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Kongresas Išsiskirstė, Prasidės 
Rinkiminė Kampanija

Kongresas Baigė Darbus; Repuklikonai Sako, kad Kon
gresas Priėmė Daug Geru Įstatymų; Prezidetnas irgi 

Gyrė Kongreso Nuveiktus Darbus; Opozicija
Kalba Apie “Sulaužytus Pažadus Žmonėms 

ir Riebius Pelnus Stambiajam Bizniui

Pereitos savaitės gale Kasdien Indokinijoj 
Bėga 4,000 Žmonių83-čias kongresas išsiskirs

tė. Senatas tik pertraukė 
posėdžius, nes jis dar gali 
susirinkti išklausyti paskir
tos pakomisijos pranešimo 
apie senatoriaus McCarthy 
tinkamumą būti senatorių.

Kongreso išsiskirstymas 
yra pradžia rinkiminės 
kampanijos. Abidvi didžio
sios partijos dabar vertina 
kongreso nuveiktus darbus. 
Prezidentas ir republikonų 
vadai nurodo, kad kongre-

Iš šiaurinės Indokinijos, 
kuri greitu laiku bus užleis
ta bolševikams, kasdien bė
ga apie 4,000 žmonių, kurie 
lėktuvais ir laivais yra ga
benami j Indokinijos pietinę 
dalį, kuri lieka laisva. Bėg
lius padeda gabenti Ameri
kos laivai ir lėktuvai..

Prancūzai yra pasižadėję 
visus norinčius pasitraukti

TARIASI APIE KAINŲ POLITIKĄ

Senatorius George Aiken iš Vermonto (kairėj) ir kongres- 
nionas Clifford Hope iš Kansas tariasi dėl žemės ūkio 
produktu kainų. Tas klausimas ilgai vargino Įstatymų 
leidėjus. Reikėjo ir valdžią patenkinti, kuri nori lanksčių 
kainų, ir farmerius patenkinti, kurie nori pastovių ir aukš
tų kainų. Laimėjo valdžia.

Jfire Italų Vadas 
Dr. A. De Gasperi

1
Rugpiūčio 19 d. šiaurinėj 

Italijoj mirė Dr. Alcide De 
Gasperi, 73 metų valstybės 
vyras, kuris po antrojo pa
saulinio karo vadovavo Ita
lijos vyriausybei per 8 me
tus. br. A. De Gasperi bu-' 

j vo krikščionių demokratų 
partijos vadas, bet mokėjo 
sugyventi su kitų pažiūrų 
žmonėmis ir Į savo vyriau
sybę buvo pakartotinai 

j įtraukęs socialistus, libera
lus ir republikonus.

De Gasperi vadovybėje 
Italija po karo žymiai atsi
statė, pravedė eilę naudin
gų reformų ir Įsitraukė Į 
glaudų bendradarbiavimą

sas priėmė naują "mokesčių y'entojus iš šiaurinės In 
istafvmn ivHrprinn snpialini 'ioklIllJOS Išgabenti. Tl.Įstatymą, pagerino socialinį 
draudimą ir priėmė eilę ki
tų kraštui naudingų Įstaty
mų. Opozicijos vadai kon
greso darbus vertina visai 
kitaip ir vadina 38-čiąjĮ 
kongresą “sulaužytų paža
dų kongresu.” Opozicija
I w fK Lr dni'Kiin a»li.\ gina rkvngitrsv uaiuuc du

republikonų kandidato Ei- 
senhovverio pažadais ir ran
da, kad kongresas netęsėjo 
pažadų, o jeigu ką darė, tai 
tik stambiojo biznio naudai. 
Be to, demokratai nurodo, 
kad visi naudingesni kon
greso išleisti Įstatymai buvo 
priimti tiktai dėka demo
kratų paramai, nes patys 
republikonai tiek yra nevie
ningi, kad jie nebūtų galėję 
nė tiek padai-yti.

83-čiojo kongreso rekor
dą turės Įvertinti balsuoto
jai šį rudeni kongreso rin
kimuose. Rinkimai bus di
delės svarbos, nes 83-čiaja- 
me kongrese republikonai 
turėjo tokią nežymią dau
gumą, kad ir mažas fcalsuo 
tojų pakrypimas Į vieną ar 
kitą pusę žymiai pakeis bū
simo, 84-tojo kongreso są
statą.

VOKIEČIŲ ATSTOVAS 
PABĖGO Į RYTUS

au-
kiasi nuo bolševikų ne tik
tai nepriklausomos Indoki
nijos valdininkai su šeimo
mis, bet bėga ir galybė ūki
ninkų, pametę savo žemę Liepos mėnesi kainos tre-
ir visą turtą. Pietinė Indo- čių mėnesį iš eilės trupučiu-

Kainos Vis Dar
Lipa Aukštyn
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Europos Ministeriai Nesusitarė 
DėlĮIEuroposJAnnijos

Prancūzijos Pasiūlymai Atmesti, o Prancūzija Nepriima
Kitų Valstybių Nusistatymo; Amerika Bandė Pa

veikti Prancūzus Pasilikti prie Senosios Sutar
ties; Prancūzų Vyriausybė Duos Parlamen

tui Sutartį Patvirtinti, Bet Nesitiki, 
kad Tas Būtų Padaryta

'Gerbūvis ir Taika9 Šešių Europos valstybių 

Republikonų
n .... .. f gijos sostinėje, dėl Europos
Republikonų partija S1° armįjos sutarties peržiūrėji- 

rudens linkimuose pasisa- pasibaigė be jokio susi- 
ymo demokratų partijos sū- tarimo Vakarinė Vokietija, 
k į apie krašto geibuvĮ 11 j Belgija, Olandija, Liuksem- 
dar pi įdėjo taiką ir su^ujgag jr Italija atmetė

glaudų bendradarbiavimą tais šūkiais tikisi patraukti "cūz padaiytus pasiū
tu kitomis V akarų valstybe- balsuotojus išrinkti naują f Sutarčiai pakeisti, o 

34-tąjĮ kongresu republiko-mis.

Kongresas Pakėlė 
Tarnautojų Algas

Graikija Siūlo
Kipro Plebiscitą

Graikijos vyriausybė krei
pėsi i Jungtinių Tautų orga
nizacijos seimą su reikala-

Kongresas baigdamas po-(vimu, kad seimas apsvarsty- 
sėdžiauti nutarė pakelti vai- tų Kipro salos klausimą, 

kinija stengiasi bėglius ap-Jką pakilo. Liepos mėnesi stybės tarnautojams algas Kipro sala jau 70 metų yra 
gyvendinti ir duoti jiems jos pakilo vieną dešimtąją 5'7. Apie 2,000,000 valsty-'anglų valdoma, bet yra ap- 
darbo, bet didelis skaičius dali vieno nuošimčio. Toks bes tarnautojų, Įskaitant ir gyventa milžiniškoj daugu- 
pabėgėlių užkrauna sunkią, kainų kilimas aiškinamas pašto tarnautojus, gautų to-moj graikų, kurie nori jung- 
naštą ant jaunos valstybės tuo, kad kai kuriose vieto-Įkį pakėlimą, jei preziden-tis prie Graikijos. Dabar, 
pečių.
teikia didelę pagalbą.

nišką. Prezidentas D. D. 
Eisenhower, kalbėdamas 
Chicagoj pereitą savaitę, 
nurodė, kad jo administra
cijos didžiausieji pasieki
mai yra taikos atstatymas 
Korėjoj ir išlaikymas ger
būvio krašte be karo išlai
dų.

Komunistų Partija
o/zi m M/ridub i iidtuįnHtu

Baigdamas posėdžiauti
Amerika bėgliams'se siaučia sausros ir žemės tas pasirašys priimtąjį ista-kada anglai nutarė trauktis kongiesas pneme įstatymą
__ . . norrol L-nri Amoml/ne Lrnmnpagal kuri Amerikos komu

nistų partija bus “nei nu
leista nėi pakarta.” Partija

ūkio produktai pabrango, tymą. Algų pakėlimas su- iš Suezo kanalo zonos, jie 
nors fermeriai skundžiasi, Į darytų vyriausybei apie mano iš Kipro salos pada-
kad jų produktu kainos ei-'380,000,000 dolerių išlaidų rvti savo karišką bazę, o, . . . , A x
na žemyn. Kai'kurių dirb-1 per metus. (graikai mano, kad jie turė-!nera uzdrau?ta- bet jai at-
tuvių darbininkai gauna: Kai kurie kongreso vadai tų trauktis ir iš Kipro salos?ima.mos..vli'os I)O ^inem> oi- 

„or.Jmortn Vorf rinntoc fo onio igamzacijoms priklausomos

Senatvės Pensijos 
Bus Pagerintos

. automatiškai po vieną cen-'mano, kad prezidentas to ir užleisti tą salą Graikijai.įg^^cijoms pi įklausomos 
uždarbių priedo per va-[įstatymo nepasirašys ir jis 4 . .. J

atstovų rūmai susitarė dėl ,iandą dėl pakilusių kainų 
socialinio draudimo pagen- rpajp yra tose dirbtuvėse 
nimo ir nubalsavo Įstatymo kurios susitarusios
pakeitimą, pagal kun į se- darbininkais uždarbius keis-Įimtas milžiniška balsų dau- 
natvės draudimą įtraukiama or lrrin_'orima VnntrrPiP | tHl pm 3 1ti pagal kylančias ar krin- guma kongrese.apie 10 milionų naujų žmo
nių, kurie iki šioliai nebuvo 
apdrausti. Kartu nutarta 
padidinti pensijas visiems 
pensininkams. Padidintos 
pensijos bus mokamos nuo 
rugsėjo mėnesio. Kiekvie
nas pensininkas gaus ma
žiausiai 5 ______ ____ o__  . ...
(vienas pensininkas be šei-IP1’*'3^ biznierių gi upe pa 
mos), o kai kurios šeimos

tančias kainas.

Valdžia Parodė 
“Dylo” Dokumentus

Graikai Demonstruoja
Už Kipro Atgavimą

Graikijos miestuose rug-

įmo.

Naujas Pasekretorius
Valstybės Departamente

Gen. Walter Badell Smith,

Vokiečių parlamento na
rys, krikščionis demokratas 
Kari Franz Schmidt Witt- 
mack, pabėgo pas bolševi
kus Į rytinę Vokietiją. Vo
kiečių krikščionių demokra
tų partija pabėgėli apšaukė 
išdaviku ir išmetė ji iš par
tijos.

Profesoriui Lattimore’ui
Keliama Nauja Byla

Vyriausybė iš antro karto 
bando apkaltinti profesorių 
Owen Lattimore dėl mela
gingų parodymų po priesai
ka. Vienas teisėjas seniau 
iškeltus kaltinimus veik vi
sus išmetė, kaipo nepama
tuotus. Vyriausybė dabar 
naujam “grand jury” pa
tieks kaltinimus ir prašys 
profesorių apkaltint, iš nau
jo.

prancūzų ministerių pirmi
ninkas Mendės-France atsi
sakė laikytis senosios sutar
ties ir todėl “Europos armi
jos” likimas atrodo liūdnas. 
Tiesa, Prancūzijos vyriau
sybė senąją sutartį dėl Eu
ropos armijos sudarymo 
duos parlamentui patvirtin- 

iti, bet pati vyriausybė tos 
sutarties nerems ir nereika
laus, kad parlamentas bal
savimu dėl sutarties išreikš- 
tų vyriausybei pasitikėjimą. 
Spėjama, kad prancūzų par
lamentas sutartį atmes. Yra 
numatyta, kad šį šeštadienį 
Prancūzijos parlamentas 
pradės svarstyti Europos ar
mijos kūrimo sutarti.

Prancūzijos vyriausybės 
vadas Mendės-France šį pir
madieni tariasi su Anglijos 

! ministerių pirmininku W.

ra baudžiamas. Partijos 
j nariai turės registruotis vai
zdžios Įstaigose.

Dar nežinia, ar preziden
tas pasirašys tą Įstatymą, 
nes vyriausybė manė, kad, 
toks Įstatymas nėra reika-Prezidento asmeniniu Įsa- P1UC!J 20 d- 7ko d.em0"’ valstybes pasekretonus, pa-. „ ne? jau 

simnaas gaus ma- k-vmu Atominės Energijos!*™**™ Kipro salos at- suraukia .s savo pareigų, o kitį jstat < kovai ieš 
rdrderius dkrsriau Komisija sudarė sutarti su'«avlm9 anglų. Demon-I, jo vietų prezidentas D- D.j(,sub <us „ Jei 2zi_ 
------ x„.- Innvaciu biznierių miDe Da-anidl Alenuose, vrrai ijo&|Lisenno\\er pasKrye nei | dentas Įstatvmą pasirašys,

gaus net po $31.25 daugiau 
per mėnesį. Įmokėjimai Į 
pensijų kasą dabar bus ima
mi nuo 4,200 dolerių meti
nio uždarbio (seniau buvo 
imama nuo 3,600 dolerių).

Kiekvienas pensininkas 
galės dabar užsidirbti per 
metus 1,200 dolerių ir imti 
pensiją, o seniau galėjo už
sidirbti tik 900 dolerių per 
metus.

Tokie yra svarbiausieji 
socialinio draudimo pakei
timai, kurie vra svarbūs vi
siems žmonėms. Vėliau 
apie tą plačiau rašysim.

VLIKE KARŠTA

Krupavičiui su Žalkausku 
grižus, Vliko posėdis buvo 
toks karštas,, kad iš jo išėjo 
tautininkų, ūkininkų sąjun
gos ir socialdemokratų at-

statyti šiluminę elektrainę 
ir statyti elektrą valdžios
i eikalams per 
Valley Authority.

Demokratai dėl tos sutar
ties šaukia, kad tai esąs 
“skandalas,” nes sutartis 
buvo padaryta be varžyty
nių ir prieš Atominės Ener
gijos Komisijos ir Tennes- 
see Valley Authority norą. 
Opozicija sako, kad valdžia 
permokės privačiams biz
nieriams apie 140 milionų 
dolerių.

Vyriausybė dabar paskel
bė dokumentus apie tos su
tarties sudarymą, bet pozi
cija lėl to visiškai nenurimo. 
Priešingai, viena privati

sostinėje, susikirto su poli
cija ir 67 žmonės buvo su- 

Tennessee žeisti. Neramios demon-

bert Hoover Jr., buvusio? 
prezidento sūnų. Nesenai 
Herbert Hoover padėjo iš-

stracijos vyko Salonikuose!spręsti Irano aliejaus ginčai 
ir kituose graikų miestuose, i ir parodė nemažą diploma-

apie jį bus pranešta plačiau.

PREZIDENTAS IŠVYKO 
ATOSTOGŲ Į DENVER

Graikai sako, jie nenurims 
kol anglai negrąžins jiems 
Kipro.

Darkiečių Delegacija
Kinijoj Patenkinta

tini apsukrumų. Prezidetnas D. D. Eisen
hower išvyko 6 ar 8 savai 
tems atostogų Į Denver, 
Colo. Bet ir atostogauda
mas prezidentas turės atlik-

Senato pakomisija, kuri ti savo darbą, pasirašinėti

Nesutaria dėl Senatoriaus 
McCarthy ir Armijos Ginčo

Anglų Darbo Partijos va
dų delegacija, kuri lankosi 
Kinijoj*, skelbia turinti pilną 
laisvę susipažinti su krašto 
ūkiu ir apžiūrinėti, ką tik ji 
nori. Morgan Philips, par
tijos sekretorius, praneša 
iš Mukdeno, kad jo many- 

kompanija New Yorke skel- mu ^inų tauta pasitiki da-
bia, kad ji sutikusi tą pati 
darbą atlikti už 150 milionų 
dolerių pigiau, o demokratų 
partijos pirmininkas S. A. 
Mitchell reikalauja, kad su
tartis būtų panaikinta. 

Rinkimų kampanijoj tas

bartine savo vyriausybe, bet 
kaip tas pasitikėjimas buvo 
io patikrintas, neaiškina. 
Kiti anglų pranešimai sako, 
kad skurdo Kinijoj yra 
daug. bet gyvenimas gerėja.

stovai. •
Smulkesnių žinių apie tai. 150 milionų dolerių “dylas”

dar neturime bus plačiai aptariamas.

“Keleivyje“ naudinga vr» 
daryti visokius biznio skr- 
bintus ir pa j ieškojimus.

tyrinėjo šen. Mc-Carthy-ar- 
mijos ginčą, dabar negali 
susitarti, kaip tą ginčą ver
tinti ir kam daugiau kal
tės suversti. Pakomisija 
betgi žada iki šio mėnesio 
galo patiekti, jei ne vieną, 
tai du raportus, mažumos ir 
daugumos, dėl to ginčo aiš
kinimo.

Kita pakomisija, kuriai 
yra pavesta prieš McCarthy 
iškeltus kaltinimus aiškinti, 
savo darbą pradės tik rug
sėjo mėnesį. Prieš šen. Mc
Carthy yra iškelti 46 Į val
ius kaltinimai. Pakomisija 
turės juos visus perkratyti.'saloje.

nį karišką bendradarbiavi
mą tarp tų dviejų valstybių, 
o santykiai tarp Prancūzi
jos ir kitų Europos valsty
bių pasiliktų tik šiaurės At
lanto Sąjungos rėmuose.

i
Amerika ir Anglija jau 

yra sutarusios vienu ar kitu 
būdu ginkluoti Vokietiją, 
todėl dabar prasidės dery
bos su kitomis Atlanto Są
jungos šalimis dėl Vokieti
jos Įtraukimo Į Vakarų ka
rišką sąjungą.

Šiuo tarpu, kol Prancū
zijos parlamentas dar ga
lutinai nepasisakė dėl Euro
pos armijos sutarties, padė
tis yra labai neaiški. Bet 
vėliau Amerika ieškos būdų 
Įtraukti Vokietiją į Vakarų 
ginkluotas pajėgas.

ANGLIJA ATSIVEŽA
ANGLIŲ IŠ AMERIKOS

Anglijos anglių gamyba 
nors ir pakilo šiek tiek, bet 
nepajėgia patenkinti paki-

Įstatymus ir daryti kitokius 
sprendimus.

Darbiečiai Reikalauja
Kolonijoms Laisvės

Anglijos Darbo Partija 
paskelbė reikalavimą, kad
visoms Anglijos kolonijoms, lūšio pareikalavimo ir Ang- 
kurios tik yra užtenkamai pija turi pirktis anglių Ame- 
pribrendusios, būtų suteikta;rikoje. Šiais metais per pir- 
plati savivalda tvarkyti sa-'mas 32 savaites Anglijoj iš- 
vo reikalus, kaip jos nori. J kasta anglių 126,270,000 to- 
Darbiečiai kritikuoja anglų nų arba 1,750,000 tonų dau- 
vyriausybės politiką Kipro giau, kaip pernai per tą pat
saloje, kuyios daugumas gy
ventojų yra aiškiai priešin
gi anglų šeimininkavimui

laiką. Bet vartojimas ang
lių pakilo daugiau ir trūku
mas tenka padengti impor
tu. •

f
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Dar Balsai Tyruose
Atstovų rūmų komisija, Charles -J. Kersteno vado

vaujama, kuriai buvo pavesta išaiškinti, kaip bolševikai 
užgrobė valdžią Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, vėliau 
buvo įgaliota savo tyrinėjimus išplėsti ir pati komisija 
buvo praplėsta. Ta devynių asmenų komisija apklausi
nėjo Įvairiausius liudininkus iš bolševikų pavergtų kraštų 
Rytų Europoj ir dabar paskelbė savo antrąjį, dar negalu
tinąjį raportą. Komisijos tyrinėjimai nėra baigti, bet 
komisija jau tarėsi surinkusi užtenkamai medžiagos, kad 
galėtų padalyti išvadas iš savo tyrinėjimų.

Dabar daug kalbama apie “taikų sugyvenimą” su 
komunistiniais kraštais. Apie tai daugiausiai kalba pa
tys bolševikai Maskvoje ir Pekine, kur už “sugyvenimą” 
keliamos taurės ir vodka liejasi. Apie tą “sugyvenimą” 
kalba ir laisvojo pasaulio vadai ir irgi neslepia savo noro 
ar netgi troškimo “taikiai sugyventi” su Rusijos ir Kini
jos valdovais.

Kersteno komisija savo raporte paliečia “sugyveni
mo” klausimą ir sako, kad komunistų vadai Maskvoje 
tikisi, pūsdami miglą į akis pasauliui apie “taikų sugy
venimą,” gauti jiems reikalingo laiko suvirškinti jau pa
sigrobtus kraštus ir padaryti iš tų kraštų savo paklusnius 
įrankius siekiant naujų užkariavimų. Apie jokį pastovų 
taikų sugyvenimą bolševikų vadai visiškai negalvoja ir 
kur tik jie turi progos “sugyvenimą” nutraukti ir savo 
valdžią įvesti, tą be atodairos ir daro.

