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Indokinijos Taika Ženevoje 
Baigiama Sutarti

Liepos 20 Dieną Karo Paliaubos Turi Būti Padarytos; 
Prancūzai Daro Dideles Nuolaidas Bolševikams; 

Anamitai Protestuoja Prieš Jų Krašto Suskaldy
mu; Amerikos Pozicija Dar Nėra Galutinai 
x Paaiškėjusi

Kompozitorius
Panufnik Pabėgo

Žymiausias šių dienų len
kų kompozitorius ir diri
gentas, Andrzej Panufnik, 
pabėgo iš Lenkijos i Angli
ją. Kompozitorius sako, 
kad jis bėgęs todėl, kad 
Lenkijoj menininkai nėra 
laisvi kūrėjai, bet turi aklai 

komunistų politi-

Diplomatų derybos Žene
voje, kur dalyvauja 9 vals
tybės Indokinijos klausimo 
sprendime, eina prie galo. 
šios savaitės pradžioje pra
nešama, kad prancūzai ir 
bolševikai jau padarę neofi 
cialų susitarimą. Indokini
ja bus padalyta tarp bolše
vikų ir prancūzų. Laosas 
ir Kambodžija bus neutra
lizuotos, svetimos kariuo
menės iš tų kraštų bus iš- ^ai nau 1 
trauktos. Karo paliaubas/ T' , , -x .
prižiūrės neutraliųjų komi-' ,Lenk«k?mp??1,t0,n’? .ga‘ 
misija priešakyje su Indija,l‘eJ° P.^8“ todėl kad jam
i komisiją dar įeis Kanada kuv0 lelsta v-vktl } t™.™**’ 
ir Lenkija. Kai kuriuos S'eicanjoj diriguoti du 
klausimus priežiūros komi- koncelt“' Pasinaudojęs ta 
sija turės spręsti vienu kom|,JOZlto™s„ lr.,1S?
su (bolševikai turės joje ve-įP. -° - ng
to teisę); visame anamitų

VAIZDAS IŠ INDOKINIJOS KARO

Vienas Indokinijos bolševiku kareivis, po smarkaus mūšio Phuly mieste, nutarė pasi
duoti ir iš dūmais aprūkusių griuvėsių eina prie prancūzų kareivio, kuris jo laukia. 
Indokinijoj kalbama apie taiką, bet kareiviai ten vis dar kaujasi.

Flanders Smerkia McCarthy 
Kaip Fašizmo Atstovą

Senato Kalboje Siūlo Republikonų Partijai Pasirinkti ar
Eiti Linkolno ar McCarthy Keliu; Sako, McCarthy.... 

Yra Hitlerio Pamėgdžiotojas; Apšvarinimui 
Krašto Nuotaikos Siūlo Išnešti Pasmerkimą

Senatoriui McCarthy

Bolševikai 
įleido kompozitoriui vykti i

Čechai Paleido 7 Daug Diebienphu \Slatybos Skandalai 
Amerikos Karius Gynėjų Žuvo! Dar Aiškinami

krašte po pusantrų ar dve
jų metų bus daromi rinki
mai, kurie, girdi, sujungs
bru u viona▼ IVII^ J------

Šveicariją todėl, Liepos 4 d. 7 Amerikos 
kad Ji» karįai, g kareiviai ir vienas

Paleisti sužeistieji

mą valstybę. Prancūzai’
gaus laiko išgabenti sav°lKjNijoj IŠSILIEJO 
kariuomenę ir nenorinčius 
pasilikti pas bolševikus ci
vilius iš šiaurinės Indokini 
jos.

Tokie maždaug yra pran
cūzų ir bolševiku susitarimo

pnes savo kehonę pasakę R važiavo pikni.
vieną prakalbą pagal par-l^j Vokietijoj į mišką il
tinę liniją pnes Vokietijos klaida „erženžė Cecho- 

..ginklavimą. , fglovakijos sieną.

liuos suė

GELTONOJI

Sovietai Tyrinėja 
Šiaurės Ašigalį

Sovietų vyriausybė prane
ša, kad dvi rusų mokslinin
kų ekspedicijos yra iškeltos 
ant plaukiojančių ledų ne
toli šiaurės ašigalio ir ten 
jau kelintas mėnuo tyrinėja 
orą Šiaurės Lediniuotojo 
vandenyno srovės. Viena 
rusų mokslininkų ekspedici-';[k''-,pa~]ki“~“
ja yia netoli Alaskos. ! McCarthy. Šitas naujas se-

Amerikos mokslininkų natorfaus F,anders siūly.
viena ekspedicija išbuvo du mas bus baĮSuojamas šį ant- 
metus saiurės vandenyne rafjien; 
ant plaukiojančių ledų ir šį

Savo kalboje senate šį 
antradienį senatorius Flan
ders griežtai atakuoja šen. 
McCarthy kaipo fašizmo at
stovą, kuris eina hitleriniu

, . . rr, a • I keliu ir visą Amerikos vi-Jungtinių Tautų orgam-'daus ni užnuodija
zacijos viena komisija jau ;Amerikai svetima dvasia.
aštunti metai svarsto, kaip p. ... , . - . ." i uoiirvvri įu irai vijai crcii.

įvesti tarptautinę atominių Flanders siū]o pasirinkti ar
ginklų kontrolę. Pereitą sa- eiti Linkolno, pirmo repub- 
vaitę Prancūzijos atstovas ,ikono prezident0 ir dabar 
toje komisijoje pareiškė, Eisenhowerio keHu, ar pasi. 
kad planas atominę jėgą rfnkti Joe McCarthy ir visą

Senatorius Ralph Flan- 
ders iš Vermonto buvo pa
siūlęs senatui atšaukti sena
torių McCarthy iš pirminin
ko vietos senato komisijose. 
Prieš tą siūlymą pereitos sa
vaitės gale griežtai pasisa
kė republikonų vadas sena
te Wm. Knovvland. Dėl tos 
priežasties šen. Flanders sa
vo siūlymą pakeitė ir reika
lauja, kad senatas išneštų

pavasarį gegužės 15 d. grįžo 
namo.

ATOMINĖ GINKLŲ 
KONTROLĖ YRA MIRUSI

pran-1 Du statybos Įmonių vedė- 
kariai, kurie gynė jai iš New Yorko liudijo se- 

Dienbienphu tvirtovę Indo-'nato pakomisijoj pereitos 
kini joj, pasakoja, kad bol-Į savaitės gale, kad jie iš 
ševikai daug belaisvių išma- dviejų statybos projektų pa- 
rino badu ir nuovargiu va- darę 11 milionų dolerių gry- 
rydami juos 75 mylias i toli-no pelno. Statybininkas

cūzų

Čechai
juos suėmė ir išlaikė užda-

-'rytus kalėjime 11 dienų, mas stovyklas be maisto ir AVilliam J. Levitt sakė, kad 
UPE! Liepos 15 d. amerikiečiai poilsio. Pagal grįžusiųjų-jis padarė 5 milionus pelno 

'kariai buvo paleisti, bet tas‘Pasakojimą mažiausiai 500 iš parduotų 4,028 namų Le-
Europoje šiais metais ne-jbuv0 adalyta p0

rvorvi-octoi įcci lioin lliinninc' . „ - ..paprastai išsiliejo Dunojus1 iežt Amerikos protestų 
ir j jį įtekančios upes, o Ki- ? reikalavimų> kad Uariai 

būtų nedelsiant paleisti.
Čechai bandė suimtuosius 

karius kaltinti šnipinėjimu,

. , . t- j - nijoj nepaprastai išsiliejopagrindai. -Jie dar nėra ga-~..* 1 . o i .7 ..... . . 'Geltonoji upe. Pagal kinųlutini, bet laukiama, kad si - -. - *1 pranešimus, Geltonoji upeantradieni toks susitarimas' ... - , - • , , •, * • ... tuzliejo plačiausius laukus irbus Ženevoje priimtas. I -j - - - , , . ,-. ., i . u- pridarė žmonėms labai diAmerikos valstybes pa-
sekretorius W. B. Smith ga- delių nuostolių. Dunojus

, j siais metais išsiliejo taip, lutmai dėl šito plano dar, .... L ... .• , - . ............. kaip jis nebuvo įssiliejęsnepasisake ir greičiausiai -• A, ' . * • . , per šimtą metų, o Geltonodaugeliui susitarimo punktų . . ♦ • • i

bet paskui ir patys suprato, 
kad toks kaltinimas yra 
perdaug nerimtas.

belaisvių žuvo varomi kely-! vilto wn, L. I. Kitas staty-Į kontroliuoti vra miręs ir nei a "įvairi? T n
je iš paimtosios tvirtovės rbininkas, Alfred GroSS, pa- bėra jokios prasmės dėl jo ;ą\ą £ k n j
stovyklas. Įsigyrė senato komisijai, kad -------- = *—,kolno ir McCarthy keliai

Dienbienphu tvirtovės vii -į jis uždirbo šešius milionus
šininkas, generolas de Cas-Įgryno pelno iš 90,000 dole- 
tries, pagal grįžusių belais-'rių įdėto į statybą kapitalo, 
vių pasakojimą, yra laiko

kalbėtis. Priešingumai tarp;skirjasi artija turf 
Vakarų valstybių ir Rusijos rfnkti kuriu0 ke|iu eiti 
tiek yra dideli ir tiek nesu-

mas kokioje tai tolimoje be- Statybininkų skandalingi

sios upės potvyniai pralen
kia katastrofiškuosius 1931 
metus.

nepntars.
Anamitų valstybės atsto

vai protestuoja prieš jų į __________________
krašto padalijimą ir grasina BEZDŽ1ON£S IRG, 
paskutini momentą iš kon-Į
ferencijos visiškai išeiti.
Bet tas vargu padalytų di
delės Įtakos į susitarimą, 
nes ginkluota jėga Indoki
nijoj nėra anamitų, bet 
prancūzų rankose

MAŠINA PASAKO,
KIEK ŽMOGUS GIRTAS

laisvių stovykloje. Jo bu-iPelnai buvo, Padaryti iš mo
vimo vieta nėra žinoma.ikęs<-iią mokėtojų kišenės. 
Esą bolševikai bijo, kadp.'nausybė pereitos savai- 

tės gale atleido dar vieną

Nevv Yorke policija naudo-Į 
ja mašiną žmonių girtumui! 
matuoti. Tas ypač taikoma 
automobilių vairuotojams. 

Vienas Pietų Afrikos far- Mašina, pagal žmogaus 
merys, Jack Richardson,} kvapą. parodo, kiek žmogus 
niekaip negalėjo apsiginti >'ra “padėjęs už kalnie- 
nuo beždžionių babūnų, ku- riaus” ir jeigu vairuotojas

BIJO BAIDYKLIŲ

INDIJOJ VIENUOLIAI 
UŽMUŠĖ POLICININKĄ

Tndijoj, Cuttack mieste 
vienuoliai susimušė su poli-

rios naktimis naikino jo lau
kus ir daržus. Netekęs kan

derinami, kad be reikalo tik 
laikas gaišinamas tą planą 
svarstant.
BALKANŲ KARO

SĄJUNGA ATIDĖTA

Balsavimas senate įvyks
ta šį antradienį. Kiek gali
ma spėti iš republįkonų va
dų laikysenos balsavimas 
'jiems bus nemalonus ban-

prancūzų parašiutininkai 
nedalytų bandymo jo išva
duoti, todėl jo kalinimo vie
ta laikoma paslaptyje.

aukštą statybos priežiūros 
pareigūną, Burton C. Bo-
vard.

Statvbininkas A.

Karo sąjunga tarp Jugo
slavijos, Graikijos ir Turki
jos turėjo būti pasirašyta 

į liepos 16 d., bet pasirašy- 
GrosSjinas buvo atidėtas dėl to,

IRANAS ATMETA
MASKVOS PROTESTĄ

turi daugiau ant dūšios, ne
gu legališkai leidžiama, jis

trvbės farmerys nesenai su-j traukiamas teismo atsako- 
gavo dvi beždžiones, jas iš- mybėn už girtą važiavimą.

“Girtameteriai” įeina į ma
da ir kitur.

tepė baltai ir vakare, kai 
beždžionių būriai pradėjo

ei n inkais, vieną 
užkapojo kardais ir šešis su 
žeidė. Policininkai, nušovė 
du vienuoliu. Policija vie-

se . P," irinktis jo daržų naikinti, jis 
policininką niltenliotas beždžiones na-

nuolyne ieškojo pasislėpusių bet vjsas beždžionių pulkas, 
kriminalistų.

nutepliotas beždžiones Pa- LI0TAI UŽMUŠĖ 
leido į laisvę. ~ Baltos bez-} neaTSARGŲ DANIELIŲ 
dzionės, kaip šmėklos, me
tėsi prie kitų beždžionių,

Sako, Vaikščioti Be
Skrybėlės Bloga Politika

Amerikos skrybėlių išdir
bėjai per savo kalbėtoją 
kongrese Įspėjo viceprezi
dentą R. Nixon, kad jis ne
skleistu krašte blogo papro
čio—vaikščioti be skrybė
lės. Ką darys skrybėlių fab
rikantai, jei viceprezidentas

Niuremberge, Vokietijoj,
išvydęs tokias nepaprastas Z00'.?<D°? da, že ' Iiū?« nal'; 
bal'tas beždžiones, didžiau-V»/J° Jaunas. v>,rukas 
šioj panikoj išlakstė i visas ™et,J’ .va,(iu J°sef Ha-Vek’ 
šalis. Kur tai dingo’ir tos >r ,n0reJ0 Pg?'1' Pcr ??rv«-

DABAR KOSTARIKA?

.JS
Kostarikos prezidentas Jose 
Figueres ir jo žmona. Eina 
kalbos, kad Kostarikoje įvyks 
perversmas “pagal Gvatema
los pavyzdi.’’ Kostarikos pre
zidentas nesisėbrauja su bol
ševikais. bet jis pravedė visa 
eile reformų, o reakcininkai 
dėl to prieš jį ir pyksta. Kal
bos eina. kad į Kostarika įsi
verš “išvadavimo armija" ir 
grąžins kraštui dvarininku 
diktatūrą.

, i j • i i, , Ti i-- • a. i Irano vyriausybė atmetėdar liudijo, kad viena ad- kad Italija yra priešinga to- Maskvos dė, ,rano
vokalų firma, kunos nanu|k.ai sąjungai, jeigu j. pat,' dam0 5žjimosi j koki 

toje sąjungoje nedalyvauja. jnol.s imJosi ju su 
O Italijos dalyvavimas pn- valst Mmį. Rusai
klauso nuo Triesto klausimo ^¥0 h. sak Rad ,ra.

buvo ir dabartinis generali
ni? prokuroras H. Brownell, 
jam davė patarimą, kaip iš 
pelnytų 6 milionų dolerių 
stambesnę dalį pasilaikyti 
sau ir mažiau mokesčių su
mokėti. Pagal tos advoka
tų firmos patarimą mokes
čiai nuo 6,000,000 dolerių 
buvo sumokėti, kaip nuo 
kapitalo prieauglio, o ne 
kaip nuo pelno.

Prof. T. Heuss Vėl
Vokietijos Prezidentas

išsprendimo. 'nas neturi teisės dėtis į karo
MAURICE THOREZ .sąjungas, kurioms Rusija

VYKSTA Į MASKVĄ nepritaria. Iranas betgi at-
.----- :-------  . x i metė ta rusų sutarčių aiški-Prancūzų komunistų va-|nimą įr gako kaf| jjs turf

dets Maurice Thorez išvvko 
į Sovietų Rusiją gydytis.' teisę dėtis į bet kokias karo

x m, Sąjungas, kurios Iranui gali19;0 metais M. Thorez sun- būti naudingos jo ?aURUraui 
kiai susirgo ir virs dviejų';,. „ iklauso bei lL 
metų gydėsi Rusijoj. • bet
grįžo nepasveikęs ir dabar

baltosios beždžionės.

$13,407,290 Jungt. Tautoms

Amerika liepos 16 d. su
mokėjo savo duoklę į Jung
tinių Tautų organizacijos 

Amerikos dalis me- 
siekia $13,407,290,

iždą.
tams

visvien vaikščios be si »-vbė-.arba visas trečdalis visų JT 
lės, pranešimai nesako. {organizacijos pajamų.

Bet vienas liūtas griebė ne
atsargu vyruką koja ir par
trenkė jį ant žemės. Pas
kui dar du kiti liūtai par
trenktą jauniklį puolė ir ka
da jis pagaliau buvo išva
duotas iš liūtų nagų, jis jau 
buvo nebegyvas. Policija 
spėja,“ kad jauniklis pats pa- 
.sirinko tokį saužudystės bū- 
|dą.

vėl vyksta ten gydytis.
Kongresas Gal Rinksis

Nepaprastai Sesijai

EGIPTAS PERKA
ISPANIJOJ GINKLUS

Egipto vyriausybė užpir- 
Senato vadai ir valstybės ko už kelis milionus dolerių 

sekretorius susitarė, kad ginklų fašistinėj Ispanijoj, 
dar šį rudenį kongresas ga- Dėl Egipto ginklavimosi 
lės būti sušauktas į nepap- per Amerikos sąjungininką 
rastą sesiją apsvarstyti su- Ispaniją Anglijoj ir Ameri- 
teikimą Vokietijai visiškos koj reiškiama nemažai su- 
nepriklausomybės ir teisės sirūpinimo, nes aišku yra, 
ginkluotis. Tas bus daro- kad ginklai Egipto rankose 
ma tame atsitikime, jei gali būti panaudoti prieš 
Prancūzija ir Italija šią va- anglus prie Suezo kanalo 
sąrą nepatvirtins sutarties -arba kituose arabų kraštuo- 

atskiiu vakarinės Vokietijos,dėl Europos armijos suda- se nerimui ar sumišimams 
valstijų. ’ rymo. kelti.

Liepos 15 dieną Vokieti
jos “federalinė konvencija“ 
Berlyno mieste perrinko va
karinės Vokietijos preziden
tu profesorių Theodore 
Heuss, kuris 1949 metais 
pirmą kartą buvo išrinktas 
respublikos prezidentu. “Fe- 
rleralinę konvenciją,’’ kuri 
renka prezidentą Vokietijo
je, sudaro šalies parlamen
tas ir tiek pat atstovų nuo
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« 1 « • • • np • f ROBERT T. STEYENS GRĮŽO Iš EUROPOSIndokinijos Taika
Derybos Ženevoje eina prie galo. Rašant šias eilu

tes dar nėra žinoma, ar karo paliaubos Indokinijoj sutar
tos ar ne. Bet vienaip ar kitaip, derybos Ženevoje turės 
baigtis, nes Prancūzijos ministerių pirmininkas Mendės- 
France pats sau skyrė laiko iki liepos 20 d. karo paliau
boms padaryti. Jei iki to laiko paliaubų nėra—jis trau
kiasi iš savo vietos, jo misija bus nepavykusi. Tada, po 
vyriausybės krizės, kuris kitas prancūzų politinis vadas 
bandys arba susitarti, arba vesti toliau karą Indokinijoj 
be vilties ten laimėti, nes prieš Kinijos žmonių išteklius 
ir paramą Indokinijos bolševikams prancūzai negalės 
ilgainiui atsilaikyti.

Trumpi pranešimai iš Ženevos konferencijos leidžia 
laukti, kad karo paliaubos bus padarytos. Indokinija 
bus padalyta, nors gal ir ne taip “laikinai,” kaip Vokie
tija, Korėja. Austrija ar Berlyno miestas. Kalbama, kad 
Indokinijoj laisvi linkimai spręs to krašto suvienijimą, 
bet nelaimė yra tame. kad “laisvi rinkimai” bolševikams 
reiškia visai ką kitą. negu Vakai-ų kraštų žmonėms.

Amerikos vyriausybė i Ženevos konferenciją, iš ant
ro karto jai prasidėjus, visai nenorėjo kištis ir buvo nusi
stačiusi ten nesiųsti savo atsakingo atstovo. Dėl to Ame
rikos nusistatymo kitose Vakarų valstybėse buvo kilę 
nemažai nerimo. Anglai ir ypač prancūzai baukštėsi, 
kad bet koks susitarimas Ženevoje be Amerikos dalyva
vimo ir pritarimo bus tik laikinas, nes kaip be galingiau
sios pasaulio valstybės pastoti bolševikams kelią veržtis 
Į naujas sritis? Pagaliau Vakaru valstybėms pasisekė 
Įtikinti valstybės sekretorių John Foster Dulles, kad jis 
atvyktų Į Paryžių pasitarti su sąjungininkais dėl bendros 
politikos Indokinijoj. Valstybės sekretoriaus kelionė 
pašalino daug nesusipratimų ir Amerika pagaliau sutiko 
pasiteti savo aukštą delegatą i Ženevą. Tuo delegatu 
yra valstybės pasekretorius gen. YValter B. Smith.

