?^}.5į V metų. ...
prezidentas Eisenhower ir premjeras Churchill skaito da-'. .. ls’. as nor? 18

pavergtomis valstybėmis? W. Churchill i ta klausi-'ton)os ko nore PaslnTOko’bar pavergtomis valstybėmis? W. Churchill 
mą atsikalbėjo “džoku.” girdi, jis ir prezidentas Eisen- 
hower supranta, kad kai kurios valstybės įsižeistų, jei 
būtų įskaitytos į pavergtųjų tarpą.
jos būtų neįskaitytos

o kitos isižei

yra tuščia viltis. Amerika 
per antrąjį karą rėmė Rusi- sprendžiamą laikotarpį ir, mažinant mokesčius ir, kuri Pasiuntiniu paskirtas Drjei jos.ją vjsaį negalvodama, kas jei ne pavidale “Europos ar-ttik galima, mažinant Pre^^1j;arv.e]į< 

stų, jeijatsitiks, jei Rusija išpurps'mijos,” tai kokiame nors kainas. Federalinė vyriau- Lozoraitis dėl to
todėl geriau neišvardyti tų paverg-pr išeis iš karo bene vienin-j kitokiame pavidale anglų-Įsybė kartu su valstijomis tu- 

tųjų tautų. Atsakymas sukėlė juoko, bet atstovų nepa- telė pergalėtoja. Dabar ma- saksų kraštai žūt būt laukia i-i-i- i-
tenkino ir tas pats Warbey vėl klausė, ar Anglija negalės 
daryti sutarčių su Sovietų Rusija tik todėl, kad Amerika 
atsisako pripažinti Baltijos valstybių įjungimą į Sovietų 
Rusiją? Į šitą papildomą klausimą W. Churchill atsakė, 
kad klausimas kaip tik ir rodąs, jog nedera išvardinėti 
pavergtųjų tautų ir kad jis ir prezidentas Eisenhovver 
reiškę tiktai bendrą nuomone. . . .

Atrodo, kad “bendroji nuomonė” Anglijai nebūtų 
kliūtis susitarti su bolševikiška Rusija dėl pastovaus sugy
venimo, bet Amerikoje tas reikalas kitaip imamas. 
Tuo tarpu “sugyvenimas” pareina nuo tų kraštų, kurie 
dabartiniu laiku turi iniciatyvą, būtent nuo Sovietų Rusi
jos ir Kinijos. Jei tos valstybės sutiktų su savo ikišioli- 
niais laimėjimais, “šaltas” sugyvenimas galėtų tęstis ilgą 
laiką. Bet jei bolševikiškas pasaulis bandys ir toliau 
plėstis, kas atrodo visai neišvengiama, sugyvenimas bus 
pastatytas prieš naujus bandymus ir kurią nors diena 
gali griausmingai nutrūkti.

tosi toks pat karštis remtiįtalkos iš vokiečių.

Nereikalingi Nuostolai

baisiai užsirūstino ir pradė
jo protestuoti. Protestuoja 
jis todėl, kad ne jis atstovą 
Bonnoje paskyrė, ar gal dėl 
to, kad vokiečiai, jo neatsi-

A 1p ž v a i g a

Rinkimų Kampanija
Šį rudenį rinkimai. To 

fakto kraštas neužmiršo, 
nes įvairiose valstijose vyks
tantieji kandidatų nomina- 
vimai primena visiems, kad 
kitą metą turėsime naują 
kongresą. Bet rinkimų kam
panija iki pereitos savaitės 
vis dar buvo lyg ir nepra
dėta.

ri imtis plačios mokyklų, li
goninių. kelių ir panašios 
statybos. Virš to, vyriausy
bė turi remti privačių biz
nierių vvkdoma imonių mo- ,, A • ■ - - - ■ . klausę, toki atstovą sutiko
kūrimą ^jBonnoje laikyti.

ro a ' Ponas Lozoraitis de-
P10^13 dasi esąs “tautos vadas” arVvkdant šitokiaAmerikoje dabar skaito-,pų arba iš savo sutaupų, tai , _ _ . _ _

ma apie 3 milionus ir 400 kenčia visas kraštas. Nedir- krašto ūkis greit vėl pa- 
. —be<jarbių armija iš- 
Įnvktu ir gerybių gamyba 

Ar vyriausybė pa-

114 JI V/ I A k X * i J k k Vz V* « a ,
tūkstančių bedarbiu. Tiek'bantieji žmonės ne tiktai i&yvetl4» _• € j.. . . . , . _ . _ i. * i-. Invlrtn ijų yra oficialiniais davi nieko negamina, bet
niais, bet ta? skaičius nėra pagamintas vertybes

kitų
turi

UŽ EUROPOS ARMIJĄ ( “Tiesa, kad amerikonai daug 
.... - |ir net arti nenumatė. Bet gi
Keleivyje buvo paieikš-^.a|jrna praeities pasimokyti? 

ta abejonių dėl Europos q jra| ‘Keleivis’ pasakytų, kas 
armijos ’ kūrimo, nes po’gi geriau (negu mes) numatė ir 
priedanga tos armi jos galilnumato? Gal Bevanas, gal He- 
vėl prisikelti vokiškas mili-jriot su Daladje. 0 gal Olen- 
tarizmas. Dėl tu abejonių haueris, kuris, kaip teigia ‘Ke 
atsiliepė “Nepriklausoma.,eivi< todėI priešingas Europos
Lietuva” Montrealvje ir sa- kariuomenei’ kad tai . reikštl* 
Lo; 'naują karą, lyg jis nežino, kad

tikras. Tie bedarbiai, ku
rie išėmė savo bedarbių pa
šalpą, arba tie darbininkai, 
kurie dirba tiktai dalį sa
vaitės, į bedarbių skaičių 
nėra įskaitomi, nors jie nie
ko arba mažai tegamina. 
Sudėjus į krūvą registruo
tus bedarbius, neregistmo- 
tus ir dirbančius nepilną 
laiką, bedarbių skaičius pa
sirodytų žymiai didesnis.

Kiekvienas bedarbis yra 
nuostolis visam kraštui, o 
ne tiktai pačiam nedirban
čiam darbininkui. Jei su
dėti į krūvą, ką 4 ar 5 mi
lionai bedarbių per metus 
gali pagaminti, tada pasiro
dys kokius nuostolius visas 
kraštas turi iš bedarbių. 
Kai žmonės vietoje darbą

naudoti ir visas kraštas dėl 
to darosi šiek tiek neturtin- 
gesnis. ,

Amerikoje veikia kon
greso 1946 me:ais priimtas 
įstatymas, kuris uždeda vy
riausybei pareigą žiūrėti, 
kad visi krašto gyventojai 
turėtų pakankamai darbo. 
Bet ir be tokio įstatymo 
aišku yra, kad ūkišku ger
būviu mūsų laikais turi rū
pintis vyriausybė, kaipo 
krašto atstovybė. Tas itin 
svarbu yra šiais laikais, ka
da eina milžiniškos varžy
tynės tarp dviejų skirtingų 
pasaulių — bolševikiško ir 
laisvojo.

Šių metų pradžioje Ame
rikoje pasireiškė ūkio nega
lavimai. Nedarbas pradėjo

augtų.
seks tuos patarimus ir„ ben
drai, ar imsis kokių nors žy
mesnių priemonių krašto 
ūkiui kelti ir gerinti, lieka 
vyriausybės nuožiūroje. Bet 
nėra abejonės, jog kiekvie
nas žmogus krašte via labai 
suinteresuotas, kad krašto 
ūkis nesmuktų, bet kiltų.

K. Esminas.

Kas Dabar Vadovauja 
Lietuvių Tautinei Sandarai

dirbti turi gyventi iš pašai- didėti, gamintojai skundėsi

Wilkes-Barre įvykęs Lie
tuvių Tautinės Sandaros 
seimas išrinko šios sudėties 
centro valdybą: pirm. Sta
sys Gegužis, vicepirm. A. 
Chaplikas. sekr. M. Biekša, 
ižd. G. Šukys, iždo globėjai 
J. P. Varkala ir F. Šatkaus
kas. , ’

esąs
koks tai kitas aukštas cinas 
ir mano, kad tik jam turi 
priklausyti teisė skirti Lie
tuvos atstovus tose šalyse, 

j kurios Lietuvą dar pripa
žįsta.

Savąjį lietuvišką šiukšly
nėlį p. Lozoraitis išnešė į 
Europos diplomatų rinką ir 
kai kuriuos savuosius tauti
ninkus baisiai nugąsdino. 
Šiaip jau pasaulis dėl to 
protesto net nesudrebėjo.

Lattimore Byla
Senatoriaus Joseph Mc

Carthy įvardytas “sovietų 
agentas,” kuris buvo pa
trauktas teismo atsakomy
bėn, yra profesorius Owen 
Lattimore. Bet jo byla tę
siasi jau ilgą laiką ir, atro
do, kad iš jos nieko neišeis. 
Pirma vienas teisėjas išme
tė iš bylos visą eilę kaltini
mų, o dabar apeliacijos teis-

Pereitą savaitę preziden
tas D. D. Eisenhower atida
rė rinkimų kampaniją. Jis 
pažadėjo aktingai rinki
muose dalyvauti ir gyrė 
83-jį kongresą už jo nuveik
tus ir dar nuveiksimus dar
bus. Prezidentas mano, kad 
republikonams nebus sar
mata pasirodyti su savo nu
veiktais darbais prieš pla
čiąją publiką.

Rinkimai duos progos ir 
pačiai publikai prabilti ir 
pasakyti, ką ji mano apie 
republikonų šeimininkavi
mą krašte.

—J. D.

McCarthy ir kariuomenės 
ginčo tyrinėjimas buvo ilgiau
sias ir brangiausias “vaidini
mas.” Jis tęsėsi 36 dienas, pri
kalbėta 2 milionų žodžių, prira
šyta 1,300 puslapių popierio. iš
leista per 100,000 dolerių ir ko
kia bus iŠ to nauda?
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NIEKO NEVEIKIA

Kt) NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAM 

JEAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne
Siuvėjų Rinkimus kauja unijos vadovybei.
Prisiminus (Komunistai, kad greičiau

Nuostabu, kad ir šiandien Pa‘au^'a nav>ų moralinį at- 
mūsų tarpe dar yra tokių, slal'am«’ k;11P paprastai yi- 
kurie yra turėję daug reika-;?“'’ dar0,ma’ ^skirstė narius 
lų su komunistais, o vis dėi-'J .la!a tikrai gi upes n kie
to ju kiekviena pakištų me-!vlea« “? anksto nusta^’t0- 
lo gibaliukų priima už tik-'™5 priemonėmis yetke li
ra pinigų ir su juo išeina tebeveikia. Pavyzdžiui, (1) į 
viešumon, r.et spaudon, kaip ?'‘Pnavaliams, mėgstantiemsI
su dideliu radiniu. ,be, nugarkaulio

žmonėms kiekviena proga 
Imkime nors ir Brooklyno pakiša stiklelį snapso, pa- 

siuvėjų reikalus. Delegato žada geresnį darbą arba pa- 
įr valdybos rinkimai pasi-'rūpina geresnį darbą. (2 
baigė, bet jie tebesvarstomi'Gabesniems akyplėšoms
zouziu ir spaudoje. Dau- duoda vietą valdyboje ar 
giausia kalbama dėl prel. gerai apmokamoje komisi- 
r,alkūno par radiją pasaKy- joje. (3) Apsisprendusius 
tos kalbos. Mat, prel. Bai- veikia darbovietėse: (a) 
kūnas lietuvius katalikus spaudžia moraliai ir ekono- 
paiagino apsivalyti namus miniai, (b) tinkamu psicho- 
nuo bolševikiško elemento loginiu momentu viešai už- 
ir rinkti naujus, tikrus pat- taria prieš bosą (vakare tas
riotus ir šiam kraštui loja-’pats dirbtuvės pirmininkas1 
liūs žmones. ‘su bosu išgeria stiklelį kar-*

Kas čia nuostabaus? Ar čiamoje ir vėl ranka ran-du, užtaria ir gina komunis-, Toks yra greitai prale-šiol net daug didesnis So? Patikrinami dalyviai. Pre-to, pradėjome gvildenti jau
čia tik siuvėjų unijos speci- kon eina); (c) naudoja tus. Tokiu būdu, prieško- kiančio įspūdis. 0 iš antros Bostono lietuvių klubas, zidentas pareiškė, kad kvo- nuolių komisijos nusiskun- 
finis reikalas? Toli gražu psichologinę propagandą'munistinės veiklos komite-'pusės žinai, kad Amerika Bet, kad toj skaitykloj nėra rūmas yra. Seka protokolo dimą. Pasirodo, kad jau- 
netaip
priklauso 
Kuri 
liui
jų. Tokiu būdu siuvėjų uni- laimėjote’ ; (d) prieš kietus šio darbą, bet tiek, kiek rei-’surinkusi atsargų, kurių ver-'patenki į barą ir didoką sa- rė Nora Gugis. Raportas’nėra, kiti aiškina, kad jau
jos vadovybė turi neabejo- ir nepalaužiamus nuolatos(kalinga bus apsivalyti nuo tė didesnė kaip 7 bilionai lę. Kelius žodžius sumetęs priimtas be diskusijų. Gir-'nimas nutautęs. 
tinos įtakos ir visose kitose’varo šmeižtų kampaniją žo-Į komunistuojančio gaivalo. |dolerių; kad vien kviečių su bartenderiu sužinai, kad dėtis pasitenkinimo pasta-1' ginčas dėl iaummo vra 
oiganizacijose. jdžiu ir per spaudą, kad tik' Fraeituose rinkimuose bai-tuose sandėliuose yra 889 ir čia darbai sumažėję, o bos, kad Gugis Susivieniji-I .. - n^baiaianm-

Štai ryŠkUS pavvzdvs ..♦■..z.zl..*-.. 'covn muvion noruli noniuii irmilirinGi Kučoliii QR.4 milir\- tuc turi itolrne ii- VlnKzi H-im ,*« 1 k * •

Prieš 8-9 metus, kuomet J.
Buivydas buvo skyriaus de-J deklasuotą, nepolitinį gai-jloO balsų. Seniau nekomu-lionai svarų džiovinto pieno kalai neblogėja. J Rodos niekas neatkreipė
legatu, o J. Glaveskas pir- valą ir kaip priedangą kiša mistinio bloko atstovas tėra miltelių ir tt., ir tt. | Pažymėsiu, kad moterys dėmesio i tai, kad iždininko
mininku, J. Buivydas su į priekį ir vadovybėn.
kun. Balkūnu tik per vieną! Rezultatus gavo stebėti- 
dienų iš svetimtaučių Altui nai “gerus.” Iš naujai at-Įtas gavo 241 balsų, mačiau, nes jos baro neturi, se' 5108,699.20, o ^npoĮ^TOrte 7dTdaumosrskait?
ir Balfui surinko S f 00, o vykusių pirmieji laisvinių’paklausti, kas būtų buvę, jy vfa jj^eli plotai daug ge- ^oae] aienos metu jų patai-sekretoi-iaus raporte sako-' *
per tris metus šioms organi-'meškerę pagavo: TeodorasĮjei būtų atėję balsuoti dar ,‘Lnės ir derlingesnės žemės P°s buvo uždarytos. ma, kad tą pačią dieną,

1 ® „1,..-------a-c---------------------------------------------------------_• “Komisija norėjo išgirsti, ką
Piklomoji Taryba daro, kad 
gauti daugiau narių, kad su
stabdyti išbraukimus, ir kad

VAIKAI KRIKŠTIJA DRAMBLIUKĄ

Milwaukee zoologijos sode vaikai Barbara Daley, 11 metų, 
ir Sue Roberts, 7 metų. krikštija jauną drambliuką. Vai
kai parinko drambliukui vardą Tamara. Krikšto vandenį 

drambliukui ant galvos vaikai pila per vandens dūdą. šalia 
drambliuko stovi sodo prižiūrėtojas.

vadintos angliškai arba' 
skaitydamas iškreiptą lietu-' 
viską pavardę negali dasi-' 
protėti, kad čia lietuvio esą-: 
ma. Kaip, sakysim, gali;

SLA 48-tas Seimas
J._______ ____  (Tęsinys) kaitis, E. Mikužiūtė ir

žinoti, kad Joe’s kirpyklos* Daugiausiai laiko seimas Arlauskas.
(199 E Main St ) savinin- skyrė Įvairių raportų skaity-' Du nariai, W. Laukaitis 
kas yra šunskis jei lange mu* P^kui diskusijom ir ir E. Mikužiūtė, padarė sa- 
nematytumi padėto “Kelei- paklausimams dėl tų rapor- vo raportą, o J. Arlauskas 