Komisijos tyrinėjimai parodė, kad nė viename Rytų 
Europos krašte bolševikai neįsigalėjo legališku ir demo
kratišku keliu, su žmonių pritarimu. Bolševikai visur 
prie valdžios priėjo suktomis priemonėmis, melagingais 
pažadais, grasinimais ir militanne okupacija, bet niekur 
su žmonių pritarimu. Dar nė vienas kraštas nėra pats 
laisvai nubalsavęs atiduoti save į bolševikų diktatūros 
rankas.

Bolševikai visur, priėję prie valdžios, stengiasi savo 
diktatūrą įteisinti rinkimais, kurie yra tik pasityčiojimas 
iš laisvų rinkimų. Valdžioje bolševikai laikosi brutališ- 
kiausio nežmoniškumo priemonėmis, kaip tai masinėmis 
žmonių deportacijomis i vergų stovyklas, masiniais žudy
mais, ištisų tautu išnaikinimu, badinimu ir panašiomis 
nežmoniškomis priemonėmis.

Bolševizmo tvarka yra tironijos tvarka. Bolševikų 
vadovai skaito visokias sutartis su kitomis tautomis tiktai 
tol galiojančiomis, kol jiems tas yra naudinga. Nebe
naudingas sutartis ir savo pasižadėjimus jie numeta šalin.

Kersteno komisija savo pranešime platokai nupasa
koja bolševikinio režimo ypatybes ir komunistų vadų suk
tumą, paskui siūlo Amerikos prezidentui imtis tam tikrų 
priemonių kovai prieš komunistiškų režimų šlykštybes. 
Komisija siūlo vyliausiai, kad būtų sušaukta tarptautinė 
konferencija visų laisvųjų tautų ir kad toje konferenci
joje būtų pareikšta, jog bolševikų režimai, kurie dabar 
apima 800 milionų žmonių, yra ne žmonių pasirinkti, bet 
smurtu žmonėms primesti. Laisvosios tautos turėtų susi
tarti ir nutraukti bolševikiškų režimų diplomatišką pripa
žinimą. Laisvosios tautos turėtų pareikšti savo prielan
kumą ir draugiškumą komunistinių šalių režimų paverg
toms tautoms. Be to, tokia konferencija turėtų išdirbti 
planus, kad greit ir visiškai nutraukus prekybos santv-
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TVARKO’ VOKIEČIŲ STREIKUOJANČIUS

Vokiečiu policija buvo pašaukta malšinti streikuojančius 
darbininkus vienoje Miuncheno dirbtuvėje Vokietijoj. Po 
visą vakarinę Vokietiją dabar eina iddeli darbininkų slrei 
kai. Darbininkai reikalauja žmoniškesnių uždarbių.

Kime uz pirmą savaitę mo
kestis tik tada nurašoma, 

į jei darbininkas ar tarnauto
jas atsigula ligoninėj bent 
vienai dienai.

Našliai ir našlės du metu 
po vyro ar moters mirties 
gali gauti tuos pačius pa
lengvinimus taksų mokėji
me, kaip vedusi pora.

Farmeriams leidžiama nu
rašyti į išlaidas iki 25*7 pa- 

|jamų išleistas žemės page- 
Įiinimui (soil conservation)

Čia paminėtieji svarbiau
sieji naujojo įstatymo pa 
tvarkymai, kurie gali būti 
svarbūs kiekvienam mokes
čių mokėtojui. Kompani
joms ir biznieriams įstaty 
ma
lengvatų.

Ar tas pranešimas yra tei- paskyrė savo ‘atstovu.’ ji-
teisin-'
Aktai,-

singas, ar tiek pat 
gas, kaip Kybartų 
mes nežinome. Bet tas ir 
nesvarbu. Svarbu pažymė
ti, kad mūsų “veiksniai” 
veikia kaišiodami vieni ki
tiems kojas ir bėgiodami 
pas vokiečius skųstis dėl ša

šai nusivedė i vokiečių užsie
nio ministeriją. (Pasirodo, 
kad anksčiau Gerutis tenai 
nėra buvęs, nors p. Lozorai
tis skelbė jį senai esant ‘at
stovu Bonncje'). Bet jisai, ir 
dabar nepasiliks Bonnoje. o 
tiktai 'reguliariai lankysis“ 
—vadinasi, bus p. Lozoraičio

vo “kompetencijų.” Yokie-i ryšininkas. Lietuvos konsu- 
čiai, kurie patys dar neturi! barinės įstaigos Vokietijoje
atgavę krašto suverenumo, 
negali būti teisėjai, kurie iš 
tų “veiksnių" yra tikresni 
Lietuvos atstovai, ir visą 
reikalą dėl Lietuvos atsto
vavimo atidėjo ateičiai. Ko 
čia skubėti?

nė jisai nesteigs.

“Naujienų” klausimas 
“ką jisai (Lozoraitis)

Teisėjo Nuomonė sius dalykus. Buvo žadėta, 
kad su nauja administracija 
ateis nauji laikai ir visi val
džios pareigūnai, maži ir 

R. Medina, tas pats, kuris d!d®1,> gaus naują moralę ir 
nuteisė pirmą grupę komu-'vlskas bus svara-

Dėl komunistų partijos
uždraudimo įdomią 
nę pareiškė teisėja

nuomo-
Harold

nistų vadų kalėti už jų pro
pagandą prievarta nuversti 
konstitucinę šios šalies vy
riausybę. Teisėjas sako, 
kad dabar kongreso svar
stomas ir priimamas įstaty
mas yra perdaug platus.

I Pagal tą įstatymą žmogus 
numato įvairių kitokių! vra kaltas'vien todėl, kad

JAUNUOLIŲ
IŠDYKUMAS}

Pereitą savaitę New Yor
ko policija suėmė keturis 
jaunus žmones ir kaltina 
juos papildžius keletą žiau
rių prasikaltimų. Suimti

jis yra komunistų organiza
cijos narys. Teisėjas sako, 
kad—

«
“Tai yra visiškai neameri- 

koniška. Daugelis žmonių 
gali būti nariais (komunis
tu partijoj) nesuprasdami 
reikalo. Kiti gali būti taip 
vadinami ‘crackpots’ (pus
galviai).”
Svarbiausias teisėjo Me- 

brooklyniškiai Melvin Mitt-: dinos argumentas prieš par-i^?*10 
man ir Jerome Lieberman,* tijos uždarymą yra tas, kad ^'4,^ 
abu 17 metų amžiaus. Rob-;kai kurios mūsų brangina- 
ert Trachtenberg, 15 metų,! mos ir brangios laisvės gali 
ir Jack Kaslow, 18 metų. ‘sunykti, mūsų tradicinės ci-

mėjo Lietuvai” skamba ga
na keistai, nes Lozoraičiui 
iš viso toks dalykas nerūpi. 
Jam rūpi jo “šefystė,” "Ky- 

“Naujienos” dėl S. Lozo-jbartų Aktai” ir panašūs da-
raičio “laimėjimo” sako: lykai, o Lietuvos reikalai 

tam karjeristui “lenkiukš-

Yra daug jaunų patvir
kusių jaunuolių, kurie kas
dien pakliūva į policijos 

lai- rankas už visokius prasikal
timus. Bet aukščiau pami
nėtų vaikėzų atsitikimas
skiriasi nuo kitų tuo, kad į laisvių,” sako teisėja 
jų papildyti prasižengimai ’ 
yra visai nesuprantami, sta
čiai beprasmiai.

vilės laisvės ir mūsų teisin
gumo supratimas gali nu
kentėti dėl staiga iškilusios 
komunistų baimės. “Nei 
už 1,000 komunistų aš ne
duočiau tų mūsų brangių

1
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“Tačiau, jei ‘šefui’ pasisekė ....... .....
pakisti koją VKkui. tai ką ji- t,ek te,uP'> klek Jle
sai laimėjo teigiamo Lietuvai i duoda jam plOgOs UŽ ko 
arba bent 'diplomatijos tar- į nors užsikabinti ir dėtis- va- 
nybai’7 Atrodo, kad nelai- du, O ne paprastu eiliniu 
mėjo nieko. Geruti, kuri ji- {politiniu emigrantu.

Naujas Mokesčių (statymas
Kongresas priėmė ir pre- našlė ar divorsuota, taip pat 

zidentas pasirašė naują mo-1. vienas tėvas gali nurašyti 
kesčių įstatymą, kuris dau-!$600 nuo kiekvieno vaiko 
giau ar mažiau paliečia mus ar kito priklausomo asmens,
visus. Įstatymo svarbiau
sieji pakeitimai yra tokie:

nežiūrint jo azmiaus. jei jis

Dabar artinasi rinkimai 
ir, štai, demokratų partijos 
pirmininkas adv. Mitchell 
prabilo ne apie vienus mink 
kailinius, bet apie visus 50,- 
000 tokių “kailinių.”

Kalbėdamas per radio 
Stephen A. Mitchell, demo
kratų partijos nacionalinio 
komiteto pirmininkas, užsi
minė apie “skandalą,” kuris 
iždui kainuos 140,000,000 
dolerių, arba, kaip jis sakė, 
“50,000 mink kailinių.” Tas 
“skandalas” esąs tame, kad 
prezidentas D. D. Eisen- 
hower davė įsakymą atomi
nės energijos komisijai su
daryti sutartį su privačių 
biznierių grupe dėl statymo 
elektros tos komisijos rei- 

Tennessee Val- 
ley Authority (TVA) elek- 
trainių tinklą. Toje biznie
rių grupėje yra vienas asme
niškas prezidento draugas, 
golfo sportininkas Jonės.

Prezidento įsakymas bu
vo duotas prieš atominės 
energijos komisijos norą ir 
prieš TVA norą. Įsakymas 
buvo be viešų varžytynių 

apskaičiuoja, 
pagal tą sutartį

ir opozicija
Tai vra idomi ir isidėmė- kad iždas

tina teisėjo nuomonė. Pra- sumokės už elektrą (per su- 
Suimtieji jauni žmonės,dėjus siaurinti kai kurių pi-'tarties veikimo laiką) 140,- 

kaltinami prisipažino papil-Įp®^1^ laisvę dėl tikios ar, 000,000 dolerių daugiau, 
dę tokius dalykus: jie spar
dė ir daužė vieną seną žmo
gų ir jį taip primušė, kad 
sumuštasis mirė ligoninėj!
O A «• r* 1 vazTvaiaiiuvo pu

įsivaizduojamos komunistų! negu ta elektra būtų kaina- 
baimės galima pažeisti ir vusi imant ją iš TVA elek-

trainių, arba 90,000,000 do
lerių daugiau, negu darant 
sutartį viešų varžytynių ke
liu.

Rinkimuose tas klausimas 
bus daug kartų aptariamas. 
Bet ar balsuotojai įžiūrės 
tame reikale skandalą, tą

visų piliečių’laisves.
x
Valoinusiuio. jieiMalenkovasęviiiain-ir. • uz-.

su bizūnu užpuolė jaunasį Po Stalino mirties Rusijoj 
mergaites parke ir jas be;buvo dvelktelėjęs laisvesnis 
jokios prasmės plakė: jie Į vėjelis rusų rašytojams. Li- 

parke sugavo vieną teratūros žurnaluose buvonakčia
seną negrą valkatą, degino 
jo plikas kojas degančiomis 
cigaretėmis, paskui jį skau-

leista paskelbti eilę straips-,,ik ,.ink:mai 
mų, kurie kalbėjo apie rei-l 
kalą rašytojams savo raš-

džiai mušė ir, užmušę. Įrne-;^uose rodyti daugiau širdin-
tė lavoną į upę. Jie prisi- I ti- teisybės. Keletasjgumo .. ___„___ _______

yra protiniai ar fiziniai ne- pažino užpuolę ir daugiau ' rašytojų spėjo net paskelb

rintieji virš 600 dolerių me- nii rūpintis, 
tinių paajmų. turėjo iki ko-j Jei vaikas ar vaikai dir- 

kius su bolševikiškais kraštais ir kaip padidinti prekybą vo (March) 15 dienai įteik-'ba, jiems visvien kiekvie-
tarp laisvųjų tautu.

Virš to. komisija siūlo, kad Amerikos vyriausybė 
tuoj pat įkurtų tautinius kariškus dalinius iš komunistų 
pavergtų kraštu jaunų vyru. kad tuo būdu parodžius 
pavergtiems žmonėms, jog jų kova už laisvę yra laisvojo 
pasaulio remiama.

Iš kitų komisijos siūlymų pažymėtina įkūrimas tarp
tautinės teisių komisijos, kuri rankiotų komunistų prasi
kaltimų įrodymus, kad vėliau galima būtų komunistų 
prasikaltėlius traukti atsakomybėn.

Kersteno komisija, po ilgų tyrinėjimų ir liudininkų 
apklausinėjimų, priėjo išvados, kad komunistų vadų kal
bos apie “taikų sugyvenimą" yra tik akių dūmimas. Ko
misija norėtų, kad Amerikos vyriausybė imtųsi planingos 
tarptautinės kovos prieš komunistinius režimus ir tą kovą 
vestų plačiu frontu, traukdama i ją visas laisvąsias tautas

Dėl Kersteno komisijos siūlymų galima pasakyti, 
kad tai yra dar vienas balsas ar balsai tyruose, kurių 
šiuo metu niekas neklauso. Praktiškos naudos iš Keis- 
teno komisijos siūlymu galėtų būti tiktai tame atsitikime, 
jei bolševikai kur nors “sugyvenimą” pertemps ir ką nors 
vėl pavogs iš demokratijų panosės ir tuo būdu privers 
kitus kraštus pagalvoti ne tik apie “sugyvenimą,” bet ir 
apie gynimąsi nuo komunistinio totalitarinio siaubo.

Seniau visi piliečiai, tu-', sveikas Jr negali pats savi- senų žmonių ir juos daužę. ; ti savo kūrinius, kuriuose 
Jaunikliai savo aukų ne-{ rusiško gyvenimo tikrovė 

apiplėšė ir nieko is savo!vaizdinama ne pagal prasi- 
žmogžudysčių nepelnė. Jie j melavusį “socialistinį rea- 

bet daugmaž teisinti valdžiai savo deklaraciją, nam galima nurašyti po 600 
kiek jie per metus uždirbo, dolerių, jeigu jie nėra 19 
kiek turėjo kitokių pajamų, metų amžiaus, arba jie yra 
ir turėjo sumokėti valdžiai vyresni, bet lanko mokvk- 
priklausomus mokesčius, ia, jeigu tėvai (ar vienas 
Dabar pranešimą apie savo jų > tokiu vaiku išlaikymui

ir nenorėjo plėšti, bet davėj]izmą 
valią savo rankoms iš pa-jgab k'oks jįs yra. 
laidumo ar kokio tai liguis-j Maždaug apie metus lai- 

| ko diktatūros režimas leido

pajamas galima bus įteikti
iki balandžio (April) 15 d.

Atskiri mokesčių mokėto
jai dabar galės daugiau iš
laidų gydymuisi 
nuo savo pajamų 
tik išlaidos virs 5'< pajamų

duoda daugiau kaip pusę
lesu.

Jei
vaiką.

nurašyti į arba išlaiko dirbti nebega- 
SeniauHinti tėvą ar motiną, tai to

kių išlaikymui lei-

kas išlaiko įsūnytą 
ar laukia įsūnijimo,

tumo.
Visi suimtieji 

vyzd ingi mokiniai mokyk
loje, vienas jų tarnavo ban
ke. Visi jie iš ramių, pa
dorių šeimų. Kas įlindo 
jiems į galvas užpuldinėti

buvo pa-į rašytojams rodyti daugiau 
širdingumo ir teisybės, o da
bar pasakė “ša” ir “mol 
čat.” Visa eilė rašytojų, ku
rie manė, kad su Stalino 7 )
mirčia atėjo laisvesni lai

A 1p z v a 1 g a

galima buvo nurašyti, o da
bar išlaidos virš 3*< galima 
bus nurašyti nuo mokesčių. 
Seniau galima buvo nurašy
ti daugiausiai $1,250, o da
bar daugiausiai galima nu
rašyti $2,500.

Kas turi pajamų iš divi- 
dentų (kompanijų šėrų) tas 
už pirmuosius 50 dolerių to
kių pajamų mokesčių visai 
nemoka, o už likusias paja
mas iš šėių (dividentų, mo
ka mokesčius, bet gali at 
skaityti 4G.

Dirbanti motina, našlė ar 
divorsuota, arba našlys, jei 
turi mažų vaikų, tai tų vaikų

IR LOZORAITIS VEIKIA

džiama nurašyti 600 dolerių 
pajamų. Mokesčių mokė
tojas gali reikalauti, kad 
jam būtų leista nurašyti 600 
dolerių nuo pajamų kiek
vienam jo išlaikomam as
meniui nežiūrint giminys
tės ryšio.

Labdarybės, švietimo, baž
nyčių palaikymo reikalams 
išlaidas dabar galima nura
šyti nuo pajamų iki $30 
(seniau buvo 20*7 ),

Jei kas yra ką nors pir
kęs “ant išsimokėjimo” ir 
moka už tai nuošimčius, tai 
tokius nuošimčius iki 6r7 
galima nurašyti nuo paja
mų.

Jei darbdavys moka dar-

žmones, juos mušti iki mir- kai? dabar turės ngai mai , 
ties? Kaip išaiškinti tokiusjdaiati įr keliaklupsčiauti, jei 
jaunų žmogžudžių prasižen-ln01.gS įr toliau iš plunksnos 
gimus? j darbo duoną valgyti. Kiti

Tų jaunų žmogžudžių atsidurs “kur pipirai auga.” 
prasižengimai tiek yra Vienas toks “prasikaltėlis,” 
šiurkštūs, kad ir policija ir žurnalo “Novyj Mir” redak- 
prokuroras gatavi yra stver- torįus Tvardovsky, jau iš
tiš už galvos, nes jie visiš-įmestas iš savo pareigų ir ant 
kai negali suprasti, kas Įlin- j0 kariami visi šunys už tai,

S. Lozoraitis išsiuntinėjo 
spaudai pranešimą, kad jis 
dvi savaites išbuvęs Bonno
je, Vokietijos sostinėje, ir 
ten turėjęs eilę pasirrtatymų 
su vokiečių “kompetetin- 
gais valdininkais.” Per dvi

savaites buvimo S. Lozorai-' priežiūrai gali atskaityti 
tis sakosi pasiekęs to, kad $600 iš savo pajamų. Dir-
Lietuvos pasiuntinio Vokie-1 banti pora, jei abu dirba ir bininkui ligos atsitikime at 
tijoj. skirto per Vliką, ne-’augina vaikus iki 12 metų'*ne-augina

Taip pat ir dėl Lietu- amžiaus, gali vaikų priežiūbus.
vos konsulatų kūrimo pasi
lieka “dabartinė tvarka,” 
kitaip sakant, jų nebus Vo
kietijoj.

rai nurašyti nuo savo paja
mų $600, jei poros metinės 
pajamos, bendrai paėmus

lyginimą, tai toks atlygini
mas iki loO dolerių per sa 
vaitę galima nurašyti nuo 
pajamų. Panašiai yra su 
išmokėjimais nelaimingame

neviršija $5,100. Motina, atsitikime. Bet ligos atsiti-*

do i tuos jaunus žmones ir 
kas juos pastūmėjo į tokias 
baisias žmogžudystes.

Patys jaunuoliai savo 
kriminalus aiškino tuo, kad 
jie turėję smagumo iš žmo
nių mušimo. Vienas sakė, 
kad jis “bendrai neapken
čia valkatų,” o todėl turėjęs 
didelio malonumo vieną 
valkatą mušti, spardyti ir jo 
lavoną įmesti į upę. Kitas 
sakėsi, kad jis, mušdamas 
senus žmones, jautėsi lyg 
tarsi boksininkas ir bandy
tų savo kumščius į prikimš
tą maišą, kokį boksininkai 
naudoja kumščių mankšti- 
nimui. . . .

(Nukelta į 7 pusi.)

kad jis savo žurnale leido 
rašytojams kalbėti apie šir
dingumą ir teisybę.

Liberališkas laikotarpis 
rusų literatūroje baigėsi ir 
rašytojai dabar vėl rašys 
pagal diktatorių ukazą ir 
meluos apie “linksmą ir lai 
mingą” gyvenimą riebaus 
diktatoriaus valdžioje. Pa
vadžių atleidimas baigėsi, 
botagas vėl švilpauja virš 
rašytojų galvų.