Amerikos dalyvavimas Ženevos konferencijoj ne
reiškia, kad Amerika sutiks su bolševikų užgerinimu 
(appeasement), arba, kad Amerika sutiks Įsikišti Į Indo
kinijos karą ginklais, jei susitarimas pasirodytų negali 
mas. Jos dalvvavimas dery bose reiškia tik ta. kad. jei ,
T * j , , . . i -X • i -x - kevicius prieš savo mirti per
Indokinija bus padalyta. Amerika kartu su kitais kraštais -Amerikos Balsą” kreipėsi Į pa- 
tarsis, kaip vieningai apginti dar likusią laisvą Indokini- vergtos Lietuvos žmones seka- 
jos dalĮ ir kitus kraštus pietryčių Azijoje. mais žodžiais, kuriuos čia pa-

Indokinijos klausimas buvo sukėlęs sąjungininkų.duo<lame skaitytojams. J^°se|Vai-zomas 
eilėse dideliu nesutikimu. Tas vpač rvškiai metėsi i akis autorius kalba aP’e k°ryJ*■ *■ * 1 * * omo cavn tvirto tiVonmo i .
Ženevos konferencijos pirmoje dalyje, kur kiekviena

Armijos sekretorius Robert T. Števens, kuris pagarsėjo 
savo vaidais su šen. McCarthy, grižo iš Europos, kur jis 
lankė Amerikos kariuomenę. Jį pasitinka armijos gene
ralinio štabo viršininkas generolas Matthew Ridgway.

Vokietijoj ir tą darbą atli-’ Kai ka 
ko Vyriausias Lietuvos Iš- kad mes klausimą 
laisvinimo Komitetas.

sėn iš laisvojo pasaulio at-j 
vykusius i Tarybų Sąjungą! 
žurnalistus, ypač tuos, ku
rie anksčiau buvo pasireiš
kę kaipo komunistinės ideo-1 
logijos priešai. Gausiai vai
šindami ir didelius pinigus 
Įsiūlydami, sugeba tuos žur
nalistus paversti savo agen
tais, pakišti jiems Maskvo-

Delegatas Ženevoje pagerintų sveikatos draudi-
. A., . t. .'mą, tai visvien sveikatosAmerika sutiko pasiųsti . d|įudimas esmėje būtų pa.

likęs toks, koks jis dabar 
yra, o tai reiškia visiškai ne-

Ženevą savo aukštą delega
tą, kad jis dalyvautų diplo-

je pagamintus straipsnius, Į matų derybosę dėl Indoki-V“**? 
kuriuos vėliau tie žurnalis- nijos karo paliaubų sudary-1 , &
tai skelbia savo kraštų laik- mo. Tuo delegatu yra vals- ™dn>, ’ 
raščiuose savo vardu, išgir-jtybės pasekretorius genero- 11 1
darni tokiu būdu Maskvos las YValter B. Smith.
komunistų laimėjimus, pa-j Derybos Ženevoje ilgai
siektus visose gyvenimo sri
tyse, kuriuos jie neva savo 
akimi esą matę.

Daug laiko esu panaudo-

nesitęs. Prancūzų ministe
rių pirmininkas Mendės- 
France pats sau nustatė lai
ką iki liepos 20 d. pasiekti

Galima net 
įmanyti, kad dėl kompanijų 
ir draudimo organizacijų 
rėmimo ligoniams būtų nei 
geriau nei blogiau.

Vagių Mokyala
Ir vogti reikia mokėti, o 

kaip tu žmogus mokėsi, jei
gal pamanys, . sukurti. veikalui, kurio-karo paliaubų Indokinijoj.Įnesimokvsi? “ Šitaip galvo
sima suveda-.ld®ja senai gyveno manojjei iki to laiko Ženevos de-'j0 kai kurios statybos kom- 

laukiamų panijos, kurios iš, iždo iš-Po-'me prie iždo likučių kapšiu-'sieloje. Dirbau ištisus me-'rybosi • _ i i x a • x • •• x Ifno nrizyonrl omoe A notri irG aL neduoda
nas Lozoraitis siuntė vokie-ko, bet taip manantieji tegu tus. gyvendamas Austrijoje vaisių, Prancūzija turės mei2$ daug milionų dole- 
čiams protestus, bet tų savo'neužmiršta, kiek tas kap-,ir čia, Amerikoje begyven- naują vyriau-'”bs^ u,;™ '
protestų ir 
sarmatijasi

. ______ ____ __ __ , ___ ___ __________________________________ „riausybės krizę n
pats, matomai, šiukas yra “trobelių” prida- damas. Šis kūrinys pava- kartu su tuo bus pertrauk-' komoaniio* ~ikūrė net 
ir vadina juos ręs. Atimk ji, didelė dalis durtas, “Dangaus ir Žemės tos derybos. kyklą, kurioje mokė savo

mūsų veiksnių ginčų savai- Sūnūs, vaizduoja Kristaus,( Amerikos delegato daly- taraautOjus, kaip geriau ap- 
----------------- - , • —z, ir JO gyvumo sia. vavima§ ženevoje derybų‘gaudinėti namų savininkus

“padėties nušvietimu.
Na, o jeigu “padėti nu-'me atpuls, nes nebebus jo- 

švietus” Vokietijos vyriau-1 kios prasmės bartis.1

gimimo 
me pasaulyje laikus. Tada, 
kaip ir dabar, didesnės irsvbė galutinai priims, , .

VLIK’o paskirtą delegatą,! Salia to, zmonaa, paskyn-jmažesnės tautos buvo pa
tai idomu. ka darys tas dip-:™as Ll_e.tu.v.os.. Respublikos.vergtos, išnaudojamos, prie- 
lomatas, kurio rankose vra atstovo \ okietijai per \ LIK gailaujamos ir žudomos. 
Lietuvos iždo kapšiukas ?:atl.mlų M’bartų Akto klou- Tada, kaip ir dabar, paverg- 
Ar jis naują kolegą
Į užšaldytųjų kreditų 
ninku skaičių, ar paliks 
už durų?

.nų. Taip galvodamos tos 
‘ mo-

ten, tur būt, nepagreitins ir 
nesulėtins. Prancūzijai il

su vyriausybės parama da
romais namu remontais.

Anglijai svarbu buvo, kadį 
Amerika nestovėtų nuoša-' Apie tokią vagių mokyk- 
liai, kad ji dalyvautų taikos Įkurtą statybos kompani- 
linijos nutiesime ir, gal būt,1 jų savo tarnautojus lavinti,

tautos, sun-,po dalies seks visa Indoki- ties prokuroro (kaltintojo) 
kaus komunistinio bato pri-!nija, ar po Indokinijos seks'Įstaigoje. Pagal jo pasako- 
slėgtos. prievartaujamos, žu- kiti Azijos pietryčių kraštai, jimą. namų savininkų ap-Vinco Krėvės Žodis Lietuvai domos.

To mano
dalis
roji dalis paruošta spaudai

Vincas Krėvė-Mickevičius. Kam Nuostolis?

tai yra klausimai, kurie da- gaudinėjimas su vyriausy-
kūrinio pirmoji:bar šaltojo karo diploma-’^ės remiamais namų patai-

sviriais vyko ar net ir dabar 
vyksta po visą kraštą.

jau atspausdinta, ant-įtams suka galvas 
lalis paruošta spaudai.! " wRašytojas Vincas Krėvė-Mic- riau ir laisvoje Lietuvoje 

begyvendamas. Kaipo uni
versiteto profesorius galėjau 
savo paskaitose reikšti min- 
jtis ir pažiūras, niekeno ne- 

ir nekontroliuo-
apie savo tvirtą tikėjimą j’jamas, nes Čia kiekvienas 

lietuviu tautos išsilaisvinimą įr naudojasi pilna ir neribota 
atremia bolševiku skleidžiama!laisve reikšti savo pažiūras• ---T — . xx « w _
melą Lietuvoje, kad būk 
Amerikoje laisvė esanti panai-

pirmoje
didžioji Vakarų valstybė laikėsi kas sau be jokios ben
dros politikos. Prie sąjungininkų nevienybės nemažai 
prisidėjo Amerikos švyluojanti politika. Kiek čia gir
dėjome griežtų pareiškimų apie Indokinijos svarbą ir 
apie būtiną reikalą ją išlaikyti šioje geležinės uždangos 
pusėje! Paskui visi tie griežti pareiškimai staiga išga
ravo ir paliko neaiškumų krūva dėl tolimesnės Amerikos 
politikos. Neaiškumai ir dabar dar nėra visi pašalinti, 
bet sąjungininkai vėl pradeda susikalbėti ir planuoti» 

gynimąsi, o todėl bolševikams sunkiau bus pa

kinta.—Redakcija.

vėl beda,
Namų statybos ir namų 

Atstovų rūmai didele balsų taisymų skandalas vis dar 
dauguma atmetė vyriausy- aiškinamas. Jau iškyla vis

<7F/?jębės siūlytą pagalbą’'sveika-!daugiau kompanijų vardų 
(tos draudimo kompanijoms. kuri°s riebiai pelnėsi iš iždepelnėsi iš iždo

,-,1™ riorv,or. I VjTiausybė siūlė perdrausti PinigU arba iš namų savi- Žemes ukicį i draudimo - konmaniias. kad ninkU apgaudinėjimų. Bet
tai raštu ir žodžiu. Netikėki-'*3? piane>a’ Kan >iai? me'ijOms kilusius iš sveikatos kas 18 viso to aiškinimo iš- 

te komunistams, kurie jums'.*3151 Z!": draudimo nuostolius paden- eis, tai tebėra paslaptis. Gal
kalba, kad Amerikoje lais-Jkordįni- J^aom^ d?r’ gus. Atstovu rūmai manė kai kas atsidurs teisme, o

fvas žodis yra suvaržytas ir 
Mieli tautiečiai, kančiose.kad čia žmonės prievartau- 

gyveną Lietuvos sūnūs! jami ir persekiojami dėl sa-

lių, javų, žolių ir daržovių, 
derlius bus labai geras. Tas

ateities
siekti naujų laimėjimų kurioj nors kitoj pasaulio dalyje 

Bolševizmo galybė dabartiniu laiku tiek jau yra iš
augusi, kad tik vieningas Vakaru valstybių frontas 
ji sulaikyti nuo tolimesnio plėtimosi, 
nėra
mėjimų.

vo pažiūrų ir idėjų.
Savo paskaitose apie lie

tuviu ir lenku, o iš dalies saugoti.
Komų

Nors šios dienos komunis
tiniai valdovai Lietuvoje 

I stengiasi visur išbraukti ... 
mano vardą ir pavarde kaip!11” literatūras naudojau 
tokio rašytojo, kuris apdai- 51 kiekviena proga paryškin- 

.. navo didvyriška lietuvio P Lietuvos didingą praeiti,
. . . £a!l sielą žūtbūtinėse kovose'^05105 didvyriškas kovas su

Jei tokios vienybės’^,, ištisus

kad toks kompanijų per-'gal ir to nebus. Tik pralai-
draudimas mažai teprisidės'ėjusieji namų savininkai ieiskia, kad n siais metais- . . .. .•.. Etnini tiVv„„-,„«-»ne žmonių sveikatos pa-,11 mokesčių mokėtojai tik-

reikės kur nors sudėti ir'iaik-vmR° ir P^J™! atme-|™ nieko nebeatgaus.
te. Bent šioje kongreso] x

“iper istisus amžius uz savo 
bolševikams tuoj atsiranda progų siekti naujų lai- laisvę, už savo kraštą ir jo 

nepriklausomybę, bet ma 
nau, kad šių dienų žiauriam 
okupantui ir jo budeliams

derlius šiemet ,klausima-s
duos 3.311,493.000 bušelių-vlį ba!§tas<

rodos,'Reiks Pasisakyti
Senatorius Ralph Flan-

Apžvalga

rvtais ir vakarais dėl savo. ,
laisvės ilgų amžių bėgyje.lbu5elilJ -rūd4- . Palyginus; 

.Stengiausi sukelti klausyto-?11 Pernai metais (l,168,-t 
jų užuojautą komunistinės ^36,000 bušelių i 
Rusijos okupuotų kraštų gy-'šiemet ous mažiau.

nena«i<sek< nalaužti lietuviu ventojams, papasakodamas.n15 kv'iečių derlius pareina , turėie ix 
nepasiseks palaužti lietuvių. J ’ komunirtu kla«-,n110 to’ kad Pernai buvo 5U‘ a r - , ję«
tautos ir užslopinti laisves aPie komumstų Kiss , ar^ėra<JdoleruL kunuos

nate ir šią savaitę senatas
kvixėi..l -e. to klausimo nuomo-'j?1’“ P^Mi. ar jis paša- 
v'V'U n«s kaip tik ir skiriasi. Ko-'I,na McCarthy ts
Mazes-ikios naudos eiliniai žmonės senat0 komlsl™ lr Pakomls>-

LOZORAITIS

Nesenai
IR VLIK’as: Vliko žygis buvo pada

lytas po to. kada kompetencin-

lopinti
troškimo. Komunistai ma
no veikalus išbraukė iš lie
tuvių literatūros istorijos 
puslapių, bet aš neabejoju, 
kad mano sukultu veikalu

PO13 kartų parr.l- gOse Įstaigose buvo išsiaiškinta, 
nėjome, kad p. Stasys Lo-,xa^ šios rūšies Delegato pasky- 
ZOraitis dabar jaučiasi labaijrimas yra priimtinas ir kad iš p.
užsigavęs dėl V LIK o jami Lozoraičio pusės jokio pristaty-^11®11^1111' '' neužmirš tie
padarytos skriaudos. Mat.mo jo numatyto atstovo nėra 
VLIK’as paskyrė prie vaka-'.huvę padaryta.
rinės Vokietijos vyi-iausybėsj “VRT (Užsieniu Reikalu Tar- 
delegatą. O p. Lozoraitis!n>'ba> nedelsdama lojaliai pain- 

ffon

Lietuvos sūnūs, kurie di
džiuojasi savo tautos didvy-

tas, begėdiškai skleidžiamą .mažintas kviečiais apsėtas
melą, žiaurumus, deportaci
jas ir vietinių žmonių fizini 
naikinimą, kad tokiu būdu 
paruošus vietų tų kraštų ko- ir 
lonizacijai mongolais ir ru
sais. Vienu žodžiu sakant 
—stengiausi pateikti jaunie-

zemes plotas. Farmeriai 
buvo priversti mažinti apsė
tos žemės plotą. Jie patys

mano, kad tai buvusi jo tei-Ponnavo visus diplomatinius at
stovus ir kitus mūsų laisvinimo;ė (ar pareiga?) ta pada-, . . x _ .

* j - (veiksnius apie ios padarytuosiusryti. Bet jis to nepadare.L . ... ... :
o delegatą paskyrė VI TK’as.Į^jįų

Dėl tos priežasties visa
Kaip iš kompetentingu 
patirta, p. Lozoraitis, 

reaguodamas i tai. pareiškė vo
kiečiu Įstaigoms net du protes
tus. P. Lozoraitis ir neginčija, 
kad jis tai atliko, tik jis juos 

P. Karvelis.įnori vadinti ne protestais, bet 
liepos 13 d.|pftdėties nušvietimu, kaip kad 

‘jis Anglijoj yra pažymėjęs per 
diskusijas ir kaip yra paskelb
ta ir jo nusistatymams atsto 
vauiančioj spaudoj.

“Nežiūrint šių p. Lozoraičio 
bendram lietuviškam reikalui 
aiškiai žalingų žygių, diploma
tinių santykių atnaujinimas ir 
Vliko Delegato Įsitvirtinimas 
yra eigoje ir vyksta mums pa

slankia linkme.”

to. kas turi teisę dabartiniu me-j K Dr- Kalvelio aiškini- 
tu šiuos Lietuvos Respublikos:1^11? atrodo, kad Šefas pra- 
kompetenciioje esančius aktu.sįtniegojo progą paskirti Lie- 
atlikti. . . .

tautininkų ir “rezistencinin- 
kų” spauda dabar verkia ir 
pyksta. Tuo klausimu pasi
skelbė ir Dr
Jis “Drauge” 
rašo:
“. . . Ponas Lozoraitis preten
duoja. kad tik jis vienas turi 
teise skirti Lietuvos atstovus 
svetimose valstybėse. Pagal 
Lietuvos Įstatymus atstovų sky
rimas priklauso Lietuvos Res
publikos Prezidento kompeten
cijai. Tuo būdu pasireiškęs 
nuomonių ir nusistatymų skir
tumas iš esmės susiveda priel 

kas turi teise dabartiniu me-j

ituvos Respublikos atstovą

riška praeitimi. Iš tos pra-js.ieP?s ^a*svos Amerikos pi- 
eities, apdainuotos “Daina-ibeoiam5 ^lkr^ 11,80 komunis 

šalies padavimuose,” to lr jam parsidavusių niekvos
“Šarūne,” dramoje “Skir
gaila” ir kituose mano kūri
niuose, jie semia jėgas to
limesnei kovai už Lietuvos 
laisvę ir teneabejoja, kaip 
neabejoju aš. kad Lietuva 
atgaus laisvę kaip ją atgavo 
po pirmojo pasaulinio karo.

Likimo priverstas apleis
ti savo kraštą, kaip ir dau

sų veidą.
Dirbdamas Pennsylvani- 

jos Universitete, neišleisda
vau iš rankų ir plunksnos.

QQ0 J1? pirmininko vietos ar ne. 
’ Daugeliui republikonų sena

torių toks pasisakymas bus
is 25,000,p. r . ....

vvriausvbė P3^11^1 republikonų sena-
draudimo kom- ,nemalonus, nes jie nenori 

viešai būti nei su McCarthy, 
nei prieš McCarthy.

Šen. Wm. Knouland iš 
Kalifornijos jau sugalvojo 
ir būdą, kaip senatoriaus 

pasiūlymą apeiti

siūlė skirti 
panijų nuostoliams padeng
ti? Jei ir prileisti, kad 
draudimo organizacijos iš.. nubalsavo mažinti pašė- . , . . , , . ,

lių plotą, kad valdžia palai-j^ 'ynausybes pašalpų kiek
kytų kviečių kainas, kaip j*" ......................... ■
jas palaikė seniau. i2,057,221,000); cuk r i n i ųiFlanders

Kiti javai, palyginus su’nendrių—13,019,000 tonų!ar “palaidoti” kokioj nors
ipernai metais, šiemet duoda'(pernai 12,084,000); apy- komisijoj, 
toki derlių: rugių laukiama nių—43,475,000 svarų (per- Ypač nenoriai žiūri į 
23,102,000 bušelių (pernai nai 41,803,0000). Flanders rezoliucijos balsa-
17,998,000 bušelių); linų! Tokius skaičius paduoda vimą tie senatoriai, kurie 
sėmenų—50,359,000 bušelių žemės ūkio departamentas.
(pernai 36,813,000 buše-]Iš jų matosi, kad derlius

. . lių); ryžių—60,159.000 šim-šiais metais duos daug per-
Pinnoje eilėje tenka pami- tasvarių maišų (pernai 52,-teklių, kuriuos reikės arba 
nėti mano tikslus aprašy- 529,000); avižų — 1,154,-jparduoti Į užsienius, arba
mas Įvykių susijusių su pir
ma bolševikų Lietuvos oku
pacija, tų Įvykių, kurių bu
vau liudininku. Tų aprašy-

gelis kitų, kuriems gręsė.1111! dalis buvo atspausdinta 
neišvengiamas ištrėmimas laikraščiuose, visumoje gi 

pateikti nepriklausomos' 
Lietuvos atstovybei Wash- 
ingtone ir, be abejo, ten iš
dėstyti faktai yra naudoja
mi kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą.