(Toje kirpykloje tU- Antradieni seimo tre-.—savo.'vio
pardavinėjami ir laikraš- čioji j1' ketvirtoji sesijos bu-| p-j dviejų raportu
čiai. “Keleivį” pardavinėjat™ sklrtos centro sekreto- kilo triukšmas. Laukaičio- 
ir Mary’s News and Delica-J14113 .sportui išklausyti ir MikužiaWs rapOrtas buvo 

i? M-r.-rr \ (įvairiems paklausimams, Iu •• .. •_ n.tessen, 136 E. Main St.)
Turi amsterdamiečiai t__ r ___r_______________

savo klubą, kuris įsteigtas Brocktono delegatas adv. P. , Plle . _
1919 metai* *au*io o d. (m-jViscinis klausė, ar perkant , ?.
korporuotas 1927 m. sausio'privačių kompanijų Šerus ^ap0^. Vel?aU b“V°
4 d.). Klubo namas iš oro .brokeriams yra mokami
auoao labai gražiai. Įėjęs'nuoširnčiai. Dr. Vinikas t
'į vidų, dešinėj randi didoką'aiškino, kad SLA jokių ko- !^a( J1 g‘4’
^kambarį — skaityklą. Ant misų negauna ir niekam ne-zm a seirnui sv y b 
šulo krūva angliškų laikraš-'moka, bet adv. Viščinio tąsi Nėra paslaptis, kad šia- 
čių. Nustebau neradęs nė! neįtikino. Kaip paprastai me seime aštriai yra puola- 
vieno lietuviško laikraščio.'kilęs ginčas dėl bonų buvo mi—paminint nors kelis iš 
Už atskiro kambario pasky-Nutrauktas nutarimu klausi- tų — Grigaitis, Mikužiūtė, 
įimą skaityklai klubo vai- mo toliau nesvarstyti. Laukaitis, Gugis ir kiti.
dyba tikrai pagirtina. To-Į Penkta SLA seimo sesija' Laukdami kontrolės ko
kios skaityklos neturi iki prasidėjo trečiadienį 10 vai. misijos “pagerinto” rauor-

[paklausimų buvo 
iv,Tarp kitų paklausimų//“

/LS *<RrA/»lrtnnn rlnlocr*! t o c orlir P * . _ fc

. - priimtas vienbalsiai. Bet
jvanių. £ja acĮvokatas Olis iškėlė

‘plieka-

zacijoms surinkta 11,500 Yageila, Vitalis Žukauskas keli šimtai?
dolerių. Ar tai buvo ne pat
riotinis darbas? Ir reikia

(artistas), Jurgis Vaškevi
čius. Šiuos savo neklystama

’ir todėl mažiau derlinga že-‘‘ . Mieste veikia Balfo sky-gruodžio 31, 1953 metų, pi-
Kitą kartą pakalbėsime me niekas nesiriipina. O ir rius’ P°}itinis komitetas, ku-nigų bankuose buvo $110,-

pasakyti, kad tuomet, išski-itautininkų etikete pridengė 
riant Limbinių ir jų “Lais- ir bendrą veiklą sucementa- 
vės,” niekas nesakė, kad tai vo tautininkas Stasys Gu-

daugiau.
-P. M.

buvo blogas darbas.
Prieš 6 metus, komunis

tams remiant, buvo išrinkti 
delegatu K. Kundrotas, V. 
Zaveckas pirmininku ir kiti

das. Silpnavalių perbėgi- AMSTERDAM, N. Y.

Kodėl jaunimas nesideda į 
SLA? Vieni tą reikalą aiš
kina vienaip, kiti kitaip, o 
jaunimo kaip nėra, taip nė
ra. Tą klausimą palietė 
ir Kontrolės Komisija. Jos

'ji tinka naudoti ir jų panau-,ris pampina surengti Va- 699.20. Dviejų tūkstančių 
'dniiK dar tiek ir tiek cami- s31“10 d. minėjimą, SLA doleriu skirtumas taip ir pa- ? /. . ...In?ų būtu Xuma torčtig |k™Pa f prakukuoja 4 liko neišaiškintas. Iždinin-,traukt' A”en‘°) au‘W3' ,au’
' Bet kam naudosi jų, jei ^tuviai advokatai ir 2 gy- kas visai nepaminėjo, kad

dytojai. IPennsylvania Exchange
mas ir tautininkų viešas tal-l Syeiio j idžiu Nuotnlpo, • 

bimbiniamsikininkavimas 
daugelį siuvėjų paveikė nei-

įr geresnių žemių gaminių 
nėra kur dėti.

nimą.
“Kadangi apžvelgę sekreto

riaus rekordus suradome, jog

Praeitas savaitgalis ir. Pats Amsterdamas vos džiųjų kilimų (karpetų) gus mini

■ Miesto ūkinis gyvenimas banke yra padėta $2,000, o 1953 metais SLA ant savo in- 
.daug pareina nuo dviejų di-'centro sekretorius tuos pini- dėlių uždirbo tik 2.57 nuošim

1 •1• Z 1 « \ . tį, reiškia, mažiau negu 1952, 
1951 ir 1950 metais, o turėtųgiamai, jie tapo visiški in- mane, kaip milionus kitų kelių dešimčių tūkstančių fabrikų, kuriuose dirba; Panašus nesusipratimas 

dabartinės valdybos nariai.'diferentai, nesiidomaują sa-didmiesčių gyventojų, su-gyventojų miestas. Jis kaip daug tūkstančių darbininkų.'buvo ir su iždo globėjų ra- įdirbti nuo 3 iki 4%, tad ti- 
Vėliau jau V. Ubarui dele-ivo reikalais, tą rodo fak-gundino pasprukti iš Bosto-tiktai liepos 2-9 d. šventė'šiuo metu ir juose dirban-'poitu apie turtą. Jų paduo-rT^sapie ^lim-vbes didesnio 
crstauiont ir v '/-ji-or-L-ni too Vari not rinkimu metu no. Sėdęs į Gteyhound bu-savo 150 metų įkūiimo su- čiųjų skaičius gerokai su- tr skaičiai yra kiek kitokia, u lo’

są per kelias valandas atsi- kaktį. Aš neturėjau progos mažintas. (negu centro sekretoriaus
dūriau Amsterdam’e, N. Y.,'pamatyti tų iškilmių. Ma-| Be seniau čia apsigyvenu- raportuoti skaičiai

gataujant ir V. 
pirmininkaujant,

Zaveckui
valdvba

tas, kad net rinkimų metu 
susirinko nepilni 507r. Ir

jau gavo aiškiau bolševikuo- šis reiškinys yra sąmoningo 
jantį veidą ir tokiu veidu 
išrinkta ir šiais metais.

Dirbtuvėse komunistams 
nepatinkamus pirmininkus 
delegatai sauvališkai paša-

radome, kad sekretorįins 
Jis taip vadinamo smulkpinigių 
fondo išmoka stambokas sumas

lino ir be rinkimų paskyrė 
laisvinius arba jiems pati
kimus. Prieš komunistus 
aktyviau pasireiškę susirin
kimuose buvo diskriminuo
jami ir darbe vienokiu ar 
kitokiu būdu spaudžiami,

vaus balsavimuose, tuo bol- 
ševikuojantieji lengviau lai-
mes.

Susidarius tokiai padė
čiai, pasunkėjo ir prieško- 
munistinė veikla, nes turi
ma daugiau reikalo su gai
valu, kuris, prisidengęs 
“kataliko,” “tautininko,” o

nes daugumas bosų patai- kartais net “socialisto” var-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

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

Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. 1 .

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

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

kraštas ta Amerika, galvo-,hawk slėnio” (Mohawk upė'liko, nesiskundžia. Vienas 
jau patogiai sėdėdamas bu-Teka pro miestą) karalienių'kitas mėgina savarankišku 
se ir gėrėdamasis gražiais nuotraukas, mačiau senovės verslu verstis, nebenori gy-
pralekiančiais vaizdais. Nuo 
Bostono iki pat Amsterda
mo važiuoji lyg per žaliuo
jantį sodą. Kiek gali už- 
matyti, kalnai kalneliai, ir 
jie ir jų slėniai apaugę krū
mais ir medžiais. Miškinin
ko akimis žiūrint, tai gal 
menkos vertės miškas, bet 
grožio jis turi ne mažiau 
kaip ir gerasis.

Visame pakely temačiau 
tik tris ar keturias gyvulių 
bandas, vieną kalakutų ūkį, 
bet tų motelių, hotelių ar 
kitais vardais pavadintų ke
leiviams užeigų ir poilsio 
vietų kiekviename žingsny
je!

Gauni įspūdžio, kad visi 
žmonės tik iš keleivių tegy
vena, o žemė netikusi ir pa
likta dirvonuoti.

’vežimų-karietų, kuriais lie
pos 4 dienos parade turėjo 
važiuoti pasipuošę senovės 
drabužiais amsterdamie
čiai; mačiau daug barzduo
tų senių ir jaunų vyrų. Mat, 
“brothers of the brush” klu
bo nariai miesto sukakties 
proga sutarė auginti barz
das. Už geriausią barzdą 
buvo skirta net 1,000 dole
rių dovana. O kas iš na
rių buvo pagautas be barz
dos, tas, sako, turėjo būti 
viešai vonioj išmaudytas. 
Būta ir kitokių iškilmių, bet 
aš buvau atvažiavęs ne jų 
žiūrėti.

Lietuvių kolonija, sako, 
esanti nemaža, skaičiuoja 
net 4,000 dūšių. Lietuviai 
turi savo parapiją ir savo 
bažnyčią pačioj centrinėj

venti svetimame name—nu
sipirko savą, nebenori pės
čias į darbą vaikščioti—va
žinėja sava mašina.

Žemaitis.

SCHENECTADY, N. Y.

Nedarbas ir Čia
Visur skundžiamasi ne

darbu. Neaplenkė jis ir 
mūsų padangės. Ir čia yra 
daug darbo netekusių, lau
kiančių ir nesulaukiančių 
geresnių dienų. —T. V.

Romos Katalikų
Susivienijimo Valdyba

, . . , , ,. A , . Mes radome, kad 1953 metulo triukšmelis. Adv. A. , ... .
Verbalis užprotestavo, kad ,i#a dar „įra apmokįtas B 
iždo globėjų raporte uzra-šų Fondo
šyta, kad jis,gavo $300 al

Kada jos bus arba 
jau yra atmokėtos, Lėšų Fondas 
žymiai sumažės ir reikės susi
rūpinti jo išlaikymu.

(Nukelta į 7 pusi.)

gos, kuomet jis visai to nėra 
gavęs. Visaip aiškinta, kur 
dabar tie pinigai yra.

Kontrolės komisijos ra
portas sukėlė daug ginčų.. “Keleivyje* naudinga vra 
Kontrolės komisija susideda! daryti risokiua btmio akel
is trijų asmenų: W. I^au- (tiaras ir oaiieiV***1"****

Žinote, toks įspūdis pali-(miesto gatvėj. Eidamas 
ko mano atmintyje ir iš ke-’centrine gatve ir skaityda- 
lionės į Chicagą. Ir tame mas iškabas, randi daug lie-
— -t ---- x---- 22— tviskų pavardžių: Pilipo-

nis, Sargelis, Kerbelis, Dir- 
dirbamų laukų, nors žemė šie, Rūta ir tt. Kitos lietu

ruože aš nedaug temačiau 
gražių, akis patraukiančių

atrodė tinkama naudoti. 'vių įmonės ar įstaigos pa- nas

Chicagoje įvykęs Ameri
kos Lietuvių Romos Katali
kų Susivienijimo 59 seimas 
išrinko šitokią centro valdy
bą: pirm. L. Šimutis, vice
pirm. J. Grigalius, sekr. V. 
Kvetkus, ižd. P. Karašaus- 
kas, iždo glob. V. Abromai
tis ir L. Žemaitytė, gydyto
jas kvot. dr. W. Krikščiū-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuven 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 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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Izraelio Valstybės Rūpesčiai Darant bandymus patirta, 
kad penicilinas labai pa-1 
greitina viščiukų augimą, 
kad streptomicinu apipurk
štos daržovės duoda dvi
gubą derlių ir labai gelb
sti vaisinių medžių, tomei-i 
čių, bulvių lapų ligoms gy
dyti, o kartu ir vaisių ko-

Naujai įsikūrusi žydų Iz-'patiems tenka gyventi vals- 
raelio valstybė turi daug tybiniu gyvenimu. Juo la- 
visokių rūpesčių ir sunku-'biau, kad naujai besikurian 
mų. Pagrindinis rūpestis,*čion žydų valstvbėn sugužė
tai savos valstybės gyvento-'jo daugiausia tie, kurie tvir- 
jų skaičiaus didinamas. Vi-'tai prisirišę prie savo tiky- . .
šame pasauly žydų gyvena'bos senų papročių ir nieku kybei pagerinti. Auieomici- 
8-10 milionų, o pačiame Iz-‘būdu nenori jų išsižadėti. ” 
raėly jų iki šiol įsikūrė vos Jų nepalaužiamu įsitikinimu 
pusantro miliono ir užsiliku-xtam ir buvo kuriama sava 
šių arabų yra 200 tūkstan-'žydų valstybė, kuri apsau- 
čių. Dalis Izraelio nauja-'gotų žydų senus papročius 
kūlių yra linkę tą kraštą ir kad jie galėtų gyventi 
apleisti ir jau nemažas skai- taip, kaip talmude yra pasa- 
čius jų iš ten išvyko. ’kyta, kaip juos moko rabi-

Daugiausia žydų gyvena "“pagaliau dar vicna3 
Jų ca pnskaitoma nelauktas rūpest,s-.tai kai-JAV. 

iki 5
jų esama iki 450 tūkstančių ; „ viena
Didžiojoj Bntų impen- ba susikalMti. Tie 
joj—400 tūkstančių, iš kū

milionų. Sovietuose ba lzraelio naujakuriai 
kal-

ną ir teramiciną pradėjo 
vartoti kovai su vištų ir gal
vijų ligomis ir gauta gerų 
rezultatų. Tikimasi, kad su 
tais antibiotikais pavyks 
nugalėti ir baisiąją gyvulių 
nagų ir nasrų ligą, kuri bu
vo laikoma nepagydoma irj 
su kuria kovoti geriausia 
priemonė buvo laikoma gy
vulius sunaikinti.