H
“50,000 Kailinių”

Prieš porą metų rinki- 
“mink kailinius” ir pana- 
muose daug girdėjome apie 
valdininkų korupciją, apie

Divizijos iš Korėjos
Amerikos vyriausybė skel

bia, kad greitu laiku iš Ko
rėjos bus ištrauktos dar ke
turios amerikiečių kariuo
menės divizijos. “Greitu 
laiku” reikia suprasti bėgy
je kelių mėnesių.

Kaip žinoma, dvi divizi
jos buvo seniau iš Korėjos 
ištrauktos, o ištraukus dai* 
keturias Korėjoj liks, tur 
būt, apie dvi divizijas mūsų 
kariuomenės.

Pietinė Korėja protestuo
ja, kad ištraukimas ameri
kiečių divizijų iš Korėjos 
sudarys labai pavojingą si
tuaciją, nes bolševikai gali 
vėl pulti. Korėja norėtų, 
kad, pirm negu amerikiečiai 
trauksis, jie padėtų sumobi
lizuoti papildomas korėjie
čių divizijas ir jas stipriai 
apginkluotų.

Traukimasis iš Korėjos 
reiškia, kad Amerika steng
sis savo karo pajėgas laiky
ti “judomame rezerve,” kad 
jas galima būtų mesti bet 
kur, kur bolševikai bandy
tų pulti, šiaip jau Ameri
kos politika santykiuose su 
bolševikuojančiu pasauliu 
dabar grįžta į “sulaikymo” 
politiką, kaip ją skelbė Tru- 
man-Acheson. Bandymas 
sulipdyti karo sąjungą piet
ryčių Azijai ginti bus ban
dymas “sulaikymo politiką” 
pritaikinti toje Azijos daly
je, kur nesenai susilaukta 
Indokinijos pralaimėjimo. 
Kalbos apie “vadavimo po
litiką” išėjo iš mados.

—j. a
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKiA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEFKASt

Philadeiphijos Naujienos
Kur Tapo Supiltas V. Krėvės 

Kapas; Mirusieji 
Neprotestuoja

Visą savo gyvenimą pa
šventęs senovės Lietuvos di
dybei iškelti ir savo raštais 
tautoje nepaprastai išgarsė
jęs, rašytojas Vincas Krėvė, 
miręs liepos 7 d., palaido
tas sv. Kryžiaus kapinėse. 
Tos kapines yra toloRai už 
miesto; jose laidojami Įvai
rių tautų mirusieji, ten il
sios kolonijos lietuvių yra 
palaidota jau tūkstančiai, 
tarp jų ir vinco Krėvės ka
pas tapo supiltas. , Į

Pavasari buvau į tas ka
pines nuvykęs pasižiūrėti. 
Mačiau Tnoulo puošnų ant
kapi. Tribulas Lhiladelphi- 
joje dar gyvas ir pajėgus, 
bet jau sau vietą amžinam 
atilsiui pasirinko ir gana 
brangų paminklą pasistatė. 
Jame jo metrika iškalta, 
trūksta tik mirimo datos. 
Tad iš mirties, kaip ir iš gy
venimo, nėra daug ko ste
bėtis. Vieni pradeda tik 
gyventi,o kiti jau amžino 
poilsio eina ieškotis.

Tačiau keistai atrodė jau 
i praeitį nuėjęs Vinco Krė
vės laidotuvių triukšmas, 
sukeltas ypač tų, kurie ve
lioniui esant gyvam jo ne
apkentė dėl jo liberaiumo ir 
dėl jo idealizavimo senovės 
lietuvių papročių ir tikybos. 
Dėl tos priežasties net men
kos premijėlės už jo raštus 
buvo vengiama Vincui Krė-
—i----b:-*:vei pašiurti.

Matydami ir juos laido
tuvėse, apstulbę rašytojo 
gerbėjai laužė galvas, nega
lėdami išsiaiškinti mįslę: 
Ar V. Krėvė savo gerbėjus 
apvylė? Pergalvojus su
prasta, kad ne. Mirusiajam 
yra vistiek, kas ką apie jį 
kalba ar rašo. Jis nepro
testuoja. O gyviesiems kar
tais reikalingas jo garsus 
vardas. Mirtis mirtimi, 
nuo jos niekas neišbėgs, o 
gyvenimas gyvenimu, jame 
nuolatinė kova vyksta.

Tad mėginimai pakeisti 
V. Krėvę liks be pasekmių. 
V. Krėvė tautai liko nemirš
tamas, ir jo kūryboje niekas 
jo nepakeis, neperdirbs. V. 
Krėvė suprasti reikia jo raš
tus perskaityti ir į juos įsi
gilinti. Ypač jo asmeniui 
apibūdinti paliks labai bū
dingos tos vietos, kuriose 
rašytojas vaizduoja kryžuo- 
čių antplūdžius į Lietuvą. 
Kryžuočiai, su kardu ranko
je, ne kartą nusiaubė Lietu
vą, sudegindami jos pilis,

išžudydami jos gynėjus, iš
sivarydami belaisviais ka
rius, o jų žmonas ir dukras 
pasiimdami savo malonu
mams. Ta Lietuvos senovė 
labai panaši į mūsų dabar
tį, tik lietuvių tautos nuož
musis priešas yra pasikeitęs. 
Kaip seniau kryžuočiai, taip 
dabar rusai komunistai, su 
enkavedistų gaujomis, nai
kina tautą./

Dėl Krėvės Fondo
V. Krėvei mirus jo arti

mų draugų buvo įkurtas jo 
vardu fondas; jį tvarko Dr. 
J. Puzinas, teis. V. Myko
laitis, K. Ostrauskas. Į tą 
fondą jau suplaukė $150. 
Aukos iš to fondo eisian
čios lituanistiką studijuo
jantiems remti.

Gal ir geras sumanymas, 
bet abejotina ar tikslus. Ge
riau ir tiksliau būtų, jei to 
fondo lėšos būtų naudoja
mos rašytojų prieaugliui 
skatinti, jei nors į kelis me
tus kaitą būtų paskelbtas li
teratūros konkursas, ir už 
vertingus kūrinius būtų ski
riama Vinco Krėvės fondo 
premija. Taip geriau pa
gerbsime V. Krėvės atmi
nimą, kuriam gyvam esant 
literatūros menkutė premi
ja pavydėta. Dabar kai 
kieno skiriamos premijos 
pagamino abejotinos litera
tūrinės vertės knygų, o jau
nųjų rašytojų prieauglio 
taip kaip ir nesimato.

Balfo Vajaus Reikalu
Nuo gegužės 16 iki 31 d. 

Philadelphijoje buvo vyk
domas didelis ir gerai pa
ruoštas Balfo vajus, kuriam 
talkininkavo ir lietuviškoji 
spauda, garsindama vajų ir 
ragindama skaitytojus dos
niai aukoti Vokietijoje liku
siems tremtiniams, ligo
niams ir vaikučiams, pa
remti. Vėliau Balfo komi
tetas suruošė gegužinę, ku
ri davė $300 pelno. Kalba
ma, kad Balfo vajus Phila
delphijoje davęs apie $3, 
000 pajamų. Bet iki dabar 
visuomenei nėra paskelbta 
tikslūs ir galutiniai to senai 
praėjusio vajaus daviniai. 
Ar tai reiškia, kad dar nesu
skaičiavo Balfo komitetas 
suaukotus pinigus? Jei juos 
suskačiavo ir jau pasiuntė 
į centrą, tai kodėl pamirš
ta visuomenę painformuoti 
apie tai ir jai nors keliais 
žodžiais padėkoti už jos 

j dosnumą ir mielaširdingu- 
mą. O spaudai, talpinusiai 

1 pranešimus ir propaganda

VICEPREZIDENTAS SU KARO NAŠLAIČIAIS

Viceprezidentas R. Nixon priėmė Washingtone būreli karu 
našlaičių, kurie vyksta i tarptautinę karo našlaičiu vasa
ros stovyklą Vokietijoje. Stovykloje susirinks 235 vaikai 
iš 24 kraštų bendrai praleisti kelias savaites vasaros atos
togų.

BROOKLYN, N. Y.

Atletų Klubo Gegužinė
Kugpiūčio 15 d. klubas 

surengė gegužinę Kinehart 
rarkt, Bayville, L. I. 11 
vai. trys busai pilni keleivių

Kas Girdėt Chicagoje
Evangelikų Jaunimo 
Suvažiavimas

dymais grupėmis (chorų, 
j tautinių šokių grupe) arba 
’ nnvipniai f dpklnmneiinmis._ ... pavieniai (deklamacijomis,

žmogaus prigimtis yra instrumentais) h. pan.
pasileido iš Brooklyno. Ke- *eskoti savo minties drau-

gų ir su jais bendradarbiau-j Kiekvienas jaunuolis l>ei 
ti. Toks bendradarbiu vi- jaunuolė yra kviečiami pu
mas duoda progos gilintis1 sirįžti nugalėti visas kliū-

tionė buvo linksma. Nuvy
kus į vietą, visi buvo nufo
tografuoti ir prasidėjo ge
gužinė. Čiapat buvo pė
dai, ant kurių buvo galima 
,et ką iškepti. Buvo už
kandžiauta, girkšnota alutis 
.r dainuota. Vėliau visi bu
vo pakviesti į didelę sve- 
ainę ir pavaišinti gardžiais 
pietumis. Po pietų svečiai 
vėl linksmai dainavo, šoko, 
kiti maudėsi, nors diena bu 
vo apsiniaukusi ir tik į va 
karą išsiblaivė. Vakare vi-')

į kasdienines ir gilesnes gy- tis kiek ir kokios jos bebū-
venimo problemas, kad jas 
galėtų nuodugniau supras
ti.

Pasižiūrėję į lietuvių pro

tų, kad galėtų dalyvauti šia
me suvažiavime.

Visais suvažiavimo reika
lais prašome kreiptis į p.testantu jaunimo praeiti .. ...... ,‘ i j •• Martyna Z viliu šiuo adresu:matome, kad jis gana gy- “r. 4 A NC-..... |36o0 So. Hoyne Avė., Chi-vds, neziuiint gyvenimo są-1 Z, . c.Jk.r

lygų. Tėvynėje mūsų jau-|ca«° 9- 11L TeL FR b-4-385-
nimas kas metai ruošdavo 

_ giesmių šventes, dalyvauda
vo bažnytinėse šventėse, 
| iškylaudavo. Vos atsidū-

'talkininkavusiai, kaip vi- lietuvybės išlaikymas trem- 
suomet, taip ir šiais metais, tyje, kuo skubiausiai regis 
nė ačiū, nė kriukt. . . . jtruotis į aukų rinkėjus 

’ Tik “Vienybėje” teko Ealfo centro įstaigoje, 105 
skaityti specialiai šiam laik- Grand St., Brooklyne. Tel- 

1 raščiui skirtą padėką nuo EVergreen 7-1422.
‘Balfo direktoriaus Kaniu- 
šo, gyvenančio šiame mies
te. Atrodo, kad tas direk
torius tik tą vienintelį laik- 

!raštį ir teskaito, jei tik jam 
j vienam rado reikalą už pa
vykusį vajų padėkoti. Bet 
ir ten nepranešta, kiek buvo 
surinkta auku.

Ruošia Lietuviu Diena

Kiekvienas užsiregistra
vęs rinkėjas gaus specialų 
įgaliojimą aukoms rinkti su 
tam tikrų šeimų sąrašu, 
daugumoje savo gyvenama
me rajone, ir bus prašomas 
aplankyti sąraše suminėtus 
asmenis ir surinkti aukas.

Mieli tautiečiai, visu uo
lumu -pasinaudokime Di-
džiojo New Yorko vyriau- 

Vietos lietuvių bendruo- sj0 šeimininko mums teikia- 
'menė ruošia “Lietuvių Die-|mu prielankumu ir gausiai 
«ną” rugsėjo 19 d. Babulos dalyvaukime rinkliavoje, 
parke. Prakalbą pasakyti kad jos metu būtų kuo dau-_ i...:_ l_ v rt„i.Xė— ia: t . . . . - - epakviestas n., ranstas. r m-j gausia aplankyta žmonių, 
ladelphiečiai pirmieji po)O ypatingai, kad neliktų nei 

• karo pradėjo ruošti “Lietu-, vieno lietuvio neaplankyto 
.vių Dieną,” duodami jai cr neatidavusio savo aukos 
tautinės vienybės prasmę, vargstančiam broliui ar se- 
Tai graži ir visų remtina sej tremtyje.

i mintis. Jos atsiradimas pa-J Mes esame tikri, kad visi 
J keičia Lietuvoje A. Smeto-'geros valios Didžiojo New 
'nos įvestą "Tautos šventę. Yorko lietuviai supras mūsų 
iTik gaila, kad ir šioje vie-prašymo svarbą ir nedelsda- 
įtoje lietuvių nuotaikos su- mi registruosis Balfo centro
drumstos dėl vykstančių vi
suomenės su S. Lozoraičiu 
ginčų ir vaidų. Išryškėji
mas fakto, kad S. Lozorai
tis gauna kas mėnuo $500 

iiš Lietuvos aukso fondo,
abejingai nuteikia lietuvį, 

j buvusį jautrų lietuvybės rė-
i mimui.

K. Tautkus.

Suvažiavimui Rengti 
Komitetas.

“Naujienų” Gegužinė
Ir šiemet į “Naujienų” 

gegužinę žmonių suplaukė 
kaip į didelius atlaidus. Jo
je buvo paskelbti ir “Nau-

veekus Jagrt'a Stilso-'*1^ ir bendromis jėgo-l prenumeratorių va-
nienę, kuri šventė ir savo'mis ruošdamas įvairius kur- uikTZmojį virtoje 
gimtadienį, todėl ta proga - suvažiavimus. la‘£roPlini-
jai svečiai sudainuodami Keliems metams praJbe-|mas darbuotojas K. Devei- 
linkėjo daug ilgų metų. !gus ir pasiskirsčius po dar kis Antroji vieta teko nau-

_ . .. . , [didesnius plotus, išsiilgimasSavomis mamomis buvo; jtikti S1J tos dos min. 

atvykę Mrs Miciuliene, Z,- jaunuoliais vis didėja. 

mene, V. Beleckas su se,-1Nebūtu tai Iietuviškas jau.

m o iv nAotnoio on movi io i *■ v

i linksmai grįžo namo.
Svečių tarpe mačiau Spū-'1^ tremtyje, šis jaunimas, 

dienę, adv. S. Briedi, Kal-!nebodamas nepalankių są- 
veli, Lillian ir Anta'ną ša-1'ygU, Parodė nepaprastai 
teikus, sportininką Abrami-!dau2 energijos ir iniciatyvos
ka, Kundrotą, Uberą, 2a-!besiburdamas jaunimo ra-J 

-- — teliuose ir bendromis jėgo
nienę, kuri šventė ir savo'm^s i uosdamas įvairius kui

ma u- uošviais Stanaičiais, ni jei ažint tokio 
ir km, kurių pavardžių ne-|jIgesio jej nPežinot^ kaip 

teko sužinoti. ~ patenkinti. Jau 1950 me

Antroji 
jajam ateiviui J. Preikšai- 
čiui, o trečioji vėl senosios 
kartos veikėjai Onai Dau
ginienei. z

MIAMI, FLA.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

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

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

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: I 3-“ t W

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

NEW YORK, N. Y.
Balfo Dešimtmečio Vajus

Didžiojo New Yorko ma
joras, atjausdamas sunkią 
tremtyje likusių lietuvių 
būklę ir įvertindamas Balfo 
didį darbą šalpoje, leido 
šiais metais pravesti aukų 
rinkliavą visame Didžiaja
me New Yorke. Vajus pra
sidėt rugsėjo (September) 
1 d. ir tęsis iki spalio 1 d.

Nors aukoms rinkti leidi
mas ir yra gautas, bet pačių 
aukų surinkimo pasisekimas 
priklauso nuo visų lietuvių 
nuoširdžios talkos. Komi
teto nariai, nežiūrint sun
kaus meto—vasaros atosto
gų ir karščių—jau du mė
nesiai dirba paruošiamuo
sius darbus Falfo dešimtme
čiui paminėti ir vajui pra
vesti. Bet vajaus pravedi- 
mo be ypatingos visų lietu
vių talkos komiteto nariai 
negali nė iš vietos pajudinti.

Todėl, vajaus komitetas 
maloniai prašo visus lietu
vius, kuriems rūpi tėvynės 
Lietuvos ir jos vargstančių 
vaikų šviesesnis rytojus bei

įstaigoje i aktyvius aukų 
rinkėjus.

Registruojančiųjų į aukų 
rinkėjus patogumui vajaus 
komitetas budės kiekvieną 
dieną Balfo centro įstaigo
je nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro ir šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. popiet. 

Balfo Dešimtmečio 
Minėjimo ir Vajaus 
Komitetas.

Bielinis Baigė Atostogas
K. Bielinis, atostogas pra

leidęs Bradley Beach, Žu
kauskaitės vasarnamy, grį
žo į New Yorką prie savo 
kasdieninių darbų Lietuvos 
Laisvės Komitete.

DETROIT, MICH.

Šia gražia klubo geguži
ne daug rūpinosi klubo šei
mininkas Billy Welton, klu
bo pirmininkas Lukoševi
čius, Petersonas, Misiūnas 
ir kiti.

Baigiant norėtųsi betgi 
klausti, o kur dingo sporti
ninkai, kuriais klubas taip 
rūpinasi ir juos remia? Jų 
čia nebuvo.
Reti Svečiai pas Šateikus

Lilija ir Antanas šatei- 
kai ir Stilsonienė turėjo re
tų svečių. Juos lankė Pran
cūzijos grovas Henry Fiberg 
su savo žmona koncertų pi
aniste Frances Mains.

Stilsonaitė-Šateikienė kar
tu su ta groviene mokėsi 
muzikos Columbijos Uni- 
versite. Tibergai liko labai 
patenkinti Šateikų svetingu
mu. —N.

LAWRENCE, MASS.

Linksma, Maloni Gegužinė
Lietuvių Piliečių Klubo 

metinė gegužinė įvyks rug
pjūčio 29 d. Lietuvių Tauti
niam Parke prie North 
Loveli Road, Methuen, 
Mass.

Kviečiami į šią linksmą 
gegužinę ne tik nariai, bet 
ir visi lietuviai, tiek vieti
niai, tiek iš kaimyninių .• 
miestų. Nariai prašomi tu
rėti mokesčių knygeles. 

Rengimo Komitetas.

Gera Naujiena Automobilių 
Savininkams

tais jaunimo būrelis iš Chi
cagos išsiruošė ekskui'sijai 
į iorontą. 1952 metais To
ronte įvykusio suvažiavimo 
dalyviai pageidavo, kad se
kantis suvažiavimas įvyktų
CKu i v jez, _____ __ ♦

pčipi CISC UUU7

Pokylis Jaunavedžiams

Rugpiūčio 8 d. Lietuvių 
Piliečių Klube buvo sureng
tas puikus pokylis jaunave
džiams Verbiles. Dalyva
vo apie 70 asmenų. Šitą 
netikėtų svečių pokylį su
rengė klubo nariai. Dau
giausia čia padirbėjo Mrs.

reikalu rūpintis kun. A.
Trakį, kun. P. Dilį ir kitus.
Jų iniciatyva sudarytas lie-
tuvių evangelikų jaunimo, g , gerokai
suvažiavimui ruošti komi-’ t> u • o i - • •
tetas Chicagoje. Komitetas p<. Tutkuvienė i, 
rinktas is visų Chicagoje, 2i ... 
esančių lietuvių evangelikų
(liuteronų ir reformatorių) 
parapijų jaunimo.

ir

Pokylį pradėjo Mrs.
Styles, paaiškindama jo

, . . . ,., tikslą ir apgailestaudama,
. • , kad jame dėl susizeidimommo suvažiavimas įvyks »- j i ,. .. . z. negali dalyvauti klubo pir-Chicagoje rugsėjo 4-6 die- , f . KT. zT , ,< .. mimnkas Antanas Norvaiša.,nomis (Labor Day savait- „ , ,. . , .. , ?, . A, .. , Pokyliui vadovauti buvo pagalve Temą pasirinkome: , . . v * i T- * - ua»- v • . • m kviestas Katsel. Jis gražiaiMusu viltis Kristuje. Pro-J . i pasveikino jaunavedžius irgramoje numatoma: rugse- i , . J ,• . j o , , bendrai gerai vadovavo,jo 4 d., 8 vai. vakaro, šuva- r, , .. ’ , _ . ’ Pokylio metu kalbėjo Kat-ziavimo pobūvis su progra- -i a-. _ , n , seliene, Noreika, Avens,ma; rugsėjo 5 d., 9 vai. ry-iT> , . . o ,r.♦ d-kv- i i-i- i n oa 'Buksnis, Ratkus, Mrs. Kut-to, Biblijos valandėlė, 10:30 , . .’ J ’ chens, jaunosios sesuo, Ste-

vensonienė, Bubnienė, Svol- 
kin.

iki 2 vai.—pamaldos įvai
riose bažnyčiose, 3 vai.—su
važiavimo atidarymas, 7 v. 
vakaro — religinė-kultūrinė 
programa. Parengimai vyks 
Chicago Park District Field1 
Home, 65 ir So. Racine Sts. 
kampas. Svečiai yra kvie-

Anita Navickas padaina
vo kartu su visais svečiais 
“Ilgiausių metu.”