Amerikoje esu čia para
šęs apysakų, iš kurių “Pa
gundoje” vaizduojama, kaip 
ir kokiu būdu Maskvos ko
munistai patraukia savo pu-

kančioms ir mirčiai tolimuo
se Sibiro kraštuose, buvau 
pakviestas laikyti paskaitas 
iš lietuviu, lenku ir rusu li- 
teratūių istorijos į vieną di
džiausių šiaurės Amerikos 
univeiritetų — Pennsylvani- 
jos Universitetą Fhiladel- 
phijoje. Šiame universitete 
profesoriaudamas, variau 
kūrybinį barą, kaip jį va

674,000 bušelių (pernaiįkrauti Į sandėlius krašto vi- 
1,216,416,000); miežių—;duje. O tie sandėliai jau ir 

taip perpildyti ir surasti 
naujos vietos naujiems pro
duktams nėra lengva.

Nesenai kongresas leido 
vyriausybei išvežti Į užsie
nius už vien bilioną doleriij 
visokių produktų. DalĮ tų 
produktų vjTiausybė gali 
parduoti pigesnėmis kaino
mis, o kitą dalį gali ir pa
dovanoti kitiems kraštams, 
kurie dėl kokių nors prie
žasčių trūksta maisto.

—F. V.

372,519,000 bušelių (pernai1 
241,015,000).

Šieno derlius šiemet duo
da 107,494,000 tonų (per
nai 105,300,000; sausų pu
pų—18,690,000 šimtasvarių 
maišų (pernai 18,114,000); 
žirnių—3,793,000 šimtasva
rių maišų (pernai — 3,350,- 
000); bulvių—345,622,000 
bušelių (pernai 373,711,- 
000); saldžiųjų bulvių— 
32,669,000 bušelių (pernai 
33,974,000); tabako — 2,- 
021,923,000 svarų (pernai

siais metais turi stoti prieš 
balsuotojus perrinkimui. Jei 
jie nepasmerkia McCarthy 
—balsuotojai juos gali pa
skaityti mccarthyniais, jei 
jie ji smerkia—dešinieji re
publikonai jiems gali ne
duoti savo balsų. Ir vie
naip bloga ir kitaip nepa
togu. . . .

Tikra bėda žmonėms, ku
rie nežino, ar šen. McCar
thy jiems ir asmeniškai ir 
kaipo partijai yra naudin
gas ar kenksmingas.

—J. D.

Pirkdami lietuviška* kny- 
ir laikraščius statysime 

geriausį paminklą mūsų 
knygnešiams.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

KO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

Birželio pabaigoje ir lie- kad visi atsisakė nuo tų my- 
pos pradžioje VVoreesterio limųjų arų. . . . 
lietuvių gyvenime Įvyko po-Į Na, o dar vis randasi 
ra tragedijų. Birželio pa-'lietuviškų apuokų, kurie ti- 
baigoje 20 metų jaunuolis’ki, kad Lietuva “laisva.” 
Antanas Adomaitis, vykda-
mas iš Springfieldo kolegi- Woreesterio Lietuvių Pi-
jos atostogoms, prie Spen- liečiu Klubas suteikė dviem 
cer, Mass., kapinyno užsisu-lvietos gabiem lietuviukam' 
kime trenkė visu smarku- stipendijas lankyti aukštąją! 
mu Į medi ir vietoje užsi-j mokyklą—Robertui Vierai-

liko čiui ir Petrui Antanavičiui. 
R. Vieraitis įstos Į Worces- 
ter Polyteehnic Institute, o 
P. Antanavičius Į Holy 
Cross College.

Lietuvių Piliečių Klubo 
komitetą ištirti moksleivių 

, . .. ... ^gabumus sudaro klubo pir-
laimėje Kalifornijoj, lėktų- minįnkas Vytautas Berno- 
vui atsimušus į kalną. Tai tas> g boligas Dl, Antanas 
buvo gabus 25 metų vaiki- Karpavii.ius> Dr. j. Karpa- 
nas, ne kartą yra linksmi- John K. Chiunis, V.
nęs vietos lietuvius per vie- Mathus-Matiošaitis. 
tos radijo stoti savo gražiu _ .__
baritono balsu. Juozas Že-( vietos lietuvaitė daini- 
maitis buvo baigęs vietos ninkž Lillian Mickeviėiūtė

mušė. Iš automobilio 
tik laužas.

Antano ir Anelės Ado
maičių buvo vienintelis sū
nus.

Liepos pradžioje lakūnas 
leitenantas Juozas Žemai
tis žuvo karo lėktuvo ne-:

VAIZDAS Iš GUBERNATORIŲ SUVAŽIAVIMO

t’ a.

Amerikos gubernatorių su
važiavimas vyko B o I t o n 
Landing. N. Y. Vaizde ma
tytis gub. H. E. Talmadgc 
iš Georgia (kairėj) su Wis- 
consino gub. W. Kohler. ša
lia South Carolina guberna
torius James F. Bvrr.es.

KAS SKAITO, RAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicago j e
Svarbu Ten Būti jstudijoj iš tikrųjų esąs Chi-

Sekmadienį, liepos 25 kaltfJ.es
|šio miesto ir apylinkių lietu- Į** . Margučio radiją
viai turės Lietuvių Diena, ,Bet, PIrm negu '.Ma,fuf?8, 
kurios programa įvyks Riv-le,do tam “s™"““ 
erview Parke. Tai pusiau’ ‘ Per ,Tav.° ,ad'«’ ,tal 
valdiškas parengimas. Tą',Drau«aal,. Jam bu'o lei- 
dieną lietuviams gros kari-Į kalbėt, savo paiengime.
nis orkestras, kalbėtojai bus’ka? .,s to, V*1"3’ ta“;
iš Amerikos karo vadovy-įkad kas leistina Draugu. 
Dės. Bus ir lietuvių kalbė- *?', "el«ls“na Margučiu, 
tojų ir lietuvių choras. At- *
silankiusi publika išgirs 
apie civilinės apsaugos bū
dus ir priemones. Visoms 
tautoms valdžia suteikia 
progą suruošti savo dienas

dar geriau sakant: 
puodas katalą vanoja, o 
abudu suodini.
Aukštas Kraujo Spaudimas

Kai dabar nelauktai pra-
. . _ . . sidėjo lietuviu viršūnėse

bvarbu, kad Lietuvių Die-,smarkios kautynėS, tai be 
nos pi oga kuo daugiausia abejonės viso pasaulio lie- 
hetuvių suvažiuotų į Rivei- tuvių tarpe pasireiškė nepa- 
view Parką, bangoj mo- prastas> nct pavojingas.Tll *S 1 1 1 •• TLT •• norisi už galvos stvertis. . .. . *.*6rL.. prastas, net pavojingas,r hii&delphiios Naujienos jau daviau arauk« išiaXTnera’ V1S‘ !e,dziami,kraujo spaudimas. aiCa.s ssssmmvs^ujvv straipsnio “Lietuvos likimo!*Ra1' (gos lietuvių tarpe tas krau-

klausimu.” Ponas redakto-'Laukiam ir Nesulaukiam !jo spaudimas be abejonės
Kolonija Be Spaudos

Philadelphijoj lietuvių viams sueiti į “diskucijas, Rūmų kontestas baigėsi ge

liau Įstojo Į oro jėgas. Lie- į'į tarnam uzfko^festivalvie Bostone ar Clevelande. Jų Gustysįs^ist^n^°^1^ surasta išeitis viduriniu ke- tų vis nesulaukiame. Už stotj®» -vr • j i
pos 5 d. iš šv. Kazimiero g Ho 18* d Worcester ILčia Priskaitoma £al tiek Pat> ^tuka tai ^./.bu » 1 svies»a a^-’^^M’gerinusi^ pareiškimus .^Jy?

nuvežtus i ... • it-... ___ j . kaii) Brooklvne. Bet su ki-

.korektūros klaidos toje kai- i-į^ mano> kad reikia lietu-Į Nors Lietuvių Prekybos 
ių boJe -vra Pnzi^'imos; 14 viams sueiti Į “diskucijas,” Rūmų kontestas baigėsi ge-

' didesnis, negu bet kur ki
tur. Juk čia du lietuviški

šv. Kryžiaus Kolegiją, vė- “įį*,“ dalyvauti' vietos?13 kur ka®JaaPaa. “gu !r. Lietuvai “bus gūžės 15 d., bet jo rezulta-“dR°
‘Margutis,” kurie to-

bažnyčios buvo nuvežtas į donHnm kaiP Brooklyne- Bet su ki-/^L“^’ nė.\lenas biz: šitokia nesąmonė reiškia, tuvių biznio ir lietuvių vers-vay/a-. . Nuomonių apie tai
šv. Jono kapines. Idžiauaiasi šia lietiivaite tonli.s. liet.uvil’ . ko*o“y°mte,"“" h“"8 ’LSlT,1? “S'1.™0 ir rėmimo klau-

120 automobilių lydėjo kaj
pasižymėjusį, jauną, vietos 
lietuviu mvlima vaikiną.
........ , . in Vį‘,"nnin jos lietuviai pasireiškia Pn/"ą anguanaij štai kita p. J. Gusčio is- asmenų. Dovanu paskirsty-. - .
Šeši karininkai su kapito-.Dauzvardzio žmona Ponia j vairiuose mūsų Uutos d-rašyti ir paskui ateiti pas mintis: Puertorikiečiai tero-‘mo nesulaukiame. Niekas sia\ AmenkoJ v,en-vbei uz' 

.Hnr.« skelbimų prasyti. (ristai šaudė atstovų rūmų'ne«aiį prikišti L. P. Rū-I^roztas didelis smūgis. Gir-
disi balsų apie tai, kad gali 

formalaus šan
su šefis-

žvmaus biZnic-'k«kolony’J- . "t£S“£** PuertorikiefiS ^kenkia Jų “organizacijai. gu ’ ta^foTnusto^lait-
riaus Igno Pigagos sūnus! ?!a"° išmanymu taip yra sa, p. Vidikausko eilės, arsak°- • iParapijonų Pa,labo, rSčiu^ TkaUyU tuos
Jonas Piirae-a kandidatuoia to<^e ’ kaC mes netulime cia jos rašomos lenkiškai ar “Dabar klausimas, kaip toly v . . . ■■ ■■ I . . ~ . . ’ -

• istovus. Vietos: viet0^e lietuviško laikraščio. lietuviškai, yra tokios pat stovi I to lietuviški naci ma , Baiiiav —— ——. czaviltavnizv rvi o 11J tiri no
urėtu paremti įLietuvili dau£> bet laikraš-( vertės. Bet aš kalbu ne apie Mstai • Jie taiP kožna meta.ap’e ’k,

’ čio nėra nuo pat tų laikų, poezija o avie lenku kalba. Vasario 16-°s minėjime skaito gramas, tai daugelis atsako,Jis kitos puses yra tokių, ku-
__ ‘kada “Kova” sustojo ėjusi. / Bet dievulėliau kai na-žmonėrns stvetainėse invokaci- jog jų neklausą. O yra ir.rie tuos straipsnius godžiai

. . žinoma H:ni<roii« nhilu- --- • ’ v * --i * / 1 -i - jas, sako ugningas kalbas, pyš- tokiu, kurie sako: “Klausy-.seka ir kurie ypač dėl to
Parvykę iš seimų dclega- .1 ’ ijetavju skaito-'Url v >e utis ą o ai kjna rezoliucijas Washingtono'ti ‘Draugo’’ radijo progra-klauso “Margučio” radijo

tai gauna pipirų Ma kai :S“E?.«•.•*»?* Į? ^ponams, renka B žmoni, pini-'mn vra tikla „akūtn " programų, kad išgirdus, kas

nu priešakyje, visi jaunučiai Rauktytė-Daužvardienė ato-™Į,jucs 
izv lznkrervc L-oi-z-to 5v stnomiin Wnree<kterv nflssM-. UOSe ir pasteoes me, atl

Vietos
sus; verke tėvai, sesute 
Mary Ann, broliukai lt. la
kūnas laivyne Robertas Že
maitis ir mažas Tamukas.

Tai buvusio vargonininko 
Juozo ir Marijonos Gintdū- 
tės Žemaičių sūnus. Praei
tą metą Juozas Žemaitis bu
vo suparaližuotas ir neteko 
atminties, negalima jo vie
no išleisti niekur. Taigi, jis 
yra ne tik be darbo, bet ir 
sveikatos neturi, o dabar 
neteko savo mylimo sūnaus. 
Tai tikra tragedija. Mūsų 
didžiausia užuojauta Žemai 
čių šeimai.

Liepos 8 d. gautas laiškas 
iš Lietuvos, nuo Punios. 
Krasos ženklelis rusiškas, 
cenzūra rusiška. Tame laiš
ke sakoma: “Tiek daug bū
tų galima prirašyti visokių 
jumis stebinančių dalykų. 
Tačiau tokis laiškas iš mūsų

___ Z .i valstijos atstov 
lietuviai turėtų 
balsuoti už lietuvį.

, . . . , - . , ,kina rezoliucijas Washingtono. ti
tai gauna pipirų nuo Kai KU-jĮ-Yr"-’--^ ffau"a^Us iš kf- v-° • Sky’?U’v?3-1 stebie81’ ku' ponams, renka iš žmonių pini !mu yra tikra pakūta.
riu kritikų: kam bendimo-| aikiasciu.s’ gaunamusjs ki-kioj mokykloj p. J. Gustys gūS. . . . Jie tais pinigais varo! ‘ ?
menė nesutverta, kam po-Į^ kolonijų. Ateina čia ne-mokėsi lietuviško rašto, ar, jodąja propaganda, kad inpai- • Puodas Katilą Vanoja .. .
piera nesudeginta, kodėl;J"aza\ ir • ir,teis5ngiau pasakius, kodėl nioti Dėde Šamą i saužudinga I “Drauge” (liepos 3 d.)

bus pasakvta tų ginčų rei
kaluose. Ne naujiena iš
girsti ir apie sugedimą as-

po-jk* ko!oniX Ateir}a.cia n^‘mokėsi lietuviško rašto, ar, jodąją propagandą, kad inpai--Puodas
..vo»v«vfe»1Ma, “Ydėl'^auiienu” ir katalikai sa-'t"iS1tn^iaU’f Pa^ak*1US’ ,ko<lė] ,Dė<Į® Samą ’ 1 “Drauge « «•/girsu ir apie sugerumą as-

redaktorius neišvytas Jstn^i oU i trasto/,sa\.n??\mok.e ^n; kar* nu° tkuno .".buvo rašyta apie asmenį, meniškų <^1™, kai vieni
pipirui auga, ir taip toiiąu. ne^^t^karoj^ už vien? pusę, 0 kiti

J. Krasinskas. čia skaitoma daug mažiau,'vaisius iš straipsnio “Lietu-
DIRBTUVĖS SPROGIME negu ,kitose koloni- vos likimo klausimu

no Alioki«,«'jose, kur yra leidžiami vie-l ŽUV° 22^ ŽMONIŲ lQjv;aS5;a; • Po «kr,J “Reikalingi draugiški

Chestertown, Md., mies
te pereitą penktadienį vie-

pasi-tiniai laikraščiai. Po Ko-L tL... . ,. . ..„ , ». .... įkalbėjimai arba diskuc’.jos, kadvos laiku čia nemažai skai-, .. , , . . .. ...- surasti būda ir geriausia išeiti

Įmetu kalbėjęs per nacių ra-Ju£ kjtą
Lietuviais “nacionalistais” diją Weichsel. Girdi, da-j šitame ka]bų sumišime^

tas redaktorius vadina lietu- bar tam pačiam asmeniui(Babylone_ -“Naujienos” aiš-
vius, kurie remia Amerikos “Margutis sudarė progą. kinų<ria pąrašo. “Naujienų” 
Lietuviu Tarybą, ir tas niekinti Miką. įpasirfrilffbji linija geriaųsji.

Kodėl to asmens neįvar-j|^as norį žinoti, kur tiesa, 
dinti? Kai nusikaltėlis nė- teskaito “Naujienas.”

žmogus drįsta plepėti, kad
tytojų buvo gavusi, Laisvė jjjetuvos žmonių gero viai. ir.“Chicagos Tarybininkai pu-

;osnoje amunicijos ir šaudme-jir dabar dar to bolševikiško t tuomi pačiu įšS;riš ir LietuvosĮge milijono jau prašvilpė iria įvardytas, tai daroma 
nu dirbtuvėje įvyko sprogi-daikiascio čia paieina ne-likimo klausimas. . . . Mes isĮniekn npnahndavnin ii- np-*gpėlįojimų ir šešėlis meta

mas ant įvairių asmenų.
Teiraujantis informuotų 

Įnaujakūr

ėję įvyko sprogi 
mas, kuris pasikartojo per 
pusantros valandos. Špro
gimė žuvo 13 darbininkų, o 

neišeitų ir pas jumis neatei-Įapie 50 žmonių buvo sužeis-

mažai, kas lietuviškam dar
bui yra gryniausias nuosto
lis.

Tiesa, aš kiek suklydau, išeitis viduriniu keliu j šviesia
ateiti.“

Mes ‘šinieko neoabudavojo, ir ne
anksto norime spėti, kad to-' 
kiuosia draugįškuosia pasikal
bėjimuose bus tikrai surasta

tų.” Rašytojas tik sugrįžęs 
iš rusų kariuomenės. Rašo, 
kad mūsų krašte gyvena vi
si jau kolchoze. Sako, bu
vo palikę ūkininkams po 40 
arų žemės, tačiau mokes
čiais buvo tokiais apdėta, toks didelis.

Sėkmingi Piknikai
Kad laikraščiai sudaro 

sau uolių sekėjų ir rėmėjų, 
tai senai žinoma tiesa. Da
bar jau aišku, kad tą pada
ro ir radijo valandų vedė
jai. Šiemet Chicagoj jau 
turėjo savo piknikus radijo 
valandų vedėjai—šaltimie- 
ras ir Sophie Barčus. Abu

mano budavoti ir pinigu jau 
nesą.”

Vadinasi, pinigai “pra-lnaujakurių neteko sužinoti 
švilpti” ir nieko nepabuda-įapie tokį Chicagoį esantį 
vota, tai pagal J. Gusčio asmenį, kuris būtų kalbėjęsPhiladelphija turi lietuviš

ką laikraštį. Bet tas laik
raštis yra nepaprastas vi
sais atžvilgiais. Tai ne lie

ta. Apie sprogimo vietą vi
suose namuose langai išby
rėjo. Dirbtuvėje sprogimas 
įvyko darbo metu, kada 275
darbininkai joje dirbo. Del-jtuviskas laikraštis, bet tri-
to ir aukų skaičius buvo kalbis jovalas.

Vardą tas laikraštis turi 
“Lietuvių Naujienos,” nors 
naujienų jis nepaduoda. Jis 
išeina kaitą per mėnesį, o 
kartais, kai spaustuvė turi

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorius 1955 Metams

Čia keliose eilutėse yra 
padarytos astuonios rašybos 
klaidos, kurių nepadarytų 
bet koks mokyklą uostęs 
mažas berniukas, bet kurias 
redaktorius daro ir neraus
ta. Lietuviškai jis rašo bet 
kaip ir kodėl jis turėtų mo
kytis rašyti, jei lietuviai ir 
jovalą gali skaityti? Jei jis

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. Į ,

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

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

kitokio darbo, tai neišeina įdėtų tokia neraštinga kalba 
po du mėnesius ir niekas rašinius anglų kalboje arba
net nepajunta, kad mes “pa
likome be spaudos.” To 
laikraščio leidėjas yra p. J. 
Gustys, jis ir redaktorius, ir 
savininkas, ir viskas.

Apie tą laikraštį velta 
pakalbėti, nes iš jo dvelkia 
mūsų Philadelphijos nesusi 
tupėjusi dvasia ir atsiliki 
mas.

“Lietuvių Naujienos” iš
eina jau 16 metų. Jos spaus
dinamos net trijomis kalbo
mis: lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. To laikraščio 
angliška kalba yra paken 
čiama, bent prieš rašybą

“logiką” ir išeina taip, kad 
lietuviai, Amerikos Lietuvių 
Tarybos šalininkai, yra to
kie pat žmonės, kaip tie 
Puertoriko teroristai.

