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Prezidentas Išaiškino Amerikos 
Siekimus Korėjoj

Amerika Atmeta Preventyvinį Karą; Korėja Turi Būti
Laiava,^ Nepriklausoma; Prieš Bolševizmo Agresiją 

Reikėjo Priešintis Ginklais; Amerika Ginlcluo- 
jasi, kad Taiką Išsaugojus; Nori Taikos

Su Kinija

Prezidentas Trumanas 
pereitą penktadienį vakare 
kalbėjo per radio ir aiškino 
Amerikos politiką dabarti
niu metu. Prezidentas’ sa
kė, kad Amerikos kareiviai 
Korėjoj mušasi už teisingą 
ir labai svarbų reikalą. Jie,

Siūlo Tyrinėti 
Komunistų Skundą
Kinijos komunistai iš an

tro karto skundėsi Jungti
nių Tautų organizacijai, 

_ kad Amerikos lėktuvai bom
kartu su kitafs jungtinfųibardavę Mandžurijos kai 
Tautų vyrais, kau jasi prieš-kurias vietas. Amerikos vy- 
agresiją, už teise paremtą• rlausybė pranešė Jungtimi 
tarptautinę tvarką. Kadai^au^ organizacijai, kac 
bolševikai iš Šiaurinės Ko-!£alimas daiktas, jog koks
rėjos užpuolė Pietinę Korė
ją, Amerika galėjo pasi

nors orlaivis per klaidą bu 
vo nulėkęs virš Mandžuri-

SOUTH BOSTON, MASS., RUGSĖJO (SEPTEMBER) 6, 1950
Second Ciane Matter“ February 83, 1906, at the Puet Office ai Boston, Mass., under the Act of

ANGLŲ KAREIVIAI KRAUNA AMLNICUĄ

Anglų kareiviai Hong Konge krauna į karo laivą amuniciją Korėjos karui. Dabar 
jau ir anglų kareiviai atvyko į Korėją padėti kautis prieš bolševikiškus agresorius.

Rusų Karo Lakūnai Dalyvauja 
Korėjos Kare

Nušautas Rusų Bomberis, Rastas Rusų Karininkas; Ko
rėjoj Žiaurus Mūšiai dėl Taegu Miesto ir Pohang 

Uosto; Jungtinių Tautų Komisija Kaltina 
Korėjos Bolševikus; Karas Užsitęs,

Sako Eisenhower

Fordas Pakėlė
Darbininkų Algas

Fordo automobilių kom
panija sutiko pakelti 126,- 
000 darbininkų savo dirb
tuvėse uždarbius po 8 cen
tus į valandą, bet jei gyve
nimas atpigtų, tai uždarbiai 
butų kiek sumažinti. Dar
bininkų senatvės pensijos 
pakeliamos iki $125 per 
mėnesį (buvo $100). Per

tenkinti popieriniais protes- Jos *r s^u^°» kad Jung. Tau
tais, arba turėjo ginklais saugumo taryba ištirtų 
paremti užpultąją Korėjos 'ds?. rejkalą. Amerika š

Valstybės departamentas 
praneša, kad šį pirmadienį 
Jungtinių Tautų karo laivai 
nušovė Korėjoj vieną bolše
vikų bomberį ir iš nukritu
sio į jurą orlaivio ištraukė 
rusų karininko lavoną su 
dokumentais, kurie neginči
jamai rodo, jog rusų lakū
nai ir karo lėktuvai daly
vauja Korėjos mūšiuose. 
Dokumentai pasiųsti Jung
tinių Tautų organizacijai.

Korėjos fronte bolševikai 
praeitą ir šią savaitę puola

respubliką, kad ji galėtų 
gintis nuo užpuolikų. Ame
rika ir visos Jungtinės Tau
tos pasirinko gynimosi ke
lią ir nutarė sudrausti agre
sorius. Laisvosios tautos ne
padarė tos klaidos, kurią 
jos padarė trisdešimtaisiais 
metais, kada vokiškas hitle
rizmas pradėjo savo agre
sijas.