Kas anksčiau galėjo ži
noti, kad pavyzdžiui panau-’ 
dojus radioaktyvinius spin

rm Izindnnp 280 tūkstan kuide g>’veno angly kultūros*dunus bus galima išauginti*
nų Londone 280 tilksta - kraštuose, be anglų kalbos rūdžiu nebiiančias avižas oi 
cių; Argentinoj—104 tuks-ikitos nemok;, V in Įuazių nebijancas avižas, oĮ 
tančiai; Kanadoje — O kas jų tokįų vaisių jau pasiekta.!
tūkstančiu- Afrikoie__ 450 &~ veno vokiečių kultūros Bandymai daromi su kvie-ūksaSču- vto EuT^HUk°je’ tie kalba ž>dlšku!čiais ir kitais augalais iri
yra užsilikusių Japie 900 ^r£?n.u’ t0 za,'go"° siekiama išauginti naujų'
tūkstančių, kurių Prancūzi-’j^^^^^į^ J*kurios du°da dides"l! 
joj—390 tūkstančių ir dar J primena, vokiečių na )derhų ir yra atspanos R.
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•cius. O vienok žydų tarpe gOms Tai tik dar pradžia 
daug tokių, kurie prie atOminės

Nr. 28, Liepos 14, 1954

ME( MANIŠKAS MULAS SUNKIAI DIRBA

Armija dahar nebenaudoja mulų sunkumams gabenti, o 
mulus pakeitė šitokie sunkvežimiai, kaip čia parodyta pa
veiksle. Toks “mechaniškas mulas,” pusės tonos sunkve
žimis. gali gabenti sunkumus sunkesnius už jį patį ir gali 
laipioti kalnais ir važiuoti nelygiomis vietomis.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

Minėjo Liūdną Sukaktį
Lietuvių Urugvajiečių Kul-

filmą “Berlyno Kritimas.’’ 
Dairausi. Publika beveik

išimtinai slavų kilmės. Ir ši 
filmą tikrai mele paskendu
si. “Saulė” Stalinas Berly- 

apsuptas. Taip 
mes žino

me, kad jis paprastų žmo-

činT izrSlir^iilIviSi Pm daug tOklų' kurle pne atominės energijos panau- tūrinės Sąjungos ir Rusijos 
mažiausia. Apskaičmojim^“ j dojimo naudingiems tiks-pavergtųjų tautu antikomu.;““

|kad pereito antrojo pasauli- ^TAfri^ir kkų itS'vfeT si£y SSsSTi®* kad. * .papla*.

iuokėsi Kažin nėr 6 mdionu^ Dauria^sla nemoka nė vienos’ nė kitos šiandien dar sunku numa-deo mieste buvo surengtas'?.^ blj°j° kaip "elnias kr>’
vaina.” kaip jis jJk^Tdaba^ kai’« sunaikino vokieč^ na- Te^os vYS f-u • • • • v negalį

'iš Gautamalos pabėgo ko-ciai. a.oaTvinti Ymwė-'.,LdOmlU Va,S'U. pas,f-ke10 mftų uaFob,imo S“kak prieiti O durneliu kurie
I Maniai Miklinanti žvdn U g atgaivinti senovės Aibertos universitetas Ka-ciai atžymėti. Jame be ko J” Y11.1* Y. . , ų’ nune

_T . ivvki” Pimhai ži ’vaktvbė žvmTri^akėlė savo Žydų hebra^ kalbą' Bet nadoj, panaudojęs ultragar-kita Urugvajaus lietuvių ka-tlkl’ kas fiįmoj rodoma dar 
Toks jvyk^ Bimbai, zi-valstybe žymiai pake e sa^ o tai mįrugi kalba ir amžius sineg (jabai stįpriaS) ban-talikų choras padainavo ke- :vra dau^ 11 musl* tautiečių

bandymams su duoni- lias 
niais javais ir saulėgrąžo-. 

tokių bangų

—Maike, kaip tu rokuoji, Lietuvos Smetona, tai Bim- nio karo metu 
ar bus dabar vaina, ar ne

—Tėve, nesakyk “
Sakvk: karas.* ,

—Kad karais, Maike, munistų vadas

7 ba labai

Amerikoj vadina tiktai ar- __ _
mobilius ir strytkarius. Įnoma, nemalonus dalykas, žemės ūki, o taip pat padi- ^3^' todėl sunkiai" pri- ^rbandvmamZ'š^ du7ni- lias dainas” ‘ itarpe’

\ ištiek, tėve, “vaina (Bet gali būt dar blogiau, dino ir pramonę. Tiek ze- taikoma šiems moderniems niais javais ir saulėzražo- ! Be to ^dma n0ld Įtikinti
Jeigu kiltų karas su Rusija, mės ūkiui, tiek naujai besi- .laikams. Moksle visi išra- r tnkin h«mni na-’ dien^ Montevideo žiūrovus, kad Hitlerį sumu-

komunistai Amerikoj vystančiai pramonei reika-*dimai jai svetimi Ji tokių veiktu grūdu išaugo daui? katedro-> tuo pačiu tikslu šė vieni rusai, o iš tikrųjų 
ncentraci- lingi daibininkai, o tokių s_ k neturi. Tenka '____ .‘i„: o_i__ • buvo pi

vaina
netikęs žodis.

—Nu, tai pasakyk, ar bus visi
karas. į būtų uždarvti koncentr;

—Karas, tėve, eina be- jos stovyklose, 
veik kasdien. Jeigu vienoj —Vot, Maike, aš ir 
vietoj jis sustoja, tai kitoj noriu tavęs paklausti, 
vietoj prasideda. Štai, vos toks karas bus, ar ne? 
tik prancūzai nutarė trauk-* _TĮkrąį niekas to neži 
tis is Indokinijos, šaudymas no t^ve
tuoj prasidėjo Gvatemaloj.*

Karo visi bijosi.

ūkiu ^vokl4 neturi. Tenka nau-įdįdesni augalai. Sakysim, 
sekasi ^Us ^od^^us kurti. Tatai pa- saulėgražu kepurė buvo
^^.čių žydų tarpe atsiranda to-j dvigubai ‘didesnė, taigi ir

jau pritrūksta. Žemės 
vėl sodyboms geriau
ar:tžcat^x pag“

kūnų nariai visi dirba. sjems įvedimui.
Gal dėl kalbos ir gal dėlSunkiau toms sodyboms,

pamaldos, kuriose, ir vaikai žino, kad be Ame- 
aišku, daugiausia buvo lie- likos pagalbos rusus vokie? 
tuvių, bet buvo matyli estų,'čiai būtų senai sutriuškinę.

Minėtos bangos veikia 11 
bendrai augalo pakeitimą, 
jos padeda išvesti naujas

ir vieti
nių urugvajiečių.

Lietuvybės Klastotojai

ancūzai kariavo Indoki- lurl samdytis darbi-Kltų paprocnĮ svetur gpe-,™j. turinčias eeresnes sa-1.-
keletą metu. bet dabar . non .mKstU0?e nant pasisavinimo, Izraelio!^. 1,etuv,i

„ jau pradėjo iš tenai trauk-dlrbtL Pramonėj juodą žydai nesudaro vienos ben-
tmoj žydai pradėjo šaudy-neg jjems niekas nepa-darb^ c aug!au d.llba a!abai" druomenės su visiems ben-

deda. Anglija nori daryt’ Be rūpesčių dar yra draįs papročiais, kalba ir ki-
bizni su komunistais. Be mazesniM galvosūkių, kurie ta juos net ne vjsus Vieno-J
Anglijos, Amerika į karą W. . Y...£e;'Ykal ?a,rglna dai jungia

Žyduose neg b. ne Vlgl

Parako dūmai čia dar ne-nijOj 
spėjo išsisklaidyti, o Pales-L. 

žydai
tis su arabais.

—Ale išrodo, Maike, kad 
ta Gautamala nesiektai ma
la. Į kelias dienas sumalė 
visus komunistus.

—Dar ne visus, tėve. Jie1 
apsiginklavo atsiųstais iš 
Sovietų ginklais ir vietomis 
dar priešinasi naujai Gva
temalos vyriausybei.

—Bet gazietos rašo, kad 
jų lyderis Gutmanas jau pa
bėgo. Mačiau ir jo pikčerį

r.eis, kad ir norėtų, 
rint visų pinigų.
Amerika išleido savo 
ninkams stiprinti, karo tal
kininkų ji neturi. Aišku, 
kad be talkininkų ji karo 
nepradės. Rusija irgi ne
drįsta į karą šokti, nes ji 
bijosi Amerikos atominių 
bombų. Bet Rusija sparčiai

U Nas Vsio lest
Lietuviškai tas reiškia:

Diio 1 ao L-z k rw *T i iai H1Į7

Kolumbijoje gyvenantieji rusai 
įai kunigai ir ju šalį-'metu 

’ninkai Romos
Žodžiu, mokslas suranda braujCė iš Lietuvos himno'į Sovietų Sąjungą vis dau- 

vis naujų būdų ir augalų »'žodžius: “Tegul saulė Lie-giau išvežama mėsos, svies- 
gyvulių sėkmingesniam au- tuvos tamsumus prašalinato ir kitų valgomųjų dalyku. 

.. A., , .ginimui, ir kas šiandien ži-
senoji 51'y a, no, kokių teigiamų priemo

sako, o paskutiniuoju 
iš Argentinos ir kitų 

agentai iš-'Pietų Amerikos respublikų

ir įdėjo: “Tegul Dievas Lie- Tas daug ką stebina, nes 
tuvos tamsumus prašalina.” senieji žmonės žino, kad 

O Maskvos davatkos dai- caro Rusija pati išveždavo 
•nelėj "Ant tėvelio dvaro” daug kviečių ir kitų produk- 
* žodžius “į maskolių žemę”, tų, o šiandien jų perkama, 
'pakeitė žodžiais: “į totorių Nejaugi dabartiniai naujieji 
žemę.” didžiūnai, aristokratai ir ki

tokie parazitai viską sury
ja?

Nežiū- vieL°,s xe.Vim^', . ^yuuose nes įr čia ne visi vienodai! 
kuriuos ^kyba giliai įleidusi sak- supranta> aiškina iš kitur 

talki- n*s; isltlklnimo rabi- kvykusieji. Todėl, sako,
nai užsispyrusiai tvirtina, kad izraeIio žydai skirstosi 
kad žydas šeštadienį negali pagaj buvusias jų seniau gy- 

rik važiuoti, bet ir 'ai-jVentas vietoves ir vieni su 
Tuo būdu šeštadie- bitais nelabai nori net ben-

^.su.ba^omis^ . n}les^ drauti. Taigi, Izraely yra 
judėjimas visai ap- žydai anglai, žydai afrikie- 

Lengva gyvento-^ai ar morokiečiai, žydai 
tai įvykdyti mažės- sjavaį įr neį Hetuviai. Jie

ne 
ruoti. 
niais

peiperiuose. Išrodo tikras'ginkluojasi ir žinovai spėja, 
kad už poros metų ji galės 
Ameriką ginklais pralenkti.

miršta, 
jams

jis dar suras.
-is.

Įsidėmėtini Skaičiai
Amerikoj kiekvienas gy 

ventojas per metus suvalgo;
I Kaip Tą Suprasti?

Nesenai buvo dviejų jau-

jošKė. Ir 
kodėl beveik visi 
Maskvos agentai? 
dos, komunizmo 
žvdiškas

pasakyk tu man, 
žydai yra 

Juk, 
mokslui 

būt

... miestuose» l>et su7‘ dažnai tarp savęs ir kalba 
ku didesniuose. Be to, tie kalba, kuria seniau kitur 

rabinai teigia, kad

niuose

ro- Kas gali užtikrinti, kad ta- Pat>s rabinai. teigia, Kan gyVendami išmoko, 
da ji nepradės karo, ypač z-vdas. sestadiemais negali, _j

noturas turėtų būt'jeigu matys, kad Europą jai
priešingas. Žydai nemyli J nesunku bus užimti? Iš is- 
darbo. Aš niekad nema-1 tori jos mes žinom, kad 
čiau žydą mainose anglis (ginklavimosi lenktynės visa- •1°:' 
kasant, arba

154 svarus mėsos, Danijoje nų komunistų sutuoktuvės, 
beveik tiek pat, \ okietijoje Urugvajuje yra civilinė met-:
84 svarus, Šiaurės Italijoje akacija ir todėl bažnyčioje)
40 svarų, o Pietų Italijoje tuoktis nėra būtina, bet jų' 
vienam gyventojui neišeina sutuoktuvės buvo bažnyčio-* . 
nė 20 svarų. ,e patarnavimą klebo- rauS1J°?

M. Krasinskas.

Nauja Dr. Griniaus 
Draugijos Valdyba

Birželio 19 d. dr. Griniaus 
narių susirinki

mas išrinko naują valdybą.

giriose me
džius kertant. Jie myli tik
tai biznį, kur nereikia darbo 
dirbti. Na, tai kodėl jie 
stoja už komunizmą? Juk 
komunistai biznierius nai
kina?

—Tėvas be reikalo žydus 
skaitai Maskvos agentais. 
Ne visi žydai yra bolševi
kai. o šnipų tarpe yra tiek 
ir tiek nežydų. Neužmiršk, 
tėve, kad Rusijos agentai 
veltui nedirba. Maskva ge
rai jiems atlygina. Taigi ir 
šnipinėjimas yra savotiškas 
biznis. O jeigu gerai seka
si, tai tokiam agentui gali 
pasitaikyti progų ir į val
džios viršūnes įsigauti. Taip 
buvo Gvatemaloj, kur Mas
kvos bernas .Jacobo Arbenz 
< ’-Tman buvo užėmęs pre
zidento vietą.

—Vot, Maike, dabar 
norėčiau pamatyti, kaip

laikyti. Taigi, šeštadieniais 1/ ' 1 • rs 
miestai pasilieka be polici--’' ūlSlūl, t\UriC

sargybinių. Gerai, jei) Tinka ir Maistui
da baigiasi karu. Ta?gi,visi tvarkos --------
nors šiandien ginkluoto su- su Patukais rabinų pa-j Šiandien

Italijoje yra apie pustre- nui sumokėj0 200 
čio miliono komunistų. Jie bažnyčia buvo
turi net 140,000 politinių in-.^į kaj daioma”tur-«on!'s: plr.1 „ .. . ,t. .
struktonų. Iš 590 parla- tUoliams ccpirm. O. Maciulaitiene,
mento atstovų komunistų ir, .sekr. A. Gumbaragis ir ižd.
su jais kartu einančių yra' Kunigams Tas Nerupi |g. Gaižauskas.

atstovų. Vienos krikš-j Montevideo lietuvių baž-j Laukiama, kad naujoji 
ciomų demokratų partijos nyčia baigiama statyti, bet j valdyba išvystys draugijos

"papS kuri.šitaiP paąskh sič parei- 

.11 . _ gomis: pirm. J. Babilius, vi-

__________ ............ ............. ,, . . , jau visi yra gir-21 o
sirėmimo nenori nei Rusija, plūstų—šeštadieni nevogtų dėję apie peniciliną, strop-j^
nei Amerika, vis dėlto ne-ir nelaidokautų. Deja ne tomiciną, aureomiciną ir .. • I -.f

kad karo Vlsuomet ir ne visur rabini4 žino, kad tai vra kai kuriais L -U. y Z - ’ -J . mokykla niekas nesirūpina.:veiklą
įtaka galioja. ;atvejais labai gerai veikian-izesnem,s š™Pemis ir suda- Prieš kelerius metus čia bu-

I Vargo turi ir mokyklos.1 tieji vaistai Tai vadina-’•!? vynaus?bę ir yra atsa- vo mokvkla. Vėliau prie 
‘ kad’miin snHhi^ikni „ h, kk k,.n?a .uz k™*° vidaus. ir Kukūros Draugijos veikė, 

užsienio politiką. Italijos mokytojos Stanevičienės ve-’ 
cidurv. Romoj, gyvena ir dama šeštadieninė mokykla,'

būti vedamos ne vien tik ti
Rusijos kybinėJe dvasioje, bet ten'stabdo bakterijų, grybelių 

mokslas turi būti sunkte jr kjtų mikroorganizmų, o
Yra gi kartais net ir virusų augimą

žydų. kurie nori, kad mo- l

tvirtinti,galima 
nebus.

—Bet ar tu,Maike, ne- _ .. . x
skaitei, ką anądien pasakė Rabinai to_s. nuomones, kad mieji antibiotikai, arba ki 
Anglijos čiurčilas? .Jis ro-v.,sos. pradžios mokyklos tu-taip tariant mikroorganizmų 
kuoja, kad Amerika ir kiti f1 būtl žinioje ir jos tunį (mažutėlių gyvūnų) ^mi
gai i' su Sovietų Rusija gy- būu vedamos ne vien tik ti-namos medžiagos, kurios ppe 
venti zgadoj, ba
žmonės nori pakajaus. Va
dinasi. vaina nereikalinga. pe^unktattlkyba’,/J".kartais net ir virusų 

arba juos sunaikina

ir

BALFO PAJAMOS

rodo mūsų 
. .1. imenu,

Per gegužės ir birželio 
mėnesius Balfo centras ga

li ji neišsilaikė. Pasku-(VO auku: bendriems reika-
------  Rimuoju metu buvo tikėtasi,’lamg $i‘3,071.63 grynais pi-

NAUJA TĖVYNĖS *kad kunj£ai susirūpins he-nigais> Be to gauta drabu-
MYLĖTOJŲ VADOVYBĖ |uv.’^ mokykla, bet iki šiol žiu ir avalynės 9.142 svarai, 

jiems tas negalvoję. Ma-'mOkslo priemonių 17 svarų 
ir 265 CARE maisto siun-

anti-tojų Draugijos narių susi- £razU sa^o lizdą. tinius.

;bet

irTaip, tėve, karas nerei , x ---- , . ...................... . ...
nuol Paskutiniuoju metu pra- Paskutinis Tėvynės-Mylė-nori puma susisukti 

dedama patirti, kad anti- tojų Draugijos narių

karas ... ,
kalingas, bet jis neišvengia- k5'į'os hutli atskirtos 
mas, nes pats gyvenimas maldos

Bimbos feisas. 
kai pabėgo iš

Yra ir tokių
yra niekad nesibaigianti ko-.p'^-.kuric.tuos rahinl*, •?>- 
va. Senis Churchillas nu-jkalaV'"’US !al.ko
kalbėjo ši karta. Rusijos'**“ atgvvenus.ais. Kai zy-
žmonės gali norėti taikos,!dal tarp k1,t>l Kyvena- ,,‘al 
bet komunizmo tikslas yra pems da“<: ’cngviąu įslaiky- 
užkariauti visą pasaulį. To- ” T° tlkybml“i Pa;
dėl tuščia yra pasaka, kadprwlus- sunklau- kal

aš kapitalizmas gali sugyventi
iš- su komunizmu gražiai, kaip vainos

!u pavyzdingi broliai. 
Tai tu rokuoji, kad

biotikai tinka ne tik žmo- rinkimas, kuris įvyko Sovietų Sąjungos Filmos 
nėms gydvti, bet kad jie Wilkes-Barre, išrinko šių 
tinka ir gyvulių ir augalų asmenų centro valdybą:, . 
gj-dymui ir pagaliau sėk-pirm. M. Vaidyla, vicepir- a’c,ai? 
mingesniam ju auginimui, mininkai E. Devenienė, M. llmos- .