Dar vienas pavyzdėlis iš 
“Lietuvių Naujienų” politi
kos. J. Gustys atpasakoja 
straipsnelyje “Kapitalistas 
už taiką ir žmoniškumą” ką 
siūlo Henry Wallace ir pas
kui daro tokias išvadas:

"Reiškia, kapitalistas WaHact 
yra šimtą kartų protingesnis ir 
sąžiningesnis už lietuviškus na-

per Weichsel. Teko girdėti 
tik apie vieną kitą lietuvį, 
kurie šiaip jau dirbo toje 
įstaigoje, bet neteko išgirsti
apie tokį, kuris būtų kalbė-į piknikai sutraukė gausias
jęs. Sako, kad vienas tokių minias žmonių.
šiaip jau dirbusių Weichsel “Keleivio” Skaitytojas.

lenkų kalboje, tas būtų jam 
grynas biznio nuostolis, nes 
atbaidytų žmones, kurie tas 
kalbas nors šiek tiek moka, 
bet savo gimtąją kalbą dar-jc»onalistus, kurie renka iš lie-
kyti redaktorius nebijo, nes 
niekas jam nepasako, kad 
neštųsi su savo popierių iš 
namų lauk. . . .

“L. N.” “Politika”
Pasakius apie lietuvių 

kalbos ir rašybos darkymą 
tenka pasakyti kelis žodžiu? 
ir apie “Lietuvių Naujienų
politiką. “Politiką” tas 
laikraštis turi, bet ir dėl jos,

nieko negalima sakyti ir net kaip ir dėl lietuvių kalbos,

tuvių pinigus ir siunčia Tary 
bom; kad jos sietu genocidus 
naujiems karams ir inpainiotų 
Dėde Sama in saužudinga AtO- 

Įminį karą.”
Iš tos ištraukos aišku yra, 

kad p. J. Gustys apie poli
tiką tiek pat tenusimano, 
kaip ir apie lietuvišką rašy- 

” bą. Tai vot su tokia “spau
da” mes ir esame be spau 
dos.

Philos Jonas.

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 
dart», arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

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

Bvrr.es
kaltfJ.es
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Vincas Krėvė - Rašytojas 
Ir Žmogus

(Mirusiam pagerbti)

Liūdna ir klaiku, kad mū
sų didieji žmonės turi at
gulti po svetimų kraštų ve
lėna. Prancūzijoj palaido-

STASYS SANTVARAS
laikai, kad daugumas besi
mokinančių jaunuolių, ne
norėdami skirtis su Lietuva, 
pasukdavo kunigystės keliu. 
Tačiau po dviejų mokslo

s| žurnalą “Skaitymus.” į 
1922 metais, įsteigus Kauno’ 
Universitetą (1930 metais 
gavusį Vytauto Didžiojo 
Universiteto vardą), Vincas 
Krėvė-Mickevičius buvo hu- 
manitarinių mokslų fakul-) 
teto profesorius ir ilgametis’ 
to fakulteto dekanas. Uni
versitete dėstė literatūros 
įvadą ir slavų literatūras. 
Šimtai Lietuvos jaunimo 
yra pasisėmę iš jo mokslo 
žinių ir pajutę jo tėvišką 
globą. Be to, Vincas Krėvėjom poetą Jurgį Baltrušaitį ---------

ir rašytoją' Jurgį Savickį,'metų Vincui Krėvei-Micke- buvo pirmasis Lietuvos 
Vokietijoj Vilkutaitį-Ketur-'vičiui buvo patarta iš semi-* Mokslų Akademijos pirmi- 
akį, Kruminą ir Vydūną, o narijos išstoti. Tai atsitiko ninkas. Kaip
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galima ik lutą pakinkyti

l ietu Afrikos farmerys pasikinkė liūtą į vežimą ir va
žiuoja sau. Ikt važiuoja ne kaip koks ponas, o labai at
sargiai. kad kartais liūtas nesustreikuotu ir negriebtu ve
žiką už kalnieriaus.

visuomeni-
dabar liepos 7 d. Philadel-1902 metais. Tą vasarą mnKas jis nusipelnė mūsų 
phijos, Pa., priemiestyje Vincas Krėvė nebegrįžo į pagarbos, nes, jam esanti 
mirė prof. Vincas Krėvė- savo tėviškę, bet nuvažiavo Šaulių Sąjungos pirmininku,!
Mickevičius. Tie, kurie vi-į Marcinkonis pas kun. J. sukilimu prie Lietuvos buvo Į 
sa širdimi dirbo Lietuvai, Šoblickį. Lenkiškame ben- prijungtas Klaipėdos kraš-' 
kurie nešė jos vardą į pa- drabutyje ir seminarijoj las- be “Skaitymų, jis re-
saulį, kurie kūrė jos mokslą Vincas Krėvė jau buvo ge-j daga vo dar šiuos mokslo yįncas Krėvė-Mickevičius, yra 
ir meną, ugdė lietuvių tau-rokai aplenkėjęs. Atosto-žurnalus: “Tauta ir Žodis,”jRaį Ras Lietuvoje sakyda-gas,

llorh-ii ’ “Hii_ _ .tos kultūrą—šiandien ir ke-gos Marcinkonyse pas kun J “Tautosakos Darbai,” “Hu-VQ Rad 
pėdų savo kapo duobei J. Šoblickį atgaivino jo lie- manitannių Mokslų Fakul- >• ’ -

‘ Kun. šoblickis bu-Heto Darbai” ir kt.
1940 metais, bolševikams §arūnas

Vincas v. a.’.a , . cas Rieve, lai-

liu
negali gauti Lietuvos žemė-tuvybę.

Liks jų darbai, gyvens vo susipratęs lietuvis, o tą'

originalus, savaimin- 
sunkiai išverčiamas į 

jo sukurtasis veik- svetimas kalbas ir vargu 
neramios dvasios-greitai bus mūsuose pra- 

Dainavos šalies kunigaikštis,lenktas. Realistinėje savo
tai

—Ant amžių, Maike! jdieviams dabar bus jau sun- 
—Kas “ant amžių”? Įkiau svietą balamutyt.*
—Viskas, Maike; viskas —Ne bedieviams, tėve,

yra amžina ant šio svieto. Ibet kunigėliams bus sunku 
—Tu, tėve, tur būt jau šitą dalyką išaiškint. Jie vis 

“gyvatinės” ragavai? Įsakydavo, kad dūšiai išėjus,
—Ne tavo biznis, ką aš kūnas numiršta. Bet šitas 

ragavau. Tu tik klausyk,‘eksperimentas su vištos šir-’ 
ką aš šneku. Idimi parodo, kad taip nėra.!

yra pats Vin- kūryboje Vincas Krėvė var- 
Deja, kaip žmo-’tojo kasdieninę žmonių kal

bą, žinoma, ir čia neveng
damas dzūkiškumų. Apie 
Vinco Krėvės sukurtus cha
rakterius mūsų literatūros

je. . „.
ir jie tautos istorijon įrašy-!vasarą į Marcinkonis lietu- okupavus Lietuvą,
ti, bet už ką buvo atimta jų vių kalbos studijuoti buvo Kreve-Mickevicius kuri mi- kaip di(H asmenybė jis 
laisvė ir apkaitinti paskuti-'atvykęs Kazanės ūniversite-k4 1 aleckio vyriausybėje nuo mQSU atsiskyrė. Tačiau 
nieji gyvenimo metai? Mū-’to profesorius žinomas mok-! buv° užsienio re^a^ mi" rašvtojas Vincas Krėvė 

neapsako-'slininkas Aleksandro vas. 'nisteris ir, berods, ministe- b-fa
'Marcinkonyse V. Krėvė su-

prof. jas.
ir suatėjO Kčiip hcmivu, pauiu- . ’ratūra” taip rašo: “Jo (Vin-

klieriku L. Gira, vėliau ži-tas. Nuvykęs j Maskvą ir Vinco Krėvės rastų yra is- co Krėvės) vaizduojami 
nomu mūsu poetu. (pasikalbėjimuose su Molo- spausdinta keliolika tomų. žmonės individualistai

Brandos atestato egzami-l0VH ir S?linu P3^8 bol-Štai jo veikalų vardai: Šute- ,avvje ^sidarę neramios; 
nūs Vincas Krėvė-Mickevi-^Vlk4 užmačias, nesvyruo- mos-pasakos ir dainos, ieškančl0s (lvasios, savo 
čius išlaikė 1904 metais prie damas nors grąsomas nors Šiaudinėj pastogėj-dvi ai,y- veiksmuose vadovaujasi 
Kazanės gimnazijos ir tų ir Budinamas is Paleckio sakų knygos Šarūnas- jausmu ir intuicija> o ne 
pačių metų rudenį įstojo į v>liausybes pasitraukė. avie jų tomų dramos veika- protu, ne apskaičiavimu. Jų 
Kijevo universitetą, kur. Antrą kaitą bolševikams las, Skirgaila diamos vei-.veiksmas yra gaivališkas, 
pradėjo studijuoti filologi- okupuojant Lietuvą, Vincas kalas, Likimo keliai—dvie- vajtjomas lipniu aistru. Jų 
ją ir literatūrą. 1905 me? Krėvė-Mickevičius su dau- ~™stenja,D3in3VO;sĮsielose jaučlamas dvilypu_

su skausmas yra 
mas, mūsų nerimas neapre . 
piamas, kaip žvėries darbas sipažino ne tik su 
yra ta iš Maskvos į Lietuvą Aleksandrovu, bet 
atnešta neteisybė.

MIRĖ RAŠYTOJAS

Jo
te-

kūrvbiniaiI . .... . UvfH 2TVVHS. W AUl > UllHUlI* U1K.V
no pirmininko pa\aduoto- (]alĮ)aį į,Us to| gyVj į0[ |,uf'istoiikas Pianas Naujokaiti: 
jas. Bet jis , tą vyriausybę ,ietuvj Uuu Įsav0 vejkale ..Lietuviu Litc

kaip lietuvis patno-

—Aš galiu klausyt, tėve, Jis parodo, kad galima pa- 
bet nekalbėk nieku. Įimti vieną kūno dali, duoti:

—Sei, vaike, jeigu aš kai- jai tinkamo maisto, ir ji gy-J 
bu apie amžinus daiktus, Įvens, nors likęs kūnas bus 
tai nėra baikos. jau nebegyvas. |

—Bet jeigu tėvas giliau šį! —Maike, tu čia apsukaij 
klausimą pastudijuotum, tai man galvą. Taigi aš paša-’ 
suprastum, kad mūsų pašau-! Rysiu tau gudbai ir eisiu' 
ly nieko amžino nėra ir ne- pas Zacirką. Jis prašė, kad' 
gali būt. nueičiau pas jį už baro pa-*

—Ju rong, Maike. Aš ga- stovėt, ba jo bartenderis ap- 
liu tau parodyt, kad amžinųjsirgo. Matai, Zacirka lie- 
daiktų visada buvo, yra ir
bus. Y’isų pirma buvo am
žinas žydas; paskui atsira
do amžinos mišios: 
liau buvo išrastas 
rožančius; o dabar 
rašo, kad vienas 
prapesorius padarė 

Sako.

pė jam feisą nusipraust; 
taigi, kaip tik nusiprausė, 
tai ir pagavo amoniją.

vištos širdį, 
gyvą vištą, 
i snapsą ir 
kaip žuvis
Maike. vištos 
be vištos: ir

ity
—Gali eit, tėve. 
-im kitasvk.

ŠUO GAVO MEDALI

dar vė- 
amžinas 
gazietos 
mokytas 
amžiną 
papiovė

įdėjo jos širdį 
ji laikosi gyva, 
vandeny. Jes. 

širdis gyvena 
gali būt, kad

gyvens amžinai.
—Ne. tėve, amžinai negy

vens. Eet kad ir pagyventų 
keletą metų. tai visgi aš ne
matau. kodėl tėvas turėtum 
iš to džiaugtis. Juk ne tė
vo širdis šnapse maudosi.

—Tu nežinai. Maike, ko
kia man iš to patieka.

džiaugs-— Tėve, sakyk 
mas, ne “patieka.”

—Olrait, Maike, aš turiu 
iš to didelį džiaugsmą.

—Bet kodėl?
—Todėl, Maike, kad šito 

prapesoriaus išradimas su
muša bedievių mokslą. Jie 
vis sakydavo, kad žmogus 
neturi nesmertelnos dūšios, 
1 a po smerties niekas negali 
gyvent. O dabar matom, 
kad višta senai paplauta, o 
jos širdis dar gyva. Tas 
parodo, vaike, kad ir mano 
dūšia galės būt gyva, kai aš 
numirsiu.

—Bet dūšia, tėve, ne vis 
tos širdis. I snapsą jos ne- 
imerksi.

—Dac rait, Maike; čia tu 
1 asakei teisybę. ... Aš apie 
tai nepamislinau.

—Reiškia, be reikalo
džiaugiesi.

-Ale

žymiausias lietuviu rašytojas, 
Vincas Krėvė - Mickevičius, 
mirė liepos 7 d. prie Phila- 
dėlphijos. sulaukęs 71 mėty.

tauta,

tais Rusijoi kilo revoliucija.’Sebu lietuvių pasitraukė įsalies senų žmonių pada\i-jmas sjekĮa djdeiju da
Nenorėdamas studijų per-! vakarus. Gyveno Vienoje mai, Rytų pasakos, Kaga-.j R bet gavo Rely- blaš
a___ i rr - - ’n* ilnro^ni ltiilzo I in7O Iv nillS. D/illPill-lS 11* ZP1TIPS i • i i rr> •

Greenvvich Village, New 
Yorke. šiomis dienomis šuo 
už didvyriškumą buvo iš
kilmingai apdovanotas me
daliu. šuo priklausė laivy
no vienam seržantui. Vie
ną dieną jo uošvė ėjo su šu-i 
r. i u Broad way gatve pro 
drabužių krautuvę ir išgirdo 
krautuvėj triukšmą. Žvilg
terėjusi į krautuvę, moteriš
kė pamatė, kad vyriškis 
muša moterį, kuri, kaip vė
liau paaiškėjo, buvo krau
tuvės savininkė. Pasiundy- 
tas šuo šoko ant to vyriškio 

sugriebė jį už rankos.ir
Plėšikas, nesitikėjęs tokio 
antpuolio, išmetė rankoj 
iaikytą revolveri. Šuo lai
kė plėšiką kol atėjo poli
cija.

Atominis Submarinas
Greit Bus Bandomas

Amerikos pirmasis atomi 
nių motorų varomas povan
deninis laivas jau baigia
mas statyti ir greitu laiku 
jis bus bandomas. Laivo 
“Nautillus” įgula jau trys 
metai yra parinkta ir prati 
narna aptarnauti tą nepap
rastą siibmariną.

ANGLIJA

blas—
kenčia. Taip 

žmogaus rv-
per-ir ilgesnį laiką Linze. Ir nius, Dangaus ir žemes su-įRos1

sikėlė pradžioj i Vienos, o'«ia nesikratė darbo—skai-nūs. Be to Vincas Krėvė ’ ;tį
.......................................... ................. ' tautosakos,^ J ^.a. Jie

traukti, Vincas Krėvė
čia nesikratė darbo—skai- nūs. Be to, 

vėliau i Lvovo’’universitetu& tė paskaitas liaudies univer-buvo atsidėję 
1998 metais jis baigė Lvovo'sitete, buvo vėliau jo vardu rinkėjas. Jis yra sūri 
universitetą, gaudamas f j.1 pavadintos gimnazijos di-suredagavęs ir išleidęs 
losofijos daktaro laipsnį.bektorius, redagavo žurnalą tautosakos linkimus: 
Tais pačiais metais Kijevo' “Tėvynėn.” _ 1947 metais navos Klasto liaudies
universitetui jis įteikė diser-A incas Krėvė - Mickevičius nos, Sparnuočiai

daug

jaucia gamtos jėgas, lenkia- 
paieš gamtos didybę ir pa

jų gamtinia- 
yra pateisti-

.si
slaptingumą. 

.. " me tikėjime
1,aud,es nių pradų.". . .... Ir toliau, kal-

taciją apie indoeuropiečiu atvyko į JAV. Seno savo padavimuose, Dzūkų ponu- będamas apie V. Krėvės 
protėvynę ir kilmę, išlaikė bičiulio prof. Senno pade- ges, Lietuviškos patarles n-kūrybą, priduria: “V. Krėvė 

dalinusi egzaminus, gavo magistro damas, gavo darbą Pennsyl- pnezodziai. . , _ \.avo kūryboje yra pasiekęs
Pasima'jmokslo ir meno genijiis kai-laipsnį įr aukso medali Bu- 'anijos Universitete, kur Savo puikioj apysakoj dide]ių iaimJėjįmU 1 jo kū 

jmynams, nors pavergta, su-vo jam pasiūlyta ruoštis skaitė slavų literatūras. Ne- >keidz:us Vincas Kiė\e ,.jnjaj pasižymi ir idėjiniu
skaldyta, karų ir marų nai- profesūrai ir dirbti Kijevo senai iš to universiteto buvo skerdžiaus Lapino likimą turinin„umu; jr vaizduoja-
kinama—niekad nestokojo universitete. Bet Vincas atleistas į pensiją, gyveno sunso su Graimo liepa. Lik
savaimingumo ir kūrybinių Krėvė nesutiko katalikybės Philadelphijos priemiestyje tada, kai lūšianti Grainio ;-
galių. Gal ne visiems, bet keisti į provoslaviją, todėl'Pa® savo žentą ir dukterį liepa, miiriąs ii >a\o metų
mūsų daugumai pažįstami darbo jam teko kitur pasi-1 Moši^kius
šie lietuviškojo rašto kūrė- ieškoti. Po nelengvų pa-!savai^iM
jai: Donelaitis, Simanas stangų jis įsikūrė Baku'išgyveno operaciją, o nepos >x^.CvC išejna gjaunj Hetuviškojo
Daukantas, Valančius, Ba-mieste, kur realinėje gim-j <'b. anksti rytą jo sirdis pa- nebaigsiąs lasyti savo a*-patriotiZmo ribų ir atsi 
ranauskas, Kudirka, Mairo- nazijoje gavo literatūros lūžo- Didžiame gedule jis dziojo, viso gyvenimo vei--
'nis, Vydūnas. Tų didžiųjų mokytojo vietą. Gyvenda-:Palik° ne tik savo žmoną ir kalo “Dangaus ir Žemės Sū- 
mūsų rašytojų tarpe stovi ir mas Baku, tolimoje Juodo-^^4, bet visą lietuvių tau- nūs* Reikia manyti, kad 
Vincas Krėvė, palikęs mums sios jūros pakrantėje, žino-^4- Apie jo mirtį į Lietuvą Krėvė tą savo kūrinį baigė, 
dar nepakankamai aptartą ma, aplankydavo Lietuvą,'P’anesta per “Voice of rašyti, ne*s chicagiskė Iena 
ir įvertintą grožinės litera- iš ten bendradarbiavo ir lie-, America, o didžiausias jau leidžia jo piimąsias dvi 
tūros palikimą. Įtuvių periodinėj spaudoj,'JAV dienraštis The New Galis. Jei nebaigė —bus di-

Garbingasis dzūkas Vin-jau tada pasireikšdamas ork Times” ta proga para-nelis ir nepataisomas nuo- 
cas Krėvė—rašytojas, moks- kaip didelio talento rašyto-aPie J! išsamų straipsnį, stolis mūsų grožinei 
lininkas ir visuomenės vei- jas. Ten gyvendamas Vin- Tas vienas faktas rodo, kad tūlai.
kėjas. Jis buvo didelių ga- cas Krėvė ir savo šeimą su-!^’ncas Krėvė-Mickevičius
bumų. aukštų polėkių, va- kūrė—1913 metais jis vedė buvo žinomas bei vertina-,
lios ir kovos vyras. Tikra šviesią ir kilnią moterį Ma-mas ir toli už Lietuvos ribų.'ir didelės meninės apimties das taptų tikrove—iš jo bus

pavardė — Mickevičius, riją Ona Rpbcka Karakai-’Jei re tos nelaimės, kurios darbai tiek savo turiniu, duodamos stipendijos tiemsjo

personažų gyvumu, ir 
įdomiais psichologiniais mo
mentais, ir formos origina-

:i«s. Pnes keletą nebesuska.tąs skerdz.us La- lumu> ir stiliaU5 iietuvišku-
\mcas Krėvė dar pinas. Ėjo gandas, kad v. Krėvės kūryba jau