Padėka priklauso visiems 
rengėjams, jų padėjėjams ir

Būčiau Žuvęs

Mūsų dirbtuvė turėjo , at
likti tam tikrus darbus Cin- 
cinnati, Ohio, todėl ten rei
kalinga buvo nusiųsti tris 
darbininkus. Jų tarpe tu 
rėjau ir aš važiuoti, bet at
sisakiau. Mano vieton bu 
vo paskirtas mano geras 
draugas Alex Yackwa. Tai
gi jis, Joe Papin ir jo svai 
nis William H. Carter, ku 
ris vairavo mašiną, išvyko 
į Cincinnati. Pavažiavus 
apie 40 mylių nuo Detroito 
jų mašina įvažiavo į didelį 
sunkvežimį, kuris vežė ge
ležį ar plieną, ir visi buvo 
užmušti.

Vincas Bubelėričiūs.

Didžiausia pasauly auto
mobilių padangų (tires) 
Goodyear Tire and Rubber 
bendrovė pradėjo gaminti 
bekamerines (be tūbų) pa
dangas. Kitais metais vi
sos mašinos turės tokias pa
dangas.

Ta bendrovė tikisi netru
kus galėsianti pradėti ga
minti amžinas padangas, 
kurių nebereikės keisti. Tai 
bus gera automobilių savi
ninkams!

čiami dalyvauti vakarinėse visiems dalyviams. "v 
dalyse su sceniniais pasiro-! —J. R.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktu, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėjų, pas kurpių, pas dak
tarų, 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 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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Juodųjų Respublika Haiti
Kai kam gal atrodo, kad. Prancūzijos kariuomene,

tik dabar juodieji žmonės. Prancūzai mūšius pralaimė
pradėjo kovas dėl savo ne
priklausomų valstybių įstei
gimo. Juodųjų tarpe tos 
kovos už savą nepriklauso-,
mą gyvenimą jau eina šimt-Į pasivadino Haiti, nors ir se- 
mečiais. Štai šiais metais^ nas vardas jos nebuvo pa- 
Haiti žemės gyventojai; naikintas. Deja, kai buvo 
švenčia 150 metų nuo jų ne-'paskelbta respublika, suki- 
priklausomos respublikos lėlių vado Toussaint jau gy- 
paskelbimo. Tas 150 metųvųjų tarpe nebebuvo. Jis 

klastingomis priemonėmis

jo ir prašėsi taikos.
1804 metais San Domin

go buvo paskelbta nepri
klausoma respublika ir ji

—Tegul bus pagarbinta 
Maike . . .

—Bet kode: tėvas taip 
uždusęs?

—Skubinau pas tave.
—Ar atsitiko kas?
—Jes, Maike, atsitiko. 

Vašinktonas išleido zoko- 
ną, kad komunistų partija 
turi būt uždaryta.

—Žinau, tėve.
—Nu, tai pasakyk, kaip 

dabar bus? Kur dabar dė-

balsavo visi, išskyrus tik 
vieną demokratą. Vadinasi, 
šito Įstatymo sumanymu 
abiejų partijų politikieriai 
nusiplovė rankas, kad atė
jus rinkimams išrodytų ne- 
Kalti.

—Aš rokuoju, Maike, kad 
senai jau reikėjo taip pa
daryti. Juk Sovietuose ko
munistai išgalabijo visas 
partijas. Taigi ir jiems rei-

_. , , , . . da taip padaryti. Anot tosis Bimbos penktakojų vais- pasakym0: kaip tu
kas?

—Išrodo, kad komunis 
tams bus blogai, tėve. Se
nato priimtas bilius reika
lauja ne tiktai uždaiyti jų 
partiją, bet numato kiek
vienam komunistui ar jų 
talkininkui 5 metus kalėji
mo ir $10,000 pabaudos

—Sakai, ir jų talkininkai 
galės gaut džėlos?

—Galės, tėve. jeigu sena
to bilius bus priimtas taip, 
kaip jis parašytas.

—Ar tu gali man paaiš
kint. ką tas bilius sako?

—Visų pirma reikia žino
ti, tėve. kad tas bilius
naujas. JĮ buvo paruošęs 
dar 1938 metais kongresma- 
nas Dies, kuris tuomet me
džiojo komunistus ir nacius,

man,
.aip aš tau! Aš visada sa
kydavau, kad Amerikoj nė- 
ia parėtko. Ji veda prieš _ a’

> varna 
namie

istorijos laiko tarpsnis yra 
Haiti gyventojų tirštai krau
ju pašlakstytas.

Haiti, arba Domininkonų 
Respublika, yra saloj tarp 
Puerto Rico ir Kubos salų, 
gal 600 mylių nuo Floridos 
smailgalio. Jos plotas 35,- 
893 ketvirtainių mylių, taigi 
vienu trečdaliu ji yra dides
nė už Lietuvą. Gyventojų 
Haiti turi veik tiek pat, 
kiek jų esama Lietuvoj— 
3,111,973. Jų 95G juodųjų 
kilmės ir vienam šimtui vos 
penki tėra maišytos kilmės. 
Respublikos sostinė yra 
Port-au-Prince. Joje gy 
vena 142,840 gyventojų, tai 
tiek pat, kiek Kaune. Visi 
gyventojai Romos katalikų 
tikėjimo ir jų tarpe Įsigalė
jusi prancūzų kalba. Haiti 
—žemės ūkio kraštas. Gy 
ventojai verčiasi kavos, ja
vų auginimu, cukraus ga
myba ir žuvininkyste. Visų 
išvežamų užsienin prekių 
trečdalį sudaro kava. Vals
tybės biudžetas, tai yra val
stybės pajamos ir išlaidos, 
27,778,000 dolerių, tai veik 
tris kartus mažesnis negu 
b u v u s i s nepriklausomos 
Lietuvos valstybės biudže
tas.

Haiti per kiaurus metus 
vidurkis 81 laipsnis 

šilumos. Pradedant gegu
žės ir baigiant spalio mėne
siu ten veik kasdien lyja. i

1492 metais Haiti žemes! say°
Viena vai-'Ispanijos vandenųįtals 

I keliauninkai ir žemę pava- 
Hispaniola. Per porą 

šimtų metų ispanai toje že- 
nepajėgė Įgyvendinti 

tinkamos tvarkos ir jos gy- 
1697 

pran
cūzai. Tada jie tą žemę pa
vadino Domininkonų res- 

San Domingo.
Vietos gyventojai kaip 

pirmaisiais, taip ir antrai
siais savo žemės okupantais 

Nors prancū-

Komunistu
r kitur, o namie tik vienas 
IcCarthy vajavoja, kuomet 

Komunistai rodo jam špy
gas ir liežuviu
džios ranka juos purto, o: 
kita glosto, jų gazietas paš ,Gino 
as išvežioja, padeda jų. 
mokslą po Ameriką platinti 
Nu. pasakvk, Maike, i ką tai t rinkamos tvarkos n 
oadabna!* ~ Įventojus apsviesti.
■ —Toliau gal taip nebus, metais Haltl Išgalėjo 
tėve.

—Tai kaip tu mislini, vai- 
nera ke, ar dabar visus komu- PuJ,lka 

rūstus sodins Į džėlą?
—Tai prigulės nuo to,

.ėve, kaip galutinai bus su

Kūrėjoj

vaikytas šitas įstatymas.'nesitenkin0-
kaip dabar medžioja sena- Gali būt, kad tik partija busjzaj *a^au rūpinosi gyven
torius McCarthy. Bet Dies 
tada negalėjo tą bilių kon
gresui įsiūlyt, nes demokra
tai buvo jam priešingi.

—Veidiminut, Maike. 
Man rodos, kad tu čia turi 
misteiką. Juk demokratai 
dabar šitą bilių ir pakišo 
senatui.

>Tas tiesa, tėve: bet jie 
pakišo jį savos politikos su
metimais. Matai, republi
konai sako, kad demokra
tai padėjo komunistams 
Amerikoje Įsigalėti. Šitoks 
kaltinimas galėtų labai pa
kenkti demokratų politikie
riams ateinančiuose rinki
muose. Todėl, kad parody
ti visuomenei, jog jie nėra 
komunistų globotojai, de
mokratai netikėtai ištraukė 
iš dulkių tą jau užmirštą 
Dieso bilių ir pakišo sena
tui. Esą. padarykim galą 
komunistams Amerikoje. 
Prezidentas šitam sumany
mui buvo priešingas; kiti 
republikonai irgi nepritarė; 
tačiau jie nenorėjo prieš jį 
balsuoti, nes tuomet demo
kratai galėtų rėkti, kad re
publikonai gina komunistus. 
Tuo būdu senate už ta biliu

uždrausta, o atskirų komu
nistų nepersekios. Bet jei
gu Įstatymas bus toks, kaip 
enatas jį priėmė, tai bus 

persekiojami ir partijos na
riai ir visokie jos rėmėjai 
bei talkininkai. Kas yra 
aukavęs komunistų reika
lams, arba rinkęs jiems au
kas, platinęs jų laikraščius, 
rašęs jiems straipsnius, dir
bęs jų pramogose, kiekvie
nas galės būt areštuotas ir 
baudžiamas.

-Bet ar Maskva už tai 
nesupyks?

—O kas jos bijosi?
Žinai, Maike, ką aš su

galvojau.
—O ką?

Aš turiu vieną malda
knygę. Ar nevertėtų ją pa
siūlyt Bimbai? Jeigu jis 
atsivers prie dvasios šven 
tos. gal tada jo nebaderio 
tų.

—Ar tėvas norėtum jį iš
gelbėt nuo belangės?

—D kaip tu rokuoji? Ar 
neverta?

—Aš patarčiau gerai ap- 
sižiūrėt, kad pats nepatek
tum į bėdą.

- Gerai tu sakai, Maike;

buvo įsiviliotas pas prancū
zus ir ten nužudytas. Ka
dangi krašte sukilimai nesi
liovė, tai prancūzams heli-į 
ko tik leisti Haiti gyvento
jams patiems tvarkytis. Hai
ti nepriklausomybės paskel
bė jas Boisrond Tonnerre,

Haiti respublikos tvarkos 
pagrindai atsiremia į demo
kratijos pradais grįstą kraš
to konstituciją. Demokra
tiniu būdu kas ketveri me
tai yra renkamas 37 narių 
parlamentas. Respublikos 
{•rezidentas renkamas 6 me
tams, o senatas renkamas 
iš 21 nario taip pat 6 me
tams. Krašte tvarką palai
ko ir jo sienas saugoja 5,000 
ginkluotų vyrų.

Tai Haiti juodieji gyven
tojai yra pirmieji iškovoję 
savo nepriklausomą respub
liką ir jau 150 metų kaip 
savo žemėj savarankiškai 
tvarkosi. —J. K.

ro KRYŽIAUS 
PRIEDANGA

Šiandien mes gerai zino-
sakytame žody pareiškė: me, kad kryžiuočiai su kar- 
“Haiti nepriklausomos res-jdininkais, popiežių laimina-
publikos paskelbimas priva
lėtų būti surašytas ant bal
tojo žmogaus odos ir jis pri
valėtų būti rašytas kardu, 
pamirkytame jo
Tokių nuotaiku

'mi, nešė Kristaus
Lietuvą. Lietuviai skendo 
kraujuje, bet gvnė savo pro
tėvių dievus ir papročius, 

kraujuje.” i kiek pajėgdami. Kryžiaus 
tada buvo* vardu buvo daromi tokie

Rakštis Aky se
---- ------------ t

sekė ypač didelius navimu naudojasi per 5 mi- 
Amerikos senate lionus asmenų, gyvenančių 

svarstant atominės energi-. Virginia, North taroiina, 
jos naująjį įstatymą, tas dar Georgia, Alabama, Missis- 
kartą galėjo įsitikinti, kokie
gobšūs yra kapitalistai, ko
kią gerą uoslę jie turi di
džiausioms pelno šaltiniams 
užuosti ir kaip valingai ir 
nuosekliai jie sugeba tų šal
tinių siekti.

Kas
ginčus

Šitie pinigo rykliai savo 
tikslus dengia gražia skrais
te. Nesąmoningus žmones 
jie rūpinasi Įbauginti “sėli
nančiu (creeping) socializ
mu,” kuriuo jie pakrikštija 
ir socialini draudimą ligoje 
ir kiekvieną pačios' valsty
bės Įsteigtą ir valdomą įmo
nę.

Tokio, anot tų ryklių, 
“sėlinančio socializmo” pa

yra ir garsiosios 
Tennessee upės slėnio val
dybos jėgainės. Kaip žino
ma, šita “Tennessee Valley 
Authority,” arba sutrumpi
nant vadinama T VA, yra 
naujosios Roosevelto poli
tikos “new deal” pirmasis 
kūdikis. Jos tikslas buvo 
parūpinti pigios elektros jė- 

ramiai ir!g°s- Pradžioje tebuvo nu- 
išleisti tam reikalui

us vėliavą į j be“nan 
vikri skpndo. y^džiu

vietos gyventojų tarpe prieš1 nusikaltimai, kad apie 
baltuosius, tai yra prieš baisu ir pagalvoti, 
prancūzus. Į Ne kitaip buvo daroma

Yra apskaičiuota, kad to-!ir kituose kraštuose., Imki- 
se kovose Prancūzija pra-'me kad ir Pietų Amerikos 
rado tris savo generolus ir, žemyną. Ir čia |
Napoleona.' Bonapartas čia padoriai gyveno aukštos’mat-vta ....
neteko 63 tūkstančių savo kultūros tautos, kol Kolum-;aIne mibonų dolerių n

juos

sippi, Tennessee ir Kentuc- 
ky valstijose.

Pigi elektros jėga per 
trumpą laiką visiškai pakei
tė to krašto pobūdį. Seniau 
jame tebuvo auginama med
vilnė ir tabakas, pramonės 
įmonių tebuvo labai mažai. 
Šiandien čia klesti pieno 
ūkis. 90'/ žemės ūkių turi 
elektrą (anksčiau teturėjo 
vo 3G), atidaryta apie 2,- 
000 įvairių pramonės Įmo
nių, jų tarpe yra ir aliumi- 
niaus fabrikų, kuriems ypa
tingai daug reikalinga elek
tros jėgos.

Didelės jėgos TVA teikia 
ir netiesioginiu būdu. Prie 
kiekvienos užtvankos juk 
atsirado dideli prūdai— 
ežerai, kurių krantų ilgis 
bus ilgesnis nei 10,000 my
lių. Juose užveista tiek žu
vų, kad joms gaudyti nėra 
jokių sezonų. O kiek 
džiaugsmo ir sveikatos tie 
ežerai teikia poilsio reika
lingiems !

Reguliuotos upės apsau
go nuo potvynių ir yra tin
kamos susisiekimui. Tokio 
vandens kelio nuo Paducah

karių. Suprantama, Haiti bui Ameriką atradus, pra-!iiengti jėgainę, kuri galėtų j<noxville bus apie 650 
rrvtmnf/vi'ii L-z»v-r»v1 • > mi c, ton ornrliic Ic.’pagaminti {>01 ITlCtUS iki Vie- vYivlin TVA L-rkV«i«j not ei.gyventojai kovodami už sa-'dėjo ten veržtis godūs js-* pagaminti per metus iki vie-jTVA kovoja net su 
vo kiašto nepriklausomybę1 panai ir uolūs kryžiaus gar-ia_° millOll() kilovatų elektios haįsiąja malarijos liga nu- 
nespėjo savo aukų suskai-įbintojai. Jie beginklius vie-’Jeg°s; . . . 'leisdama užtvankų vandenį
tyti, o kitiems jos nerūjiėjo.'tos žmones naikino ir plėšei J1 JsteI£ta 1933 metais n jr tos HgOs kėlėjus palikda- 
Taigi, tikiai nėra žinoma,1 jų turtus. (per tuos poią dešimčių me-jma saulei kaitinti ir užmuš-
kiek tose laisvės kovose žu-i Kada karo vadas Pizzaro!^ ,lsau^.?, : hkią mdziną,

kapelioną! ^urita.^? 2S eil^ P€r .Puisan^"j Elektros pareikalavimas 
j auga, bet Tennessee upės

pas to meto Peruvijos vai-’]’*-'1 įpagamina o1^'į vandens jau daugiau nebe-

vo
dabar

Haiti gyventojų, kaip ir nusiuntė 
ir, aiškinti

vargu
niekas nesuskaito 
kada nors kas žinos

savo
Kristaus 

meto Peruvijos
tikią skaičių žuvusių ir dar dovą Atahaullpą ir

>IWL< V t

mo kovose 
nuožmiausių 
koliais.

Deja, Haiti

su jos 
priešų-

1 • * i _• vinį _ j«ir»v mi- įtc Į7X MV«VJW v ui Hat iivmx • v*

mokslo!10 • i r i
val-’Per metus pagamina elek-

vienuo-;tlos J°SOS daugiau nei 5 mi- gaiima išnaudoti, čia bega- 
- LrpJ bonus kilovatų, o baigus lima tik nl^sti rrarinps plėk-

jybę, kurioje vienas
aniDC*

vienu
-mas-'yra trijose asabose, besi

klausąs jo Atahaullpa pa-

dievas'Jau vykdomus praplėtimus: trSjtraines. Tačiau būtų gali

gyventojai stebėjo:
—Tai

dievus?
jūs turite keturius 
O mes tik viena.

nepriklausomybės me- 
daug jiakėlė visokių 

tarpusaviu kovų dėl įtakos 
valdžioje. Tik 1911-15 me
tų laiko tarpe pasikeitė sep
tyni prezidentai. Nė vienas 
jų geruoju sosto neapleido.
Jie sukilėlių buvo šalinami.
1916 metais JAV vienas ka
riuomenės dalinys ten buvo, 
įsikėlęs padėti krašte tvarka . . ,,atstatyti! Tik pradedami“^ valdovas,
1950 metus, kai buvo išrink- " butl neP'!n0 Pr?‘°- ?a'

liną saviesiems žemes, ku-

Kai vienuolis ėmė aiškin
ti, jog j° dievas ant kry
žiaus mirė, Atahaulpa ra
miai atsakė:

—Jūsų dievas mirė, o

galės pagaminti iki 10 mi 
lionų kilovatų.

Svarbu čia pastebėti, kad 
TVA pirmon galvon pigia 
elektros jėga aprūpina elek
tros vartotojų kooperaty-: šiandien perdaug turi Įtakos 
vus, kurie savo keliu nesiek-į valdančiųjų tarpe ir
darni groboniškų uždarbių!ko{ taip bus, tol šitie kraštui 

jngi^ Jėgų teikia vartoto-!naudingi sumanymai nebus 
j jams. Netenka aiškinti, Kad įvykdomi, 
tas muša per kišenę priva-! * j. V-gas.

ma įkinkyti į darbą Missou-
ri ir Columbia upių vande
nis, tų upių slėniuose įren
gus panašias kaip čia jė
gaines, bet pinigų rykliai

mano tebegyvena, garbinki-; tines jėgaines ir todėl jų’
ite manau. 

O kas liečia popiežių, 
tai jis tu-

tas prezidentu Paul E. Ma- 
gliore, kraštas kiek aprimo.

SCPYNĖ:i
tojų gyvenimo pagennimu 
ir Įsteigė prancūzų kalba 
mokyklas. Per ištisą šimt
metį ėjo tylus pasipriešini
mas prieš tos žemės paver
gėjus prancūzus. 1789 me
tais rugpiūčio 22 d. Haiti 
gyventojai atvirai sukilo 
prieš okupantus, gal ne tiek 
prieš vietos sudarytą admi
nistraciją. kiek prieš žem
valdžius prancūzus, visoj 
žemėj įgyvendinusius ver
gija. Sukilėlių vadas buvo! 
narsus Toussaint. Jis kaip! 
ir kiti vietos gyventojų jau-’ 
ni vyrai buvo tarnavęs Pran
cūzijos kariuomenėj. Suki
lusieji pradėjo visur naikin
ti prancūzus žemvaldžius. 
Šie visuose savo dvaruose 
turėjo gerai apginkluotas 
-sargybas. Sukilusieji ven
gė susidurti su Prancūzijos 
kariuomene, o tik atvirai 
kovėsi su žemvaldžių dva- 
uose esamomis sargybomis. 