Jau patirta.’ kad, payar- Sims, P. Pivaronas ir J. P. tos P'“I>a.8anfla lr melu- 
tojus kai kuriuos antibioti-jVarkala, sekr. M. Kasparai-' Vieną popietį, aplankęs 
kus, galima žymiai pagrei- tis, jo padėjėjas J. Petrušai- lietuvius ligonius Įvairiose 

neapsieisim. Na, tinti augalų ir gyvulių au-jtis, ižd. P. Gribienė, iždo ligoninėse, kartu su dr. B. įvyko Europos kraštų lietu- 
jeigu taip, tai eisiu šoblę iš- girną, galima kovoti su au- globėjai dr. A. Zimonas ir Laučiu užėjome į vieną te- vių bendruomenių atstovų 

bc>igaląsti. galų ir gyvulių ligomis. | J. Tumavičienė. 'atią, kuriame rodė rusišką ^suvažiavimas.

Be to per Balfo centrą a‘- 
f-'cii-icĮa Vasario rrimno^i-

$3.460.10.
Montevideo mieste ret-'siųsta Vasario 16 gimnazi

rodomos ir rusiškos jai 
Jos visos persunk-

PRANCŪZIJA

Liepos 10-11 d. Paryžiuje
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10 Metų Atstatymo Vaisiai; Opera Rusiškai

KFljF.IVTS. RO. BOSTON*» Puslapis Penktai

Kas yra 
Sąjungoje,

buvęs Tarybų' Šį pavasarį Vilniaus ope-
tas žino, kadarai prireikė “Faustą” pasta-

ten didesni centrai daugiau 
atstatyti, kad ten ir duonos 
ir kitų gėrybių pirmiausia 
parūpina, negu mažesnėse 
vietovėse.

lyti rusų kalba.

Net Korėjiečiai Atsibastė
Kovo 14 d. Kaune įvyko

„ . • T • , • Lietuvos ir šiaurės Korėjos
Tas pate yra ir Lietuvoj. k kinink jr mote.

Jei pažvelgsite į sodžių ter /
čia bendrai viskas kaip bu- kon^da laimėjo santy.ų Komanaa laimėjo santy 

kiu 69:61, o lietuvės įveikė 
koiejietes santykiu 74:49.

vo karo išgriauta, taip ir 
paliko. Nepalietė “atstaty
toje’ ranka ir miestelių.

Laimingesni didieji mies- MEDŽIAGOS BOMBOMS 
tai: Vilnius, Kaunas, Klai- GAMINTI NETRŪKSTA
pėda. Didžiausias dėme- _______
sys kreipiamas Vilniui, sos- Kai buvo pradėta gamin- 
ūnei. Ui atominės bombos, tai be-

“\ ilniaus atstatymas ir veįk vienintelis svarbiausios 
plėtimas vykdomas, paly- medžiagos — urano — šal-l 
ginti, plačiu mastu,” rašo tinis tebuvo belgų Kongo 
F. Neveravičius “Santai-. Afrikoj. šiandien jo jau
VŪJ- surasta visuose pasaulio

Pasak jį, statyba vykdo- kraštuose ir vis naujų vietų 
ma pagal iš anksto paruoštą surandama, kurios turtingos 
miesto planą. Atstatyta su- .uranu. Yra jo ir Jungtinė- 
griaulų per karą namų irjse Amerikos Valstybėse 
pastatyta naujų, atstatyta (Utah, Arizona, New Mexi-
sugriautieji faonkai, pasta-Įeo ir Colorado). 
tyti ir statomi nauji.

NAUJAS GVATEMALOS VALDOVAS ARMAS

Gvatemaloje sukilėliu vadas pulkininkas Carlos Castillo 
Armas (su tamsiais akiniais) su savo artimaisiais bičiu
liais priėmė "pergalės paradą” sostinėje, šiomis dienomis 

.Castillo Armas išsimušė į pirmą vietą trijų kariškių “jun- 
toje” ir galimas daiktas, kad jis dar plieks ir diktato
riaus vietos Gvatemaloje.

NUSIKALTĖLIU DIDŽIAUSIAS 
PRIEŠAS *

, Mirė Rašytojas
Krėvė-Mickevičius

Liepos 7 d. anksti rytą 
Media, Pa., prie Philadel- 
phijos mirė žymiausias lie
tuvių rašytojas Vincas Krė
vė-Mickevičius, sulaukęs 71 
metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1882 
metais spalio 17 d. Subarto- 
nių kaime, Merkinės vals-

Vagys Dirba ir Paštuose
Amerikos pašto vadovy-itė, kuri vykdoma pašto pa- 

bė skaičiuoja, kad per me-'galba, yra stebuklingų vais
tus paštuose įvyksta vagys-'tų siuiymai vėžiui, džiovai 
čių, kurių bendra nuostolių'ir kitoms sunkioms ligoms 
suma siekia 10 milionų do-'gydyti.
lerių. Į Pernai pašto inspektoriai

Tos vagystės būna labai išaiškino, kad viena apga- 
įvairios: pavagiama iš pa-jvikė per 100 dienų kasdien 
čių pašto įstaigų, jas api- gaudavo po $1,000 už jokios 

eiuje Mokėsi" jis kunigų 'plėšiama, išimama čekiai iš vertės neturinčias piliules, 
seminarijoj, bet jos nebai-:slun^iami4 laįškų ir tt. Prie kurios buvo siūlomos paštu 
gęs pasitraukė ir mokslus | vagysčių skiriama ir grasi- siunčiamais laiškais 
tęsė Kijevo universitete ir
paskui Vienos ir Lvovo uni-
versitetuose. Lvovo univer
sitete jis gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Baigęs 
mokslus buvo docentu Kije
vo universitete, o paskui 
buvo mokytoju Baku (Kau

nantieji laiškai, kurie siun-1 Pernai buvo suimti 9 as- 
čiami paštu, ir galų gale'menys už siuntimą paštu 
įvairios apgavikiškos “lote-lnuodingų ir sprogstamų 
rijos. -------------

Pašto vyriausioji vadovy
bė imasi griežtų priemonių 
kovodama ne tik su atviro
mis vagystėmis, bet ir su

kaze) gimnazijoj, kur išgy-nusikalstamos koresponden- 
veno iki 1920 metų. Ku-iclJ?8 siuntimu, 
riantis nepriklausomai Lie-’, Sitam reikalui yia pasam- 
tuvai Vincas Krėvė-Micke-.^ytĮ 900 inspektoiių, jų 
vičius buvo Lietuvos konsu-'s^aišlus numatyfa dai di
lu Kaukaze ir daugeliui lie-'dinti.
tuvių padėjo ištrūkti iš bol- _Paš.to. vynausios /adovy- 
ševizmo užlietos Rusijos. ;^s žiniomis, pernai Ameri

kos paštai persiuntė 52 bi- 
Nepriklausomoj Lietuvoj! lįOnu laiškų ir paketų, iš 

V. Krėvė-Mickevičius ilgus kurių 500,000 dingo arba 
metus buvo Vytauto Didžio- buvo išplėšti. Vadinasi, tik 
jo universiteto humanitari- i įš 104,000 paštui pasitikė- 

fakulteto dekanas ir tų siuntinių tedingsta.
Visų nusikaltėlių didžiau- palieka.

Pertvarkant miestą archi-’NOR1 35 VALANDŲ |sias priešas >'ra PirštU nu°-į Dažnai palieka neaiškius nio 
tektūrinės vertės neturėję DARBO SAVAITES spaudos’ nes JOS nemeJu°Ja’ pėdsakus, bet čia pagalbonĮslavų literatūros profeso-j Dažniausia išvagiami ce
sugriautieji namai nebeat-i _______ Į pagal jas visuomet gali su- ateina fotografija. Irius. ............................... Jkiai iš namų pašto dėžučių.
statomi. Jų vietos išvalo-) vra elJsekti reikalingą asmenį. | Stengiasi jie ir kitais bū- Lietuvių raštijoje Vincas šita vagysčių rūšis daugiau-Kadangi darbas yra su-, 

.mažėjęs,mos ir ten įrengiamos aikš-;m5j;~ ’'’ ta'f ;is 3augiaul šiandien pirštų nuospau- dais savo pirštų linijas pa-
iriu rm b-o 1011 nn tilz • no įcrlomno mvctncteles, sodeliai. Medžiai ne-' •• H da Sutar-idli reikalaujama ne tik nu-.keisti: jie

retai sodinami išsyk dideli,>,u tnlmJsikaltėliui patekus į polici- rūgštimis,
net 30 metų amžiaus.
kurios gatvės platinamos 
lyginamos, reikalui esant

išdegina pirštus
Krėvė - Mickevičius pirmą sįa ir nuostolių padaro. Kai 
kaitą pasirodė 1907 metais kurie tos “specialybės” va

nupiauna viršuti-su vaizdeliu “Bobulės Var-gyS pavagia gana dideles1 • 1 I__________ «Kai‘np^npedarbo savaite—35^va-'J08 rankas, jos labai plačiai nį odos sluogsnį, bet tas'gai” ir po to be pertrūkio sumas. Kartą buvo pagau- 
5 ii [naudojamos ir šiaip įvai-nieko negelbsti, nes, kai rašė trumpesnius ir didės-ta tikrai gerai “išsilavinu-• .landų. x xx.fo.x^x

’ Be kitų unijų, tokį dienos'1;315 atve->ais’ ^da nu\oda atauSa.’ .vel 
- šūki kelia lėktuvų pramo. statyti asmens tapatybę.. tos pačios linijos

atsiranda nius veikalus. Svarbiausieji sį” didelių namų pašto dė-

medžiagų, kurios įstatymais 
yra draudžiama siųsti.

Paštui tenka kovoti ir su 
politiniais plėšikais. Ypač 
paskutiniuoju metu kalnai 
visokios literatūros plaukia 
iš komunistų valdomų kraš
tų. Daugiausia visokios 
propagandinės medžiagos 
siunčiama unijų vadovams, 
mokytojams, žurnalistams 
ir tt. Iš ten ateinanti spaus
dinta medžiaga peržiūrima. 
Vien į Washingtoną siun
čiamų spausdinių per mė
nesį tenka patikrinti iki 
1,000. Nėra tai lengvas 
darbas, nes reikalinga daug 
vertėjų, o antra vertus, ko
munistai yra tikri propa
gandos meistrai. Jie kal
bėdami net apie žuvų gau
dymą ar baletą, sugeba 
įvelti aiškų raginimą suar
dyti jėga esančią Amerikoj 
visuomeninę santvarką. Paš
tas dėl jam primetamo min-

- « .-i - - " »» , - ties laisvės varžvmo atsi-L°2— ke«a. kad jis be jokių kliu-buvo griaunama ištisa ku- ke|ia lėktuvų pramo- - .
rios nors gatvės viena pusėj^ maMn^ų (AFk skel, (fede|a|inio tyl,nėji^menaU *1 P™tato kiekvienų me-

Atsižvelgiama net į mies-dyklų (CIO) » Laidų pra-^o biuro policijos) identi- u- vadinasi rašytojo c/
to savybes ir reapkraunama mones unijos (CIO). |fikacijos (tapatybes, aiški- naį D . apysaka „arsUsis
jo ryškiomis statybinėmis 
svetimybėmis. Jei kai kurie

|nim° skyriuje šiandien yra detekt , 
.'131 milionas pirštų *'”z' '

mai," ''Šarūnas,” “Skirgai- dien iš laiškų išimdavo če 
la,” “Likimo Keliais,” kių $100 vertėse Deja, ir ji 
“Skerdžius,” “Rytų Paša- po kelių mėnesių pateko į

tenka daug kos,” “Mindaugo
imybėmis. Jei kai kurie 192o metais kiekvienas ame- L31 milionas piretų ^uo-.daugiau žinių turėti iš įvai-J“Raganius,” “Dangaus iri An 
jieji pastatai ir pnme- rikiais. vyresnis kaip 15 metųjspaudų ir jų skaičius ka»-jrin moksj0 gaku. Mat. šian-’Žemės Sūnus” ir daug kitų'500 0 

— “matušką Roseją,” bet SUrūkė 630. o 1953 metais 3,500 dien padidėja 17,000. Iš tų 'dlĮn įr nupifaltėliaf savo'raštų. ?tik Iž
ne daugiau kaip senosios cigarečių, arba pusšešto karto nuospaudų 80% yra nekn-|darbug daug «žvariau„ dir.Į Rašytojas 1940 metais susite

naujiej
na

cerkvės. daugiau.

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

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

RATŲ 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- 
pieryje. Al įrašo ir paveikslais parodo
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ............................................. 5.00

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

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

BALTA RAGI O 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.

džiagą, kurioj nėra tiesio
ginio raginimo nuversti 
esamą tvarką, kuri yra siun
čiama kitų valstybių pasiun- 

•yra tinybių arba užsiregistravu
siu svetimu valstybių aeen- 
tų. 1

Kaip matome, paštas rim
tai kovoja su visais, kas jį 
nori panaudoti piktiems 
tikslams.

J. V-gas.

Mirtis/b kalėjimą.
Amerikos paštuose 

000 tarnautojų, iš kurių 
tik labai mažas skaičius te

mptais susitepa savo rankas vagys-
raštų.

dir- Rašytojas
•i• .• • j • • >7 ui* uy, if « 1*1 11*14 | w v OHO! VCI/<* o<* v 1 <4i 1 cti’ * ei ti, »j

minalistų ir naudojamos jos ba, naudojasi technikos lai-Jbuvo įtrauktas į politiką.'temis. Pernai paštai priė- 
yra ne tik knminalistams is-ir¥,-;;^o,.c AįskUj įr kovo- Rusams okupuojant Lietu-'mė piniginių perlaidų 21 

vą 1940 metais jis buvo įė- biliono dolerių sumos ir tik 
jęs į vyriausybę užsienių1112 tarnautojų pagauta už 
•,reikalų ministerių ir tikėjo- pjnigų pasisavinimą.

’mėjimais.

^variau

aiškint., bet ir daugely kitų jantiems su jais tenka į. 
atvejų: dingusių, nelaimiu- u jr naujomis kovos 
gu atsitikimų, nustojusių at-.priemonėmis pasinaudoti.
minties ir tt. asmenybei nu-, gįandįenjnianl Sherlock’si dar išgelbėti Lietuvos ne-| i<ain minėta vaevs nan-
stal.ytL. . . . Jnolm.es tarnauja ne tik fo-!priklausomybę, bet greit įsi-L . P

Nevisuomet žmones tezi- _ Uju™ ūojnsi pastų ir netiesiogi-
nojo, kad'pirštų nuospau-’šSndJn’ bet ir chemija.'.tikino, kad bolševikai yra nėmg

, .. . . _________ laikoma vaiko nusistatę Lietuvos nepri-
dos yra tokios veiksmingos. darbu atpažinti rašte išskus- klausomybę pasmaugti. Su 

............. tesuseke, kad vjeų jr į|ašytą Ritu ,.aJie vėlai 
Kiekvieno

ir
vagystėms.
inspektoriai

Pernai
susekė
Tūks-tuo ir Dasibaieė rašvtoio da-<ypatingą aP^vystę.