Amerika nori taikos, bet 
kad taiką išsaugojus reikia 
jėgos. Todėl yra būtina 
stiprinti savo jėgas ir pa
dėti ginkluotis laisvosioms 
tautoms. Amerikos ūkis, 
sakė prezidentas, gali pa
kelti ginklavimosi naštą ir 
šiuo tarpu vyriausybė yra 
nusistačiusi padidinti gink
luotas pajėgas iki trijų mi 
lionų vyrų.

Amerikos politika siekia: 
Palaikyti Jung. Tautų orga 
nizacijos čarterį; Amerika 
pripažįsta Korėjos tautai 
teisę gyventi laisvai ir ne
priklausomai ; Amerika ne
nori, kad Korėjos karas iš
siplėstų ir karas neišsiplės, 
jei komunistinis imperializ
mas susilaikys nuo naujų 
agresijų; Amerika tiki, kad 
Kinijos tauta neleis save 
įtraukti į karą prieš Ame
riką; Amerika nenori For- 
mozos nei pasisavinti nei 
jos likimo spręsti, bet ko 
Korėjos karas eina Ameri
ka siekia neutralizuoti For- 
mozą; Amerika pripažįs
ta laisvę visoms Tolimų ji 
Rytų tautoms ir nori, kar 
jos gyventu nepriklausomos 
savo laisvu gyvenimu. Ru
sija nėra davusi laisvės nė 
vienai tautai, Rusija atėmė 
laisvę savo kaimynams, be 
Amerikos politika yra visai 
kitoki. Amerika netiki į 
rreventyvinį karą. Ameri
kos siekimas yra taika ir 
taikus tarp tautų sugyveni
mą*!. Taika drumsčia Ru
sijos imperializmas, bet bū
dami stiprus ir bendradar
biaudami su kitomis laisvo
mis tautomis taiką dar gali
me išsaugoti.

Prezidento pranešimas 
rado pritarimo visame pa
saulyje.

trečiadienį siūlo, kad butų 
paskirti Švedijos ir Indijos 
atstovai incidentą išaiškin 
ti ir paskui raportuoti J. T 
saugumo tarybai

Korėja Mobilizuoja 
500fi>00 Vyrų Armiją

Korėjos respublika pra
dėjo visuotiną vyrų mobili
zaciją ir per artimiausias 
savaites pašauks į kariuo
menę 200,000 vyrų, kurie 
papildys Korėjos armijos 
eiles. Iš viso Korėja numato 
sumobilizuoti 500,000 vyrų, 
<ad Korėjos karo galui pa- 
ys korėjiečiai galėtų vyti 
auk savo šalies užpuolikus 

J Korėjos armiją imami vi
si sveiki vyrai nuo 18 iki 30 
metų amžiaus. Amerika pa
sižadėjo duoti Korėjos ka
riams ginklų ir kitokių reik
menų.

KINIJOS ATSTOVAS

Nacionalinės Kinijos amba
sadorius. Dr. V. Wdlington 
Koo. buvo išvykęs į Formozą. 
Grįžęs iš ten į Washingtoną 
jis aiškina spaudos atsto
vams. kad komunistų rėka
vimas prieš Ameriką yra tik 
propagandos triksas. For m o- 
zos bolševikai negali paimti.

Nubaudė Generolą \ Lenkija Tikisi
Už Politikavimą

Karo aviacijos generolas, 
Orvil A. Anderson, buvo 
suspenduotas savo pareigo
se dėl viešai padalyto pa
reiškimo, kad jis sveikintų 
įsakymą lėkti bombarduo
ti Rusijos atominių ginklų 
lizdus. Gen. Anderson’ą iš 
pareigų atleido karo aviaci
jos vadovybė, o oro pajėgų 
viršininkas, gen. Hoyt S. 
V a n d e n berg, sakė, kad

Atgauti Laisvę
Amerikon atvyko Lenki

jos socialistų partijos senas 
vadas ir lenkų parlamento 
užsienyje pirmininkas, To- 
masz Arciszewski. Jis buvo 
ministerių pirmininku pas
kutinės Vakarų pripažintos 
Lenkijos vyriausybės Lon
done.