Kai žemvaldžiai veik visi 
buvo išnaikinti, tai tada 
prasidėjo sukilėliu karas su

Baltajame Name Washingto- 
ne dabar ealima ir pasisupti 
senos mados sūpynėje, kuri 
yra pakabinta į aukštą medį. 
Sū|nnt- įrengta prezidento

čia reikia apsižiūrėt. Nu
eisiu pas Zacirką rodos pa
siklaust.

saviesiems 
rios jam nepriklauso. Aš 
savo tikybos nekeisiu į tiky- 
|bą, kurios žmonės nužudė 
sąvo dievą sutvėrėją.

Tokios išminties buvo in
kai, kurie nė su kuo nesi
pyko ir netikėjo, kad kas 
atvyktų pas juos blogais 
tikslais. Todėl Peruvijos 
valdovas, sužinojęs, kad Į jų 
žemę atvyko svečiai, rengė
si ko iškilmingiau juos pasi
tikti. Šalies didikai ir pras
ti žmonės rinkosi gerai nu
siteikę, o Kristaus mokslo 
skelbėjai slaptai apsupo* mi
nią ir pradėjo ją žudyti.

Galų gale sužvėrėję ispa
nai puolė patį Atahaullpą, 
bet netoli stovėjęs Pizzato 
juos sulaikė:

—Nelieskite Inkos valdo
vo! ,

Jį paėmė į nelaisvę ir ap
statė stipria sargyba. Ta
da ir peruvėnai nebesigvnė.

Atahaullpa, norėdamas 
apgauti laisvę, kreipėsi į 
Pizarrą:

—Išlaisvink mane, aš pri
pilsiu aukso į šitą kambarį 
tiek, kad vargu galėsi pa
siekti.—Tis dar pažadėjo 
pripilti ir kitą kambarį si
dabro gėrybėmis. Pizarro 
sutiko.

I kraštą buvo pasiųsti pa
siuntiniai paraginti penivč-

didiej. savininkai taip griez- N(ĮU VaĮ j,, K 
tai kovoja su valstybine J 
Įmone.

Pradėjus 
visų pirma 
užtvankas.

tą įmonę kurti, 
reikėjo įrengti 
Dabar tokių di

džiųjų užtvankų Tennessee

Jau Siunčiama
M. Michelsonienės para

šyta ‘‘Nauja Valgių Knyga” 
jau yra atspausdinta, 

upėj yra 9 ir jos įtakose 21. Knyga jau pasiųsta vi- 
Be to dar teko pastatyti tar-jsiems ją užsisakiusiems. Vi- 

nauji užsakymai išpildo
mi tuoj pat. Knyga užsisa-

gaiū Varo-i si 
• 1

pinių jėgainių, 
mų. Jų yra 12

Visos šitos jėgainės tę
siasi nuo Paducah, Ky., iki 
Knoxville, Tenn. Jų patar-

nus nešti auksą ir sidabrą. 
Klusnūs peruvėnai nešė vi
sokias gėrybes, pripildė 
kambarius numatytais ir 
nenumatytais turtais. Ispa
nai visą auksą ir sidabrą iš
tirpdė, sulydino į didelius 
luitus ir išvežė i Ispaniją, 
bet Atahaullpo nepaleido ir 
grandiniais surakintą 1533 
metais rugpiūčio 29 d. ant 
laužo sudegino.

Šitaip kryžiaus garbinto
jai krikštijo keleriopai kil
nesnius ir padoresnius pe- 
ruvėnus ir pasiglemžė jų 
šalį.

Panašių “krikštytojų” ne- 
trūksta ir šiandien. Kuo 
skiriasi nuo anų “krikštyto
jų” dabartiniai maskoliš
kieji komunistai, kurie no
vija ramias tautas, pasisa
vina jų žemes? Tik tuo, 
kad jie viską daro prisiden
gę kūjo ir piautuvo ženklu.

Amerikinis.

kiusiems pasiųsta pereitos 
savaitės gale. Tikime, kad 
ji jau pasįekė ar tuoj pa
sieks visus, kurie buvo iš 
anksto užsisakę.

Dabar pats laikas tą įdo
mią ir naudingą knygą už
sisakyti. Jos kaina yra ne
didelė, $1.25. Joje yra 136 
puslapiai įvairių receptų-ir 
patarimų, kaip gaminti įvai
riausius valgius iš mėsbs, 
daržovių, pieno produktų, 
kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus, kaip paruošti 
Įvairiausius gėrimus ir tt.

Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti:

KELEIVIS 
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Anuomet knygnešiai nc- 
ė knygas nebijodami Sibi

ro, mūsų kaimo žmonės jas 
pirko ir skaitė, nors už tai 
caro valdžia persekiojo, o 
šiandien daugelis mūsų pri
sipirkę namų, šaldytuvu, te
levizijų ir automobilių ma
no, kad galime gyventi ir 
be knygų ir be laikraščių.



Nr. 34, Rugpiūčio 25, 1954 KELEIVIS. SO. BOSTON Puslapis Penktai

Dailininkas Rimša Gyvas iapie Proveniškių, Rainių ir
„ , v i • • į kitas masinių žudynių vieBuvo pasklidusi žinia, x__ ____«... . • ,

kad dailininkas Petras Rim
ša Lietuvoje nusižudęs. Ki
ti šaltiniai dabar tvirtina, 
kad jis tebėra gyvas.

tenai komunistai nužudė ne
kaltų žmonių.

Esama ir Mongolų

Grįžusi iš Lietuvos ryt
prūsietė vokietė sako, kad 
Šiauliuose dar esą 400 vo
kiečių, kurie po karo atvy
ko į Lietuvą iš Rytprūsių, 
kada ten siautė badas. Šiau
liuose esą įkurdinta ir mon
golų.

Apdovanojo 571 Asmenį

Lietuvos pavergimo (ko
munistai sako išlaisvinimo) 
sukakties proga vien Vilniu
je buvo apdovanoti ordi
nais 571 asmuo. Negi 
brangiai kaštuoja tos bleku- 
tės!

Liaupsinimams Nėra Ribų

Spaudoje ir susirinkimuo
se Lietuvos pavergimo 10 
metų sukakties proga nėra 
ribų.

Sovietinė armija išgelbė
jo žmoniją, taigi ir Lietuvą, 
nuo fašistinio barbarišku
mo, kolūkinė santvarka vi
siems laikams išvadavo val
stiečius iš buožinės vergi
jos, tik tarybų valdžia galė
jo užtikrinti lietuvių litera
tūros ir meno išvystymą, ne
regėtą lietuvių tautos talen
tų suklestėjimą, kad tik bro
liškoje laisvų ir lygiateisių 
tautų šeimoje lietuvių tauta 
Įgijo savo valstybingumą

TRL’MANAS APŽIŪRI KNYGYNO VIETĄ

Buvęs prezidentas Harry Truman. “jau sveikas, bet dar 
kiek silpnas.'’ po sunkios ligos apžiūrinėja būsimos biblio
tekos (knygyno) vietą, kur bus sukrauti įvairūs jo pre
zidentavimo laiko dokumentai.

Kas iš Lietuvos Pasitraukė

“Prezidentas” Paleckis 
“Tiesoj” rašo, kad “su hit
lerininkais pasitraukė tie 
liaudies išdavikai, hitlerber- 
niai, padėję okupantams 
smaugti ir apgaudinėti Lie
tuvos liaudį. Išbėgo ir ne
didelis skaičius pasidavusių 
apgaulei, bet jų daugelis vėl 
sugrįžo atgal.”

Pravartu tas apibūrinimas 
žinoti ir čionykščiams mas- 
kolberniams. Jie pirma kei-

ir tikrąją nepriklausomybę,i 26 d. nutarimu buvęs įsteig- B. Urbonavičius ir S. Apy- 
savo laisvę ir laimę, kad dėl-tas “Lietuvos partizaninio į vara, kurie apdovanoti 
to Lietuva šiandien ūkio iri judėjimo štabas.” Šiaurės Į “didvyrių vardais'; pasižy- 
kultūros srityse yra žymiai Lietuvos pogrindinės srities* mėję M. Mieeika, J. čiula- 

komitetui vadovavęs M. Šu- da, Jonas Vildžiūnas, A.pralenkusi prieškarinį lygį, 
kad tų visų laimėjimų lai- 
las yra nesuardoma tarybi- 
įių tautų draugystė, kurią 

todėl reik saugoti kaip akies 
lėliukę, ir tt., ir tt.

Taip pučiama migla per 
spaudą ir susirinkimus, į ku
riuos žmonės, kaip ten 
įprasta, varu suvaromi.

mauskas, o pietų Lietuvoje 
—Henrikas Zimanas.

Prišnekėjęs apie tų parti
zanų veiklą būtų ir nebūtų 
dalykų, Sniečkus pastebi, 
kad komunistų partizani
niai vienetai vadinosi lietu
viškais vardais: “Žalgirio 

'partizanų brigada,” “Vil- 
“Žemaitės,” “Vy-

Sniečkus Apie Savus 
Partizanus

j niaus,” 
tauto,” “Margelio būrys,” 
“Už tėvynę,” “Audra,”

Gailevičius, A. Raguotis, 
Vincas Sakalauskas, Juozas 
Oleka ir kt. “Didvyrių mir
timi” žuvę Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojas D. Ro
čius, Sirus, Kruglekovas, 
šalatiškis, Kucelovas, Gleze- 
rytė, Ražanauskas ir kt. 

Mirė
Birželio 26 d.

bėti, kad ir šitie žiaurūs 
tautų plėšikai , (komunistai 
ir naciai) pasaulio akyse 
norėjo pasirodyti esą nekal
ti avinėliai ir savo biaurius 
darbus stengėsi pridengti 
gražia skraiste.

štai vienas vaizdus fak
tas. '

Minėti Vokietijos užsie
nių ministerijos, dokumen
tai rodo, kad Molotovas 
skundėsi Schulenburgui, 
Vokietijos atstovui Maskvo
je, jog netikėtai greitas 
Lenkijos pakrikimas Sovie
tus statąs į keblią padėtį, 
nes jų kariuomenė žygiui 
prieš Lenkiją dar nevisai 
paruošta, nors jis darąs vis
ką, kas galima tam pagrei
tinti. Ta pačia proga Mo
lotovas aiškinęs Schulen- 
burgui, kad Sovietai nenori 
pasirodyti esą užpuolikai, 
’odėl jie skelbsią einą į Len
kiją apsaugoti ukrainiečių 
ir gudų, kuriems gresiąs vo
kiečių pavojus. Aišku, Schu 
lenburgui nebuvo malonu 
klausytis tokių “draugo” 
pasiaiškinimų, bet reikalas 
vertė juos girdint šypsotis.

Minėtuose dokumentuose 
yra ir daugiau faktų, kurie 
rodo, kaip tie du plėšikai 
dalinosi pagrobtomis tauto
mis ir kaip kiekvienas dėjo

Keisti Sovietu Jurininkai
Liepos mėnesį Švediją-vaites jie buvo mokinami 

aplankė keli Sovietų karo'įvairių politinių gudrybių ir
laivai. Švedai buvo nuste
binti jų jūrininkų elgesiu.

Jie vaikštinėjo tik būriais, 
buvo gražiai apsirėdę, lan
kė tik parodas, muzėjus, 
vengė restoranų, barų, nė 
vienas jų negėrė, nė vienas 
jų nevedė švedaičių šokti, 
nors tos - labai laukė. Jų 
mandagumas buvo sunkiai 
įsivaizduojamas. Nuostabūs 
buvo ir jų atsakymai į klau
simus.

—Kaip patinka Stockhol- 
mas?

—Viskas labai gražu,— 
buvo visų vienodas atsaky 
mas.

kaip elgtis kiekvienu atve
ju. Jiems buvo išdalinti at
sakymai į įvairius galimus 
klausimus.

Be ko kita jie turėjo vi
siems sakyti, kad Sovietų 
gy venimo lygis nėra žemes
nis kaip švedų. Kiekvie
nam jų buvo duota 5 švedų 
kronos, bet liepta jų tik da
lį išleisti. Jie negalėjo imti 
jokių dovanų namiškiams 
parvežti, kad nepamanytų, 
jog jie namuose tų dalykų 
trūksta. Kad ir gerai “iš- 
muštrinti,” kad ir pavojus 
grėsė, bet kai kurioms pa
gundoms tie vargšai nega-

—Ar turite pakankamai! Įėjo atsispirti. Visų pirma

kė visus tremtinius, bet vė A
lian buvo pra,Įėję teigti, . T,^°)elo Pats ?n,gkus 
kad iš jų beveik visi vra ras0’ k»d 1942 metais kovo 
“košer,” tik gal 10 dalis nie-men?sl L,etulos komunistų 
kam netinka. Jie tą darė^gJ08. ęenUoJcomiteta-, 
norėdami prisimeilinti, ti-ixeil5^s iaa? ^sijoje 
kėdami tuo būdu į savo pasi.untęs j Lietuvą 
spąstus patraukti. “Prezi- yaujanicų partinių ir kom

jaunimo darbuotojų grupę

OUVO

“vado-

dentas,” matote, 
nuomonės.

kitokios

Ką Vokiečiai Buvo 
Sunaikinę

priešaky su Centro Komite
to nariu Adomu Meskupu.’
Į tą grupę įėję “aktyvus 
1918-19 metų įvykių Lietu
voje dalyvis Pajarskis, už

Komunistai skelbia, kad'sigrūdinę ilgoje kovoje po-

Vilniuje
Perkūnas,” “A. Mickevi- mirė muzikas Jonas Bendo- 

ciaus,” “Kosto Kalinausko” rius. Taip pat mirė ir Ig- 
ir kt. į nas Jonynas, vienas žymes-

Išgarbinti N. Melnikaitėjnių mūsų istorijos žinovų, i

Du Plėšikai Dalinosi Lietuva
Lietuvoj pasiliko Juozas; Hitleris, taip susitaręs su 

Žiugžda. Tai devynis kai-'Stalinu, galėjo pradėti ka
lius mainęs, žemiausios rū-'rą su Lenkija rugsėjo 1 d. 
sies batlaižis, už tai dabar Nereikėjo nė mėnesio, 
mokslų akademijos vicepir- kai Lenkija buvo paklup- 
mininkal. Nesenai šito pe-dyta: vieną dalį užėmė Vo-1 1 * X** 1 ‘i O • X •

tai buvo barzdai skusti prie
taisai. Juos gaudė, kur tik 
galėjo.

Daug kas tuos jūrininkus 
stebino. Jiems seilės var
vėjo pamačius naujoviškai 
įrengtas švedų virtuves, jie 
sunkiai galėjo patikėti, kad 
daugybė automobilių, ku
riuos jie matė gatvėse, pri
klauso atskiriems asme
nims, o ne įstaigoms, kaip 
jų “plačiojoj tėvynėj.”

Jei komunistai pradėtų 
ti į namus, bet jie griežtai laisvai bendrauti su kitu pa- 
atsisakė. Jiems Sovietų at-f šauliu, tai jie greitai subi- 

rėtų, nes tada žmonėms pa
aiškėtų, kaip jie biauriai 
yra apgaudinėjami.

Ž-i*.

pinigų pasilinksminti?
—O, mūsų kraštas yra 

tiek turtingas, kad mes ga
lime turėti viską, kas mums 
reikalinga užsieny.

—Kaip patinka mūsų
krautuvės?

—Jos gražios, bet ir mes 
turime gražių krautuvių ir 
visako pakankamai.—Vis 
vienodi atsakymai.

Akylesnieji švedai tuoj 
suprato, kas čia yra, ir nu-

pastangas išvengti plėšiko stojo klausinėję. Kai ku- 
vardo. rie mėgino rusu? pasikvies-

Šiandien, kada tiek do
kumentų jau paskelbta, kal
bėti apie savanorišką Pabal
tijo prisijungimą begali tik 
dar didesni plėšikai arba 
besmegeniai. —R. M.

KOMUNISTAI 
TEBEGROBIA

ŽMONES
Kai dar prieš antrąjį pa

saulinį karą Paryžiuje die

stovas užgynė net lankyti 
Tivoli, kuris yra panašus 
New Yorko Coney lsland.

O vis dėlto, nežiūrint į 
visus tuos įsakymus ir su
varžymus, tų jūreivių tarpe 
atsirado vienas kitas, kurie 
svečiavosi švedų tarpe ir di
delio atsargumo laikyda
miesi papasakojo įdomių

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojam* 
jam* pranešame,

ir skelbė- 
kad “Ke-

dalykų. Beveik visi jūri-į leivio” ofisas darbo dieno- 
ninkai, kurie buvo paskirti*mis yra atdara* nuo 3 vai.

nos metu dingo rusų gene- su tuo laivu vykti į Švedi- ryto iki 6 vai. vakaro. Šei-
rolas Kutepovas, tai ilgai 
nežinota, kad jį pagrobė ko
munistai. Šiandien tokie’ 
pagrobimai nebėra naujie
na, ypač Vokietijoje ir Aus
trijoje.

Eltos pranešimu, įdomių1

ją, yra komunistai, labai at- tadieniais nuo 9 vai. ryto 
sargiai parinkti. Šešias sa-iki 1:30 vai. po pietų. Sek-

vokiečiai, pasitraukdami i grindininkai Kleineris, St. rekulsčiko straipsnio istrau- kietija, o kitą Sovietai. jdalykų susekęs ir Kersteno, 
__. . . . ........ I” . __ ... , i _ - - knmitptas hptvnnpnamns1944 metais iš Vilniaus, su-iŠklėrius, Mironas, Aleks, 
griovė 78 pramonės ir 129 Jakovskis, V. Mockus ir 
prekybos įmones, 6,000 gy
venamųjų namų, 197 kultū
ros ir švietimo įstaigas. Da
bar Vilnius esąs smarkiai 
atstatomas.

kas davė “Laisvė.” Minė- Vokietija visaip kurstė li
tas “mokslinčius” Žiugžda Lietuvą “žygiuoti į Vilnių,” 

kt.,” o su antrąja grupe bu-' Lietuvos pagrobimo reikalą bet Lietuva buvo nusistačiu- 
ve i Lietuva Gražinti “kovai taip atvaizdavo: Jei Sovie- si šitame kare laikytis nuo-

“Prezidentas” Paleckis 
Savo Darbų Nemato

Paleckis “Tiesoje” papa
sakojo, kaip vokiečiai kelis 
mėnesius degino Paneriuo
se, netoli Vilniaus, žmonių 
lavonus, tuo būdu norėda
mi paslėpti baisių žudynių 
pėdsakus. Tai yra teisybė 
Hitlerininkai tikrai taip da
rė norėdami sunaikinti bai
sių žydų žudynių pėdsakus,

vę į Lietuvą grąžinti “kovai 
su okupantais seni komunis
tai Tomas Tamulevičius, St.
Volkevičius, Alf. Vildžiū
nas, Juozas Daškauskas, Ri
chardas Icikovičius ir kt.”
Jie visi žuvę.

Kita stambesnė “partinių 
darbuotojų grupė” 1942 me-įtuo_ visi tikėtų 
tų vasarą buvusi pasiųsta}
“į priešo užnugarį.”

tai nebūtų užėmę Pabaltijo, 
tai Lietuva su Latvija ir Es
tija būtų užėmusios Sovietų 
Sąjungą. Tuo tariamu mir-

šaliai ir toms pagundoms 
nepasidavė.

Apsidirbę su Lenkija, 
tuodu plėšikai rugsėjo 28 d.

tinu pavoju Sovietams tas pasirašė naują slaptą pro- 
batlaižis pateisina ir Lietu- tokolą, kuriame jau ir Lie-
vos užgrobimą ir nori, kad tuva atiduodama Sovietams 

(vokiečiams paliekamas tik
Taip galėjo jis mėginti* mažas Suvalkijos trikam- 

jaJakis apdumti prieš keliolika; pis), už tai Sovietai atsisa- 
vadovavęs Michailas Afoni-'metų, bet ne šiandien. kė nuo Lenkijos, 

kuris vėliau su Ma-i Kaip žinoma, į Sąjun-

bet Paleckis nieko neparašė teto 1942 metais lapkričio

nas, Kuris vėliau su 
nunsku, Pušakovu ir kt., su-! bildukų rankas yra patekę 
kūręs “stambią partizanų1 okietijos užsienių ministe- 
brigadą.” 'rijos dokumentai net nuo

Valstybės gvnimo komi- praeito šimtmečio vidurio.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

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 receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus^ 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Kai vo
kiečiai atsisakė ir nuo Lie
tuvos, tada Sovietai pasi
kvietė Estijos rugsėjo 28 d.. 
Latvijos spalio 5 d. ir Lie
tuvos atstovus spalio 10 d. 
ir įsakė pasirašyti savitar
pinės pagalbos sutartis, ir 
jomis pasirėmus įvesti i tas 
valstybes Sovietų įgulas. 
Žinoma. Stalinas ir visi jo 
padėjėjai kryžiavojosi, kad 
tų valstybių vidaus tvarka 
nebus paliesta

Kariuomenė buvo įvesta, 
o po kelių mėnesių, 1940 
metų birželio 15 d., Sovie
tai pareikalavo pertvarkyti 

! vyriausybes tai^ kaip jie

Jau daug tų dokumentų yra 
paskelbta. Jie atskleidžia 
visą teisybę.