. .P f. .. J a itančiams žmonių paštu buvo 
lyvavimas politikoje. j -J r J 1 ei, ... . . ZTPiOuaU" Pirsti; šąlu, šiandien išaiškinami----------- ---------»<aunciami

kapihanneb ( a \al P ono" daug sudėtingesni dalykai.) cr;xtanf i'centus nirkti
linijos yra skirtingos, kad ir nusikaltįiiams atpažin. Griztant bolševikams j centus pirkti 
jos atsiranda dar žmogui r "
negimus ir vėliausia išnyks- - 
ta žmogui sutrūnijus. Šian 
dien yra žinoma, kad dvie

jų nuotraukos, 
seklys šiandien

, . . piešia reikalingo asmens fo-jų žmonių vienokios pirštų Į fįj Sjandjen kiek. 
linijos tepasitaiko tarp 10 Rūno da]is ?u_
milionų žmonių. Laba, ir skj . ? bQ()i
iaba! reta. ,r dvyma, tetun pes ? pat.yz/žiui!
vieno as imjas. Isekliui gauti šitokius duo-

Kai sitas buvo patirta, . ............. a. U, menis: nosis—5, dešiniojituoj pradėta imti nusikaltę- , . n J, . . akis—3, antakiai—/, virsu-liu pirštų nuospaudos ir jos . .. o" r .. r- ■ tinioji lupa—1, smakras—3saugoti. Išsivystė pirštų . ..J 1 . .. ’ ..., „ii i iir jis, gerai žinodamas kiek-nuospaudų mokslas—dakti- ’» .i i • • i i • vienos grupes veido daliųloskopija. Nuospaudos, kaip 1

Būna ir Toks Streikas

pasiūlymai uz 
žemės sklypus,

Japonijoj vienoj šilko au
dykloj sustreikavo keli 
tūkstančiai darbininkų rei
kalaudami, kad darbdavis 
nesikištų į darbininkų tiky-

r nusiKanenams aipazm-jLietuvą V. Krėvė-Mickevi-Ikurie laisvi nuo mokesčių, binius reikalus. Mat, savi
ti šiandien nebesiunčiamos -|ug pab^gO j Austriją, o iš 900 žmonių prikibo prie tos ninkas yra budistų tikėjimo 

Mokytas ^en 2947 metais atvyko į meškerės sumokėdami 1 mi- kažkokios sektos pasekėjas 
pats nusi- Ameriką, kur kelis metus lioną dolerių. Patikrinus tą ir vertė darbininkus į tą 

buvo slavų literatūros dės-’reikalą paaiškėjo, kad siū-'sektą įstoti.
tytoju Pennsylvanijos uni- j lomieji sklypai greičiausia' Dalis streikuojančių dar- 
versitete. ‘buvo mėnuly. bininkų yra Romos katalikų

Labai paplitusi apgavys-tikybos.

MONTREAL, CANADA

Iš DLK Vytauto Klubo 
Gyvenimo

Tai gana stipri organiza-' 
cija. Ji kartu yra ir pašai-.

Ar žinote---
veido

sakėme, pradėta naudoti ne būdingiausia^ savybes,Jeng- pjnė. Klubas turi savo na- 
tik nusikaltimo atvejais. val ls'yalz.d«ot> as’ mus ir apie $40,000 atsar- 
Jvaip smarkiai auga nuo- ™n» lr nu8,P,<8ta atvalz-gos grynais pinigais. Jis tu
spaudų ėmimo skaičius, ro- 

’do tas, kad minėtas FBI 
prieš 30 metų (šių metų lie- 
po 2 d. minėtas identifikaci
jos skyrius minėjo 30 metų 
sukaktį) teturėjo vos 810,- 
000 nuospaudų, kurias jis 
gavo iš Tarptautinio Polici
jos Viršininkų Susivieniji
mo ir Leavenuorth kalėji
mo biuro, o šiandien jis tu
ri 131 milioną.

Nusikaltėliai gerai žino, 
kaip pavojinga yra nusikal
timo vietoj palikti savo pirš
tų pėdsakus. Jie šita ven
gia, dažnai “veikia” su pirs-

dą.
J. V-gas.

JAU 1,000 NUMERIŲ

ri teisę pardavinėti svai- 
igiuosius gėrimus ir daro jais 
'gerą apyvartą.

Dabartinėse patalpose nė-
“Argentinos Lietuvių Bal-'ra pakankamai vietos, todėl 

sas” birželio 24 d. išleido reikalinga praplėsti klubo 
tūkstantąjį numerį. Lietu- patalpas. Šalia klubo yra 
vos spaudos istorijoje tai at- tuščias žemės sklypas, kurį 
žymėtinas įvykis, nes dau- būtų galima nebrangiai nu
gumai mūsų laikraščių ne 
pavyksta tokio amžiaus su
laukti.

Minėtas numeris papuoš
tas didoku Vilniaus vaizdu 
ir bendradarbių bei rėmėjų 
atvaizdais.

“Argentinos Lietuvių Bal
tinėmis, bet dažniau dėl są’ sumaniai redaguoja 
įvairių priežasčių pamiršta/Kostas Norkus, leidžia Pla
ką gerai žino, ir pėdsakusjias Ožinskas.

pirkti ir tada būtų galima 
padidinti patalpas ir pritai
kinti jas didesniems paren 
gimams. Bet kažkodėl klu
bo valdyba neišnaudoja ši
tos progos. Žadama virš 
klubo įrengti salę. Ji nebus 
visai pakankama meniniams 
parengimams, bet vis jau 
bus pažanga.

P. Petronis

Kas tarta “lietuviškų veiksnių” konferencijoje New 
Yorke?

Kas tai yra “Bevanizmas”?
Kokie uždaviniai stovi prieš lietuvius inžinierius ir 

architektus, gyvenančius Amerikoje?
| Kaip du gruzinai mirė už savo tėvynę?

Kokia nauda priklausyti LDD?
Koks buvo lietuvių tautos kelias prosenovėje?
Kas buvo tas žmogus kuris mažai miegodavo?
Kaip yra su Amerikos ūkiu?
Kokius mokslas daro stebuklus?

Atsakymus į šiuos ir daugybę kitokių klausimų rasite 
žurnalo “Darbo” šių meti} antram numery. Kaina 
metams $1, atskiro numerio kaina 25 centai. Žur
nalas didelio formato, 32 puslapių, su gražiais virše
liais. Jį leidžia LDD kas trys mėnesiai. Užsakymus 
ir pinigus siųskite.

N JONUSKA
15 Cotton Street Roslindale, Mas*.

Jnolm.es
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STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ:

Daktaras Apie Odos Priežiūrą
Kosmetika yra vartojama dui turi pakakti žirnio di- 

nuo labai senų laikų. Kai durno gabalėlis. Tuomet 
kurie žmonės mano, kad veidas neatrodys riebus, iš- 
moterys pradėjo vartoti kre- teptas, ir nei pagalvė, nei 
matiką (arba, paprastai ta- paklodės nuo kremo nususi
nant, dažytis), kai prasidė- teps. štai ir visa odos priė
jo moterų emancipacija ir žiūra!
kad iš visų labiausiai dažosi Moterys, prieš dedamos 
amerikietės. Tokia nuomo-1 pudrą, paprastai veidą iš- 
nė yra klaidinga. Jau se- tepa su specialiu kremu, 
novės Egipte moterys žino- v a d i n a m u “foundation. 
jo įvairių rūsiu dažus vei-cream.” Jis dedamas

SI LAUKĖ DEVINTO VAIKO CEZARINIV PICV1V

Mrs. Peter Thommes, 38 metų. iš Chicagos, šiomis dienomis susilaukė savo devinto 
vaiko, kuris buvo pagimdytas cezariniu pjū.iu. Paveiksle matosi kiti aštuoni jos vai
kai. kurie irgi visi gimė panašiu būdu.

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

jo įvairių rusių uazus vei-(cream.' Jis dedamas tam, 
dui, lūpom, antakiam ir kad užtušuotų veido nely- 
pan. Dažymosi paprotys į‘gurnus ir kad prie jo gra- 
Europą ir paskui Ameriką žiai pudra priliptų. “Foun-I 
atkeliavo iš senovės Rytų.’dation cream” yra gera 
Kada moteiys pradėjo da- priemonė veidui pagražinti, 
žytis, sunku pasakyti. Kai bet ji nėra sveika odai, nes 
kurie mano, kad nuo Ievos yra pastebėta, kad oda nuo 
laikų. . . . aliejaus (o “foundation

Nenuostabu, kad moterys cream” jo turi) erzinąs. Be
stengiasi savo veidą pada- to, tas kremas aklinai už-i----------- - - ,• j_.______ _—■■■■ . — —--j
ryti kuo gražesni, nes dau-( lipdo poras. Seniau, kailius. Atsigulti veidu i sau- ištekėti dr gauti geresnį vy-lų kraitį, 
gumoj iš veido susidaromas pudra buvo blogos kokybės,Įlę, ištepus aliejum, daktaro'rą, bet visas ateities gyveni- Jeigu Pakistano parla- 
įspūdis apie žmogų. Mote-(buvo prasmės prieš pudruo-akimis žiūrint, yra savižu- mas. mentas tikrai išleis įstatymą,
rys negaili pinigų ir laiko jant veidą uždėti kiemą,
veido priežiūiai, bet gaila/bet dabar, kada pudra
kad toji priežiūra dažniauĮgeros kokybės, galima__  _______ ________
prisideda prie veido susen- vartoti be kremo. Retkar-'kad nuo perdidelio buvimo apie 500 dolerių. Turin/ris už vyrų,
dimmo, negu prie jo pagra 
žinimo. Daktaras H. C. 
Goldberg, odos specialistas,

ciais, kai nori 
žinti, galima 
dation cream,”

mano, kad šių dienų veido kiekvieną dieną.

ypač pasigra-jsaulėje atsiranda odos vė-'galvoje, kad metinis uždar-Jskolas. 
vaitoti “foun-.žys. 'bis vienam žmogui viduti- —

Viską trumpai suglaudus, niškai išeina $60, tai aišku,tačiau ne
gaunasi tokia išvada:

priežiūra yra pinigų ir lai-i
kad tėvai turi visą amžių

ko eikvojimas, jeigu laiky
tis grožio salionų ir šiaip 
grožio skelbimų patarimų. 
Laikantis tų skelbimų veido 
priežiūra atimtų tiek laiko, 
kad žmogus turėtum badu

Labai daug moterų dienąj Veidą prausti tris kartus taupyti, kad vienai dukte- 
veidą tepa vienu kremu, o per dieną, vartojant muilą, nai paruošti kraitį. O kas 
naktį—kitu. Ypač tepima-’jeigu oda riebi, ir nevarto- daryti, jei yra kelios dukte- 
sis naktį erzina vyrus, nes'jant muilo, jeigu oda sausa, rys, 0 tėvai paprasti ūkinin- 
moteris atrodo negražiai.) Pudruotis be “foundation kai? Jaunikiui vedybų iš-l 
Daugybės kremų naudoji- cream.” Pudros galima dė- laidos atsieina apie $200,i 

veidui yra nesveikas.Įti kiek nori, geriausia tam taį reiškia, kad jis irgi turi
rvz-v • Veli čvcnno veto _ • -t _ x_____  -i ’ 1 1

mas
numiiti. Tuo tarpu, sako Taip kaip rankų oda po tikslui vartoti švarią vatą, aDje io metu taupyti, kad... - _ _ i _ i.   j ? • i i, • • », • , . . • • i r i l- i___ x x  * . *■ _. .minėtas daktaras, odai pri
žiūrėti reikia ne specialių 
kremų ir laiko, bet papras
čiausio sveiko proto, muilo 
ir vandens.

Iš ryto atsikėlus reikia 
nuprausti veidą su drungnu 
vandeniu ir muilu. Kas no
ri, gali vartoti skepetaitę 
(vvashcloth). Šiandien vi
si tualetiniai muilai yra tiek 
geri, kad nesudaro skirtu
mo, kokį imsi, brangesnį ar 
pigesnį. Nuo kainos muilo 
gerumas nepriklauso arba 
priklauso labai mažai.

Prieš pietus veidą vėl nu
prausti su vandeniu, ir ei
nant gulti pakartoti tą patį..
Jeigu oda riebi, tai praustis!sidaro kitokia, o jeigu po 
tris kartus su muilu, o jeigu'nudegimo oda nusilupa, tai 
oda sausa, tai muilo visai pasėkos gali atsiliepti po
nevartoti. Keno oda labai keliu metu. Kas nori saulė-

♦ c *•

sausa ir atšerpetojusi, tai je nudegti, turi degintis pa
vakare, einant gulti, ištepti vėsyje. Pavėsyje yra už- 
veida švelniu kremu. Jo ne- tenkamai

skalbimo išbrinksta, taip ir tkiekvieną kartą imant šva- gavus nuotaką su šiokiu to-' 
veido oda nuo nuolatinių rų vatos gabaliuką. Negu- kju kraičiu. Kadangi tradi- 
kremų išbrinksta, pasidaro'lėti veidu į saulę ir nešikai-cjja iškilmingai švęsti vedy- 
minkšta ir labai jautri. Jirtyti saulėje. Degintis tik bas ir duoti kraičius yra la- 
lengvai užsikrečia ir yra! pavėsyje. Neužmiršti, kadrai įsigyvenusi, tai niekas i 
ypač jautri vėjui, saulei, lie-Įnorint turėti gražią ir švarią nedrįsta jos laužyti, ir tėvai! 
tui. Tokia oda greitai raukš- veido odą. reikia švariai už-greičiau brenda į skolas, ne 
lėjasi ir sensta. Noraialiai laikyti viso kūno odą. Ge- gu išdrįs leisti dukterį ui 
odai, tai yra nei riebiai, nei ras valgis, rūpestingas vai- vyro be kraičio (jeigu atsi 
sausai, kremai nereikalingi, gių sukramtymas, pakanka-'ras jaunikis, kuris tokią 
o sausai odai vartoti kremo mai daržovių ir vitaminų nuotaką ves). Kad toji ne
labai mažai. [taip pat prisideda prie odos lemta tradicija greičiau nu-

Labai nesveika yra sau- gražumo. Ypač reikia ge- mirtų, Pakistano parlamen- 
rai pailsėti ir išmiegoti. La-.tas nori išleisti įstatymą ir 
bai sveika pagulėti po pie- nustatyti ribas, kiek* iškas
tų nors kelias minutes. Po-'.tingos vedybos gali būti.

visos

lės vonios. Niekas taip odos 
nesendina, kaip saulės spin
duliai, kai veidas yra be ap
saugos išstatytas saulei. Jauįilsis popiet daugiau pagra-į§jam planui pritaria 

i-jpo kelių valandų, pabuvus žins veidą, kaip “stebuklin-!partjjos jr net mahometonų 
į. saulėje, matosi, kad oda pa- gi” ir brangūs kremai. 'kunigai, kurie paprastai yra

Valdžia Tvarkys 
Kraičius

j didžiausi tradicijų šalinin- 
ikai ir kovoja su viskuo, kas 
įtik primena moterų islaisvi- 
jnimą iš per amžius nustaty-

Seniau Lietuvoje buvo sa-/2 gyvenimo būdo ir papro- 
oma: “Bėda tam ūkinin-l^ *** dvasios. Jie sako,u - i .. . koma: “Bėda tam ūkinin . ultravioletinių Denkia* dūk- kad

reikia dėti daug. Visam vei- spindulių, nuo kurių oda pa-tį0".’ “uns lun penkias auK

LIEPOS KETVIRTOSIOS ŠAUDYMO AUKA 
ir,

Mrs. Ruth Stockbridge susirūpinusi budi prie savo sūnaus 
Jerry. 13 metu berniuko, lovos ligoninėj. Vaikas Liepos 
Ketvirtą buvo sužeistas į aki sprogstamos petardos. Per 
visą Ameriką triukšmavimas nepriklausomybės šventės 
proga kasmet pareikalauja nemažai aukų dėl “šaudymų” 
ir panašaus triukšmo kėlimo.

Kol dukterys augo, 
tol tėvui buvo gera—nerei
kėjo namuose samdyti mer
ginų, bet kai jos paaugda
vo ir pradėdavo piršliai va
žinėti, tada tėvui bėda. Kol 
visom penkiom kraitį pa
ruoši ir už vyrų išleisi, tai 
lengva yra subankrutuoti.

Lietuvos ūkininko vargai 
dėl kraičio buvo niekis, pa
lyginus su tėvų vargais Pa
kistane (Indijos kaimynu). 
Iš visos Azijos kraštų Pa
kistane vedybų ceremonijos 
yra bene spalvingiausios, 
įvairiausios ir iškaštingiau- 
,sios. Mergina be kraičio 
neturi vilties ištekėti, nes 
kraitis yra jos vertybės 
įkainojimas. Merginą be 
kraičio gali imti tik visai 
subankrutavęs jaunikis, ku
ris pats nieko neturi ir ge
resnės žmonos negali gauti. 
Kuo mažesnis kraitis, tuoj 
nuotaka ir vyro akyse, ir 
ypač jo giminių akyse že- 
miau stovi. Nuo kraičio 
priklauso ne tik galimybės

Mahometas, leisdamas 
dukterį už vyro, davė jai 
kraičio tik odinį vandens 

. maišiuką ir rankines girnas. 
Taigi, Mahometo pasekėjai

ŠALTAS VĖJAS
Šaltas vėjas blaškos 
Po miškus ir sodus,
Kur tiktai pažiūriu— 
Reginys nuobodus.
Žiūriu į kalnelį— 
Niūkso ten rugienos, 
Liūdi ten berželis,
Liūdi vienui vienas.
Pilkas laukas stovi 
Visas nutuštėjęs,
O po jo tuštvnes 
Blaškos šaltas vėjas... .
Ko gi tu tyli taip,
Tu, mano širduže?
Ar bijai, kad šaltas 
Vėjas smarkiai ūžia?
Ar bijai, kad viena, 
Kaip ir tas berželis, 
Tujen nepaliktum 
Vidury naktelės?
Niekai, nebijoki!
Visa, ką turėjai,
Jau seniai išplėšė 
šalti šiaurės vėjai. . . .
Tau tiktai beliko 
Dainos tavo vienos, 
Kaip berželis liūdnos, 
Pilkos kaip rugienos. .
Nieks jų neatims tau, 
Nibijok širduže. . . .
Lai sau blaškos vėjas, 
Lai sau sveikas ūžia. . .