Pasikalbėjime su spau
dos atstovais T. Arciszew 
ski sakė, kad Amerika per

Amerikos žmonės turi žino- pirmąjį karą per savo pre- 
ti, jog musų oro pajėgų pa- zidentą Wilsoną iškėlė Len
skirtis yra taikos išlaiky
mas.

Gen. Anderson viešai sa
kė, kad jis per porą savai
čių išdaužytų penkius Rusi
jos atominių ginklų gamy
bos lizdus ir po to jaustųsi, 
kad jis išgelbėjęs civilizaci
ją. . .

New Yorko Majoras 
O’Dicyer Pasitraukė

Praeitą savaitę New Yor
ko didmiesčio majoras, W. 
O’Dwyer, pasitraukė iš sa
vo vietos ir sutiko būti 
Amerikos ambasadorių Me
ksikoje. Majoro pareigas 
perėmė New Yorko miesto 
tarybos pirmininkas, Vin- 
cent R. Impellitteri. Dar ne
žinia, ar šiais metais bus 
daromi naujo majoro rinki
mai, nes laiko iki lapkričio 
pradžios mažai bėra.

SOVIETAI STIPRINASI 
BALTIJOS JUROJE

kijos laisvės klausimą ir ka
ro pasekmėje Lenkija buvo 
atgavusi savo nepriklauso
mybę. Po antrojo pasauli
nių karo Lenkija prarado 
nepriklausomybę ir pateko 
į rusišką bolševizmo jungą. 
Korėjos karas sukėlė dide
les viltis lenkų tautoje ir T. 
Arciszewskis tiki, jog ir 
Amerika prisimins prezi
dento Wilsono pažiūras į 
Lenkijos laisvės klausimą ir 
prisidės prie pavergtos len
kų tautos išsilaisvinimo iš 
maskoliško jungo.

T. Arciszewski sako, kad 
lenkų išeivijoj stiprėja vie
nybė ir pasiryžimas kovoti 
už savo pavergtos ir rusų 
išnaudojamos tautos išlai
svinimą.

JUGOSLAVIJOJ
DIDELĖS SAUSROS

Mandžurija Remia
Korėjos Bolševikus
Generolas MacArthur at

siuntė Jung. Tautų saugu 
mo tarybai trečią raportą 
apie karo eigą Korėjoj ir 
sako, kad turimomis žinio
mis bolševikai rekrutuoja 
kareivius Mandžurijoj. Ra
portas apima laikotarpį nuo 
rugpiučio 1 iki rugpiučio 15 
dienos.

Per tą laikotarpį J. T. jė
gos paėmė į nelaisvę 464 
bolševikų kareivius ir rug
piučio mėnesio viduryje vi
so buvo paimta 719 belai
svių. Raportas sako, kad su 
paimtais belaisviais J. Tau
tų jėgos elgiasi žmoniškai, 
pagal Ženevos konvencijos 
nuostatus. Gen. MacArthur 
ragina visas Jungtines Tau
tas siųsti greičiau kareivių 
į Korėją, kad ten greičiau 
butų baigtas karas.

4 metus iš eilės kompanija
sutiko kasmet pakelti dar- mj“Vir "pohang
bininkų uždarbius po 4c|uogį giaur£^llMse pri4 
I valandą. Kvalifikuotiems, ietfnius ^^„5 bolše-
darbininkams uždarbiai pa
keliami po 13c į valandą 

General Electric kompa
nijoj streikas atidėtas pagal 
vyriausybės prašymą, nes 
sulaikymas dirbtuvių pa
kenktų karo gamybai. De
rybos ten tęsiamos.