> operaciją, o liepos vmcas Kleve gyvensiąs, kol , L- •

greta visuotinės 
kūriniu.”

ir atsistoja 
literatūros

Norėdami geriau Vincą 
Krėvę-Mickevicių pažinti— 
turime skaityti jo raštus, gi
lintis į didįjį jo dvasios pa
likimą. Ir, kas nors kiek

litera- išsigalime, remti Vinco Krė- 
jvės vardo fondą, kuri jo ar- 

Vinco Krėvės literatūrinėjtimieji bičiuliai įsteigė Phi- 
kūryba yra plataus polėkio ladelphijoje. Jei tas fon-

i- tiek savo forma. NelengvaBerods, giminystės ryšių su tę, susilaukė su ja dukters,toKlu vaisiu smagiu uzgnu
Adomu Mickevičium jis ne--jos asmenyje turėjo ištiki-v« Lietuvą, gal Vincas Krė-todėl nekronologimo pobū-lituanistiką 
turėjo, nors su ta pačia mei-'nią palydovę iki paskutinės’v.ė šia.nflien jau būtų Nobe-Įdžio^straipsnyje jo kūrybą 
le ir su tuo pačiu kūrybiniu'gyvenimo valandos. Baku bo litev“...  ............. -
pajėgumu rašė apie Lietuvą mieste Vincas Krėvė gyve- laureatas« . « - ~- ... | tr • *

premijos aptarti. Prie Vinco Krėvės 
[kūrybos nagrinėjimo dar ne

Adomas lenkiškai, o Vincas no iki 1920 metų. Buvo ne' KaiP žmogus, kaip asme- kartą bus grįžtama, dar ne 
lietuviškai. Įtik mokytojas, bet uoliai da- n-vbė Vincas Krėvė buvo kartą ji bus vertinama ir ap-

Vincas Krėvė-Mickevičius iyvavo to miesto kultūrinia- nuoširdus, simpatingas ir tariama—tiek joje yra for- 
gimė 1882 metais spalio 1 f me ir visuomeniniame gyve- Paliaukius. Nors Ameriko- malinio grožio, chaiakterių 
d. Subartonių kaime, Mer-'nime. Je Jis neblogai įsikūrė ir gyvumo bei įvairumo, kūrė-
kinės valsčiuje, Alytaus ap-Į dirbo savo profesijos darbą, jo dvasios ir minties,
skrity. Būdamas’ vaikas,' 1919 metais Vincas Krė-bet vieną kartą man rašė:) Vinco Krėvės kūryba yra 
mokėsi namie ir Merkinės vė-Mi^evičius buvo paskir-“jaučjUOsi kaip tas išrautas dvejopa: romantinė ir rea- 
pradžios mokykloje. Po totas Lietuvos atstovu Azer- įr į kitą dirvą persodintas listinė. Romantinei kūry- 
bandė įstoti į Vilniaus gim-baidžano respublikai, o medis. Žinau, niekad aš bai siužetus jis ėmė dau- 
naziją, bet nepavyko. Gy-'^9^9 metais grįžo į Lietuvą, negalėsiu toj naujoj žemėj giausiai iš dzūkiškų padavi- 
vendamas Vilniuje lenkų iš-'Nepriklausomoj tėvynėj dir-prigyti. Kasdieną vis la- mų ir iš istorijos. Realisti- 
laikomam bendrabutyje,!bo porą metų švietimo mi- biau ilgiuosi Lietuvos ir to nėms apysakoms—iš kas-

privatiškai. 1900 misterijos knygų leidimo ko- puikaus mūsij jaunimo, —mokėsi 
metais 
keturių 
įstojo į

1900 nisterijos knygų leidimo ko 
Petrapilyje išlaikė misijoj ir tuo pat metu bu- 
klasių egzaminus irvo mokyklų vizitatorius. 
Vilniaus kunigų se-1:^9^9*^9“^ metais redagavo

Išvyko į Kanadą

Vytautas Matusevičius,
“Keleivio” skaitytojas, išvy-

vistiek, Maike, be-ko iš P.rndfordo į Kanadą, iminariją. Tada buvo tokie didelį kultūros barą išvariu

studentams, kurie studijuos 
Na, ir laukime 

valandos, kada didžiojo 
mūsų rašytojo Vinco Krė
vės palaikai galės grįžti į 
nepriklausomą Lietuvą. Sa
vo darbais, savo kūryba jis 
pelnė ne penkias ir ne de
šimtį pėdų žemės savo poil
siui mylimame ir nuo am
žių lietuviškame krašte. Į
Lietuvą Vincas Krėvė turės 
grįžti dar ir dėlto, kad jo 
kapą galėtų lankyti ateinan
čios lietuvių kartos, kurios 
iš jo raštų mokysis grožio, 
gėrio ir tėvynės meilės.

su dieninio gyvenimo. Roman- 
kuriuo tiek metų man teko.tinės kūrybos stilių V. Krė- 
dirbti.” jvė kūrė atsirėmęs į liaudies

Neaukšto stoto, bet di-'dainų poetiką ir į liaudies, 
džios dvasios vyras buvo simboliką. Tas jo stilius,

Laikraštis—tai u^nis ir 
ta ugnimi sudeginsime ru
sus Lietuvos žemėje.

—Jurgis Bielinis.

t
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linformacijas, teisingas ar va buvo “iššukuota,” josiąs ir dabar ta pati Kerste- 
melagingas nesvarbu, visi jaunimas išgaudytas, o par- no komisija, kiek praplėsta, 

I partizanų giminės, šeimų tizanų giminės išgaudyti ir tyrinėja rusų bolševikų už- 
1 nariai ir draugai buvo gau- išgabenti į Sibiro vergiją, grobimus ir tų užgrobimų 
Įdomi ir siunčiami į Sibirą Pagal Burlickį, net ir jo būdus visoje rytinėje c’"

Pacifikas - Bolševiku Ežeras?
‘Ar didžiausias pasaulio likos “kostumeriai.” Jie 

vandenynas, Pacifikas, pa- perka daug Amerikos med- 
virs kada nors į bolševikų vilnės, ryžių, miežių, soja 
ežerą? Tokį klausimą prieš pupų, kviečių ir kitokių že- 

Sekantis SLA seimas nu- Amenkos visuomenę iškė- mės ūkio produktų. Už

Eu-
Pulk. Burlickio Liudijimas [las įvairiausiose Rusijos vie-j j prievartos darbų stovyk- “gerai disciplinuoti karei- ropoję 

Tau m ipį mptn - laikn :x tose. Panašus likimas ištiko [las. Medžioklė buvo baisiai viai” kaliais šlykštėdavosi
Sovietu Rusijos paliego i>ul- PavoIJės vokiečius (600,-žiauri, sako Burlickij. Bu-savo budelišku darbu ir sa- ________ _______ t ___ ____ _____ ________
kininkas Grifforii Stenano- žmonių), kirgizus Kas-vo daromos “ablavos,” kaip vo sąžinę ramindavo bėga-tarta laikyti Detroite. Var- nesenai prezidentas Ei-perkamas prekes jie moka 
vič
bėgimą

Šiuo tarpu svarbu priimti seimą uetroito netu-j .. ... monininkai skundžiasi, kad- - 1 Japonija yra didele tau- . : »uua«<wi,
88 milionai japonų gy- Japonal pi^omis pre’

giau.sužinojo v... . i • * • , ..želio mėnesį, kada kongreso ™vo 'f Amen-kojimą: . . .
viena komisija (Kersteno'kos kongreso komisijai,] “Diena po dienos mes ii- pažymėti, kad vienas iš bu- viams.
komisijaj nuvyko į Miun-kalp lštį?s 1311105 RusiJos gomis eilėmis beveik petis dėlių, kuris Lietuvos žmo- - . :vena^suspaustf* kaip~ silkės kėmis JUOS riečia * ožio ra
chena Vokieti ioie ir ten ta;buvo nalkmamos- ’ !pne peties, šukavome Lietu-nes naikino, dabar pats su SLA seimuose, kaip ir \i-,^na s^pausti Kaip siutęs Skundžiasi tekstilės
pulkininką ankdusinėio i Užėmus bolševikams Lie- vos ginas ir balas areštuo- pasišlykštėjimu pasakoja suose didesniuose subuvi-.nednlelese j?1?®?’ kl1 pramonė, puodų ir indų iš- 

D iv R r i ■* -’tuv3 Burlickio dalinys bu-darni, šaudydami, deginda-apie Lietuvos žmonių kan-muose, neapsieita ir be juo-^S111*15?.&u vĮona.dirbėjai akiniu pigiųjų pa-
Pulkminkas Burlickij ne-vn a^ltaę • T -ptllva ,<lfnvn_ „ Taij/ įietu. bolševikų vergijoj. kingų įvykių. Besiginčijant Kalifornijos valstija. Kas-I011^1’ aKimų’ p,W pa

_________________________________________________bostoniškiui S. Mockui su

!ta.

.. . vo atkeltas į Lietuvą “kovo- ra rusų armijos, bet polltl- u rfeš 5anditus?. 
nes policijos pulkininkas.) .
Jis tarnavo vidaus reikalų Tuoj po karo Lietuvoje 
ministerijos kariuomenėje, kuvo partizanų. Tai buvo 
kuri yra apginkluota kaip Lietuvos jaunimas, kuns at- 
kariuomenė, bet daugiau sisakė eiti -tarnauti } nišų 
užsiima policijos, kaip ka- bolševikų armiją ir slapstėsi 
riuomenės darbu. giliose. Tų partizanų nai

nu. narnom įjos valstija. Kas- ~ 1met Japonijos gyventojų!puosa^: ,bald^. [vaini*
mos išdirbinių ir kiti gamin
tojai. Jie visi šaukia, kad 
japonų pigios prekės jiems 
yra peilis po kaklu. Bet 
kas atsitiks, jei japonų pre
kių neįsileisti į %Ameriką?

Prezidentas Eisenhower 
nurodė, kad Japonijos išsi
laikymas laisvajame pasau
lyje priklauso nuo to, ar ja
ponai sugebės rasti rinkas 
savo išdirbiniams, ar ne. 
Dabartinė Japonijos vyriau
sybė, kurios priešakyje sto
vi Shigeru Yoshida, norė
tų išvengti prekybos su

Dr. Viniku dėl SLA turto skaičius auga po milioną ir 
įvairių pozicijų, S. Mockus daugiau. Savo. salose japo- 
pagahau pasidavė ir pareiš- na* negali išsimaitinti, jie 
kė savo įsitikinimą, kad turi gauti maisto iš užsienių, 

•tiekti visai naują konstitu- “nė velnias Viniko nenukal-0 užsieniams už tai turi

SLA 48-ta^ Seimas
(Pabaiga)

Vienas iš svarbiųjų seimo ciją ir tokią patiekė šiam bes.“ Taip ir liko Viniko Pardu°ti p\aFtl0.n®s Įš-
kinime Burlickij ir dalyva- klausimų buvo ligos pašai- seimui nauja konsti- virsus. dirbinius. Be užsienių pre- 

jkybos Japonija, kaip, beje, 
ir Anglija, būtų sunykimui 
pasmerkta tauta.

pats politines policijos dar-y. . rėmė Bet kad apkarpymas bus tik lai-1 kas. Naujos konstitucijos tas vasarnamis duoda pelno „nkos visada buvo Azijos
buose dalyvavo, o todėl tun pagaliau NKVD vadas ge. kinas. Žinoma, “laikinas”]paruošimas SLA nariams (iždo globėjai taip raportą- kontinentas ir ypač Kinija,
daug ką papasakoti. nerolas Kruglov, kuris su Į visuomet siekia pasidaryti [kainavo ar tik ne pora tūk- vo), bet kontrolės komisija Kai dabar Kinija pateko į

Mums lietuviams Burlic- kitu budeliu, Sierovu, da- nuolatiniu. stančių dolerių (įstatų ko- mano kitaip. Tuo reikalu boiševikų rankas, tai Japo-
kio liudijimas yra tuo ido- bar vadovauja Rusijos vi-! Apdraudos pašalpos ne-imisijos narių atlyginimas), delegatai teiravosi centro njja zūt būt turi surasti kur
mus, kad tas pulkininkas po d aus reikalų ministerijai ir buvo sumažintos, bet jų mo-bet už tiek pinigų nariams sekretorių ir niekaip nega-nors kįt________________
antrojo pasaulinio karo ke-“valstybės saugumo komite-(kėjimo laikas buvo perpus, nebuvo nauja konstitucija [Įėjo iš jo išpešti tikslių m- bįnįams. Tų rinkų japonai! 
lis metus buvo Lietuvoje ir tui” davė įsakymą “nele-!sutrumpintas ir narys da-patiekta savoj kalboj. O/oimacijų, ar vasarnamis jegko visur ir ypač pietryčių* 
ten dalyvavo lietuvių gau- pinti civilių gyventojų” ir bar gali gauti (po 6, 9 ar 12 seimo delegatai ne visi tai p 'yra ^pelningas, ar nuostohn- Azijoj (Indonezijoj, Bur-
dymuose ir trėmimuose į Si-žūt būt išnaikinti partiza- dolerių) tik per keturias sa-moka anglų kalbą, kad ga- gas. Aš taip ir namo grį- moj, Thailande, Filipinuo-
birą. nūs. Pagal generolo Krug-.vaites, o per kitas keturias lėtų svarstyti įstatus ir dėljžau nežinodamas, kaip biz- se, Indokinijoj, Malajuose

Burlickiui teko dalyvauti lovo įsakymą kiekvienas savaites gali gauti tik po jų pasisakyti. Gal dėl tos,ms eina su vasarotojais prie if indįjoj). Jei pietryčių
čečenų-ingušų tautelių kad ir mažiausiai įtartas ei-'pusę pašalpos. Be to, na- priežasties seimo delegatai, Atlanto. į Azija, po Indokinijos karo,ir

naikinime. Tos ‘dvi taute- vilis gyventojas turėjo būti riams, kurie Įstojo po 1940 labai šaltai ir net nedrau- 
lės Kaukazo kalnuose buvo gabenamas į politinę poli-'.metų, pašalpos buvo aprėž-giškai pažiūrėjo į naujus 
visiškai išnaikintos, visi tų ciją ir ten tardomas. Tar-.tos tik iki jų 65 metų am- įstatus.
tautelių žmonės buvo išgau- dymui buvo parūpinta gu- žiaus, o vėliau—nieko. Nutarta naujus įstatus

Dėl tokio pašalpų ligoje svarsyti tik kitame seime, 
apkarpvmo nemažai narių paskelbus juos 6 mėnesius
--1_____ 1 - ;s _1____■____ _ “To,-irTiAiz/’ lio

dyti ir išvežti į įvairias prie- minių lazdų, nagaikų, prie
vartos darko stovyklas pla- no lazdų padengtų guma ir 
čioj Rusijoj 1944 metais va- panašių įrankių. Apklausi- 
sario mėnesį. Panašiai bu- nėjimai žmonių apie parti- 
vo išnaikinta ir daugiau tau- zanus ir mušimai tęsdavosi 
tų Šovietijoj. Klimo toto- tol, kol iš mušamųjų buvo 
riai, apie 700,000 žmonių, išgaunami parodymai apie 
visi buvo išgaudyti ir išvež- partizanus, jų gimines ir 
ti į prievartos darbo stovyk- slapstymosi vietas. Išgavę

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

rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 299 puslapių, kaina ...............$3.25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

, . . , . komunistiniais kraštais, bent
s kitur rmkų save išdii- nenorėtų, kad Japonijos 
iams T„ r-...,, „.nona,!eksporUs pasidalytų visai

priklausomas nuo bolševi
kiškų kraštų. Bet ir S. Yo
shida kada tai sakė: “Bal
ta ar raudona Kinija yra 
mūsų artimiausias kaimy
nas. Geografija ir ūkio 
reikalavimai yra tokie, kad 
jie turės viršyti ideologinius 
skirtumus ir dirbtiniai pa-

•.norom nenorom, turės pre-jdarytas dvaras prekybai.
„ , VT , 'kiauti su bolševikiškais
Bronx e, Ne wYorko da- kraštais. Toks Japonijos

Dr. D. Pilka.

BANDO PANAIKINTI 
RASINIUS “GHETTO

* atitenka į bolševikų rankas, 
Ijaponų užsienių prekyba 
:dar labiau susirauks ir jie,

lyje, daromas bandymas pą-,persimetimas j prekybą su
r.aikinti i arinę segregaciją bojševikų valdomomis šali- 
gyvenamuose namuose. Ten

išsibraukė iš to skyriaus, o prieš seimą “Tėvynėje lie- 
įnešimų skaičiuje buvo ne- tuviškai, o tuo tarpu Pildo- 
mažai reikalaujančių, kad moji Taryba su Įstatų komi- 
pogaipos ligoje vėl būtų Da- sija juos dar peržiūrės
didintos. e uan.uv^ .mmuy^ »uv pus geležinės uždangos. v

Ligos pašalpų fondas nuo SLA seimo proga buvo!rudens .bus Priimami įvai-,jeigu pietryčių Azija ir Ja.
1951 metų pradėjo augti ir visokių pramogų ir subūvi-',ių ia5!ų, J1 KyD.^ ponija patenka į bolševiz-
dabar siekia 208,414 dole- mu. Paminėsiu šeiminį nuomimnka’- K°1 kas ir^ galią> uda ir visag pa_
rių. Sekretorius savo pra- banketą, kuriame dalyvavo|?funneS€ AmeJ?kos valsty- cifiko vandenynas pasidaro
nešime sakė, kad galima arti trijų šimtų svečių, jų,bese seSreSaciJa gyvena-.“komunistų ežeru 
k,,. ___ .-’V_____I’ .. ^uose namuose vra tranai

mis būtų pirmas žingsnis 
trijuose didžiuliuose gyve- japonįjos persikėlime į ana-
namuose blokuose nuo šio

bus eiti prie pašalpų padi- tarpe ir Pennsylvanijos namuose yra gana -savo- - F U - H reniisyivdinju. griezta, nors ir ne jstaty- Amerika ir Japonija turi
.eniatonus Fine. 9U,e1,' mais palaikoma. Bronx sudariusios bendro gynimo-

paa,l riūlvma n, "US T .1 mią ^'[bandymas bus pirmas rim- si sąjungą. Amerika laiko
Pagal naująjį siūlymą pa- ba 11S sakėsi turėjęs atsa-' ■ ~ . . • . , . , • - •

šalpos būtų mokamos per 12 ky pasimatvmu su ivai-zygls 1 ras,nes segre-savo kanuomenę Japonijoj, 
savaičių, 6 savaites pilnai žmPo„ėmis,3 galėtų^ na'k°’ japOna' patyS apS,g,"k’
pašalpa (iki $12) ir šešias gu lietuviais praleisti vaka-1 P________
savaites po pusę. Bet kar-ra< Savo plačiose kelionėse VAęMrT ąirFąTA trinHalc ir notrnna ia'tu su tuo pasiekus,. ap.jissakosi U rtikę „eKA^ ^nk^^Sl

kitko Tokioi • .... . I
su tuo

[draustam 56 metų amžiaus, tuvių, tarp
apdrauda staiga sumažėtų mieste, Japonijoj, jis sakė- 
10% ir paskui kasmet eitų sį pamatęs vieną gražią 

Į!mažyn po 2% iki 65 metų, mergaitę, kuri patraukusi jo

1953 metais Japonijos 
prekybos balanso deficitas 
siekė $1,135,000,000. Tai 
reiškia, kad japonai už tiek 
daugiau prekių pirko užsie
niuose, negu jie pardavė už
sieniams. Jei tokia padėtis 
ilgiau tęsis japonai turės 
ieškoti prekybos santykių 
su komunistiniais kraštais 
ir turės ilgainiui priimti ir 
tų kraštų politines sąlygas 

užsieniu prekybos ir 
gyvybės palaikymui.

Įuos ir galės savo teritoriją 
ginti. Bet negana remti Ja-

Amerikoje kasmet nuskę- ką nors daryti, kad Japoni- 
sta apie 6,000 žmonių. Dau- ja galėtų ir ekonomiškai 
gumas skendimų įvyksta per Į gyventi. O tai reiškia, kad

-kada ji visai nutrūktų. Ma-aki “ Jis no s^’ravimu pi-!n<!atsa.rgym%\ nebojimą ir reikia japonams duoti rin-
būtu da i i ' -1 •• , {• stačiai begalviškumą, še- kų kituose kraštuose. Tar-ginimas apdraudos butų da-klausęs J?, ar j, nebus Ile. .. tflkstanBaai ske’duoljų pe tų ..Ritų kraštų

oe; IS1.romas gimtadienio proga, tuvaitė, ir atspėjęs, ji pasi- iyra didelis skaičius, bet Amerika.