K. Binkis.

eksporto ei-;
. na į Jungtines Amerikos Vals-

taip pat turėtų laikytis pa-tybes ir 65% importo iš Jung 
pročio duoti cukterims kuk- tiniu Amerikos Valstvbiu.

(Tęsinys)
Skubiai švarino miestą iš lauko ir iš vidaus. Spal

votos šviesos, parašai ir paveikslai puošė langus krautu
vių, mokyklų, valdžios įstaigų ir privačių namų. Rusų 
valstybinė trispalvė vėliava plevėsavo ant visų pastatų. 
Galima sakyti, lopė senas skyles naujais lopais, kad Lie
tuvos skurdi išvaizda neerzintų didžiai gerbiamų svečių, 
pripratusių prie gražiausių reginių užrubežy, kur pra- 
eisdavo daug savo gyvenimo laiko.

Caro šeima visad bijodavo, kad suokalbininkai, vi
daus priešai, jų neužmuštų. Tiesa, ta baimė nebuvo be 
lagrindo, nes caro priešai nesnaudė, ir pasikėsinimai bu
vo gana įprasti dalykai. Nors Lietuva buvo visai begink- 
ė, caro valdžios labai slegiama, ir joks pavojus caro 
valdžiai iš jos negrėsė, bet pasitikėjimo lietuviais nebuvo, 
'iūrėjo į Lietuvą, kaip į šalį “buntovščikų.”

Laukiant caro brolio, Lietuvos dvarponiai davė pasi
žadėjimą ir garbės žodį, kad, esant jam Lietuvoje, nė 
vienas plaukas nenukris nuo jų didybių galvų.

Pagaliau atėjo ta didžiai laukiama diena. Išsipylė 
gyventojai ant Kauno gatvių, kad nepraleistų progos pa
matyti atvykusių svečių. Visą dieną žmonės kaito saulės 
spinduliuose, kol svečiai apvažiavo miestą. Važiavo jie 
skyrium, kas pusvalandis, vienas po kito. Tur būt sau
gumo sumetimais. Jeigu kas pamestų bombą, tai tik vie
nas iš jų žūtų. Aplankė jie cerkves, bažnyčias, mokyk
las, ligonines ir fortus. Žmonės rėkė “Ura,” kai tik pa
matydavo besiartinančias karietas. Rodos, viskas gerai 
pavyko, tik iškilmių maršalka, dvarininkas Puslovskis, 
bevažinėdamas stačias po miestą, nusilaužė koją ir po 
to ilgai sirgo.

Man taip pat teko pamatyti tą paradą, nes mano tėvai 
nenorėjo praleisti progos pamatyti, kaip Kaunas priėmė 
svečius ir kokį įspūdį jie padarė žmonėm.

Aš tik tiek atsimenu: stovėdama ant Kauno tilto, 
orie Aleksoto, mačiau laivą, kurio priešaky ant kėdės 
sėdėjo graži, juodai pasirėdžiusį ponia ir visiem linkčiojo 
<alva. Užpakaly stovėjo didelis būrys karininkų. Jų 
.arpe buvo ir kunigaikštis. Jis nesiskyrė nieku nuo kitų, 
ir nieks nežinojo, kuris buvo kunigaikštis.

Važiavo jie į Raudondvarį, pas grafą Tiškevičių 
pietų.

Suvažiavimas ten, kiek girdėjau, buvo labai didelis. 
Visos apylinkės dvarponiai su savo šeimom buvo su
kviesti, daug aukštų karininkų ir valdininkų. Nėra abe
jonės, kad tai buvo puikiausias tais laikais pokylis, nes 
Tiškevičiai buvo turtingi žmonės ir džiaugėsi caro ma
lone.

Rytojaus metą svečiai išvažiavo, ir Kauno valdinin
kai lengviau atsikvėpė. Buvo tai nematyta ir paskutinė 
vaune iškilmė po Napoleono laikų.

o
Mokyklos Dienos

Man einant penktus metus, tėvai apleido Panemunę. 
Kaip jau pirma minėjau, mano tėvas paėjo iš Rokų kai
mo, Panemunės parapijos. Ūkininko sūnus, jis baigė 
mokytojų seminariją Veiveriuose, Mariampolės apskrity. 
Pirmiausia mokytojavo Pakuony, paskui Panemunėj.

Lietuvos liaudies mokyklose mokytojai buvo lietu
siai, bet jie negalėjo auklėti jaunosios kartos lietuviškoj 
Ivasioj ir mokyti juos lietuvių kalba. Pamokos buvo 
iėstomos rusų kalba ir caro pavaldinių dvasioj. Lietu- 
iškai kalbėt mokykloj buvo uždrausta, ir jokių lietuvių 

calbos pamokų nebuvo. Lietuvių vaikai nuo mažens 
iuvo mokomi rusiškai ir gana gerai išmokdavo tą kalbą. 
Kadangi Lietuva yra maža, tai nors viena stambesnių 
ialių kalba buvo ir yra reikalinga.

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI ĮDOMI

NAUJA VALGIŲ KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto 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. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Pradinės mokyklos buvo rusų inspektorių ir globėjų 
priežiūroje, kurie kartą į metus atvažiuodavo pažiūrėti, 
kokiam stovy mokykla yra. Mokyklose lietuviai moky- 
.ojai užimdavo blogiausias ir menkiausiai apmokamas 
vietas. Tas pate buvo ir kitose valdžios įstaigose. To
kioj mažoj mokyklėlėj darbavosi ir mano tėvelis.

Gimnazijų, seminarijų ir kitų vidurinių mokyklų mo
kytojai buvo beveik vieni rusai, išskiriant tik svetimų 
kalbų mokytojus.

Kartą, laukdamas inspektoriaus vizitacijos, tėvelis 
ruošė savo mokinius prie to nervingo įvykio, nes tokie 
atsilankymai daug reiškė mokytojo būklei. Jeigu paten
kinsi poną inspektorių, tai gali tikėtis geresnės vietos ar 
kitų malonių, o jei ne, tai viltį reikia pamiršti iki kitos 
progos.

Inspektorius atvažiavo netikėtai. Buvo tai mažas, 
sudžiūvęs, apysenis žmogelis su žibančiomis, juodomis 
akimis, nemalonios išvaizdos ir apsiėjimo. Mokyklos 
apžvalga ir mokinių kvotimai praėjo laimingai, ir ponas 
viršininkas, parodydamas savo pasitenkinimą, mokinių 
akivaizdoje pabučiavo mokytoją tris kartus, nes toks 
buvo jo paprotys.

(Bus daugiau)



Nr. 2£, Liepos 14, 1&54 KELEIVIS, 50. BOSTON Pteiasb Sfcsitfnte

Iš Plataus Pasaulio
CASTILLO ARMAS GVATEMALOS VADAS

Gvatemalos kariškoji valdžia vėl persitvarkė. Su
kilėlių vadas Carlos Castillo Armas paveržė pirmininko 
vietą kariškių vyriausybėje ir dabar yra valdančios gru
pės pirmininkas. Po karo paliaubų buvo sudalyta vy
riausybė iš penkių kariškių, o dabar tik trys beįeina į nau-, 
ją vyriausybę. ,

EGIPTAS ATSTATYS VIEŠBUTI
Egipto sostinėje Kaire pradėta statyba naujo “Shep- 

heard” viešbučio. Tas viešbutis 1952 metų sausio mėne
sio kruvinose riaušėse buvo sudegintas. Naujo viešbučio 
statyba pradėta kelių avinų paskerdimu. Sako, kad avi
nų kraujas atneša laimę ir gerovę naujai statomiems na
mams.

PUERTORIKIEČIAI NUTEISTI
Keturi puertorikiečiai, kurie kovo 1 d. šaudė į kon- 

gresmonus atstovų rūmuose, liepos 8 d. buvo nuteisti ka
lėti ilgus metus. Teroristų vadovė Lolita Lebron gavo 
nuo 16 iki 50 metų kalėjimo, o trys su ja buvę vyrai gavo 
nuo 25 iki 75 metų kalėjimo. Teismo sprendimą paskel
bė teisėjas A. Holtzoff. ,

DARBAI ANGLIJOJE
Anglijoje šiuo metu priskaitoma rekordinis skaičius 

dirbančiųjų žmonių. Vyriausybės statistika rodo, kad 
gegužės mėnesio gale dirbančiųjų skaičius siekė 22,427,- 
000, o birželio mėnesį dirbančiųjų skaičius dar padidėjo 
85,000. Bedarbių skaičius Anglijoje labai sumažėjo.

•
ATVYKS DAUGIAU PABĖGĖLIŲ

Amerikos konsulatai Europoje užpereitą savaitę iš
davė 1,500 vizų pabėgėliams, kad jie galėtų atvykti į

PASISAVINO PINIGUS? KorespondencijoS
BROOKLYN, N. Y.

Minės Darių-Girėną
Dariaus-Girėno paminklo

renka didžiulės žmonių mi
nios.

Ipelno ar nuostolių, jei pelno, 
tai kiek.

“šių metų sausio pabaigoj 
gavome pranešimą iš New Yor

sijos paminėtų dalykų, vė
liau, raportą antru kart pri
imant ir prisidėjus prie to 
raporto ir J. Arlauskui, iš jo 

pastabos 
išmokėtus

-1

ko, kad prie SLA centro namojbuvo Išbrauktos 
Įdomu, kad į birželio atsirado ’dead body.’ Kadangi^- g 

14 d. koncerto programą '1S New Yorko kokis tai Gerovės-u. nuuvvrvv pi ogi.. Komitetas cirkuliavo lapeliusaPie ^gyvą
yra Įtrauktas ir musų kom- numileta^ cirtcunavo upeouS,.Q „ • • daktaro kvo-

. VI ori T-jlrnkan/ su žodžiais *dead body, bet ma-[Kun3 11 dPie OAKtaro KVO
statymo komitetas ruošia nėme> kad pranešėjas juokauja'tėjo dvigubai imamą atlygi-
kūnų minėjimą liepos (Ju-'įurinys . ^ . ° . i Vėliau patyrėme, kad tikrai tenlnimą už jo paties patikrin-
ly) 23 d. Lietuvių Piliečių Koncertui diriguoja pašau- žnwus buvo sužeistas ir mirė. tus narius įstojaneius į SLA. 

-- -- limo masto dingentas N.fp - - •..... • *Klubo salėje, 280 Union “T"" — 'Komisijos pirmininkas laišku
ivlalko, kuris yra gyvenęs pasiteiravo pas sekretorių M.Avė., Brooklyne, 8 vai. va

karo. Įžanga nemokama.
Minėjime bus prakalbų ir 

meninė dalis, kurią išpildysi

.Lietuvoj.

Viktoras

(Bus daugiau)
Dr. D. Pilka.

Viniką, ar SLA nėra apskųstas 
dėl tos nelaimės. Gavo atsaky
mą, kad skundo dar nėra. Į

__  , ____i _ . i Parduodam 24 akrų farma. graži
tv... i ’.,i, ~ ri'on-j ! Mums buvo nemalonu liS~.vie).a, 3 mylios nuo Care, Mich., p;ie 
Į lietuuų lojalumo Oleną, kad geriausioji centro Kero kelio. 3 kambarių namas, ge-

Turime Karališką Porą
Parduodama Farma

Jurgis Vedegys,
Bekeris ir Jurgis Dirigentis. kuri buvo švenčiama Vytau- raštinės tarnautoja p. Marga-

------------------------------- įto parke, susirinko apie 20,- ret Aušriūtė-Williams, kuri na- gražaus laiško. Gera vieta medzui-
"ti, žuvauti, grybauti, tinka pensio-

WOODSIDE, L. U N. Y.

Mūsų Piketas Pavyko

000 senųjų ir naujųjų lietu-šiai ir lojaliai išdirbo virš 30 
vių. Šventės vyriausias kal-'nietų. turėjo pasitraukti iš savo* 
bėtojas buvo prezidento pareigų ne dėl jos kaltes, 
hrnlis Parį Fivnhmver. I “Ir viršininkai ir nariai žino,

merui uis.

lesalams.

Viskas tiktai $2,4*00. (2a,
J. Dermeitis

Box 20b, Caru, Miehiga:..

brolis Earl Eisenhovver. 1 .
Liepos 4 d. piketavome. Kai šiame krašte jpras.'kHd po konversijos pravedimo) 

lietuvių komunistų Čia reng-!taj buv0 jšrinkta į,. ir duoklių lentelių įveduno nau-
tą gegužinę. Į ją einantieji niLnntu kurali«Voii!JjeDa6 nariam-s pomirtinių loti-buvo fotografuojami iš tokil“'-; pa^ ii.oj - 
ir- ič arti Nnfntnorafnnti l)Ola * :5lase rdUlieniene to trumpinus ir salpOS fondas dl-ir is arti. Nufotografuoti Cicero ir Kastas Januška iš dėja. bet iš tų fondų nėra va-
buvo ir naujosios siuvėjų 5949 S. Maplewood Avė. lia naudoti pinigų jokiems ki-

Jie įspėjo visas komisijos tiems reikalams. Kiti visi SLA

Kinų nacionalistų kapitonas
Ku čia Cang (apačioje) su- 1 ,, , , ,.. L v- C - valdybos nariai, kurie tenimtas policijos New V orke uz Į _ . J ’
pasisavinima 210,000 dolerių eJ°-

pasamdęsbuvo
nigų. Suimtasis aiškinasi, vaikėzus mums trukdyti, 
kad jis esąs politinis emigran- bet kai aš paklausiau vieną, 

kiek jam sumokėjo, tai jie į 
visi išsiskirstė.

Įdomi smulkmena. Į ge-į 
gužinę ėjo ir uniformuotas' 
kareivis. Žinoma, pateko ir 
jis ant plokštelės. Jis grei
tai grįžo. Aš jį paklausiau, 
kodėl jis taip greitai išeina.

kinų nacionalistų valdžios pi-

tas, pabėgęs nuo čankaišeko 
žiauraus režime, bet kaip ten 
buvo su tais 210,000 dolerių,
tą reikalą aiškins teismas.

»

Lietuvių Kalbos 
Gramatikai 300 Metų

Bimba
patiektas mįsles. fondai yra silpni, todėl mums 

išrodo, kad Pildomosios Tary
bos kai kurie pažadai nariams 
ir kuopoms nėra ištesėtini ir 

Musų skaitytojai, atsinaujin- jie neturėtų daromi:

“Konversijos metais naujų 
narių buvo keblu gauti. Ne
mažas senųjų narių skaitlius 
(pasitraukė. Dabar mūsų orga-

I)r. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
ną, iš ankstu susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, I’asroag. Rhode lslaud 

Adresas: State Sanatorium. 
W»Uuoi Lake, Rhode Islaad.

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

Maikio ir Tėvo Kraitis GREITA PAGALBA
Ar justi kojos degu, niežti, skau

da? Vartok ŽALE ir vėl šypsokis! 
Taip pat suminkština sauspūslea 
(korinis) ir nuospaudas. Septynios 
aktingos vaistų dalys suteikia grei
tą pagalbą. Pasiųsk $1 (C.O.O. ue- 
siunčiami. Prisiuntimą apmokant.

Bridgefield Drug Co.
L>ept. 6, 461 Gregovy St.

Bridgeport, Conn.

.darni prenumeratas, prisiuntė 
•Maikiui su Tėvu dovanų.

Po $2 prisiuntė: V. Daugno
ra, Coral Gables, Fla., ir Mrs.
F. Mituza, Hartford, Conn.