Jau 1939 metų pavasarį 
'Sovietai su Anglija ir Pran
cūzija vedė derybas dėl ka
rinės sutarties prieš Vokieti
ją pasirašymo. Sovietai 

I reikalavo leisti užimti Pa
baltijį. Pamatę, kad tokio 
I sutikimo negaus, jie staiga 
isu anglais ir prancūzais nu- 
1 traukė derybas ir rugpiūčio 
23 d. pasirašė Sovietų-Vo-jnori, *r Įvedė į tuos kraštus
kietijos nepuolimo sutartį. 
Prie jos buvo pridėtas dar 
slapt's protokolas, kuriuo 
tie du didieji plėšikai dali
nosi Pabaltiju. Jame buvo 
pasakyta, kad Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos Įtakų zo-

neribotą kariuomenės skai
čių, žodžiu, pagrobė, oku
pavo juos.

Kokiu šlykščių, nieko ne- 
Įtikinančių kaltinimų Sovie 
tai buvo sugalvoję prieš už
grobti pasmerktas valstv

nos eina Lietuvos šiaurine bes, apie tai jau daug kartų 
siena. Vadinasi, Estija ii yra rašyta, jų čia nėra rei- 
Latvija tenka Sovietams, o kalo kartoti.
Lietuva palieka Vokietijai. Čia gal bus įdomu pašte-

komitetas, betyrinėdamas 
pavergtųjų tautų pagrobi
mą. bet kol kas viešai tas( 
neskelbiama. Komunistai | 
yra pagrobę ir kelis mūsų! 
tautiečius Vienoje (Austri
jos sostinėj), o porą iš Va-; 
kaiu Vokietijos. I

Žinomas atsitikimas iš 
1947 metų metų, kada vie
nas pabaltietis buvo pa
grobtas Miunchene ir kaip' 
buvo suimtas ir mėginamas 
perduoti rusams vienas lat
vių žurnalistas. Tik laiku' 
Įsikišus latvių atitinkamoms 
Įstaigoms ir amerikiečių va
dovybei, pačią paskutinę 
minutę paaiškėjo komunis
tų klasta. Grobikai dingo 
kaip į žemę, ir minėtasis 
žurnalistas buvo išgelbėtas.

NORI IŠLEISTI
KRĖVĖS RAŠTUS\
Lietuvių Rašytojų Drau

gijos pirmininkas Babraus- 
kas paskelbė, kad norima 
išleisti visus Vinco Krėvės 
raštus, kurių būsią 10-15 to
mų ir kaštuosią 40-50 tūks
tančių dolerių.

Pirmininkas prašo rašyti, 
kas norėtų tuos raštus turėti 
ir duoti įvairių patarimų tuo 
reikalu šiuo adresu: B. 
Babrauskas, 1436 So. 50th 
Avė., Cicero 50, Ilk, USA.

Amerikos-Ispanijos karui pra
sidedant 1898 metais Amerika 
teturėjo 2.000 karininkų ir 25.- 
000 kareiviu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veikalas ..................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Ma**.
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Lietuvaitė Hollywoode
Prieš metus, vykdamas i jo lietuvišką publiką, kuri 

Hawajus, užsukau i Holly- visuomet ją lydėdavo karš- 
woodą norėdamas pamaty- tais plojimais.
ti paveikslu karalystę ir dar
, C -*-■ . i - 1 Sunkus Budo Kvotimaikartą susitikti savo gerą bi-Į
tiuli Juozą Kilmoni, kuris Paprastai, kai tik naujas 
seniau gyveno Montrealy. filmas pradedamas rodyti 
Apie tą aš rašiau pernai didžiuliuose teatruose, ten 
“Keleivy ir tada priminiau, kartu vyksta ir estradoj vie- 
kad Juozo ir Marijos Kil-'šaį pasirodo vyriausioji vai
monių vienturtė Rūtytė vi 
sa savo jaunystės aistra ryž
tingai siekia i Hollyvvoodo 
žvaigždžių aukštybes. Ta
da, kai jos paklausiau, ar 
galima sakyti, kad jau esa
te Holly\voodo žvaigždė?— 
ji atsakė:

—Ne, to negalima, mano 
tikslas dar nepasiektas. Ke
lias i ji labai sunkus, gali
ma sakyti, erškėčiuotas. Bet 
aš esu pasiryžus savo tikslą 
pasiekti, nes jaučiu, kad su 
kiekvienu žvilgsniu vis ko
piu aukštyn ir tikrai žinau, 
kad pasieksiu Hollyvvoodo 
žvaigždžių aukštybes.

Aš nuoširdžiai palinkėjau 
jai tikslą pasiekti. Mano 
linkėjimai ir jos ryžtingos 
pastangos nenuėjo veltui.

Rūta Jau Hollyvvoodo 
Žvaigždyne

dintoja. Tas labiau išrek
lamuoja veikalą, sutraukia 
daugiau publikos ir būna 
daugiau pelno. Kaip žino
ma. laisvojoj preky’ooj var
žytynės labai negailestin
gos. Tokios yra ir kinų teat
rų rinkoje. Naujo veikalo 
pasisekimas daug pareina 
nuo vadovaujančios aktorės 
pasirodymo ir elgesio. Jos 
išėjimas ir elegentiškas pa
sirodymas publikai yra bud
riai reporterių sekamas, ati
tinkamai Įvertinamas ir bū
na plačiai aprašytas teigia
mai arba neigiamai. Daug 
pareina dar ir nuo to. kaip 
ta naujoji žvaigždė baigia 
savo dienos darbą.

Būdinga dar tas: kelionė, 
puošnūs viešbučiai, madin
gi kostiumai, brangūs kve
palai. šampanas, skanūs už
kandžiai ir viskas, ko tik 

MGM filmų kompanijos siela trokšta, eina kompani- 
naujant filmui “Septynios, jos sąskaita—vyriausiai ak- 
Nuotakos Septyniems Bro- torei viskas dykai. Bet to-

KELEIVIS. SO. BOSTON
ki TA KILMONIS
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Jauna lietuvaitė, iš mažens mėgusi sceną, dabar pateko 
Į Hollyuoodą. Ji vaidina naujoje Metro-Goldwyn-Meyer 
tilmoje “Septynios Nuotakos Septyniems Broliams.“

ji yra lietuvaite. Garbė tau, Į STEKAM 1J A PALTANAVIČIENĖ: 
Rūtele, o mums, senosios 
kartos lietuviams, labai 
smagu apie tai skaityti ir ži
noti.

A. Jenkins.
Atsiminimai

(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

ŠEIMININKĖM
Sunkiau dirbantieji 

nės nemėgsta pieniškų val
gių, nes jie, esą. neduoda 
stiprybės. Tuo tarpu pie
niškuose valgiuose yra daug 
proteino, kuris žmogui la
bai reikalingas ir, be to, iš 
pieno produktų galima pa
gaminti daug gardžių val
gių, kurie nors kartą per 
savaitę turėtų pakeisti mė 
są.

Šaltanosiai

(Tęsinys)
Atsimenu, kad tais laikais tekdavo matyti labai senų 

žmo-bar.onių, vyrų ir moterų. Žilagalviai, raukšlėtais, pagel
tusiais nuo amžiaus veidais, baltais drobiniais drabu
žiais, apsiavę baltom naginėm arba vyžom, jie tikrai darė 
Įspūdį. Rodos, ne tos gadynės buvo žmonės, o užsilikę 
Lietuvoj dar nuo Perkūno laikų.

Ypatingai stebėjausi iš vienos senukės, kuri tur būt 
buvo virš šimto metų. Nežinojau jos vardo nei pavardės. 
Ateidavo tur būt iš kokio kaimyninio kaimelio, sulinkusi 
buvo beveik iki pusės, ramstydavosi lazda, kuria taip 
gynėsi nuo šunų.

Žiūrėdavau aš Į tą senę su kokia tai baime, o ypa
tingai i jos galvą. Galva jos visuomet buvo aprišta balta 
drobule, kuri atrodė kaip didelis ratas. Priešaky buvo 
užmegstas mazgas, o galai stovėjo šonuose kaip ragai,— 
bent man taip atrodė. Visuomet stebėjausi, ką ji turi 
ant galvos po ta drobule? Paskui jau nebemačiau tos 
seniausios, kurią atsimenu, moters. Tur būt numirė.

Tokių žmonių jau nerasi Lietuvoj. Žila Lietuvos se
novė nuėjo užmarštin, o jaunos gentkartės keitė savo 
išvaizdą, pažiūras ir gyvenimo būdą.

kių, kurie sakosi esą spau- yra žaliaakė blondinė, inte- 
dos atstovai. Parvykus ligentiška mergaitė, lietuvių 
kambarin irgi ramumo nė-'kilmės—Montrealio dovana 
ra: telefonas skamba, i du- Hollvvvoodui.”
ris beldžia, reporteriai turi Portland, Ore., “Jour- 
privilegijas, jie nori pasi- nai’*: “Rūta Kilmonis-Lee,

Paimti pusę svaro varš
kės, pridėti 1 tryni, druskos, 
gerai išmaišyti ir pridėti 
smulkiai supiaustvtą svogū
ną, kuris prieš tai buvo pa
keptas svieste.

Tešlą paruošti taip: paim
ti pusantro puoduko miltų, 
vieną kiaušini ir gal koki
šaukštą vandens. Tešlą pa- Tarp tų senų žmonių Lietuvoj dar stipriai laikėsi 
daryti nekietą. Plonai iš-į visokie burtai ir prietykiai. Žmonės tikėjo i burtų galią, 
kočioti ir dėti po šaukštuką’o daugiausiai tikėjo Į gydymą burtais. Gydytojų trū- 
varškės ant tešlos. Užlenk-'kūmas Lietuvoje vertė žmones ieškoti pagalbos pas burti- 
ti tešlos kraštus, kad už-ninkus, kurie su žolėm, šaknelėm ir kitokiom priemonėm 
dengtų varškę, tada su stik- mokėdavo pagydyt žmones ir be burtų.

Tikėjimas i burtus, stebuklingą gydymą ir visokius 
pranašavimus buvo ne vien Lietuvoj. Rusijoj, kur liau
dis buvo tamsesnė negu Lietuvoje, prietykių, burtų ir 
pranašysčių buvo daugiau kaip mūsų tėvynėj.

liams” reikėjo parinkti ak-] 
torius, kurie galėtų šokti ir 
kailu dainuoti. Tokius ta
lentus nelengva buvo suras-_ ę-J - — _ —
ti. Svarbiausiai rolei buvo 
apklausinėta per 200 mer
gaičių, net ir iš Nevv Yorko 
baleto: pratimai daryta per 
18 savaičių ir galų gale va
dovaujanti rolė teko mūsų 
lietuvaitei Rūtai Kilmony- 
tei, kuri tame filme vaidina 
Ruth vaidmenį. Scenoje 
Rūta vartoja savo tikrąją 
pavardę—Rūta Kilmonis.

Rūta Kilmonytė gimė 
Montrealy 1935
gūžės 30 d. ir iš pat mažens 
jau rodė daug žadanti savo 
talentą. Nebuvo to lietu
vių parengimo, kuriame 
Rūtytė nedalyvautų. Ji dar 
vos tik ištardavo

kių maršrutų kelionė yra 
baisiai slidi ir todėl nesvie-i

matyt su Hollyvvoodo žvaig
žde. Įleisti Į vidų tuojau 
apiberia aibėmis klausimų,

lietuvaitė, 19 metų amžiaus, 
turi visas ypatybes pasiekti 
savo tikslą. Portlande ji

line išspausti. Pyragėlių šo
nus gerai sulipdyti ir virti 
pasūdintam verdančiam 
vandeny maždaug 5-10 mi
nučių. Stalan duoti su pa
kaitintu sviestu ir grietine.

Tokius pat šaltanosius 
galima daryti su mėlynėmis. 
Padaryti tešlą kaip šaltano- 
siam. Lėkštėje perrir 
mėlynes, perplauti su van-

Kalbant apie prietykius negaliu nutylėt, kad Gar
liava turėjo savo seną prietvgi: vėlė mirusio dvarponio 
•Juozapo Garliausko, Garliavos Įsteigėjo ir Garliavos baž
nyčios fundatoriaus, vaikščiojo naktimis po miestelį.

Žmonės pasakojo, kad ponas Garliauskas buvo žiau-

tiška! sunku ant to kėlioj * "m!ai atsakinėja, poto''gerai pasirodė ir nuo dabar 
jaunai mergaitei išsilaikyti. Pavaisina ^ paprašo Įss-Įseksime scenos ekrane Ru-

Kuomet aktorė išeina i 
estradą, ji būna it pasakų 
lėlė labai graži, tam spe
cialiai paruošta. .Ją gaubia 
tūkstančiai akių. jos ištarti 
žodžiai, jos elegancija tei
gia žiūrovams dideli malo
numą. kyla ovacijos, dažnai

SKirsivti. DŪK tlKlaš, tOKla'LOS VeiKSmuS. 
rytojaus spaudoj} Salt Lake 

bus labai gražiai aprašyta,
jos žvaigždė pakils Holly-

mergaitė City, Utah, 
“Desert Nevvs”: “Keliaujan
ti kino žvaigždutė atgabe-

vvoodo horizonte. Gi ta no mums lietų.” Matomai
mergaitė, kuri nuėjo i nakti
ni klubą, gal ir turėjo sma
gias valandas, bet su tuo 

(viskas ir užsibaigs. Josgirdisi šauksmai valio, krin- ? ' , “.
ta po kojom puokštės gėlių žvaigždute dar neprašvitus
ir po to visko—palaidūnu Tal va ,c,a bunapo to visko—palaidūnų 
varžytynės pne estrados du- 

metais ge-Jrų, kad pasigauti auką ir 
nugabenti kur nors Į nakti
ni klubą.

Stipraus charakterio mei- 
gaitė nepasiduos piktom 
pagundom, nesusidės su tais 
gyvais lavonais: ji tiesiaižodžius,

bet jau šoko, deklamavo ei-vyks Į savo kambarį. Bet 
lėraščius ir maloniai žavė- ir čia ją seka būrys vyriš-

BESTREIK LOJ ANT KOJOS PAVARGO

Miss Jane Cody. Firestone kompanijos darbininkė Akrone, 
bevaikščiodama su piketu pavargo ir atsisėdusi trina savo 
kojas. Firestone .3,100 darbininku išėjo i streiką dėl už
darbių pakėlimo.

tie charakterio kvotimai.
Ana keliaujanti aktorė, 

kuri išlaiko kvotimus ir lai
mingai pargrįžta namo— 
bus garsenybė. Hollywoodo 
žvaigždė ir daugiau jai ne
reikės ieškoti vadovaujan
čių rolių—tos rolės jos ieš
ko.
Rūta Pusę Kelionės Atliko

Mūsų didžiai gerbiama 
lietuvaitė Rūta Kilmonytė 
pusę kvotimų sėkmingai iš
laikė, pusę kelionės jau at
liko. Jinai jau apkeliavo 
kone pusę Amerikos, veik 
visas vakarines valstijas ir, 
rašant šiuos žodžius, jinai 
randasi British Columbia 
provincijoj, Vancouver sa
loje. Iš ten vyks išilgai per 
visą Kanadą ir baigs kelio
nę savo gimtiniam mieste 
Montrealy. (Ji jau čia at
vyko.—Red.)
Rūta Spaudos Verpetuose

Po ranka turime pluoštą 
laikraščių, kurie plačiai ra
šo apie Kilmonytės maršru
tą ir parodo jos stiprų cha
rakterį. Audiencijose su 
spaudos atstovais visur pa
sisako, kad jinai yra lietu
vaitė, gimusi Montrealy; 
prieš 6 metus, būdama 13 
metų amžiaus, atvyko į Los 
Angeles, baigė vidurinę mo
kyklą, įstojo kolegijon, da
bar eina devynioliktus me
tus.

Denver, Colo., dienraštis 
rašo: “Rūta Kilmonytė-Lee

toj apylinkėj viskas išdžiū
vę dėl stokos lietaus ir, kai 
Rūtai ten nuvykus pradėjo 
lyti, žmonės apsidžiaugė, 
laikraščiai atidavė kreditą 
atvykusiai žvaigždutei, ir 
visi sugužėjo jos pamatyti. 
Rūta ten gerai pasirodė.

Seattle, Wash., “Times”: 
“Mfss Lee (Rūta Kilmony
tė), naujai kylanti žvaigž
dė. nustelbė didžiąsias kino 
žvaigždes Seattle padangė
je.' \ isi laikraščiai davė

deniu, leisti vandeniui geiai rus žmogus, skriaudė ir išnaudojo savo žmones baudžiau- 
nutekėti ir užpilti cukrumi. ninkus 0 vėliau jalJ IaisvU5 flkininkus. 
iL k' Garliauskas, kaip ir kiti Lietuvos dvarininkai, nebu-
kTekOenTTknTu’iritlTti po'™ lietuvis, bet tur būt atėjūnas iš Lenkijos. Pralobęs 
šaukštuką ar daugiau cuk-l Lietuvob J1S Pallko dau£ dva™ ir visokio turto, o taip 
motų mėlynių kraštus ge--ra^ blogą atminti kaip žmonių skriaudikas. Mirė jis 
rai užspausti ir išvirti ver-’būdamas beveik šimto metų. Mirus Garliauskui, paskli- 
dančiam vandeny kaip šal-Jdo gandai, kad jam pinigus velnias nešė ir kad jo vėlė, 
tanosius. | didžiai apsunkinta blotru darbų, neranda sau karste ra-

Stalan duoti su išplakta! niybės, vaikščioja naktimis ir gąsdina žmones. Gar- 
grietine, kuri daroma taip:]liausko vėlės niekas nematė, tačiau būk tai rasdavo po 
į pusę puoduko grietinės, nakties sulaužytas bažnyčioj žvakes Jo kūnas buvo 

palaidotas išmūrintoj nišoj prie didžiųjų bažnyčios durų, 
tai jau niekas kitas negalėjo laužyt žvakes, tik “pakuta- 
vojanti dūšia” Garliausko.

Garliauskas turėjo vienintelį sūnų Kazimierą, kuris 
dar jaunas būdamas žuvo per lenkų sukilimą. Pagautas 
rusų žandarų, jis buvo pakartas. Jo kūnas taip pat buvo 
palaidotas toje nišoje. Be sūnaus Garliauskai turėjo tris 
dukteris. Viena jų ištekėjo už kunigaikščio Sviatopolk- 
Mirskio, kita už Puslauskio. o trečia už Gavronskio. Vi
sos jos išmirė jaunos. Kunigaikštienė Mirskienė ir Pus- 
lauskienė palaidotos Veiverių bažnyčios šventoriuje, kur 
jų atminčiai stovi didelis paminklas. Mat. tą bažnyčią 
jos savo lėšomis pastatė.

Garliausko turtas perėjo į rankas jo žentu ir anūkų. 
Garlaiusku rezidencija buvo didelis Juozupavo dvaras, 
apsuptas dideliu sodu. keturi verstai nuo Garliavos, prie 
plento į Veiverius. Dvarą tą jis pats pasistatė, bet tik 
jam su žmona teko ten gyventi, nes. mirus sūnui, jis pa
darė užrašą, kad po jo žmonos mirties dvaras atitenka jo 
sūnaus vienvaldžiui Kazimierui Garliauskui (kuris visai 
nebuvo gimęs), idant vieta nepakeistų Garliauskų pa
vardės.

Garliausko laidotuvių aš neatsimenu. Jo žmona 
taip pat buvo ilgaamžė. Gyveno Juozupave ligi 93 metų. 
Savo amžiaus gale senukė buvo nusilpusio kūno ir proto, 
nieko nebegalėjo pažinti, nei savų, nei svetimų. Jos gy
vybė buvo palaikoma tik atitinkamu maistu, vaistais ir 
priežiūra. Dvi tarnaitės dabodavo ją dieną ir naktį. 
Rengė ją, maitino ir išvesdavo į tyrą orą. Per išitsas 
dienas senukė meldėsi už savo brangius mirusius.