Tais visais sumetimais 
Amerika ir norėtu, kad Ja
ponijai būtų plačiau atida
rytos durys pardavinėti čia 
savo prekes. Kartu Ame
rika nori, kad ir kiti kraštai, 
kaip Anglija, Belgija. Pran
cūzija, Kanada ir kt. irgi 
laisviau Įsileistų Japonijos 
išdirbinius į savo kraštus. 
Tuo reikalu derybos veda- 

■"*. mos. Su kokiu pasisekimu 
^la 11 jtik ateitis parodys.

■kaipo SLA gimtadienio do- rodė lietuvaitė iš Pennsyl- * • - 
Ijvana viduramžiams ir šen- vanijos. . . . Ip ie keliasdesimt metų
Irstantiems nariams. ir gubernatorius Fine jr Ame,'lkoj, proporcingai gy-

žinoma, senstantieji na- Wilkes-Barre miesto majo- ;enru,Ud^^ 
riai yra iškaštingesni, jie ras Kniffen širdingai atsi-'^rd
dažniau ir ilgiau serga, to- Hepė apie lietuvius, reiškė! , /L • 4
dėl pašalpas ligoje tokiems užuojautos dėl Lietuvos pa-l P-
žmonėms yra naudinga pa- vergimo, kartu reikšdami 1 k skaiciaus JO^entojų 
naikinti. Bet naudinga, ži- vilties, kad ir lietuviu tau- 
noma, ne nariams, o visam taį ateis laisvės diena?

'SLA. Nariams, pasieku
siems vylesnio amžiaus, 
kaip tik būtų naudinga, kad
pašalpos ligoje nebūtų ma- SLA seimo antrą dieną 
žinamos arba visai naikina- kalbėjo Dr. P. Grigaitis kai- 
mos. po Amerikos Lietuvių Ta- apsauga nuo skendimo yra

Pildomosios Tarybos siū- rybos sekretorius ir platokai mokėjimas plaukti, 
lymas nebuvo priimtas. Pa- nušvietė Susivienijimo šir- 
vesta Pildomajai Tarybai dingą bendradarbiavimą su 
persvarstyti, perstudijuoti. Amerikos Lietuvių Taryba

Kitas svarbus klausimas Lietuvos laisvinimo darbe. Į Norintieji mokytis patys 
seimo darbuose buvo įstatų SLA yra Amerikos Lietuvių i plaukti, ar leisti savo vai- 
keitimas. Clevelando sei- Tarybos narys ir jo atstovai 
mas (47-sis) buvo nutaręs, ALT veikloje aktingai da- 
kad konstitucija reikia per- lyvauja. Po to Dr. P. Gri- 
žiūrėti, naujai perredaguo- gaitis plačiau sustojo ties 
ti, “pašalinti pasakas” ir ALT svarbiausiu pasiekimu, 
prieštaravimus, kurių esą Kersteno komisijos tyrinėji- 
prisirinkę konstituciją be- mu. Lietuviams teko pra- 
taisant seimuose. skinti kelią, o kai kongre-

Įstatų komisija tą nutari-sas pradėjo tyrinėjimą, tai 
tą suprato, kad reikia pa- tas tyrinėjimas buvo išplės-Jeivj”. Kaina metams $4.

Japonai yra neblogi Ame-

Ar žinote---
K. Esmines.

*
Nuotrupos

nuskęsdavo apie 11 žmonių 
Kodėl dabar mažiau

skenduoliu? Atsakymas yra Į 
tas. kad dabar paplūdimiai 
geriau yra dabojami ir, be! 
to, dabar daugiau žmonių 
moka plaukti. Geriausia1

Mokytis plaukti niekada 
nėra pervėlu, bet geriausiai 
mokvti vaikus 7 ar 8 metų.

kus mokytis, gali paskam 
binti Raudonajam Kryžiui 
Bostone ir sužinos, kada 
rengiami plaukiojimo kur
sai. Reikia skambinti šiuo 
telefonu: KEnmore 6-6226.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke-

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 metų 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. JONUŠKA
15 Cotton Street Roslindale, Mass.
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Planing as Maistas
Dažnai šeimininkės ieško j Toji grupė aprūpina kūną 

naujų receptų, kaip paga- vitaminais ir mineralais,; 
minti įmantresni ir gardės- duoda daugiau energijų 
nį valgį, bet užmiršta, kad

ir
judrumo. Be to, duoda 
daug geležies, kuri yra svar
bi kraujui.

4 grupė: pienas ir sūris. 
Pieno produktai ir sūris 

yra geriausias šaltinis kal- 
cijaus, kuris būtinai reika
lingas dantim ir stipriem 
kaulam. Ypač daug pieno 

na tik vartojant įvairų mai- reikia vaikam ir jaunom 
stą, todėl gera šeimininkė^otinom. Be to, pieno pro- 
turi daboti, ne tik kaip'duktai duoda proteino, ribo- 
maistą paruošti, bet kokius.f lavino (vitamino B-Ž) be 
produktus per dieną imti, to riebalų ir vitamino A. 
kad šeima augtų sveika ir. g

Mūsų vartojamą-

sveikatai svarbu 
ne maisto gardumas, bet jo 
maistingumas. Žmogaus or
ganizmui reikia visokių vi
taminų, mineralų ir kt. me
džiagų, kurių negali duoti 
vienas kuris maistas. Tas 
medžiagas organizmas gau-

’statvti namus.

žmogaus

SMALSUMAS BRANGIAI KAINAVO

grupė: mėsa. paukštie
na, žuvis, kiaušiniai, džio- 

maistą galima suskirstyti įmintos daržovės ir vaisiai 
7 grupes. Per dieną iš
kiekvienos grupės turi būti 

1 produktą, tik

stipri.

paimta po 
tada organizmas gaus visų 
jam reikalingų medžiagų. 

Štai tos grupės:
1 grupė: salotai, špinatai,

(soja, “limabeans” ir pan.).
Tos grupės maistas duo

da daug proteino ir vitami
no B. Kiauliena ir kitokia 
mėsa duoda daug vitamimo
B-l, kuris padeda kūnui 
krakmolą ir cukrų paversti

j jų pasirinktoji 
prie pat Ritterų šeimos na
mo. Abi šeimos vis dar nie
ko apie viena kitą nežinojo, 
ir abi mergaitės buvo nepa
žįstamos. Vieną popietį 
joyee Ritter pasakė moti
nai, kad ji eina popiet pa
miegoti. Motina matė, kaip 
dukrelė atsigulė. Po kelių 
minučių ji, priėjusi prie lan
go, pamatė, kad Joyee va
žinėjasi kieme ant triratu
ko. Netikėdama savo aki
mis, ji įbėgo į miegamąjį ir 
ten pamatė, kad jos Joyee 
guli ant lovos ir miega. Mo
tinai pasirodė, kad jos gal
voje susimaišė. Išsigandusi 
ji išbėgo į kiemą klausinėti 
mažos mergaitės, iš kur ji 
atsirado. Mažoji mergaitė, 
kuri buvo Jean Henderson, 

|atrodė irgi apstulbusi, nes 
visi kaimynai kelias dienas 
ją vadino “Joyee.” Galų 
gale, kai abi motinos susi
tiko, paaiškėjo, kad jos turi 
dvi dukreles, kurios gimė 
tuo pačiu laiku ir kurios pa
našios viena į kitą kaip du 
vandens lašai.

Atsitiktinai' STEFANIJA 
vieta buvo

PALTANAVIČIENĖ:

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

burokų lapai, kopūstai, pet-JĮ energiją. Toji grupė taip 
relės, rūkštelės, garstyčios, pat svarbi geriem nervam ir 

virškinimui.
6 grupė: visokios 

saldžios duona, biskvitai ir
als.”

Tas maistas duoda ener
gijos ir geležies, proteino 
bei vitamino B.

7 grupė: sviestas, marga
rinas ir kiti riebalai.

žirniai, pupos, broccoli, as- 
paragai, žalios laima pupos, 
morkos, tomeitės, 
bulvės, “sųuash.”

Tos grupės maistas duoda 
vitamino A, kuris reikalin
gas akims ir bendrai svei
katai, be to. stiprina švel
nius kūno audinius, kaip an
tai nosies, gerklės ir burnos 
vidų ir kt.

2 grupė: orančiai, lemo 
nai, “Įimęs” tangerinai, to-Li„ 
meitės, žali kopūstai, žali 
pipirai, žali sietiniai

rusies
“cere-

ir viso
kios uogos.

Tos grupės maistas duoda 
organizmui tokių medžiagų, 
kokių jis mažai gauna iš ki
to maisto. Ypač daug duo
da vitamino C, kuris reika
lingas geriems dantims, 
dantų smegenims, kraujo 
indams ir kovai prieš 
kurias ligas.

3 grupė: bulvės, burokai,

Ši grupė yra koncentmo- 
tas šaltinis energijos. Ji 
duoda vitamino A ir pade- 

inui SunauuOvi Vitami
nus, gaunamus iš kitų me
džiagų. Be to, riebalai 
duoda kūnui šilumos.

Gera šeimininkė, planuo
dama dienos maistą, dabo
ja, kad iš kiekvienos grupės
kas nors įeitų į dienos pla 
ną. o iš kai kurių grupių 
gali įeiti keli produktai, 

kai^ kaip antai daržovės ir vai
siai.

Žmonės, kurie vartoja 
enatvėje 

viso-
kalifjorai, salierai, komai,'vienodą maistą, 
agurkai, svogūnai, ridike-[ dažniausiai suserga 
liai, . geltonos pupos (wax kiom ligom, nes organiz- 
beans), obuoliai, aprikosaijmas, per kurį laiką negau- 
bananai. persikai, ananasai damas svarbių jam medžia- 
(pineapples), slyvos, fvgos, sų. nusilpsta. Be to, tokie 
razinkos, datulės, vyšnios žmonės greičiau sensta ir 
ir melonai. nustoja jėgų.

KAIP ATRODO SENOJI

Mrs. Eileen Rogers, 25 metų našlė iš St. Louis, norėjo 
pamatyti, kaip atrodo senoji Airija. Ji sėdo be bilieto į 
laivą ir išplaukė j Airijos pusę. Bet vandenyne laivo tar
nautojai ją pagavo ir be ilgu ceremoniją persodino į kitą 
laivą, kuris plaukė j New Yorką. Taip Mrs. Rogers ir 
nepamatė, kaip atrodo senoji Airija. Gal ji kitą kartą 
sugalvos ten vykti su bilietu, tada jos niekas netrukdys 
kelionėje.

it '.a
New Yorko "EI” gelžkelio stotyje berniukas Tommy Davis. 
11 metu. įkišo savo galvą į įėjimo vartelių geležines gro
tas ir nebegalėjo ištraukti. Atvykę policininkai vaiką 
ištraukė. Vaikas nesusįžeidė, bet stipriai išsigando, kai 
jo galva įkliuvo į grotas. Kai vaikas buvo pagautas ne
laisvėje. vienai praeivis siekia su ranka jį paglostyti ir 
nuraminti.

VAI UttIA, UttIA...
Vai ūžia, ūžia žalia girelė,
Su žiauriu vėju bekalbėdama,
Vai barė, barė sena močiutė 
Sūnelį savo bepeikdama.
—Vai tu, sūneli, puikus raiteli,
Ko į mergelę jauną pristojai:
Nei audėjėlė, nei piovejėlė,
Nei garsios jauna ji giminėlės.
Nėr pasogėlio,—krauto šarvelio,
Nei margų karvių, palšų jautelių.
Ji tau, sūneli, puikus raiteli,
Ji tau, berneli, ne mergužėlė.
Josios tėveliui nėra dvarelio,
Josios broleliui—ristų žirgelių; 
iš kur išveši savo mergelę :
Vėjelis pučia, ūžia klevelis 
Ir viršūnėlę lenkia į žemę—
Motulei kalba jaunas sūnelis,
Galvelę puikią žemai lenkdamas:
—Vai motužėle, vai širdužėle.
Tai as pristojau jauną mergelę.
Kad man patiko skaistus veidelis,
Kad aš pamilau akis mėlynas.
Tegul negarsios ji giminėles,
Tai garsaus tėvo esu sūnelis.
Nei audėjėlė, nei piovejėlė—
Tai aš bernelis darbininkėlis.
Josio? tėveliui nėra dvarelio,
Josios broleliui—ristų žirgelių—
Savo dvarelį jai dovanosiu,
Ant risto žirgo pats parlydėsiu.
Pats parlydėsiu savo mergelę 
Į dvaro aukštus vario vartelius—
Man prisiegėlė, tau—martužėlė,
Kaip tikra dukra į metužėlę.

V. KRĖVĖ.

Abi šeimos pradėjo tyri 
nėti, ar jos kada nesigimi 
niavo, bet jokių giminystės 
pėdsakų negalėjo surasti, 
todėl mergaičių panašumas 
atrodo dar nuostabesnis da
lykas. Dabar mergaitės yra 
7 metų amžiaus. Jos labai 
susidraugavo ir atrodo, kaip 
tikros dvynės. Jos rengiasi 
vienodai, turi vienodą sko 
nį, mėgsta tuos pačius žai
dimus ir net savo charakte
riu yra labai panašios. Kai
mynai ir mokytojai mokyk
loj negali atskirti, kuri yra 
Joyee, kuri Jean, bet tas ne
sudaro problemos, kadangi 
abi jos moksle gauna tuos 

:pačius pažymius.
Ar ne keistos dvynukės, 

i kurios nėra dvynukės?

SEIMININKĖM

(Tęsinys)
Išleidęs viršininką, mano tėvas džiaugėsi, kad viskas 

gerai praėjo ir turės ramybę per visus metus. Tačiau ta 
ramybė neilgai tęsėsi. Už poros savaičių tėvas gavo 
sakymą persikelti į mažą kaimelį kitoj Suvalkijos pusėj, 
tarpe “Mozūrų” (lenkų).

Tėvas užsigavo dėl neteisingo valdžios perkėlimo. 
Padėkojęs viršininkui už malonę, kartu atsisakė nuo tar
nybos Mozūruose ir nuo mokytojavimo. O dalykas, kiek 
girdėjau, buvo tas, kad mano tėvai viršininkui vaišių 
neiškėlė, gi žmogelis mėgo išsigerti.

o
Po to mano tėvai persikėlė į Garliavą, kur mano 

tėvas gavo valsčiaus sekretoriaus tarnybą. Garliava— 
tai bažnytkaimis prie plento, einančio iš Kauno į Prienus, 
septyni verstai iki Kauno ir 21 verstas iki Prienų. Čia 
turiu paaiškinti, kad verstas yra trumpesnis už anglišką 
mylią, o septyni verstai Lietuvoj reiškė vieną mylią.

Savo gyvenimą Garliavoj geriau atsimenu kaip Pa
nemunėj, nes tada buvau jau didesnė. Septynių metų 
pradėjau lankyti mažą vokiečių mokyklėlę.

Kiekvienam miestely Lietuvoje buvo vokiečių baž
nyčios ir prie jų mokyklos. Tos mokyklos nieku nesisky
rė nuo kitų mokyklų. Pamokos jose buvo dėstomos rusų 
kalba, bet taip pat du kartu per savaitę buvo dėstoma 
vokiečių kalba. Rusų valdžia to nedraudė.

Garliavoj buvo kita mokykla vietinių lietuvių ir 
apylinkės ūkininkų vaikam, kurie manė, kad reikalinga 
leisti vaikus į mokslą, nes priverstino mokslo nebuvo. 
Vokiečiai buvo kultūringesni, ir visi leido savo vaikus 
mokintis, kad ir be prievartos. Užtat lietuvių tarpe buvo 
daug neraštingų, gi vokiečių tarpe—nė vieno.

Tėvai mus leido į vokiečių mokyklą, kadangi ji buvo 
arti ir, be to, galėjom pramokti vokiečių kalbos. Be ma
no sesutės Vladzės ir manęs buvo dar keli lietuvių vaikai, 
gi visi kiti—vokietukai.

Rusiškos mokyklos lietuviams turėjo gana tinkamą 
trijų skyrių programą paprasto pradinio mokslo. Žydai 
turėjo savo mokyklas—cheiderius. Tos žydų mokyklos 
buvo labai silpnos. Jų mokytojai, žydai, vadinami “me- 
lamedais,” neturėjo mokytoju laipsnio ir daugiausiai mo-

puvenų. nesugeueuavu j)<u<unvu « *»Lr zvO 
L v ai i\vzz>,

TTOlbm v amai

Per kai kurias šventes 
kalakutas Amerikoje yra 
[tradicinis valgis. Seniau, 
įkai kalakutai buvo augina- 
imi dideli, tai maža šeima, 
.-dviejų ar trijų asmenų, su 
[kalakuto paruošimu ir su- 
’valgymu turėjo vargo. Da 
Įbar, kai galima gauti kala- 
Įkutų 4-5 svarų, tai kalakutą 
įir maža šeima gali dažnai

Keistos Dvynukės
Pasaulyje pasitaiko viso-'iys viena kitos nepažinojo ir 

kių dvynukų: gražių, nenor-L'as apžiūrinėjo atskiruose 
rrialių, labai gabių ir silpno 'kambariuose. Daktarui at
iloto, suaugusių kai kuriom’rodė, kad jis girdi pas abi
kūno dalim, bet iki šiol ne
buvo girdėti apie dvynius, 
kurie gimtų iš visai skirtin
gų tėvų ir motinų. Tokie 
dvyniai atsirado Ogdene, 
Utah valstijoj. Tai via 
Jean Henderson ir Joyee 
Ritter, dviejų šeimų (šeimos

moteris dviejų širdžių pla
kimą, todėl pasakė joms, 
kad jos gali laukti dvynukų. 
Jis buvo nustebintas, kai 
abiem moterim gimė tik po

{paruošti pietums. Jei neno- 
Jri kalakuto kepti pečiuje, 
’kas trunka ilgai, galima jį 
kepti ir paskui tušinti su- 
piaustytą gabalais. Tada 
kalakutas yra sultingas ir 
gardus valgyti.

Paimk 4-5 svarų kalaku
tą ir paprašyk mėsininko 
supiaustvti jį gabalais. Iš
voliok gabalus miltuose, ku
rie yra sumaišyti su druska 
ir pipirais. Sunkioj skau- 
radoj ištirpink porą šaukštų 
riebalų, maždaug pusę co
lio gilumo, ir gerai juos 
įkaitink. Tada gabalas po 
gabalo sudėk kalakutą, mė
singas dalis pirmiau, o ma
žiau mėsingas vėliau, ir pa-

vieną dukrelę. Viena mote-lkepk iš abiejų pusių, kol 
ris pagimdė dukrą 5 minu-’gražiai aprus. Tai ims maž-
tėm anksčiau, kaip kita. Abi

tarp savęs nesigiminiuoja) Į naujagimės svėrė beveik 
dukrelės, kurios tiek viena tiek pat (viena buvo puse
į kitą panašios veidu, ūgiu, 
charakteriu ir galvosena, 
kad atrodo, jog tai yra vie
nos šeimos dvynės. Tuo tar- 
pu mergytes net 
niuoja.

Toji dvynių istorija prasi
dėjo 1947 metais, vasario 
20 dieną, kuomet dvi mote
rys, Mrs. Ritter ir Mrs. Hen
derson, nuėjo į ligoninę 

llaukdamos kūdikių. Mote-

uncijos sunkesnė). Abi mo
tinos, pasiėmusios savo duk
reles vietoj lauktų dvynu
kų, grįžo iš ligoninės į na- 

nesigimi-Įmus, vis dar viena kitos ne
pažindamos. Abiejų vyrai 
dirbo toj pačioj kompanijoj, 
bet taip pat vienas kito ne

daug 20 minučių arba pus
valandį. Tada sumažinti 
ugnį, skauradą uždengti ir 
šutinti apie valandą laiko, 
kol mėsa pasidaiys minkšta 
Jeigu skaurada nesandariai 
užsidengia, tai pripilk porą 
šaukštų vandens arba bul 
jono. Prieš baigiant susti, 
atidenk skauradą arba puo 
dą ir leisk pakepti be dang-

pažinojo. Gal tos šeimos^io, kad mėsos paviršius 
visą amžių nebūtų suėjusios, truputį sukietėtų. Stalan 
bet vieną gražią dieną Hen-jduoti su daržovėm, rūgs- 
dersonų šeima nutarė pasi-jčiom salotėm ir kt.

ilgėsi mokykloj kaip norėjo. Rusų kalbos pomokas žydų 
mokyklose duodavo lietuviai mokytojai.