M. Matonis iš Haverhil!,iDizacija -vra >šrišusi sunkiąsias 
Mass., prisiuntė $1.50. problemas. Svarbiausioji prob-

Paulauskas iš Allston, Mass., lema pasilieka—gauti naujų na 
prisiuntė $1.25.Jis beveik apsiverkė, kam 

•jį fotografavo. AŠ jam pa- prisiuntė: J. Gustaitis,
tariau nesidėti su Lietuvos <adbury’ Cana(Ja; M- Stočkus,

Gramatika yra mokslas 
apie kalbos įstatymus, jos
ypatybes. Be jos nė vienaĮVv^ ---- £ Fb.: J. Gaidis. Worces-

Ameriką. Viso jau išduota 5,633 vizos, o 24,424 prašymai įkalba negali išsiversti, jirt t . . • nedarvs nema jter- Mass.; L. Norkus, Brook-J’,rrnesaiejl ateiv14
svarstomi Vizos duodamo* našai pernai metais nrezi -vra būtina- patriotai jam nedarys nema- , N y p Tamašauskas. De-i,ejo- JlLamzius
svarstomi. vizos duodamos pagal pernai metais prezi-l- maišydamieg Urp lonumų. fwU1. M;,.h . v Įti mūsų nariais.
dento pasirašytą įstatymą, pagal kurį čia atvyks 214,000 
pabėgėlių iš Europos.

KE1KALAUJAME AGENTŲ
nu va liti iu danv ir iranti iau Didelė proga dėl moterų ir vyrų nų, gauti jų uaug ir gauti jau- pardavinįjimuį Deksnio mosčių. Tu- 
nesnio amžiaus Žmonių. šituo įrėši naudingą ir pelningą darbą, su
reikalu privalo rūpintis ir PiI-iKetu --------------
domoji Taryba ir visi nariai. P.
Pirmesnieji ateiviai jau senste- 

neleidžia tap- 
musų nariais. Nariais reikia

UBKEN'S PRODUCTS
O. B»x W6 Newark I, N. J.

PAIEŠKOJIMAI

SVEČIAS IŠ CEILONO
Ceilono ministerių pirmininkas John Kotelauala 

gruodžio mėnesį atvyks į Ameriką su oficialiu vizitu. Iš 
visų pietryčių Azijos kraštų Ceilonas, Siamas ir Filipinai 
yra daugiausiai linkę bendradarbiauti su Amerika ir ki
tais Vakarų kraštais. Ceilono premjeras čia bus prezi
dento svečias.

įvairių, tautų lengviausia pa
stebime, kad kiekvienos tau 
tos žmonės yra savaimingi, 
kad jie savaip jaučia ir gal
voja, o kadangi kalba žmo- 
gus išreiškia savo jausmus 

• ir galvojimą, tai ir kiekvie
na kalba yra savaimingais 
įstatymais paremta. Kalbos 
(mokslo žinovai tuos savu-]

Raudonskūrių susirinko 
mažiau kaip šimtas galvų. 
Ir gamta ėjo prieš juos, nes 
pradėjo lyti.

M - R«.gga.iti<-

CHICAGO, ILL.

KAS MUMS RAŠOMA

Liepos Ketvirtoji

Oras liepos 4 d. pasitaikė 
mus suvokia, juos išryškina,'labai gražus. Tą dieną 
'atskiria kiekvienoj kalboj,įruoštosios gegužinės gerai

troit, Mich.; Mrs. K. Konans,.
Chicago, Ilk; J. Mazulaitis, Wa-!gauti naujakurius, o ypač Ame- 
terbury, Conn.; P. Ambrose,lnk°j augusius lie-
Neponset, Mass.; J. Gurskis, Įtuvius- Ateitis nebus šviesi, ___________
Cambridge, Mass.; C. Bačkus,!ko^ negausime arba gavę ne- būsiu labai dėkingas. 
Manchester, Conn.; J. Jasins-.Pr^e*s’m€ Pr*e ve’kk>s. 
kas, Chicago, Ilk; Mrs. M.[ Tas raportas iškelia skau-bA^
Truksnis, Rockford. Ilk; M.(džiausią SLA klausimą— jVVood "Avė. Š., Linden, N. j. 

\Yindham Center,‘Raujų narių gavimą. Nuoį

Paieškau Stanislovą Ralį, su ku
riuo 1913 metais kartu iš Argentinos 
atvažiavau į Ameriką. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkite pranešti man, 

O gal atsi- 
| lieptų ir Frank Norbutas, pas kurį 
Ii P»*>«lM,rglia S, Ralis nuvažiavo at- 

į Ameriką? Prašau rašyti 
išiuo adresu: Stanley Zurlis, 1417 •ui _ - - -

Bartulis.
Canada; Mrs H Tunkeyife, Ar-;to p’liklauso SLA ateitis.!™'
Įlington. N. J.; Paul Gakls. Phi-;c * =ekretorius Dranešė 
ladelphia, Pa.; B. „o tvent.ro seKretonus pranese,
Wm. Kondrat, Chicago,

Įkas į ją pateko svetima, ne pavyko, o jų buvo nemažai. 
Šaudmenų pardavinėjimas

Bostonas Atsilikęs 50 Metu ir gyvenau Touraine viešbuty,
••Keleivio" Nr. 26 stoiihu,1“ ?>yIst<’n 

, , T , - , . Bostonas atsilikęs nuo civihza-kad Jahves Dievo liudininkai .. x T . ., • • i , tcijos o0 metu. Jei ir gauni ko-buvo susirinkę Bostone konven-,.
rijos birželio'24-27 d. ir kad tre'nPala‘k!

reikalinga, kitaip sakant,
atskiria pelus nuo grūdų, uždraustas, bet šiemet, kaip 

Tuo turėjo rūpintis ir ir praeityje, Amerikos ne- 
mūsų kalbos žinovai. Pir-‘ priklausomybės šventė šau
toji lietuviškoji knyga,'dymais buvo gadinama. Ta-

. Ikaip žinoma, buvo išspaus-Įme biznyje kartojosi prohi-Mass.;
L<i 1 1F L<JS KR1D*

itionj^_____  I

baladojasi.

Paieškau mano tėvo brolių Vaile- 
kilusių iš G i rėš kaimo, Luokės 

valsčiaus. Telšių apskričio. Jie abu 
gyveno Bostono apylinkėj, vienas sa- 

_ vo taiku turėjo taraną, ir vieno žrao-
Kaupis7'Hano've'r. "N-r H.T'Mr^ičms sumažėjo 405, o viduti-
A. Duoba, M’ellston, Mich.; V. nlS narių (suaugusiųjų) am-tžino prašomi atsiliepti šiuo adresu:
Kmžinas, Chicago, Ilk; F. Bush-’.zius padidėjo iki 54 metų ir.bash Ave., chkago 28, m.

So. Ashbumham. Mass. ;|8 mėnesių (ar dešimtada-1------------------------------------
<vi_ • _______ A____  | Paieškau savo vyro Adomo Pet-

Pa • P, I'mhriK'K
ilcago. m.; 1953 metais narių skai-

man, 5o. Ashbumham. Mass. ;|5 menesių
A. Šukys. Cleveland, Ohio; F.Įliu?). Tas ir suprantama.Irausk^TAdam’petneki,Turis"P4Zi-
Norkus, Brockton. Mass.; A.jMes kasmet senstame, o jeij‘^linDetX1it 'muk’ SSaUjį *£*- 
Krukonis, Brockton. Mass. ;• jaunesnių narių negauname,*’
M. Kvietkauskas, Greenfield, taj jr vjgas §lą sensta, jo 

Mrs. A. Kruszelnicki,viii., rtritrriictoc t ‘uiMa 1547 metais. Tai Mar-'bicijos istorija. Kaip anais'chieago, Ilk, ir J. Markūnas,a^nasj prie pomirti-
joje dalyvavo iš 23 valstijų vjenas treinelis baladojasi -ty110 Mažvydo “Cathechis-1 laikais šmugelio keliu bū-.Cranford, N. J. | es ^avirno 11
OOe žmonių. ’ " - _ - - ................................—

Iš tikrųjų joje buvo per 17.-
000 žmonių, nors tuo pačiu me
tu tokios konvencijos vyko Cin- 
cinnati, Ohio, ir Richmond, Va.

tik vrienas treinelis bal<idojHsi, t » s i 2 -.r « __o į Fenway Park, kuriame buvo muša prasty szadei.” Prieš davo galima gauti svaigalų,! Mrs;TA- Kowatshewsk1, yOn-| ,a‘ . vnntrnll
konvencija, nebuvo jokio. Tai 7 metus visame pasaulyje taip 
tau it tvarka!

ateiUs

liepti, nes yra liūdna žinia. Jeigu 
jį kas žino, gyvą ar mirusį esant, 
praneškit—atlyginsiu. (28)

Elizabeth Petrauskas 
10746 Edbrooke Ave.
;t Chicago.28, Jll.

Mūsų organizacija nėra ko
kia religinė sekta, bet Dievo 
karalystės piUečiai. šita orga
nizacija yra šimtą milionų kar
tų stipresnė negu visos žemės 
paviršiaus viešpatystės. nes 
Jahvės (Ja ho vos F Dievas yra su 
mumis. Mes kad ką pasakome, 
tai kaip kirviu nukertame, gi 
šio svieto žmonės vieną minutę 
vienaip, kitą kitaip sako.

Aš Bostone buvau 4 dienas

Newark’e. N. J., visi busai ir 
požeminiai traukiniai sueina į

dabar galima 
išsiblaškę lietuviai tą sukak-'šaudmenų.
ti tinkamai paminėjo. Pir:!Va«ra ir Skaitymą, 
moji gramatika Aepasirode
kiek vėKau. 4 .^ I Išrodo, kad laikraščių

e- skaitymas vasaros metu ma-

gauti

Pennsylvanijos stoti, nė vienos 1
minutės nereik laukti buso. kasi y -.j 1. . ... 1
trvs minutės ateina ir išeina (tuvių MBbs z»i tenukencia. Kas kita
treinas. Tai yra tvarka.

MIKAS MAČIONIS.

Konstantinas Širvydas,Jknygos, bet čia viena knyga 
daro išimtį. Tai kun. M. 
Valadkos “Popiežiai ir Lie
tuva.” Ji gerokai plinta ir,

Įkilęs iš Didžiosios Lietuvos, 
bet jo parašytoji gramatika

irLaikraštis—tai ugnis 
ta ugnimi sudeginsime ru
sus Lietuvos žemėje.

—Jurgis Bielinis.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

• ♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIATS
♦ 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:

• v
“KELEIVIS”

636 EmI Breadway, South Boston 27, Mass.

NERVINEDėl kitų Kontrolės Komi-kers, N. Y., prisiuntė 75c.
Po 50 centų prisiuntė: J. Lu-,

košius. Ph i ladelphia. Pa.; SamįSENIEJII R NAUJIEJI
Yoman, No. Chicago, Ind.; John , LAIKAI IR KUNIGAI
Tirakimas, Woodbury Heights, Grįžta laikai, kurie pradžioje ši<
N. J.; Mrs. Eva Grigas. Chica- I!tsiž^^ ,abai- ^iauria new 0 tolerancija, boikotu, niekinimu ir
go. III.; A. Šaka nas, Chicago, kruvinais puldinėjimais tų, kurie
III • I Macis Chicavo III • A '.drįso kitaiP "<w lietuvių111. , j. iviacis, enieago, 111., A. -įunjKai galvojo; ir tą grįžimą aiš- 
Vainorius, Pittsburgh, Pa.; DanAiai parodo naujųjų kunigų puolimas
Širvid Port Chester N Y • T l£ savaitraščio VIENYBĖS.5>ir\ia, rort cnester, n. X., d.(Kūne norite matyti tuos laikus tik-

l

dingo ir nebuvo išspausdin
ta. Pirmoji lietuvių kalbos'kas tik ją skaito, giria. Te- 
gramatika, kuri išvydo pa-1 ko girdėti komplimentų ir 
šaulį, buvo Mažosios Lietu- iš inteligentų. Yra tokių, 
vos sūnaus Danieliaus Klei-'kurie perka po kelis egzem- 

Ji išėjo 1653 metais lo-'pliorius ir dovanoja juos bi
čiuliams, kiti siunčia trem
tiniams į užjūrį. Dzūkas.

no
tynų kalba, o 1654 metais 
išleistas tos gramatikos su
trumpintas leidimas vokie
čių kalba. Vėlesniais lai
kais buvo pagarsėjusi Petro 
Kriaušaičio, arba kitaip sa
kant Jono Jablonskio, ir J. 
Damijonaičio parašytos gra
matikos.

Taigi šiemet, arba tiks
liau pernai, turėjome savos 
kalbos gramatikos 300 metų 
sukaktį. Jau tada Kleinas 
įrodė, kad lietuvių kalba 
yra savaiminga kalba, o ne 
kažkoks mišinys, kaip kai 
kas mėgino tvirtinti.

Minėta Kleino gramatika 
šiandien yra didelė reteny
bė, bet jos vienas egzem
pliorius yra Chicagos New- 
berry bibliotekoj

Tūkstančiai Girdės 
'Lietuvio Kūrinį

Ir šiemet Grant Parke 
prasidėjo žinomieji koncer
tai, kurių pasiklausyti susi-

Jodzevich, Bayonne, N. J.; 
Navickas, Baltimore. Md.; V. 
Stosius. Detroit, Mich.; M. Ma- 
chonis. Newark, N. J.; M. L. 
Balchunas. Detroit, Mich.; A. 
Ropečka. So. Fork, Pa.; J. Bur
ba. Biddeford. Me.; Wm. Miza- 
ra. Laurence, Mass., ir S. Eis- 
montas, Lewiston, Me.

M. Kizelevičius iš Union City, 
Conn., prisiuntė 25c.

Visiems, prisiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja
me. Administracija.

SLA LS-tas Seimas
Baigdamas noriu pastebė

ti, kad kiekvienas sąmonin
gas lietuvis turi žinoti pa
grindines savo kalbos gra
matikos nustatytas taisyk
les ir stengtis jų laikytis 
kalbėdamas ir rašydamas. 
Tada jis augs kartu su besi
vystančia, tobulėjančia kal
ba ir jam neteks skųstis 
kad, girdi, dabar kitaip ra
šo, kitaip kalba.

Ž-is.

K.Irus ir palyginti juos su darbartiniais 
įsigykite knygą ŠLIUPTARNIAI, 
kurioje jie labai vaizdingai aprašyti. 
f?52 pusi., kieti viršeliai, kaina tik 
3 doleriai. Rašykite: Dr. Alg. Mar 
gėris. 3325 So. Halsted St., Chicago
8. III. (30)

Alexander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nu» 
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, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams, šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. I Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Masu.

ir

(Atkelta iš 3 pusi.)
“Mes radome, jog aktuarams 

valstybių egzaminuotojams 
prisieina išmokėti labai stam
bias sumas, ir juo didesnį ap- 
draudos skyrių skaitlių įveda
me. juo labiau tos išlaidos au
ga.

“Mes radome, kad Atlantic 
City namo manadžerio kelionės 
ir kitos išlaidos yra mokamos 
iš Lėšų Fondo, o turėtų būti 
mokamos iš namo įplaukų, tuo
met nariai matytų, ar esama

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvlų Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų 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. V1NIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

T

tvent.ro
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JIE SENAI RUOŠĖSIJi Vario Žilos
Senovės Lapus

Bostoniečiai savo viešuo
se parengimuose dažnai ma
to gražią, jauną, gyvą mo
teriškę, kuri, atrodo, tik šių 
dienų gyvenimu tesidomi- 
na. Bet kas jos geriau ne
pažįsta, tas taip manyda
mas labai apsirinka, nes iš 
tikrųjų jos mintys skrenda 
į anuos senus laikus, kūne 
ne tik dulkėmis apnešti, bet 
giliai žemėj palaidoti, apie 
kuriuos mums jokio rašto 
šaltiniai nieko
apie kuriuos mums

Ka 
tautu

VERTA PAŽIŪRĖTI iLDD 21 KUOPA RUOŠIA 
“PROGRESO PARADĄ” LABAI GRAŽŲ PIKNIKĄ

TAUTŽUDYSTĖS 
PARODA JAU UŽSIDARĖ

ŠJ SEKMADIENI
DIDELIS PIKNIKAS

i
Trečiadieni, liepos 14 d.i Sekmadieni, rugpjūčio

t~i i ’ y a \ i • i t ta ta

Genocido (tautžudystės)

piliakalniai, kapinynai 
panašūs paminklai.