GUB. t: e. DEWEY
BUS KANDIDATAS

New Yorko gubernato
rius, Thomas E. Dewey, su
tiko statyti savo kandidatū
rą į gubernatoriaus vietą 
trečiam terminui. Seniau 
gubernatorius buvo atsisa
kęs dalyvauti politikoj, bet 
Korėjos įvykiai ir republi
konų prašymas pakeitė jo 
nusistatymą.
GARSIAKALBIŲ KARAS 

BAIGĖSI LYGIOMIS

Sovietų Rusija pakartojo 
švedams ir danams savo nu
sistatymą skaityti 12 mylių 
Raitijos juros pakraščių sa
vo “teritorija”. Visame pa
saulyje ir ypač Europoje 
yra priimta skaityti, kad tik 
3 ar 4 mvlios pakraščių yra 
“teritorialiniai vandenys”, 
bet rusams tarptautinės su
tartys nieko nereiškia ir jie

Jugoslavijoj didelio susi 
rupinimo kelia sausros, dėl 
kurių šiemet derlius yra la
bai menkas. Jugoslavijos 
vyriausybė baukštosi, kad 
ji negalės vykinti savo pra
monės plėtimo programos, 
nes dėl sausrų mažiau turės 
duonos ir žaliavų parduoti 
į užsienius.

Abi Partijos
Remia Prezidentą

Demokratų ir republiko- 
uų partijų vadovybės pasi
sakė už prezidento Truma
no siūlymą padidinti Ame
rikos ginkluotas pajėgas iki 
trijų milionų vyrų. Abi par
tijos mano, kad toks karo 
jėgų sustiprinimas yra bū
tinas.

Kai kurie kongresmonai, 
iš abejų partijų betgi mano. 
kad Amerika turėtų nesi
tenkinti tiktai gynimosi po
litika, bet turėtų paskelbti 
aiškią teisingos ir pastovios 
taikos programą ir turėtų 
tą programą į g y v endinti 
ginklų pagalba, o ne laukti, 
kol bolševizmas bandys dar 
kur nors plėstis.

Prancūzai Stiprina Armiją

Pereitą savaitę prieš di
dįjį bolševikų puolimą Ma- 
san uosto srityje Korėjoje, 
amerikiečiai pastatė garsia
kalbį, kuris šaukė bolševi
kus ateiti ir pasiduoti. Tuo 
pat metu ir bolševikai pas
tatė garsiakalbį ir šaukė 
amerikiečius “eiti namo”. 
Garsiakalbių karas pasibai
gė “lygiomis”—niekas ne
pasidavė ir niekas nemanė 
“eiti namo”.

NLRB VIRŠININKAS

vikai pasistūmėjo gerokai 
pirmyn. Pranešimai sako, 
kad bolševikai puola dide
lėmis jėgomis ir nemažiau 
10 jų divizijų dalyvauja 
kautynėse. Ties Taegu mie
stu amerikiečiai smarkio
mis kontratakomis bolševi
kus sulaikė, bet kruvini mū
šiai dar tęsiasi. Bolševikai 
Korėjoj daro desperatiškas 
pastangas baigti karą per 
artimiausias dvi savaites, 
nes vėliau jie nebesitiki ga
lėsią laimėti.

Jungtinių Tautų komisija 
Korėjoj, savo galutiname 
raporte Jungtinių Tautų 
seimui, aiškiai kaltina šiau
rinės Korėjos bolševikus 
dėl Korėjos karo ir sako, 
kad bolševikai karui gerai 
pasiruošė, o dėl užmigdymo 
Korėjos respublikos budru
mo neva tai žadėjo derėtią 
dėl Korėjos suvienijimo, 
bet, vieton derybų, jie puo
lė iš pasalų.

Generolas D. D. Eisen- 
hower įspėja kraštą, kad 
Korėjos karas gali užsitęsti 
ir todėl ragina visus prisi
taikinti prie karo sąlygų.