Pamokos mokyklose vykdavo visą savaitę. Moky
tojai negaišdami krovė mums į galvas viską, kas pagal 
.-aro valdžią buvo mums naudinga žinoti. Valdžia gi 
žiūrėjo, kad jauna karta būtų ištikima tėveliui carui ir 
dėkinga už jo malones. Tad turėjome gerai išmokt caro 
ir jo šeimos vardus ir titulus, gi valstybinių švenčių dieną 
eiti į bažnyčią ir melstis už caro sveikatą.

Ant mokyklos sienos kabojo didelis paveikslas caro 
Aleksandro Trečiojo, iš Dievo malonės caro Didžiosios, 
Mažosios ir Baltosios Rusijos, karaliaus Lenkijos, didžio
jo kunigaikščio Lietuvos, Kurlandijos (Latvijos), Estijos, 
Finlandijos (Suomijos) ir tt., ir tt.

Spalvotas caro paveikslas, kad ir prastai nupieštas, 
vaikam atrodė labai įspūdingas. Caras buvo didelio 
ūgio vyras, su ilga ir plačia barzda, su “karūna” ant gal
vos ir ilgu raudonu plosčiu. Jis primindavo vaikams, 
kaip reikia elgtis mokykloj. Kartais žvilgsnis į tą caro 
paveiksią apmalšindavo vaikų triukšmą.

Kuomet vaikai perdaug išdykaudavo, apsileisdavo 
moksle, tada mokytojas pasiimdavo lygią, delno pločio 
Antelę ir su ja užrėždavo per prasikaltusio mokinio iš
tiestą delną. Tas duodavo didelį garsą, bet skausmo tur 
būt nedaug sukeldavo, nors tikrai nežinau, nes mergaičių 
aip nebaudė. Per visus mokyklos metus atsimenu tik 

vieną pabaudą, kuri buvo visai nenaudinga ir žeminanti.
(Bus daugiau)

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI ĮDOMI

. NAUJA VALGIU 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 receptu 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. Broadw«y So. Boston 27, Mass.
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Bolševikam* Juoko

lite ir ekstra druskos paim
ti, kiek rasite reikalinga. 

Jei po kelių karštų dienų 
.. . .. staiga nustojate prakaituo-

muo patiko moterim, jis ga-y, taį sus}rūpinkite: tai gali 
vo labai daug plojimų. bat; pav0jįngO karščio smū- 
Florence Schillon savo tvir- gio įspėjimas.

Grįžtant nemažam būriui lu 11 skaml:)luz balsu žavėjo, Ne vdgį vįenodai gali pa 
lietuvių iš SLA pikniko ... .... . 'kęsti karštį, todėl prieš pra-
Wilkes-Barre, Pa., birželio . . .ir. sv^a{. . " sidedant karščiams patarti-
27 d. įvyko nemalnus daly- ^minkai, kaip n pati Lilian,lna patikrinti savo sveikatą, 
kas. Vienas naujakūris,. aPdovanoti gėlėm įrj jųew Hampshire universi- 
matyti, jau įsigėręs, smar- kltlom dovanom- |tetas apskaičiavo, kad lai
kini užtraukė per sprandą’ Gražiom šviesom kydami dieną uždarytas pa-
vienam mūsų klubo parei-į , sa Puosnial irw^raziaisįtalpas ir užleistus langus, 

Laimė, kad atsira-J^3^UZJ3,1u„.E3fcl^3.°.Sx ka,0,; §al’te sumažinti patalpų 
nių, kurie muštyne-

sulaikė, bet iš pikniko kai 
kurie grįžo kruvini, kaip 
kadaise iš Hacket parko

gunui. Laime, Kad atsna-i"'" r~-tT 5 .'gante sumažinti
do žmonių, kurie muštynes ce -° . aJ??ai aie a al-temperatūrą net 10 laipsnių.

giazų jsputį. Jei turite vėduoklę (fan),
Lilija dėkoja visiem, ku-|tai riausia j paieiskite

ne padėjo šitą koncertą.pa- atsukę j atvj,.ą ,angą Jei
muštynių, kur bolševikai bu-'lali A^timlnį/j' u • M1S|^ra mažas vėjelis, tai ge-
vo surengę kruviną pirtį. Zakaraugkienei Piliečiu nausias oro pasikeitimasZakarauskienei, Piliečių bus tad jei atidarysite lan.

Klubo gaspadonaus zmo-' .. .lg tQg pUgeg, jg kunOg Ve_

VIENINGA! PRIEŠ 5 ( ENTŲ SIŪLYMĄ

Rankų pakėlimu Westinghou.se kompanijos darbininkai 
East Pittsburghe atmeta kompanijos pasiūlytų uždarbių 
pakėlimų po 5 centus Į valandą. Paveiksle matosi, kaip 
elektros darbininkų unijos (CIO) 601 lokalas liat-uoja dėl 
naujos darbo sutarties.

sveikiau likusiems. Minė
dami, keno sūnus ar dukra, 
kokius mokslus baigę, suda-

Dažnai kalbame, rašome rĮ *"išrias santuu^' tik Pa’ 
ir lyg sielojamės dėl nutau- skatms™e ir padrąsinsime 
įėjimo pavijų. Taip rodos k-tus-ziurek. e kaip 
ii reikia Yplč laikiašėiam>la.1.al>,e./U,°s ,a‘k' ast‘a‘. I?’ 

kurie kaip tik laikosi lietu- , ’
jviškai kalbančiais skaityto- °^°'
'jais, tiktų kuo uoliausiai 
'stovėti sargybos priekyje ir

NUTAUTĖJIMO
STUMEKLIAI

! kovoti 
bangą, 
dame.

prieš nutautėjimo 
To tačiau pasigen- 

Atrodo, kad jie da

Jeigu tokias santuokas 
minėt, tai tik neigiamai, pa
rodant lietuvybei daromą 
žalą. Kadangi neigiamai 
tik retas drįsta pasisakyti,

• - • i ... |tai is viso neminėt tų san-ro priešingai: platokais ap-’ . a a ,. . .. . , F ’tuokų, tarytum jos neįvyk-rasymais misnų vestuvių t J J J
kaip tik, atrodo, pritaria nu-l ‘- Jei sis būdas mišrių san-

Didžiausias stumeklis nu-™^ "^sustabdys, tai jis 
.... ... , , 'bent nepadrąsms tokiastauteti yra mišri santuoka xįsantuokas kurti.lietuvio ar lietuves su kita-

Mūsų klubo vadovai sa 
vo laiku pasižymėjo. Jie 
tyčia įrašė į savo klubo 
konstituciją, kad naujaku
riai nebūtų priimami pilna
teisiais nariais, kol jie gaus 
pilietybę. Tas padaryta 
tam, kad naujakuriams pa
rodžius, jog jie nėra “seni 
amerikonai.” Daugiausiai 
už tokį konstitucijos patai-

taučiu. Iš pat pradžių to
kia santuoka nukerta ryšius

Pakruoį ietis.

symą rėkavo įvairūs bolše-,mamytei, kaip ir visiem da
vikų pastumdėliai. Iš tokio lyvavusiem. —N.

„ai, LDD 7 kuopos nariam, JeVPuėta ir vėduokle jį su-
Se ešu ad'vT Briedi 9tiprinsite "ukreiP* » ’ * 
^BJ Spūdle^eL p Ga^L kuri<* * 

taipgi už pranešimus laik-
Paščiuose “Keleiviui,” “Vie- KLUAKLlJUb 
nybei,” “Tėvynei,” “Darbi- ATSAKYMAI 
ninkui,” Jokūbui Stukui už
garsinimą per jo radijo sto
tį, save vyrui Antanui ir

klubo vadovų negražaus ir 
visiškai nereikalingo ir ne
lietuviško elgesio gavosi ne
mažai “bad blood” ir, ma-j 
tomai, vienas naujakūris

Knygų leidėjų pranešimune tik su lietuviais, bet ir, . ... , .. .’ Amerikoj per paskutiniuo-

Naujienos is Kanados

su tėvais. Nesmagu paste- 
Ibėt, kad mišrias santuokas 
'laisvai daro kaip tik “lietu
vybės šulai,” kurie yra kiek 
prasimušę į paviršių, dažnai 
užima žymią vietą, kartais 
net valstybinę, ir garsiai 
kalba apie lietuvybės išlai
kymą svetur.

Lyg tyčia puola į akis

sius 3 metus lietuviškų kny
gų pirkimas sumažėjo per 
pusę.

Nejaugi mums po 50 me 
tų spaudą atgavus knyga 
nebereikalinga ?

Dėl Mirusio John Kiela 
PalikimoJ. Urbonui, Stocktone,

Anglijoj.—Skaitėme tams
tos atsiųstą p. S. Žymanto 
straipsni atsidėję, bet ir prie 
geriausių norų neradome ja
me nieko, kas S. Lozoraičio 
reikalą perstatytų geresnėj 
šviesoj. Kiek nerimtas p. 
Žymanto argumentavimas 
yra matosi iš jo žodžių, jog

HAMILTON, ONT. [spauda paskutiniu laiku la
bai palankiai atžymėjo oak- žemiau pasirašiusieji advo

katai nori surasti mirusio John 
John Kiela at-

Lankėsi Vliko Pirmininkas'viliečių Ancevičių vaikų di-af k^° lietuvių laik
omo atsilankvmo i Ha 'delę Pažang3 mokyklose.lrascl° zllJut«, kad kokio zy- Kiela įpėdinius. -----------------
sav o atsilankymo į Aneevičiai turi trig vaikus,,maus lietuvio duktė ar su-važiavo į Jungtines Amerikos 

kurie praėjusiais mokslo j sukūrė šeimos židinį su.Valstybes iš Vadoklių kaimo 
metais lankėsi universitete -kitataučiu. Rečiau pastebė-l Lietuvoje. Mes žinome,, kad

’'si žinutę apie tuos, kurie-jis turi seserį vardu Viktorija
sudaro grynai lietuvišką šei-!Klebonas.

j Kas žino apie mirusiojo John 
šeimų, arba John Kiela

įminė, nau p. xxr^uraius gau- . . . ’ i ; i i* * lir kitos tautos tuo atžvileiur,s‘,,,,,'rTn's ^“tų naudinga pra-
prakaito šluostytis, taip pat draugai sąjungininkams, ka-!na $500 mėnesinės algos ir' nltariniu r,-0KsiU lakultetoi

KA1P KOVOTI
SU KARŠČIU

sumanė kumščiais sąskaitas! Atėjo šiltos dienos. Nors 
sakoma, kad šiluma kaulų 
nelaužo, bet, kai nespėji

išlyginti.
Gaila, kad taip atsitiko.

Daug geriau būtų, jei ir 
naujakuriai ir senakūriai, 
ypač tie, kurie nesivaiko

miltoną proga, Vliko pirmi
ninkas kun. Krupavičius
liepos 6 diena padarė bū- ..... . ,, . .
dingą pranešimą apie Vliko Y.'lunnrL nl|"k-vkl,,J, ,r 
ir p Lozoraičio tarpusavės dzlos lu <lukte

Maskvos dėdžių išmintį, pa-jgįtokių patarimų, kaip ga- 
duotų vieni kitiem ranką ir ljma save “atvėsinti”: 
dirbtų vieningai. I jje pataria savęs be rei

••nežiūrint didžiausių sun- daugelio metų kovą. Triniu""c^ee "huTa-i Gal kai kas pasakys, kadjKi<!la
kūmų, kada sovietą, buvo minė, kad p. Lozoraitis gau-, ir kitos tautos tuo atžvilgiu^?™"“.

nešti mums savo adresus. Ra-
nėra malonu.

Sveikatos žinovai duoda
dą 
kio
matinei
laikyti mūsų pasiuntiny- ras pensijas, 
bes.” Išeitų lyg tai p. Lo-

. - .y'1, • i- gavo net dvi dovanas: švei-na lietuviai. Jei keleto mi-
1,1 e. U- ... * -v ir teip mažo issihkusio Lie-« ambasadoriaus Ka-'liony tautoJ susikuria kele-

Automobilio Nelaimė Įkalo ‘ nekaltinti. Sako, bu-zoraicio nuopelnas buvo, tuvos valstybės fondo. Ka--*1 „Siaubtas mišrių šeimų, tai tas
Ha ldan«vtnia« aniAiH'i į;!“daoJ P1 IZ3 uz aUKSCiaUSią;” v v * 1aa klausytojas apleido si vokieeiu kalboj ant-‘J.oms v.lsai nesvarbu, bet ke-
pranesimą, tiki ai jis pagal-1 ... *■ ™ Įliprri šimtam tūkstančiu lie-IzolKat; „rvlitlrvlc VAzllHo • •■ i • • • i ’l'UOSe StUdljU metuose To-lnei“ sifiliam Lunsvaneių nekalbėti tik politinis kūdikis,,vojo apie laisvinimą, bet> T.„:—A..^u; tuviu, atsidūrusiu toli už
• j .... iuiilo universitete n nivin-į
jau dvejopą laisvinimą.,,, T-imnmar ^tinc-nd i r? Lietuvos sienų, tos kelios
Alums vis Kalama, Kad <'e-inaujausiOse kalbose. -mišrios seimos yra didelis
tume centą pne cento lais-| AJncevičių Jaunesnioji duk.'nuostolis visai tautai, 
vinimo kovai vesti, ir mes t_ gau,. , irm į I Jeigu visai negalima šu
tai aarome. Bet kad mes ,. nakvilles Trafalvarn laikyti žmonių nuo mišrių turime ir tokių, kurie ‘į “'^santuokų, tai reiktų bent

1 1 1 c bi’no/n,įrtorv

- kitę ramūs, neskubėkite, 
Y .eną eastomet. letuyj, dirbkite normaliai. 

naujakUrj Joną H. Aksį, iš-, pa(jėkite savo mašinai iš- 
tiko nelaimė ir kartu laimė
Jis birželio 28 d., važiuoda
mas mašina, nuvažiavo nuo

garuoti: gerkite pakanka
mai skysčių, nešiokite švie
sios spalvos, lengvus, erd-

kad pasiuntinybės nebuvo 
panaikintos. Bet taip gali

kelio į aukštą šalikėli, tenivjus drabužius. Ras dėl 
jo mašina apsivertė ir^ užsi- valgio, tai valgykite, kas 

jums patinka, bile tik vai- £ 
gis būtų įvairu: *
ar šaltas valgis neturi

degė. Jonas Akšys kokiu 
tai būdu išliko net nesužeis
tas, bet jo mašina stipriai 
nukentėjo, ji apsivertė, už
sidegė ir gerokai apdegė. 
Jonas Akšys gyvena Easto- 
ne, 1241 Jackson St. Jo ma
šinos gaisrui užgesinti buvo 
iškviesta Delavvare Park 
Fire kompanijos gaisrinin
kai.

Senas Eastonietis.

BROOKLYN, N. Y.

kuris nenori ar negali su
prasti, kodėl pasiuntinybės 
nebuvo panaikintos.

Lozoraičio pretenzijos ir
jo ginčai su Vlik’u lietu-

.UA..\ai"įviams jau pro gerklę lenda. 
Ar siltas v • „ ' „ u.-.e,.

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies lifros. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišk.i.
T-Uf Uode Islaad

Adresas: State Sanatorinei. 
Wallnm Lake. Rhode lsland.

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

Kam Kentėt Skausmą?
I Jei jūsų kojos, rankos, nugara ar;,a ponas “šefas” būtų šiek aa mūsM valstybės fondą. arit y graduatton dipiomą su‘mišrią vedybų laikraščiuose.

Kai ku-'“k kU“e,?n‘’J’..ie!2tam., !?mais ar būdami artimais ti.:aak^a^a>s pažymiais vi- ae?ar;t™’_ v.a™q.”em,.neL,r!»v w„„dCTl,„,y s.,.., t.i .p.-kos atvėsinimui. o-“1‘•“'įjos nebūtų didesnės už ji 
ne asmenys vasarą sunkiau|patj> jeį jįs
suvirškina sunkius valgius 
ir proteinus.

Šilti skysčiai paskatina 
prakaitavimą, kuris jumis 
atvėsina sausame klimate, 
bet dideliam drėgnumui 
esant dar daugiau prakai-

aiaesnes uz ji ..i • • , • , ^chnorėi
nebūtų prilipęs'"} 1̂? kadaise valdžioje.' į" Antevičiu į neskelbt net UŽ užmokesti. Icialin« mostis išoriniam skausmui

ičių sūnus Jone- Mišrios santuokos nuo
prie Lietuvos iždo likučių 'sėdėjusių, mums yra didelė ^"7^07(7 laipsnio Da-lpat vestuvinės puotos tokius 
užsieniuose ir jei kai kurie kaip, Pavienianis.gyrimu‘ baigė " Westwood lietuvius išstumia iš lietuvių
“vadistinės” minties lietu
viai neremtų jo “didingų” 

: i pretenzijų į Kybartų Aktų 
kronprinco vietą, jis labai 
lengvai susikalbėtų su Vii

asmenims, tuo labiau turin- pradžios mokyklą ir gavo tarP° (išskyrus rusus, ka
liems bet kokius igaliavimus:;"— ^<\,angĮ jie visada pasiduoda
a.,e 1 ,mu'a visų.vartų. Kanadišk oii spauda' DaJlietuvybės Įtakai). Juo ma

pašalinti. Stebėtinai greitai veikia. 
Bandymų užsakymą už $2 (C.O.T). 
nesiunčiam) . Siųskite:

Bridgeficld Oru g Co.
Oept. S. 461 Gregory St 

Bridgeport, Cenn. >~ -
coji spauda pa-<" , . . . ... .

>ziau arba visai nekalbėsimeli , NePakanka pasipasakoti,,žvmėj„ kad penkiusi2““ arna visai neKamesime
į.,kad mus vargelis spaudzia.^J Kanado” atvy'į.ę An.,apie tokius atskilėlius, tuo

Gerai Pavyko Koncertas
Steinway Hali, New Yor

ke, Lilijos Stilsonaitės-šatei 
kienės Art-Tone Studijos 
muzikos mokinių ir svečių 
koncertas gerai pavyko. Vi-

tuosite. Negerk kavos, ar-k-u (lėl bendro darbo ir nu.Įkad valstybės santaupėlės ^^ 
batos ar alkoholinių gėrimu mug vaj§jnęg “še-Į nyksta, tie ir tie tai daro. žodžio nemokėjo angliškai J 
vasarą daugiau kaip ?eiebfine-’ košeliena. Ir ginčas'^es turime imtis visų prie-į —OK ' criž
žiemą. Daugiausia vėsina^pasjuntinio” ar “deie-,moni^' kad neleistinus reiš-.____________________ J |amž£~

tcevicių vaikai beveik nei jSENIEJII R NAUJIEJI
LAIKAI IR KUNIGAI

Grįžta laikai, kurie pradžioje šio 
amžiaus atsižymėjo labai žiauria ne 

Įtolerancija, boikotu, niekinimu ir 
ruvinais puldinėjimais tų, kurie 

kitaip galvoti, negu lietuvių 
igai galvojo; ir tų grįžimų aiš- 

Ikiai parodo naujųjų kunigų puolimas 
[ir boikotas savaitraščio VIENYBĖS. 
[Kurie norite matyti tuos laikus tik- 
|rus ir palyginti juos su darbartiniais, 
įisigykite knyga ŠLIUPTARNIAI, 
'kurioje jie labai vaizdingai aprašyti. 
C52 pusi., kieti viršeliai, kaina tik 
3 doleriai. Rašykite: Dr. Alg. Mar- 
eeris. .'132*. So. Ilalsted St., Chicaga 
S. III. <»»>

_ • . . « į v* 1 IIL4i I v 11 i 1 vz vX 1 i J ~ ..... - - ■ - —« i** **
nesaldus gėrimai: cukrai.s| „ Vokietijoj Uip pafkimus sustabdyti. Jeigu esa-| ...... . , 1^.7,
kalorijos uždega jūsų kūno ba visaį neiškiIęs jei dip.lme pasiryžę viską aukoti! '-S&
krn<;ni , » » - - , lT,iAtnvn<i įabisvinimiii t m rveieivyje. jęunig;krosnį.