Ta jauna mokslininkė

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariikoe Radio
Programos

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

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

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

Naujasis “Laisvės Varpo” 
radijo pusvalandis šį sek
madienį ruošia savo pirmą 
didelį pikniką Brocktono 
Fair Grounds patalpose prie 
Lietuvių Bakūžės. Laukia
ma daug svečių iš visos

į Bostoną atvyksta “progie- (Aug.) 22 d., įvyks LDD 21.paroda So. Bostone užsida 
paradas,” vadinamas kuopos ruošiamas piknikas, 

mokslų keliaujan- šį kaną piknikui vieta pa-
Jis atsidarys imta labai patogi, arti Bos-.liepos 3 iki 11 d.) aplankė

H SO
•Ii.,■ gamtos

re sekmadienį 10 vai. vaka
ro. Parodą per 10 dienų (nuo

čiu cirku.”
--------- trečiadienį, 7:30 vai.

buvo genocido, arba ro, Common darže.
vaka-tono, lengva surasti: tai— 

’Massachusetts seimo atsto
naikinimo, parodoj,! Progreso paradas yra vo p. Jimmie Condon va-

virs tūkstančio žmonių. Šį 
antradienį paroda dar bus 
fotografuojama ir kai ku-'Naujosios Anglijos. Apie

tas matė ne tik neįsivaiz- General Motors kompanijos sarvietė, vadinama Bernicerie paveikslai bus įdėti įlprogramą rasite daugiau ži- 
duojamai kalinių sužalotų suorganizuota pramonės pa- Claire Farm, North Easton, Bostono “Globė” dienraštį, 
lavonų, kankinimo įrankių žangos paroda. 38 dideli Mass.
atvaizdus ir įvairius kitus autobusai vežioja po visą Daugiau informacijų pra- 
dokumentus, įrodančius ko-'kraštą tą parodą ir rodo, nešime vėliau, čia tik pažy- 
munistų vykdytus nežmo-’kaip mūsų šalies progresas mesime, kaip ta vieta įruoš- 
niškus žiaurumus, bet gale-'pasiekė savo dabartinio sto-ta.
jo pamatyti ir Lietuvos že-Į™- Parodos rengėjai ve- Jaunimui (tinka ir seni- „ 
mėlapį, kurį Tarybų Sąjun-' žiojasi ir savo didžiulę pa-mui): virš tuzino moderniš- 
gos kariuomenės generalinis'^pinę, kurioje telpa 1,250 kų sūpynių pasisupti; labai 
štabas išleido 1939 metais, žmonių. (erdvi ir ištaiginga šokių sa-
kada Lietuva dar tebebuvo1 Paroda bus atdara trečia-lė (bus ir muzika); dvi di- 

:30 vai. vakaro1 dėlė;

Paroda daugelį žmonių su
pažindino su bolševikų žiau
rumais
je.

mų skelbime.
Iš So. Bostono į 

eis autobusai nuo
DR. D. PILKA

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

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

pikniką
Lietuvių’ 

namo' 
1 vai. J 

neturin-'
tieji mašinų galės į pikniką! 
patekti ir grįžti. Tikėtų ga
lima gaus pas pas pp. Ivaš- 
kus krautuvėje, pas pp.

pavergtoje Lietuvo-lpj,;^ Draugijos
i(Broadway ir E St.) 
'popiet, taip kad ir

‘Keleivio’ Redaktorius 
Išvyko Chicagon

Mūsų laikraščio redakto
tokion,1- drg- J- Sonda pereitos Gedminų, Tuinilą. Chapli-

Lam savaitės gale išvvko savaitei ką ir Andrulioni.imam., tisai arti gra- . r.. ‘ ,. | -------------------------
nepriklausoma valstybė.*dienį nuo

nepasako, Lietuva tame žemėlapy jau iki 10 vai. vakaro, o visas žaidimam.. atncmon- i rbinuo-o i’ric v;- ------- - o^įa?kitas dienas nuo 12 vai. die- žus ežeras norintiems mau- atosto8^ i Chicagą. Grjs kt-vadinama “tarybine,

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L’pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

tos savaitės pradžioje. LIETUVOS AIDŲ RADIO
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuc 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

listine.” Vadinasi, viskas’n3 iki 10 vai. vakaro. Pa-(dytis.
Senimui (tinka ir jauni

mui ): lauko krosnis keps
niams ketpti: daug stalų ir 
suolų gražioje pievoje šei
mynoms ir draugų sambū- 

Piliečių Klubo Naujienos riams pasižmonėti; didelė
--------  (aukštų pušų giria, su ilgu

Klubo stalu ir suolais norintiems

buvo Maskvoj iš anksto" pa-Į1^ užsidarys liepos 19 d.
...... įruošta, o komunistai, neiš- galima lankyti nemoka-
y^Ll • • ’ • r:__ l-r- 1- ... Suėmė 4 Vagių Gengęlietu- maL

vių, Maskvos klapčiukų,' ; ; —
drįsta tvirtinti, kad Lietu- Dorchesterio Lietuvių 
vos žmonės patys panorėjo
prisijungti prie Rusijos.

Alseikaitė-Gimbu- skiriant ir čionykščių :Marija
tienė. ,

Ji dirba garsiame Har
vardo Universitete. Jai yra 
pavesta parašyti Rytų Eu
ropos proistorę. Tas darbas 
apims Rytų Europos, taigi 
ir Lietuvos, kultūros istori
ją nuo pat ankstyviausių 
žmogaus gyvenimo pėdsakų 
iki istorinių laikų pradžios, 
tai yra nuo ledynų pasitrau
kimo iš šiaurinės Europos 
dalies laikotarpio tarp 20,- 
000 ir 7.000 metų prieš 
Kristų iki pokristinių laikų, 
kada rašto paminklai pakei
čia archeologinius pamink
lus. Šios rūšies tyrinėjimas 
bandoma rašyti pirmą kar
tą.

Knygos tikslas — duoti 
kultūros raidą per apie 20,- 
000 metų nustatant atskirų 
kultūrų buvimo laikotarpį, 
kilmę, jų pobūdį. Malonu, 
kad tokia rimta mokslo 
įstaiga tokį svarbų uždavinį 
pavedė mūsų tautietei mok
slininkei.

Dr. Gimbutienė be to 
bendradarbiauja ne viena
me tarptautiniame mokslo 
žurnale, nekalbant jau apie 
lietuviškąją spaudą: daly
vauja Amerikos jos specia
lybės mokslininkų konfe
rencijose, kituose universi
tetuose laiko paskaitas ir tt.

Bostono lietuvių kolonija 
gali didžiuotis turėdama sa
vo tarpe otkią mokslinę pa
jėgą.

Dorchesterio L. P. iviuoo stalu ir 
šeimininkas Kostas Johnson pavėsyje linksmintis.

Kv,ete Pažiūrėti, i pereitą šeštadienį išvyko: Vieta didelė, gamta graži.
Kaip Naikinama Lietuva (|vįem savaitėm atostogų, Net grybai jau dabar savo 

grįš liepos 27 d. Jį pava- galvas rodo. Visi Bostono‘South Boston Tribūne ictuoja dabar Charles Savic-'ir apylinkės lietuviai kvie- 
liepos > d. laidoj plačiai ap- kas, kuris kviečia savo prie- čiami jau dabar rezervuoti 
žvelgė genocido parodą ir telims įr pažįstamus atsilan- rugpjūčio 22 d. LDD 21 
kvietė amerikiečius pažiū
rėti, kaip buvo naikinama
Lietuva.

pazi
kyti klube, susipažinti 
dorchesteriečiais ir 
Įdinti.

atsivė-•

rugpiucio 
su kuopos piknikui.

Rengimo Komisija.

A. Liutkuvienė Išsikėlė

Moterų Skyriaus bendra
darbė A. Liutkuvienė, ilges
nį laiką gyvenusi So. Bos
tone. išsikėlė į Roxbury, o 
vėliau iš ten žada vykti į 
Bridgevvater, Mass.

Viešnia iš E. Rochesterio

Krėves Mirti Minėjo
Ir Ameri«dečių Spauda

Dar Neatgauna Jėgų

Frank Gaidžiui, gyvenan
čiam 318 E St., So. Bostone,

Bostono policija suėmė 4 
vagis, kurie prisipažino per 
pastatruosius 2 mėnesius 
padarę apie 20 įsilaužimų į 
butus ir pavogę už 10,000 
dolerių visokio turto. Kar
tu suimti keturi tarpininkai,' 
kurie vogtus daiktus priim
davo ir parduodavo. Vagių 
gengę sudarė 3 broliai dor- 
chesteriečiai Woolf’ai ir 
Walter Cahill. Policija ma
no, kad tie patys vagys pa
darė ir daugiau įsilaužimų 
Dorchesteryje, Roxburyje ir 
Mattapane.

... . . t- - 'miesto ligoninėj buvo pada-Iteų rašytojo \ inco kre-; operacija _ nupiauta
ves-Mickeviciaus m.rt.s ra- koja GaM j pa
do atspindi ir ^amenkieciųmus sveikatos vi 
spaudoje. a. i. UmeS

Josefina Baika, gyvenantis 
198 Madison St.. E. Roches-* 
ter, N. Y., praeitą savaitę 
praleido So. Bostone, lan
kydama čia ir kitose apylin
kės vietovėse savo pažįsta-’ 
mus. Ji buvo atsilankiusi 
ir “Keleivio” įstaigoje ir ta 
proga pratęsė prenumeratą.

Lankėsi Bostone

Įdėjo velionies atvaizdą iri 
ilgesnį pranešimą.

Paminėjo tą liūdną įvykį 
ir “Boston Daily Record.”

bet sveikatos 
negali atgauti.

dar

—Suezo ginčas tarp Ang- t’ 
lijos ir Egipto jau baigia
mas išspręsti. Anglai pa
siūlė kompromisą, kurį 
Egiptas priimsiąs.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS. 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

RADIO PROGRAMA

t

1S

ninkiu

Antanas šaukštą iš Chi-l 
cagos lankėsi atostogų pro-į j 
ga Bostone. Prieš 10 metų 
jis gyveno Bostone, todėl 
jam buvo įdomu pamatyti;

Adv. Šalnienė Sugrįžo
-------- >1

Adv. Z. šalnienė sugrįžo 
Amerikos moterų versli- 

ir profesionalių kon
vencijos, kurioj ji aktingai 
dalyvavo. Konferencija įvy
ko St. Louis, M o.

Prieš kuri laiką adv. Šal 
nienė dalyvavo New Hamp- 
shire valstijos Federation 
of Business and Profession 

Women’s Clubs konfe
rencijoje. kurioje ji buvo 
pagrindinė kalbėtoja.

Vienas amerikiečių laik 
rastis ta proga parašė gana 
ilgoką straipsnį, kuname 
suminėjo įvairias Šalnienės

t i. senus draugus ir pažįsta- 
Gyvcntojai Sumokėjo Į mus. Užsukęs į “Keleivio”

296 Milionus Taksų įstaigą. Šaukštą skundėsi,
kad jau daug 
sutinkąs, nes vieniMassachusetts valstija per 

metus laiko, nuo 1953 metų 
liepos 1 d. iki šių metų bir
želio 30 d., surankiojo iš pi
liečių visokiausių Mokesčių 
296 milionus dolerių. Taip 
praneša mokesčių komisio- 
nierius Wm. A. Sehan
tik pasibaigusiais fiskali-’tis New Yorke, atsiuntė 
niais metais surinkta 7 mi-'sveikinimų iš Hamiltono, 
lionai dolerių mokesčių dau- Kanados. Ten jis nuvyko 
giau negu 1953 metais. Ikelias dienas pailsėti.

vo į Kalvarijo 
kapines.

bičiulių nebe-įfcjtag pareįgas įr atliktus 
nuvazia- darbus valdinėj 

fesiniame darbekiti i kitas

Franas Stankūnas Sveikino

Dainininkas Franas Stan- 
Ką kūnas (Stanko). gyvenan-

snty, pro- 
ir visuome-j’ 

ninėj veikloj. Straipsnio', 
autorius pažymėjo, kad jos 
vyras yra Lietuvos konsu
las.

Liepos 16 Brightono 
l Klubo Susirinkimas

Llfc: ' ! ' i» ■ '
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. 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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. .MASS. 

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

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

F 4 S A ROTOJ A I. DĖMESIO!
Valerija Norvaišienė kviečia visus i savo vasarvietę 

West Hyannisport, Cape Cod
Ten rasite tikra poilsį ir sveikatą; gražius kambarius, 

puiku lietuviškai pagamintą maistą, primenantį Palangą 
pušyną ir visoj Amerikoj žinomą Craigville Beach paplū
dimį su visuomet šiltu vandeniu.

Važiuoti iki Hyannis miesto centrinės gatvės. Main St. 
Ta gatve ir jos tęsiniu. Craigville Beach Rd.. iki Centerville 
Avė., kurios kairėj pusėj penkta iš eilės pilka, dviejų aukštų 
vila “NIDA“ jūsų laukia. Atstumas nuo Hyannis miesto 
centro apie 2 mylios.

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

Smulkesniu žinių teirautis. ;>:;6 K. Broadway, South 
Bostone. Tel. SO 8-3461. arba rašyti: P. O. Boa 367. VVest 
Hyannis Port. Cajie Cod, Mass. Tel. Hyannis I68’i-W4.

Liepos 16 d. (penktadie
nį), 7:30 vai. vakaro įvyks 
Brightono lietuvių klubo 
narių pusmetinis susirinki
mas, kuriame bus duota 
pusmetinė apyskaita, nusta
tyta diena pokyliui ir ren
kamas to pokylio šeiminin
kas.

Turėsime Gerą Žemėlapį

Juozas Andrius, Lietuvių 
Enciklopedijos kartografi
jos ir geodezijos skyriaus 
redaktorius, paiuošė smul
kų Lietuvos žemėlapį, kun 
netrukus išleis Lietuvių En
ciklopedijos leidykla. Jo 
kaina ?2, o sieninio .$3.50.

Laisvės Varpo Radio—Tai Lietuvos Šviesa

Visi į Didžiulį Pikniką!
šį sekmadieni, liepos 18 d.. 1 vai. po pietų Brockton, 

Mass., Fair Grounds prie Lietuvių Bakūžės Įvyksta Lietuvių 
Diena. Ten išgirsite ir pamatysite, ko nematėte. Dalyvau
ja Worcesterio bubnų ir trimitų orkestras, vedamas B. 
Kvedaraitės: šoks p. O. Ivaškienės tautinių šokių grupė; 
dainuos Bostono vyrų choras, vadovaujamas muz. .Juliaus 
Gaidelio. Dainos jaudins mūsų širdis, o jų aidas nuneš mus 
Į Tėvynę.

Tegu nebūnie nė vieno lietuvio, kuris sekmadieni, liepos 
18 d. netrauktų į Laisvės Varpo didžiulį pikniką. Ten bus 
paminėta ir mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno mirtis už 
Lietuvos garbę.

Autobusai iš So. Bostono išeis nuo Lietuvių Piliečių 
Kiubo 1 vai. po pietų. Tikėtų važiavimui prašome Įsigyti 
pp. Ivaškų krautuvėj ir pas rengimo komisijos narius pp. 
J. Tuinilą. J. Gedmintą. inž. A. Chapliką ir A. Andrulioni.

Rengėjai.

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

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

Steponas Minkus.

Parduodami Namai
Prie jūros (Carson Beach) 

netoli Andrew Sq. parduodamas 
i t rijų šeimų (4-5-5 kambarių) 
(namas su trimis piazais. Ant- 
ras aukštas laisvas. Kreiptis į 
Mrs. Morris SO 8-7651. (28)

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

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

Pilnai Įtaisytas

BAYVIFAV HEATING CO. 
Tel. G E fi-1204

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

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

Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 
Ideali Vieta Maudytis ir Žuvauti

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

Atsilankykit susipažinti.
Povilas Lapenas Jr.

Maloniai kviečia savininkai:
Petras Peldžius, Alfonsas Steckis

Yra Lengvas
Vyras

Darbas

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Įeooeoosooescoocoeoooooeecp
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

: J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broad way 
SOUTH BOSTON, MASS.

šbosooooeoeooeoooeooooooooi

ant senatvės pensijos turi 
progos užsidirbti ekstra pinijrų. Dar
bas tavernoje, lenjrvas, trumpos va
landos; turi žinoti, kaip padaryti 
valsrj. Kreiptis: Alukonis Tavern. 
309 D St., So. Bostone. (28)

Parduodamas Restoranas
Su 7 Dienų Likierių Laisniu

Yra visų gėrimų ir valtrių laisnis. 
dienas atdara-, su (reni namu (be 

iryvenamo bu! »). vieta šimtui sėdin
čių žmonių, .laujr vietos mašinoms 
parkinti. sferai einantis biznis, par
duodamas tuoj pat. Kreiptis: 189 
Broad St.. Brid(rewater. Mass. Te
lefonas: Brid(rewater 4673. (28)

Išnuomuojami Kambariai
Farmoje, gražioje vietoje, netoli 

miesto, išnuomuojami mebliuoti 
(furnished* kambariai. Daugiau in
formacijų iaišku. Rašyti: 

John Katunas 
Route 9

Westboro, Mass.

(28)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

t