Gyveno ji viena, be savųjų, tame dideliame dvare. 
Turėjo vieną seną šeimininkę ir draugę. Bet ir toji buvo 
sena, kartą susirgo ir numirė anksčiau už savo ponią 
Niekas senukės nelankė, tik retkarčiais atvažiuodavo iš 
kitų dvarų anūkai trumpam laikui.

Garliausko buvo nustatyta, kad kol jo našlė gyvens, 
niekas tame dvare negali būti pakeista. Visi tarnai ir 
tarnaitės turėjo būti savo vietose, kol senoji ponia nebus 
palaidota. Paskui tarnai galės išsiskirstyti, ir naujas 
savininkas, kuris tuo laiku dvarą prižiūrėjo, paims viską 
į savo rankas ir galės tvarkyti pagal savo nuožiūrą.

(Bus daugiau)

pridėti šaukštuką ar dau
giau cukraus (pagal skonį), 
gerai išplakti su šaukštu ir 
įlašinti porą lašelių vanilės 
arba pridėti vanilinio cuk
raus dėl kvapo. Valgis 
ir maistingas ir gardus.

Vien iš kiaušinių ir mil
tų daroma tešla vra kieta.

po.špaką, gi Times davėjj^^ norj minkštos tešlos, tu-
dvigubą (plačiąją) špaltą 
per visą puslapį apie Rūtos 
gyvenimą, veiksmus ir sie
jimus. Tarp kitko ten sa
ko: “Rūta, kaipo pradinu
ke, dar tik su pirmu di
džiuoju veikalu savo kredite 
negali ūti filantrope, betgi 
jinai jau išsigali pasiųsti pi
nigų į Korėją išlaikymui 
vieno našlaituko, ir jinai tu
ri tam kilnius motyvus.” Ci
tuoja Rūtą: “ ‘Mano moti
na ir tėvelis paeina iš Lie
tuvos ir gyvena kartu su 
manim Los Angeles. Bet 
nuo 1945 metų mes nesam 
nieko giidėję ir nė jokių ry
šių neturime su tėvelių se 
nukais, kurie pasilikę ana-1 
pus geležinės uždangos. Ka
dangi aš negaliu niekuo 
jiems padėti, o jaučiu atsa
komybę kąjįors gelbėti už
jūry, tai ir apsisprendžiau 
išlaikyti nors vieną našlaitį 
Korėjoj. Tikėkit man, tai 
darau iš gilumos širdies ir 
trokštu, kad ta mano maža 
dalelė pasiektų tikslą”.”— 
“Seattle Times,” July 23.

Tas jau parodo, kad Rūta 
yra sąmoninga lietuvaitė, 
visur mini savo tėvelių kil
mę ir mielai pasisako, kad

ri dadėti pieno ar vandens. 
Kai kurios šeimininkės 
kiaušinio visai nededa. Ima 
lygias dalis pieno ir van
dens ir miltu nekietai tešlai.

LIUDININKĖ

Dr. Della V. Dodd iš Mew 
Yorko, buvusi komunistė, liu
dija senato pakomisijoj. kaip 
geriau aiškinti komunistus. 
Dr. Dodd savo laiku atidengė 
daug komunistų pasimojimą 
mokyklose ir tarp mokytoją.

*
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Iš Plataus Pasaulio
Weinheim Bergstr., Mittel-i

J gase 8, Germany. Pašto j 
išlaidoms pridėti pašto ku
poną.

PALESTINOJ VIS ŠAUDOSJ

Izraelio ir Jordano pasienyje rugpiūčio 19 d. įvyko 
smarkus susikirtimas tarp žydų ir arabų kariškų dalinių. 
150 žydų kareivių įsibriovė į Jordanijos vieną kaimelį 
ir pasitraukė tik po ilgo susišaudymo su arabų kareiviais. 
Trys arabų kareiviai buvo užmušti.

MOROKO MINĖJO METINES

Moroke arabų nacionalistai paskelbė 
streiką metinėms sukaktuvėms paminėti nuo to laiko, 
kai prancūzai ir Moroko berberai nuvertė nuo sosto sul
toną Ben Jussef. Ta pačia proga teroristai užmušė du 
prancūzų pareigūnus ir keturis sužeidė.

o
TRAUKIASI IŠ KORĖJOS

Amerikai paskelbus, kad ji ištraukia iš Korėjos ketu
rias savo kariuomenės divizijas, tą patį nori padaryti ir 
kiti kraštai. Australija, Kanada ir Anglija visos rengiasi 
iš Korėjos ištraukti visą ar dalį savo kariuomenės. Korė
jos vyriausybė bijosi palikti be apsaugos.

o
TARIASI DĖL REPARACIJŲ

Japonijos delegacija tariasi su Burma dėl reparacijų 
mokėjimo Burmai už karo metu japonų padarytus kraš
tui nuostolius. Panašios derybos su Filipinais ir Indone
zija nepasisekė dėl tų kraštų užsiprašymo labai aukštos 
sumos nuostoliams padengti.

♦
DARBININKŲ RIAUŠĖS VOKIETIJOJ

Miunchene prie vienos metalo įmonės 1,000 strei
kuojančių darbininkų užpuolė streiklaužius einančius 
dirbti ir susikirtime 21 žmogus buvo sužeistas. Streikuo
jantieji darbininkai išėjo į streiką rugpiūčio 9 d. Jie rei
kalauja maždaug 3 centų uždarbių pakėlimo į valandą.

o
IŠDAVIKAI “SVEIKI IR LAIMINGI”

generalinį

Galki* Gyva*
Buvęs Kaune-Šančiuose 

vaistininkas Galkis esąs gy
vas ir sveikas. Jis sveikinąs 
savo šeimą ir pažįstamus. 
Taip praneša PLB Vokieti-j 
jos Krašto Valdybos infor-l 
macijos biuletenis.

Žinias iš Kanados
TORONTO, ONT.

Lietuvių Diena
Šiemet Kanados lietuviai' 

“Lietuvių Dieną” rengia To-' 
ronto mieste. Jos progra
ma labai įvairi. Rugsėjo 4 
d. vakare UNF salėje bus 
didelis šokių vakaras—po
kylis.

Rugsėjo 5 d. vąkare di
delėj Massey Hali—koncer
tų salėj—įvyks “Lietuvių 
Dienos” atidarymas ir kon
certas. Atidaromąją kalbą 
pasakys Lietuvos konsulas 
Vytautas Gylys; dar kalbės 
Kanados Krašto Valdybos 
pirm. J. Matulionis, Onta-i 
rio provincijos sveikatos mi-] 
nisteris Martin ir tai progai Į 
pritaikintą paskaitą laikys: 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas.

Koncertui vadovauja mu
zikas S. Gailevičius. Jame 
dalyvauja solistai E. Kar
delienė ir Paulionis, Toron
to Varpo Choras, Gailevi- 
čiaus diriguojamas, ir Tri-

KANADOS l UA\o KASI KLUSE

Kanadoje iškasama daug urano rudos, bet apie tas kasyk
las mažai kas tėra žinoma, nes urano gamyba yra didelė 
karo paslaptis. Paveiksle matosi, kaip Anglijos karalienės 
vyras. Edingburgho hercogas, pažiūrijnėja iškastą rudą, 
o apačioje jis tariasi su vienu kasyklų ekspertu šiaurinėj 
Kanadoj.

Dar Donelaičiui Prisiminti
! “Keleivis” buvo

Ugi dabar jau, kaip ponaus, 
skiauturę rodai

Ir grumzdi, kad kartais būrs, 
pro šalį važiuodama

lr tavo kardą su nauju diržu; 
pamatydams,

Ne tuojaus, kad tu liepk kepurę
KELEIVIS 

Lithuanian Weekly
į ,Bepresents over 75,000 Lithuanians la 
i( New England and about 1,000,000 

in the United Statas 
KELEIVIS

Hnumauja
lr, kaip nori tu, jisai nenor 

pasikloniot.
Snargliau, eik pirma, mokinkis's

kakalį šildyt i 1;36 Broadway, So. Boston 27,
lr savo pono suteptus sopagus n 

nušluostyt. ...
A. Venclova paskutinių r 

metų savo kūryba pavergto- l
je Lietuvoje jau tolsta, išsi- lumerio 
žada Donelaičio, Strazdelio,' į Cm**
Vinco Kudirkos, Maironies,' <1 j s*
J. Biliūno ir visų kitų Lie-'rillMA SllrUFllC 
tuvos, kurie plunksnos savo ISlIMll UIO
darbu atkūrė jos nepriklau-Į 
somą valstybę. Dabar ją’ 
vėl pakartotinai sužlugdė’ 
tie patys maskoliai, su ku-'-------------
riais dabar A. Venclova uncija Maniloje Sujungs Aštuo-

49 METAI

Jau Sutarta
kartu okupantų gretose žy
giuoja. O tą palaidūną sū
nų nepriklausoma Lietuva 
auklėjo, kurios nepriklau
somybės metus jis niekina. 
Taip niekina, kad net mas
kolių tas pats laikraštis 
“Literaturnaja Gazeta” ra
gina ir pataria jam “neper
sistengti” ir nenusidėti poe
zijos dėsniams, nesivaikyti /li- 
pigių agitacinių blizgučių.

—J. K.

ynimuisi; Valstybės Sekreto- 
lles Šį Antradienį Išvyksta 
is Bus Lanksti, kad Ga
ri jos Tautos Prie Jos 
Dėtis

to

Pakalbinkim draugu* ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metam* $4.

,io
lai <. 
51- 
)S.

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles rugpiūčio 31 
d. išvyksta į Filipinus, kur 
įugsėjo 6 d. Maniloje prasi
dės konferencija dėl suda
rymo gynimosi sąjungos 
prieš tolesnę komunizmo 
ekspansiją pietryčių Azijoj.

Konferencijoje dalyvaus 
Amerika, Anglija, Prancū- 

J!~izija, Australija, Naujoji Ze- 
......x-.. ... . Įlandija, Filipinai, Thaiian-

JAUNUOLIŲ IŠDYKUMAS] u t}as pakistanas. Numato-

(Atkelta iš 2 pusi.)
Tiktai vienas iš jauniklių!

la- ma pasirašyti bendro gyni
mosi sutartis, prie kurios vė-

vienin-'Nepajėgė stiprybės tavo sunai
kinti laikas.mito Orkestras, A. Prial-L , ....

jrausko ir S Tokubaičio di-!teIls laikrastis, kuris siais 
Pas bolševikus pabėgusio anglų diplomato McLean jamas to choras metais Plačiau Paminėj° K- Saulelė, vėl atkopdama, rami-

žmona parašė savo motinai laišką “iš Kairo, Egipte,” ir įr& olkestras bendrai duos Donelaitl iš jo raštų duoda-' na. guodžia širdį, 
jame prašo motinos nesirūpinti. Ji sako, kad ji ir jos vįeną operos ištrauką r>a. mas ištraukas su mažomis‘ir prigimties balsai pro leda
vaikai esą “sveiki ir laimingi.” McLean ir Burgess,
anksti anorlu d i nirimą t aiMUOV7V1 M * * V* j 1 -motais nahėim nas Bnlšo-

vikus. >_
Lietuviai Užsieniuose

VOKIETIJA kutiniais daviniais vyresnių
-------- kaip 18 metų asmenų yra

Nauja Krašto Taryba per 5,000.
Rugpiūčio 1 d. Vakarų . Į

Vokietijoje įvyko linkimai' Lietuvių Vokietijoje
i Lietuvių Bendruomenės Paskutiniais daviniais jų

lyvaus ir tautinių šokių gru-'Prie ™ pastabėlėmis. skamba dyrini.
1 Pavergtos Lietuvos spau-,0 tu suhnk^s Per baudziauninky

"*Ta proga Lietuvių Na-!<1°je Donelaitis taip pat"bu-'' ‘‘“J"“ *“•
muose rengiama dailės pa-!vo paminėtas. O maskolių
rodą, kuria rūpinasi T. Va-;^askv°je rastijai skiltame ... .

laikraštyje “Literaturnaja- Dsi garsai, visi kvapai, dar- 
Gazeta” buvo įdėtas ilgas 1,111 vyžoto krašto

liūs, J. Bakys ir A. Docius. 
Spaudos atgavimo 50 me-

tų sukakčiai paminėti ren- straipsnis apie naujuosius,, 
giama spaudos paroda, įš_i suprask, komunistinius lie-

vokiško botago 
smūgius girdi.

rodė šiokio tokio susijaudi
nimo ir gailesčio dėl papil
dytų žmogžudysčių, o kiti 
trys apie savo žmogžudiškus 
žygius kalbėjo, kaip apie 
kasdieninius įvykius ir pa
sakojosi visai nesivaržyda- 1 
mi ir visai nesibaukštyda 
mi, kad jiems už tokius dar 
bus gali tekti pakelti sun
kias bausmes.

ll- liau galėtų prisidėti ir kitos

leidžiamas specialus leidi- tuviskai rašančius poetus ir į jr būrai Uvo ražtų 
nvs, kuriame bus daug ži-’j^ms pavyzdžiu buvo P1’15*'. Niūriosios praeities šeš 
nių iš Bendruomenės apy-imįn5as *r Paistas K. Done-. nks mums visada, 
linkiu ir kitu organizacijų paitis- Į Ar dar ilgai skriaudų taku mus
veiklos ” ' ^ar 1941 metais spalio 22

Krašto Tarybą. Iš 43 išsta
tytų kandidatų išrinkti lai
komi šie asmenys (pagal 
gautų balsų daugumą): 
kun. A. Kelelis, inž. P. Zun
de, tėvas Bernatonis, V. 
Gailius, dr. J. Grinius, E. 
Simonaitis, J. Glemža, E. 
Žilius, kun. Bunga, kun. 
Aviža, J. Venckus, J. Kriš
čiūnas. Kandidatais paliko 
V. Raišys, Apyrubis ir J. 
Bataitis. /

Rinkimuose dalyvavo pa
lyginti mažas skaičius. Pa
vyzdžiui, už daugiausia 
balsų gavusį kun. Kelelį pa

čia esama 7,407. Iš jų vy
rų 2,833, moterų 2,379 ii 
vaikų iki 18 metų 2.198.

Didžiausias lietuvių skai
čius susitelkęs Schlesvvig- 
Holsteino krašte, kur 39 
vietovėse gyvena 2,397 lie
tuviai. Žemojoj Saksonijoj 
yra 1,593, Bavarijoj 1,439, 
Wuertemberge 421 ir tt. 
Darbo ir sargybų kuopose 
vra 588 lietuviai.

Prašo Atsiliepti
Prašoma atsiliepti End- 

riaus Malinausko žmona.
Rašyti šiuo adresu: Litau- 

davė tik 1,251 balsą, o pas- isches Zentralkomitee, 17a

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNTO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LATšKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Sporto Olimpiada

Azijos valstybės, kaip Bur
ma. Ceilonas, Indonezija ir 
Indija.

Pasirašomoji sutartis nu
matys ne tik bendrą gyni
mąsi, bet ir ekonominį ben
dradarbiavimą tarp pasira
šančiųjų valstybių, kad tuo 
būdu sustiprinus Azijos 
kraštus prieš bolševikišką 
propagandą ir vidaus per
versmus. Konferencija ap
tars, kaip įtraukti į bendrą 
gynimąsi Indokinijos vals

ai tybes: Laosą, Kambodžiją 
j ir' pietinę Indokiniją. Tos 

?e valstybės pačios konferen- 
į3 Į ei jo j nedalyvauja, bet jų li- 
s”. kimas pareis nuo to, ar ki- 
?rĮtos šalys sutiks garantuoti 

jų saugumą nuo galimo ko- 
” munistų puolimo.

Amerika per šešius mė
nesius ruošė dirvą Azijos 
pietryčių apsaugos sutarčiai 
ir dabar pranešama, kad 
visais svarbiausiais klausi
mais jau esą susitarta. To- 

!dėl konferencija Maniloje 
a užtruks gal tik savaitę lai- 

ko.
p- -----------------------------
lavimų.
maistą nervams. s»io.s 
nuoja $5.00 svaras.

li-
>o

a-
o-
i.
5-

js
jė

i Hegzametruose “Metu” aidi' Kaip išaiškinti tokius jau- 
nuostabią gaidą. įn« žmonių pasielgimus ir

O Pričkus, Slunkius, amstretai k3 daryti, kad kitus jaunuSį 
žmones apsaugojus nuo pa-’ 
našių biogybių?

Klausimą pakelti yra 
lengva, bet atsakyti į jį sun
ku. Iš tiesų, ką galima at-

šešėliais

teviškei reiks eiti.
'd. su komunistais pasitrau-!Kaip būras ėjo baudžiavon 
J kęs iš Lietuvos, eiles rašąs.Į (bvsis Donelaiti?

di sakyti į tokį klausimą, jei 
niekas negali suprasti, ko-

Rugsėjo 4-5 d. čia įvyks^talino numylėta^ ii jo pie-^ Anais niūriais karo mc-(dėl jauni žmonės tokius 
Šiaurės Amerikos sporto,mija vėliau apdovanotas tais A. Venclova atsidūręs prasižengimus darė. Kada 
olimpiada, kurioje dalyvaus;Antanas Venclova tada apieigvetimoj žemėj širdgėlos]žmonės
apie 250 lietuvių sportinin-įDonelaiti štai ką eilėmis pa- suimtas, visokiu 
kų. įrašė:

Bus Renkama
JAVLB Taryba

Šiuo metu jau pradėti pa
ruošiamieji darbai pirmo
sios JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimams. 
Taryba yra vyriausias Lie
tuvių Bendruomenės orga
nas. Šiuo kuriamuoju lai
kotarpiu jos pareigas eina 
JAV LB Laikinasis Orga
nizacinis Komitetas (LOK), 
kuris, išrinkus pirmąją Ta
rybą. nustos buvęs.

Bendruomenės Taryba 
bus renkama tiesioginiais 
rinkimais slaptu balsavimu. 
Balsuoti galės kiekvienas 
lietuvis, Bendruomenėje įsi
registravęs, rinkimų dieną 
esąs bent 18 metų amžiaus 
ir bent už 1954 metų ant
rąjį pusmetį Įmokėjęs tau
tinio solidarumo įnašus. Pa
grindinio solidarumo įnašo 
suma yra $1 metams.

LOK’as priėmė pirmosios 
Tarybos rinkimų taisykles, 
išrinko vyriausiąją Tarybos 
rinkimų komisiją ir nesenai 
Bendruomenės apygardoms,

Iš baudžiavos nakties įaugai 
tu į mūs kultūrą,

Kaip plačiašakis ąžuolas—gum
buotas. drūtas, sveikas.

ko nors nesupran
ta, tada išlenda visokie psi-; 
chiatrai ir pradeda duoti 
savo aiškinimus. Panašiai 
atsitiko ir su Brooklyno jau
nais žmogžudžiais, kurių
pasielgimą visokie mokytiJz.

abejonių
sučiuptas išspaudė, sakysi
me. vykusias ir turiniu tei
singas eiles. Bet vėlesniais 
laikais Venclova savo kūry
ba vis labiau tolo nuo tik
rojo Lietuvos gyvenimo gar-!žmonės dabar atsidėję aiš-

rvbos rinkimo reikalais.•>
Vyriausioji rinkimų ko

misija vra tokia: nariai— 
adv. S. Briedis, K. Krušins- 
kas, J. Makauskis, A. So- 
daitis, J. Šlepetys, V. Vai
tiekūnas, O. Valaitienė; pa
vaduotojai—J. Boley ir Dr. 
A. Šliūpaitė.

Apylinkėse rinkimam? 
pravesti vietos komisijas 
rinks apylinkių susirinki
mai.

Vyriausioji rinkimų ko
misija darbą jau pradėjo. 
Ji turės išleisti instrukcijas 
rinkimų reikalais, paskirti 
balsavimų dienas, nustatyti 
balsų skaičiavimo ’ tvarką 
ir iš viso tvarkyti Tarybos 
rinkimų reikalus ligi bus iš
rinkta pirmoji JAV Lietu-! 
vių Bendruomenės Taryba. 
Rinkimai turi įsiteisėti 1955 
metais gegužės 15 d.

A. Saulai|is, 
LOK’o Sekretorius. 

P. O. Box 507

bindamas tėvą Staliną ir 
niekindamas visa kita, kas 
neatatiko Stalino kurpaliui.

Tam komunistų peniukš
liui Antanui Venclovai gale 
tume atsakyti to paties Do
nelaičio Lauro žodžiais:

kiną ir, žinoma, kiekvienas 
aiškintojas turi savo atsa
kymą ir vis kitoki, negu ki- Siunčiame 5 uncijas. Į Kanadą $2.25 
ti aiškintojai. ALEXANDER’S CO.