Prakaituojant iš kūno iš
garuoja ir druska, bet Kau

si mokiniai gerai pasirodė igumas jos gauna valgyje ir 
net su sunkiais muzikos da-įnėra reikalingi jos atskirai 
lykais. O svečias daininin-'imti. Jei jūs daug mankšti- 
kas, John Clancy, ne tik natės ar sunkiai dirbate ir 
dainavimu, bet ir kaipo as- daug prakaituojate, tai ga-

lomatų šefui rūpėtų Lietu-ĮKietuv0S išlaisvinimui, tai; 
vos reikalai, o ne jo ambi- paaukokime ii tuos lai?-( 
cijėlės ir rietenos. ivintojus,” kurie gali mėgin-Į

Vlik’as yra mūsų visuo-11 tęsti laisvinimo darbą iki,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Brosdwsy, South Boston 27, Mas*.

menės atstovas. Jei kada di
džiosios demokratijos rim
tai eis prie rusų imperializ
mo nuvarymo į jo “natūrali
nes sienas,” tada Vlik’o pri
pažinimas ir persiorganiza
vimas į laikinąją Lietuvos 
vyriausybę bus savaime su
prantamas. Kol kas, deja, 
nei Vlik’as nei visa lozorai- 
iada pelaimingoj Lietuvos 
padėtyje nieko nekeičia ir

begalybės, o laisvinimas dėl 
“laisvinimo” mums eili-J 
niams piliečiams nepriimti
nas.

Po pranešimo, buvo su
ruošta vakarienė pagerbi
mui Vliko pirmininko. Čia 
iškišome iš savųjų tarpo 
vieną “protaujantį,” kuris 
pasiskundė Vliko pirminin
kui, kad, girdi, reikia pa
tvarkyti Hamiltone, kad čia

isi “šefo” ginčai su Vlik’u nemėgintų išsižioti
yra tik nelabai pagirtinas 
laiko leidimas.

C. K. Brazei ir Lietuvei 
Miamieiei, Miami, Fla.—
Tamstų korespondencijos 
bus įdėtos ateinančią savai
tę. Ačiū.

“Keleivyje” naudinga yrs 
daryti visokia* biznio skel

bimus ir

apie tas nesubalansuojamas 
apyskaitas, ypač kiek tai 
liečia bažnyčią. Šis ponas 
buvo Mykšyg. Gal reikėtų 
uždaryti “Nepriklausomą 
Lietuvą,” “Keleivį,” “Nau
jienas,” mielas pone?

Dalyvavęs.

OAKV1LLE, CANADA

Pasižymėjo Lietuvių Vaikai
Toronto ir Oakvillės

GRYBAS PO LAPU

2 .*

P,

Šilas mažas vyras kur tai ga-
» vo skrybėlę ne pagal savo

1 galvos mastą ir vaikščioja, 
kaip manrtarinas pasipūtęs 
Frankfurto gatvėmis. Foto
grafams taip ir nepavyko jo 
veidą nufotografuoti dėl tos 
didžiulės skrybėlės.

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

mo, bemiegės, 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 Kanada $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARB4
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBftS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-U, 

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta sa 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA Ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Wert 30th Streat, N«w York 1, N. Y.

Westinghou.se
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IŠ “LAISVĖS VARPO” 
PIKNIKO BROCKTONE

SUNKIAI
ALENA

SERGA 
JANELIŪNIENĖ

Iš GENOCIDO PARODOS
• jC mum.' C'fjlliUi*

Bostoniečiai Centrinėse
Lietuvių Organizacijose

Korėjos Veteranas
Bandė “Rusišką Ruletę’

“Lasvės Varpo” pirmoji 
gegužinė liepos 18 d. su
traukė prie LietuviųBakūžės 
apie 2,000 lietuvių ne tik iš 
Bostono ir artimųjų vieto
vių, bet ir iš New Yorko ir 
kitų valstijų.

Rengėjai svečių neapvylė 
—davė didelę ir įdomių 
programą. 3 vai. Worces- 
terio bubnų ir trimitų or
kestras, p-lės Kvederaitės, 
muz. Judronio ir Svistavi-J

Liepos 12 d. sunkiai su
sirgo Alena Janeliūnienė, 
Stepono Janeliūno žmona, 
veikli LDD 21 kuopos narė. 
Ji nugabenta i miesto ligo
ninę (City Hospital) ir ten 
guli “medical 4” skyriuje. 
Lankymo valandos 1:30 iki 
2:30 ir vakare po šešių.

Ligonei linkime greit pa
sveikti.

MIRĖ L. ZUKIENĖ

Šitokių • tr -x\

šiuo

,4įį.
metu Bostone yra 

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos ir Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos centro valdybos, bet 
dar nemaža bostoniečių yra 
ir kitų centrinių lietuvių or
ganizacijų vyriausiose va
dovybėse.

J. Januškis, S. Michelso-

Korėjos karo veteranas 
Thomas Sefren, 22 metų, iš 
Brookline, bešposaudamas 
su draugais nutarė išbandyti 
“rusišką ruletę.” Jis įdėjo 
į revolverį vieną šovinį, pa
suko voliuką ir pridėjęs re
volverį prie savo galvos pa
spaudė gaiduką. Revolve
ris iššovė ir jaunas žmogus 
mirė ligoninėj sekmadienionas ir J. V. Stilsonas yra 

Lietuvių Socialdemokratų vakare 
Sąjungos Centro Komitete,! Paskui pasirodė, kad re-

____  A. Chaplikas yra Sandaros J volveris, iš kurio karo ve-
"Mai.nas tarp lavonu“—šitaip galima užvardyti šitą Rusijos vicepirmininkas, krikščio-jteranas nusišovė, buvo pa- 
mirusioju budelio paveikslą tarp jo išžudytu žmonių lavonų krū nįų demokratų centro vai- vogtas 1951 metais iš vieno 

Apie rusų bolševikų žiaurumus lietuvių suruoštoje parodoje jyįojg y,a § Lūšys, O ie

Sfjt'O y j’rt.a 
LifhuJ u.. •.‘0*

\ — •

** •Ce.nvu'krjNi -
iuf Shjliti 

ikkh y t t'i jkhl

vų.
So. Ilostone atsilankė virš tūkstančio žmonių. namo Dorchestery.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

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

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

ir nuo 7 iki 8

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

čiaus vadovaujamas, atžy
giavo į didįjį pavilioną. Čia Pereitą savaitę mirė Lit- 
prieš gražiai išsirikiavusį garta Zukienė, iš tėvų Kai- Gros 
jaunimą “Laisvės Varpo”,pokaitė, kuri gyveno su su
vedėjas pasakė turiningą vo šeima Dorchestery. Mir-

LDD 21 KUOPOS 
PIKNIKAS RUGPIŪČIO 15

BOSTONE NUMATOMAS 
DIDELIS KONCERTAS

Bostonas Nesulauks
Senatoriaus McCarthy!

kalbą, kuri buvo skilta Da-(tis buvo staigi ir netikėta. 
riaus-Girėno nagingos mir-Velionė išvyko su vyru ir

Keturių Karalių Or
kestras; Bušai Eis iš S. 

Bostono nuo Lietu
viu Klubo

Pereita
ties paminėjimui, 
kalbos orkestras

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.

Šen. McCarthy vėl grįžo
prie savo darbo ir pereitą
šeštadienį buvo numatęs
Bostone apklausinėti visą
eilę liudininkų dėl bolševi-

i prezidentas, o J. Grigaliui, l’T 'simo kai kuriose
Romos kataliku susivieniji-Blnklį,.vl”°?1,!m0"es?-. Vle;

J (nas liudininkas turėjo net

vizijos komisijoje K. Moc
kus.

S. Michelsonas yra Ame
rikos Lietuvių Tarybos vice
pirmininkas, o J. Arlauskas

Spalio 3 dieną numatoma tarybos narys.
Įrengti didžiulį lietuvių kon- M. Michelsonienė yra 
ceitą John Hancock salėje, Balfo centro direktorė, 
arkivyskupo R. J. Cushing K. Kalinauskas yra SLA

savaitę klaidin- ’^darybės fondui 
paskelbta, kadi Numatoma, kad į lietuPo jo dukterimi į New Hampshire <raį buvo

žygiavo valstiją vasaros atostogoms, šiemetinis LDD 21 kuopos’vius ir svečius prabils pats. , OT . .“J------ tt ---------- si_ .. .. h r ■ lauskas yra SLA revizijos;JO nieka? nepažintų. šu di-

ryto smūgio į smegenis sekmadieni, rugpiūčio (Au-
Lie-Į Litgarta buvo gimusi 1891 gust) !5 d. Vieta tapati—

kur jau nuo pat 
plevėsavo Amerikos ir
tuvos vėliavos, buvo sugro-'metų balandžio 28 d. Kyiet- Mass. seimo atstovo Jimmie'no 
ti Amerikos ir Lietuvos kų \ienkiemy, I ane\ ežio,/-,-.,-,,!,,.. įmiki vasarvietė rasGaidelio'apskrity. Amerikon atvy.;”ma ‘ Be.-nise cS.rinško.

Komisijos
himnai. Muz. J. Gaidelio Į apskrity. Amerikon
vadovaujamas vyrų choras, ko 1908 metais, susituokė su;parm \orth Easton, Mass. 
kaip visuomet, įspūdingai i Petru Žuku 1911 metais ii j Be kitko, piknike bus me- 
sudainavo kelias dainas,'visą laiką gyveno Dorches-Įno ir kalbu prOgrama. Gros 
Ivaškięnės tautinių šokių tery. Paliko vyrą

pašoko tautinių šo-jteris.grupe
kių. Daugiausia 
susilaukė 7-8 metų 
šokėjai.

Tokioj didelėj gegužinėj, 
kaip Lietuvos didžiuosiuose 
atlaiduose ar metiniuose 
turguose, susitinka lietuviai 
kartais senai besimalę, ku
rie šiaip jau retai tesusitin
ka. Ir šioje “Laisvės Var-

ir 3 dun.-Įpagar?ejes 
Palaidota liepos 15,

, mo vicepirmininkas. J. A*" liudyti užsidėjęs kaukę, kad

narys.
nes Mylėtojų Drau- 

I gijos centro iždo globėja 
° ls yra J. Tumavičienė. Vil

niaus Krašto Lietuvių
tas prof. Bacevičius,
tas (gal) p. Liepa ir Bosto- '

lietuviu parapijos cho- . . ,, ,•j ’ 1 -į ti.’ jungos centro valdybos pavedamas muziko J. Ka- . . , * t , •mimnku yra A. Juknevičius.
branduoli su-

daro: prel. P. Juras. kun. 
Zeromskis, kun. Kontautas,

» xjtžiotstiiaiaaghMba)jxrįtį

Jdele reklama užsimotas sub- 
versvvių tyrinėjimas Bosto
ne buvo betgi atidėtas ir 
perkeltas į Washingtoną, 

Są-ikur šį pirmadienį šen. Mc- 
1 Carthy vedamoj komisijoj x 
ir eina liudininkų apklausi
nėjimas.

Plėšikų Mėgiama Krautuvė

dėmesio d 
amžiaus

Keturių Karaliui kun. Šakalys, kun. Vembrė.
į Orkestras.

Forest Hills kapinėse.! Neturintieji' automobi- 
Kalbą prie kapo palakė S.,;ju įg <0_ Bostono galės va- 
Michelsonas.

Du jauni plėšikai su re
volveriais penktadienį api- 

Naujosios Anglijos lietu- plėšė David Stutman krau- 
viai kviečiami tą dieną ne- tuvę Roxburyje, 27 "VValnut

Įžiuoti busais. kurie eis nuo 
I Piliečių Draugijos namo,

20 METU SUKAKTUVIŲ-kampas Broadvvay ir E St. 
RADIO PIKNIKAS i Visos plačios apylinkės

--------- (lietuvius prašome rugpiūčio
Pirmos ir seniausios Nau- 15 d. jau dabar pasižymėti

(jojoj Anglijoj lietuviškos savo išvykų kalendoriuje, 
loję Laisves var-ra(jįo programos 20 metų Daugiau informacijų kita 

po” gegužinėj teko progos’sukaktuvių didysis

rengti kitų pramogų, o pri
sidėti prie to didžiulio kon
certo pasisekimo.

Avė. Vagys atėmė iš savi
ninko $30 ir pabėgo auto
mobilyje. Policija sako, 
kad ta krautuvė bėgyje ke
turių metų jau buvo apiplėš
ia contvniiii kartusVC* «»v»»

metinis proga.
susitikti pažįstamų iš labai piknikas įvyks sek 
plačios apylinkės ir jau dėl-.rugpjūčio (August) 1 d.,1

Grounds dar-

sekmadienį,: Rengimo Komisija.

uit • .♦ ••>«*»
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

to apsilankyma 
mus, nekalbant apie 
kius kitokius piknikinius 
malonumus.

Kadangi artinasi rinki
mai, tai piknike matėsi 
kandidatų į įvairius urėdus.
Tarp kitų buvo Timothy J. 
Murphy, kuris stato kandi
datūrą į distrikto prokuroro 
(district attorney) vietą ii , - -/ 
su p. A. Chapliko pagalba į 
padarė daug pažinčių tarp 
lietuviu. —A. B.

buvo ido- Brockton Fair IŠ KLUBO PASTOGĖS
Vls°- že.

Rengėjai aiškina, kad 
koncerto pelnas bus skiria
mas arkivyskupo labdaros 
fondui todėl, kad tas arki- —Bostono miesto miesto
vyskupo fondas suteikė 10,- taiyba šį pirmadienį bal- 
000 lietuv ių pabėgėlių suoja, ar parduoti Sears 
(tremtinių) šelpimui ir nors Roebuck kompanijai 2 su 
simboliškai reikia už tai at- puse akrų žemės Fenvvay 
sidėkoti. srityje.

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

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:0O valandos popiet iš stotie? 
VVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuc 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VVrentham St.. Dorehestei 

Tel. CO 5-5564

Savininkas A. J. Alekna
628 East Broad»ay 

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 Rozbury, Mass.
TeL PA 7-0402-M

Programa žada būti įvai-( Anądien L. P. Draugijoj 
ri, būtent, 1955 metų vėliau- netoli baro teko girdėti, 
siu madų drabužių ir kailių kaip vienas klubo veikėjas 

ir paroda, vadovaujant Bei- ir net pareigūnas T. G. gar- 
nardui Koričiuk jsiai iškoliojo vieną nauja-

“žudiku” irBus metinis rinkimas ^ūį į mok. B. 
gražuolės “Miss Lithuania ’‘hitlerininku.

Šių metų teisė-! Keista, kad klubo parei 
apsiėmė būti profesio-'?9nas taip su svečiais “kal- 

nalai: Metropolitan DisLj^asb’ 0 ^ar keisčiau, kad
komisionierius adv. John .J. mes vi? f^ar neatsikratome 
Grigalius, mokytoja Alice;™ liežuvinio chamizmo. 
Plevokaitė, Dr. Juozas Lan-7Jok- B.. kaip kiti naujakū-

________ jdžius-Seymour, Dr. Pauline 1 ’ak atvyko čia persijotas ir
Lietuvių Enciklopedijai Luzackaitė ir adv. .Juozas ’r ‘‘iskrininguotas ’ ir kaip! 

rčra ligi šiol pasisekę gautiĮTamėnas-Thomas iš Cam-į T- C. įrodytų, kad jis vra 
r netraukų iš Darbėnų, Dau-bridge. (hitlerininkas ir dargi netį
jenų, Daukšių, Debeikių,j Šokiams gros žinoma Fal- “žudikas. -Jeigu už ilgą) 
Devcniškių, Didvyčių, Dėvi- cons Radio Orchestra.
Iii, Drujos, Dūkšto, Duokiš-Į Bus gražios ir naudingos 
kio ir Dusmeny. Būtu pra- laimėjimo ir įžangos dova

nos.
Bušai 

Piliečių
Broadvvay, 1 vai. po pietų.
Tikėtus galima iš anksto 

Baltic Florists gėlių 
prie

Paveikslai Enciklopedijai

vartų gauti daugiau nuo
traukų ir iš kitų D raidės 
vietovių. Visi turintieji šių 
nuotraukų maloniai prašo
mi jas skubiai paskolinti
enciklopedijai. Pasinaudo-'pirkti 
jus, nuotraukos bus grąžin-jir dovanų krautuvėj ir 
tos. busu.

liežuvi teks stoti prieš teisė-i 
ją. tai to pono liežuvis be
matant pasidarys striukes- 

Įnis, bet jei prie to ir nepriei- 
eis iš So. Bostono tų- tai patiems lietuviams 
Klubo. E Street ir sarmata, kad nemokame 

kalbėti kaip žmonės.
—V. G.

V 4 SAIIOTO .1 Al, D Ė M ESI O
Valerija Norvaišienė kviečia visus i savo vasarvietę 

VVest Hyannisport, Cape Cod
Ten rasite tikrą poilsį ir sveikatą: gražius kambarius, 

puikų lietuviškai pagamintą maistą, primenanti 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 ios 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.

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

Smulkesniu žinių teirautis: 536 E. Broadvvay, South 
Bostone. Tel. SO 8-3461. arba rašyti: P. O. Box 367. VVest 
Hyannis Port. Cape Cod. Mass. Tel. Hyannis 1687-VY4.

International Institute
Ruošia Metinį Pikniką

Bostono Internacionalinis! 
Institutas ruošia metinį 
“tarptautinį šeimyninį pik
niką” Cedar Hill vietoje, 
Včalthame. sekmadienį, lie
pos 25 d., nuo 11 vai. ryto 
iki 11 vai. vakaro.

Piknike bus Įvairūs liau
dies šokiai, vadovaujami 

; Ted Sannella iš Cambridge, 
o vakare šokiams gros Wal-
ter Baker orkestras.

LDD Centro Komitetas 
liepos 17 d. buvo susirinkęs 
posėdžio, kuriame aptarė ei
namuosius reikalus.

Pranešimas
Mes atidarėme puikią gerų VAISIŲ ir DARŽO

VIŲ krautuvę, kur seniau buvo PAINO krautuvė, 
631 E. Broadvvay, So. Bostone (kampas Broadvvay ir 
Emerson St.), priešais “Keleivį.”

Prašome visus ir visas užeiti, pasižiūrėti ir persi
tikrinti, kad mūsų kainos yra prieinamos. Pavyz
džiui. raudonų tomeičių svarą gausite už 19 centų 
ir pan. Iki malonaus pasimatymo.

Atdara nuo 8 ryto iki 6 vai. vakaro. Penkta
dieniais iki 9 vai. vakaro.

THE FRUIT-GARDEN
SK ŪSO. KOTI & CO., Savininkai

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

Nieko Neveik įmokėti!
Išsimokėt Pei 3 Metus** 
Pilnai Garantuotas! $250

Pilnai Įtaisytas

EAYVIEW HEATING CO. 
Tel. C,E li-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 V’ieta 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: P»Ridgewater 855. Plačiau klausy
kit VVBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M.

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Petras PeMžius. Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr.

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

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.

Sooooosoooiseoeoooeeooeocoo
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

VIETA VASAROTI
Švarioje vietoje, žemės ūkyje prie 

zero, rrriimami vasarotojai. Pramo
gos ir pasilinksminimai. 3!6 vai. 
nuo New York City. l'-j vai. nuo 
Rostono. Kaina 20 dol. savaitei. 
Vietos atostogoms ir savaitgaliams
užsakomos iš anksto. Adresas:
J. I’aknys. Bo\ 126, Thompson, Conn.

Telef. Putnam 8-7736.
(32)

RADIO PROGRAMA

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

vakaro 

diena

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

aoseooeoeoooeoooeooeooei

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1Q9O ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So.
Tel. SO 8-0489. 
namas ir

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.

Bostone. 
Ten gau-

‘Keleivis.’
Steponas Minkus.

APS1DRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston. Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

I