Tuo tarpu klausimas pa- 4,4 Br®a4way

pū

South Boston 27, Mass.

apylinkėms bei seniūnijoms ____________
išsiuntinėjo bendraraštį Ta-J Waterbury, Conn

Juk tik viens glūpums. kad 
Milkus. Kasparo tarnas. 

Poniškai pasirodydams, kož 
nam pasitursin

Ir būrus prastus per kiaulių 
jovalą laiko.

Tu. nenaudėli, dėl ko taip iškeli
nosį?

Ar jau užmiršai, kaip pernai, 
piemeniu būdams,

Ožkas ir kiaules glūpas pas Ble- 
berį šėrei

Ir su vyžoms, kaip glūps vaiks, 
į baudžiavą traukeis?

Ar nežinai, kai Pričkus, kad 
akėt nenorėjai.

Su botagu, kaip Šulcui reik, ta
vo strėngalį drožė?

Tikt atsimink, kieksyk tavo 
tėvs. sopagus siuvinėdama.

Su kurpalium tav rambią nuga 
rą siekė,

0 moma su ražu supykus mušė 
per ausį.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram Ile- 
tuvyltės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30tb Street, New York 1, N. Y.
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I
Moterų f

Žinios
Lietuvaite HMOK. LIZDENIENĖ MIRĖ

Prieš metus, vykdamas Į jt 
Hawajus, užsukau i Holly- vi į 
woodą norėdamas pamaty- ta( 
ti paveikslų karalystę ir dar 
kartų susitikti savo gerą bi ( 
čiuli Juozą Kilmonį, kuris 
seniau gyveno Montrealy.* f įjĮ 
Apie tą aš rašiau pernai di( 
“Keleivy” ir tada priminiau, kai 
kad Juozo ir Marijos Kil-'šaj

i

Mokytoja Stasė Lizdenie- 
miesto ligoninėj 

rugpiūčio 23 d. Pašarvota 
į ZaletsKo koplyčioje. Lai- 
į dojama trečiadienį 9 vai.
* ryto.

Tarėsi Socialdemokratai

KELEIVIS, F<>. BOSTON

BALEO 17 SKYRIAUS VALDYBA

Sėdi iš kairės i dešinę: vicepirm. P. Razvadauskas. Centro 
direktorė ir vicepirm. M. Michelsonienė. pirm. A. Matjoš- 
ka. K. Namaksienė. sekr. V. Yakauzas. Stovi iš kairės 
Į dešinę: A. Andrulionis, ižd. A. Bričkos, V. Vilutis. fin. 
sekr. P. Muėinskas.

ĮVAŽIAVO I namą,
BET NIEKO NEUŽMUŠĖ

ne-
ku-
29

Praeitą ketvirtadienį 
toli Plymoutho busas, 
riame buvo vežamos 
skautės, įvažiavo į namiu
ką, išvertė jo sieną, bet ne
sužeidė namely buvusių 2 
vaikų ir 2 moterų ir nė vie
nos skautės, tik pats vairuo
tojas kiek nukentėjo. Vai
ruotojas suspėjo įspėti skau
tes, kad jos kristų ant grin
dų. Tas jas išgelbėjo.

VAIRUOTOJŲ DĖMES1UPWan»utt» Audyklos
---------- New Bedforde Neuždarys

Automobilių registracijos ----------
viršininkas King. praneša,k Wansutta audyklos, New 
kad be jau paskelbtųjų, vai- Bedforde, Šerus nupirko 
ruotojai bus baudžiami ir. bendrovė, kuri turi fabrikus 
už šiuos prasižengimus:

Už davimą vairuoti 
tinkamui asmeniui, už va
žiavimą leidimą atėmus ar 
registraciją atšaukus, už 
vairavimą be leidimo ir už 
motoro ar numerių išėmimą 
ar sudarkymą 4 taškais, už 
nusižengimą leidimo apri-

Šimtai Tūkstančių į bojimui, už vairavimą be in-
Nantasket Paplūdymį sekcijos ženklo 3 taškau, 

uz neturėjimą tinkamų 
stabdžių 2 taškais ir už ki
tus mašinos trūkumus 1 taš
ku.

Pietuose, bet ji sako, kad 
neuždarys ir Wansutta dirb- 

ne’ tuvės, kurioj dirba 1,100 
darbininkų.

monių vienturtė Rūtytė vi
sa savo jaunystės aistra ryž
tingai siekia j Hollytvoodo 
žvaigždžių aukštybes. Ta
da, kai jos paklausiau, ar 
galima sakyti, kad jau esa
te Holly\voodo žvaigždė?— 
ji atsakė:

—Ne, to negalima, mano 
tikslas dar nepasiektas. Ke
lias i ji labai sunkus, gali
ma sakyti, erškėčiuotas. Bet 
aš esu pasiryžus savo tikslą 
pasiekti, nes jaučiu, kad su 
kiekvienu žvilgsniu vis ko
piu aukštyn ir tikrai žinau, 
kad pasieksiu Holly\voodo 
žvaigždžių aukštybes.

Aš nuoširdžiai palinkėjau 
jai tikslą pasiekti. Mano 
linkėjimai ir jos ryžtingos 
pastangos nenuėjo veltui.

Rūta Jau Hollywoodo 
Žvaigždyne

di»
šeštadieni LSS 60 kuopa 

buvo susirinkusi pirmą kar-
"tą po vasaros atostogų pasi- 

artaiti Įvairiais reikalais.
*a Be kitų sprendimų susi- 
( a rinkimas i Sąjungos šuva- 
. ziavimą nutarė pasiųsti at- 

'stovais šiuos draugus: M.
Michelsonienę. L. Januškie- 

11-‘ nę, W. Anestą, J. Jankaus- 
-)Jką, S. Strazdą, V. Jackūną 

J- Sondą.
P»_ Be to i suvažiavimą vyks- ,
Peta ir šie čia gyvenantieji tono ir kitų vietovių įsikurs pasveikino klubo narius ir leivių. 
s!r Centro Komiteto nariai: J. palapinių miestelius Camp kvietė juos i talką padėti — 
na t-----i.:, c Michelsonas ir Čhild, Buzzards Bay, Mass? vykdyti rugsėjo 11 d. vie-

Skautai ir Skautės REMIA BALFĄ

Prieš 136 metus iš Bosto
no į Nantasket pradėjo 
plaukti garu varomi laivai. 
Ypač didelis žmonių važia
vimas buvo karo metu, ka-
da žmonės turėjo pinigu, o 

| Rugpiūčio 21 d. Įvyko daug reikalingų dalykų ne
ši šeštadienį, rugpiūčio Dorchesterio Lietuvių Pilie- galėjo gauti. Bet ir dabar 

28 d., nėr 200 skautų ir’čių Klubo nariu mėnesinis bostoniečiai mėgsta tą va- 
skaučiu iš New Yorko, Eli- susirinkimas, i kuri atsilan- sarvietę. Sakysim, pernai 
zabetho, Hartfordo, Wor- kė ir Balfo 17 skyriaus pir- Wilson linijos laivai ten nu- 
cesterio, IVaterburio,. Bos- mininkas A. Matjoška. Jis vežė ir parvežė 220,000 ke-

Gavo Didelį Užsakymą

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariško* Radio
Programos

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

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

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

Išvyksta Stovyklauti

. Januškis, S.
Stilsonas. naj _______

mJProf.
paĮ 
ta I 
sa

S. Kolupaila Bostone

Labai Brangus Kelias

pili
gi
pa
ka

Prof. S. Kolupaila, kuris 
gyvena netoli Čhicagos ir 
dirba universitete, atosto
gas praleidžia lankydamas Įgali nuvežti Bostono skau 
įvairias
Jis buvo

ši vieovė vra 11 mylių nuo ša rinkliavą Bostono gatvė- ---------
Plymoutn,* Mass. * Reikia se. Brangūs yra visi naujo-
važiuoti Route 3, už Mano-! Klubo nariai vienu balsu viski keliai, bet bene bus 
met miestelio pavažiavus nutarė kuo tik galėdami pa- brangiausias statomas per 
dešinėje kelio pusėje bus dėti minėtą rinkliavą vyk- Bostoną nuo Mystic Riyer 
ženklai, rodą i stovyklą. idyti. Be to nutarta leisti Bridge Chelsea miestely iki

Mašinų savininkė, kurie palikti klube aukų dėžutes, Southampton gatvės, nes

General Electric bendro
vės Lynn, Mass., fabrikuo
se bus gaminamos dar iki 
šiol nebūto stiprumo elek
tros mašinos statomam mil
žiniškam lėktuvnešiui. Už
sakymo vertė $4,786,000.

Viliojanti Gegužinė

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

ir nuo 7 iki 8

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

Tet 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.

Rugpiūčio 29 d. Lietuvių 
Tautiniame Parke, Methu- 
en, Mass., prie North Lov
eli Rd., Lavvrenco Lietuviu) 
Piliečių Klubas rengia link
smą gegužinę.

LIETUVOS AIDŲ RADIC 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS
135 Foresl Avė.. BrocR&es 

Tel. Brockton 8-1632-R

į kurias atvykusieji į kiu- toks trumpas, vos 4 mylių 
bą galėtų atiduoti savo au- ilgi°> kelias kastuos apie 

Daliai ką Vokietijoje vargstan- HO milionų dolerių. O kaš- 
ar- tiems tautiečiams. tuos tiek daug dėl to, kad

į šį susirinkimą buvo at- Jis eis P° žeme ir aukštai 
vykęs ir advokatas Atnhony iškeltas, vien iš plieno me- 
Young, kuris šiuo metu dir- džiagos padirbtas, turės 
ba District Attorney įstai- dauS. pn važiavimų, o be to 

darymas su įvairia progra- go j, ir ragino klubo narius ieikėjo nugriauti daug na- 
liečiančiais klausimais ima įvyks rugsėjo 5 d., ku- paremti rinkimuose dabar-

aiitarėsi su Enciklopedijos re-!rion via kviečiami visi skau- tini District Attorney Gar- aikštės 
Jdakcija ir leidėju. i tų bei skaučių tėveliai, bi-Įret H. Byrne

esJ -------------------------- čiuliai ir visuomenė. Apie

Amerikos vietas, 
ir Bostone. Čia

tus bei 
prašomi

skautes
tai

į stovyklą, 
pranešti

.. . jis ta proga lankėsi savoj Barmutei (AN 8-3811) _
lilmu kompanijos šit specialybės mokslinėse įstai-! ba C. Kiliuliui (CO 5-1502).

Spntvn.ns jo: būdamas Lietuviu En- " - — -«---
tol 1 *’ciklopedijos vandenų moks-

a ut
MGM

naujam filmui “Septynios jo 
Nuotakos Septyniems Bro
liams” reikėjo parinkti ak
torius, kurie galėtų šokti ir 
kartu dainuoti. Tokius ta
lentus nelengva buvo suras
ti. Svarbiausiai rolei buvo 
apklausinėta per 200 mer
gaičių, net ir iš N’e\v Yorko 
baleto: pratimai daryta per 
18 savaičių ir galų gale va
dovaujanti rolė teko mūsų 
lietuvaitei Rūtai Kilmony- 
tei, kuri tame filme vaidina 
Ruth vaidmenį. Scenoje 
Rūta vartoja savo tikrąją 
pavardę—Rūta Kilmonis.

Rūta Kilmonytė gimė 
Montrealy 1935 metais ge-jių 
gūžės 30 d. ir iš pat mažens nt 
jau rodė daug žadantį savo 
talentą. Nebuvo to lietu- 
vių parengimo,

kiMo 
ba
t!Š ,

lė
ei;
tū
žc
gi
m
gi
ta
ir
va

ir vandenų žemėlapių 
kyriaus redaktorius, jis tas 
litis

Bostoniškiai skautai ir skau
tės bus labai dėkingi. 

Iškilmingas stovyklos ati-

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. Alekna

.j Laukiame Gero Žemėlapi

m

io

Visi laukia J. Andriaus 
paruošto Lietuvos žemėla
pio, kurį J. Kapočius ren
giasi išleisti. Jis paruoštas 
labai kruopščiai ir, kol dar 
galima, vis tobulinamas. 
Prof. Kolupaila, būdamas 
Bostone, taip pat padarė 
savo pastabas. Ypač rūpi
namasi. kad vietovardžiai 
būtų galutinai žinovų nu-

tai bus plačiau pranešta ki
tą savaitę.

Kilmonytė Bostone

kelio iki Fort 
jau bus baigtaAttorney Gar .t. _

Susirinkurie- ^9 metų rudens, o visas 
pritarė ir nutarė pa- kelias tik 1958 metais.

Tas kelias labai paleng-

, . .tatvti ir nebereikėtu ju
kuname,ga kaiįlioti.

Rūtytė nedalyvautų. Ji darjpa: _________________
žodžius, gyi

Moterų Skyriuje skaitėte 
apie lietuvaitę, kylančią 
mūviu žvaigždę Rūtą Kil- 
monytę. Bostoniečiai ją 
gali pamatyti State ir Or- 
pheum muviuose, vaidinan
čią Ruth vaidmenį “Septy
nios Nuotakos Septyniems 
Broliams” filme.

ji tam
remti Bvrne kandidatūrą.

Susirinkimas taip pat nu- vins susisiekimą per Bosto-
tarė remti Francis J. Hic- n3- 
kev. Jr., kandidatūrą seime-
lio vietai iš 16 apylinkės $60,000 Nuostolių 
(ward). —J. L.

__________________ ! Lavvrence, 349-351 Essex
Galite Plaučius Peršviesti |gatvėj-, sPgR° ka?l° >'an-

______ Į dens kubilas. Sprogimas
buvo

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

vos tik ištardavo 
bet jau šoko, deklamavo ei- vyl 
lėraščius ir maloniai žavė- ir

Sumokės Už Atostogas
Užsisakė “Keleivį’

I
BESTREIK LOJ ANT

•<a'

Gali Netekti Akiu

Stasio Girdvainio, gyve
nančio 340 Windsor St., 
Cambridge, vaikai, Marija
ną 6 metu ir Edvardas 11 
metų, žaisdami daužė į ge
ležinkelio bėgi butelį, kurio 
stiklo trupiniai pateko į 
abiejų vaikų akis. Ligoni
nės gydytojai mano, kad 
mergaitės akis pavyks išgel
bėti. bet ar pavyks tas pa
daryti ii- berniukui, tepaaiš 
kės vėliau.

_  Paaiškėjus, kad Wood
audykla Lav.rence nebebus 
atidaryta (ją uždarė gegu
žės 21 d.), bendrovė susita
rė su unija išmokėti darbi
ninkams už atostogas. Vi
so labo būsią išmokėta 
$200,000. Kas yra kitur iš
vykęs, tas turi iki lapkričio 
1 d. pranešti savo adresą, 
kuriuo jam bus pasiųsta 
priklausoma suma.

J. Miltinis iš Randolph, 
Mass., kurį laiką buvo nu
stojęs skaityti “Keleivį,” 
bet šiomis dienomis jis vėl 
ji užsisakė. Sako, negaliu 
be jo gyventi. Savo žmo
nai jis nupirko ką tik išėju
sią “Naują Valgių Knygą.”

Grizo iš Kariuomenės

Visi senesni kaip 15 me
tų Bostono gyventojai gali 
be mokesčio persišviesti sa
vo plaučius X-spinduliais, 
tik reik ateiti į South End 
Unit, 57 E. Concord St., nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. ir nuo 
1 vai. iki 4 vai. po pietų. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais įstaiga uždaryta. 

Elektrikai Laimėjo

labai stiprus, dėl jo 
nukentėjo ne tik to didelio 
namo įstaigos, bet išbyrėjo 
langai ir gretimųjų namų. 
Nuostolių skaičiuoja apie 
$60,000.

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
Išnuomuojamas 4 kambarių 

butas. Sužinoti pas K. Pau
lauskas, 306 W. Third St.. So. 
Bostone. . (35)

PARDUODAMAS NAMAS
Kero j vietoj, par-

nau.ias 5(/2 kambarių
General Electric bendro „— $ y • .v • • Montelloj.ve sutiko pakelti atlygini-j duodamas 

mus 5 centais valandai. Tailnarnas jr garažas. Viskas Įreng
ta pagal paskutinę madą. Kreip 
tis: šeštadieniais ir sekmadie-

palies 15,000 darbininkų 
Lynn, Mass., įmonėse ir 
apie 100,000 visame krašte.

Sukurs Lietuviška Šeima

Valerija Montvilaitė 
Eduardas Austras susituoks 
rugsėjo 18 d. Vestuviniai 
pietūs bus 3 vai. popiet Tau

rininkų Namuose, 484 East 
?4th St., So. Bostone.

Grižo iš JAV kariuome
nės Albinas Valkavičius, iš
tarnavęs joje 2 metus. Val
kavičius yra energingas vy
ras. daug pasidarbavęs Bos- 

ir tono vyrų chorą steigiant ir 
ji Įsteigus. Aišku, jis ir da
bar nesėdės rankų sudėjęs.

Rep.

Kęstučio Draugijos Pokylis

LDK Kęstučio Draugijos 
metinis pokylis įvyks spalio 
10 d.. 2:30 vai. po pietų, So. 
Bostono Lietuvių Draugijos 
auditorijoje.

DĖMESIO!
Malonu pranešti savo prieteliams ir klijentams, kad aš 
persikėliau i daug didesnę Oldsmobile Įmonę geresniam 
savųjų aptarnavimui. Čia daug prieinamesnės kainos ir 
lankstesni Įkeitimai, didesnis pasirinkimas naujų ir gerų 
vartotų automobilių, fabriko paruoštų mechaniškai su ge
riausiais Įrankiais ir vėliausiomis mašinomis jūsų aptarna
vimui. Dol gerų automobilių ir prieinamiausių kainų pra
šau kreiptis pas mane.

ROMAS JAGMINAS
Salvi Motors. 000 Main St.. Cambridge. Mass. Tel. KI 7-6605

Inž. Dačinskas Sveiksta

Inž. J. Dačinskui prieš 
porą savaičių padaryta ope
racija—išimti inkstų akme
nys. Dačinskas jau išėjo iš 
ligoninės ir ilsėdamas na
muose (701 E. 5th St.), So. 
Bostone) atgauna prarastas 
jėgas.

Iš 500 svarų medvilnės gali
ma išspausti 140 svarų valgo
mosios alvvos.

niais nuo 1-6 
North Carry 
Mass.

Parduodu Baldus
Pigiai parduodu šaldytuvą, sofą 

(couch). virtuvės stalą su kėdėm 
ir 2 didelius krėslus. Taip pat alie
jaus bačką (-50 galionų). Kreiptis po 
6 vai. vakaro (34)

775 Sixth St. (pirmas aukštas)
So. Boston 27, Mass.

Reikia Stičerių
Darba s stičeriams prie sijonų ir 

sporto rūbų. Malonios darbo sąly
gos. Geras atlyjrinimas. Kreiptis j
Charlette M f g. (o, 9 Knapp Street. 
Boston. (34)

Wamindi Stovykla
Prie Stinson ežero. Baltuose Kal

nuose I White Mts.), N. H., suaugu
siems vasarojimo stovykla. Proga 
sportauti, maloni draugystė, geras 
valgis, bažnyčios netoli. Kaina nuo 
$35 iki $40 savaitei. Dėl informa
cijų ir rezervacijos kreiptis į G. B. 
I.awson. Stinson Lake, N. H. Tel. 
Sunset 6-2448. . (34)

Butas Nuomai
So. Bostone išnuomuojamas 
kambarių butas. Yra dviems 

karams garažas ir didelė bamė 
sandėliui. Kreiptis dėl apžiū
rėjimo telefonu: TAlbot 5-3739.

(34)

vai. popiet. 479 
St., Montello.

(35)

RADIO PROGRAMA

DARBAS KARPENTERll I
Karpenteris patyręs prie ce 

dar shingle kalimo ir pentinimo 
iš lauko gali gauti darbo. Krep- 
tis Į darbavietę, 36 Emerson St.. 
So. Bostone.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant MėLvo Robins Pond Kranto 

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

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

š' ams groja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
ni; < ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
sus:tarimo telefonuokit: BRidgewater 855. Plačiau klausy
ki; \VBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M.

Povilas Lapenas Jr., Petras PeJdžius, Alfonsas Steckis 

Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr., Petras Peldžius

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 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 
Broad\vay, So. Bostone 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašaipoj savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 if SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Rovbury, Ma
Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, r.uo 7-8 
334 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

ooo
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

>300000000000000000000004

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuKo. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
293 Silver Street

South Boston 27,