KARŠTAS MEILUŽIS 
ŠALTAME KALĖJIME

ANGLIJA MAŽINS
PREKYBĄ SU RUSIJA
Anglijos vyriausybė pra- Prancūzijos vyriausybė 

neša, kad ji žymiai sumaži-! siūlo parlamentui pratęsti 
sauvališkai išplečia savo te-Ina prekių mainus su Rusi ja J karo tarnybą visiems karei- 
ritoriją toli į juras. Visi ru-ir, sako, tie prekių mainai,)viams pusei metų. Dabar 
sų valdomi Baltijos juros kokie dar bus, jokiu budu jauni prancūzai tarnauja 1 

I pakraščiai yra paskubomis netrukdys Anglijos ginklą- metus. Belgija pratęsia ka- 
stiprinami. 'vimosi. 'ro tarnybą iki dvejų metų.

Paul Herzog (dešinėj) vėl 
buvo prit«aikinta» penkeriems 
metams pirmininkauti Na
tional Labor Relations Boar- 
dui. kuris sprendžia ginčus 
tarp darbdavių ir darbo uni
ją-

Kretos saloje, Graikijoj, 
vienas turtingas vyras, 32 
metų Konstantinas Kefalo- 
janis, pavogė iš nedraugiš
kos šeimos jauną mergaitę, 
19 metų Tasulę Petrakoge- 
orgi, ją nusigabeno i kalnus 
ir ten vedė. Tai buvo prieš 
15 dienų. Jaunosios tėvai 
sukėlė prieš karštąjį meilu-' 
žį visus savo gimines ir nu
tarė pradėti karą prieš drą
saus meilužio gimines. Šim
tai policininkų turėjo besi
vaidijančias gimines skirti.

Dabar jaunasis su savo 
vogta žmona nuvyko į Atė
nus gauti arkivyskupo pa
laiminimą, bet vietoj to val
stybės gynėjas uždarė jį i 
kalėjimą už jaunos mergai
tės pavogimą, nors mergai
tė dabar ir sakosi norinti su 
savo vyru gyventi.
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5 APŽVALGA i
KUR ČIA PAŽANGA? 300 TŪKSTANČIŲ VERGŲ

I
Albertas Knyva, bolše-1 Apie tai, kad bolševikai 

vistinės Lietuvos švietimo Rytų Vokietijoj atgaivino 
ministeris, besigirdamas su-, buvusias Hitlerio koneen- 
klupo. Jis Lietuvos Aukš- tracijos stovyklas ir kimšte 
čiausioje Taryboje pasakė: prikimšo jas kitaip manan

čiais, apie tai visi žvirbliai“Respublikoje veikė 2.782 
pradinės, 663 septynmetės ir 
170 vidurinių mokyklų. 1949- 
5<) mokslo metais vidurinių 
įųokyklų skaičius Tarybų 
Lietuvoje išaugo du su puse 
kartų palyginant su 1939 
metais.“

Nepriklausomoje Lietuvo
je 1939 m. be Vilniaus ir 
Klaipėdos krašto teritorijų 
pradinių mokyklų buvo 
2,743, o dabar su minėto
mis teritorijomis tų mokyk 
lų skaitoma tik 2,782, tuo 
budu su pradiniu plačioms 
masėms skirtu mokslu nėra 
kas girtis.

1939 m. vidurinių mo
kyklų bendrai Lietuvoje, 
be Vilniaus ir Klaipėdos 
kraštų, buvo 93 ir 76 įvai
rios profesinės mokyklos, iš 
viso buvo 169 įvairių vidu
rinio tipo mosklo įstaigų, 
tuo tarpu dabar vien tik vi 
dūrinių mokyklų yra 170 
tai kur čia tas padidėji
mas?

Lietuvoje savo laiku vei 
kė vadinamosios gimnazi 
jos. Su šio tipo mokyklo
mis pažangioji visuomenė 
nesutikdavo, nes jos gamin
davo gryno kraujo biuro
kratus. Tokių gimnazijų 
Lietuvoje 1939 m. buvo 69, 
o dabar, anot A. Knyvos, 
jų yra 170 (maždaug 2.5 
kartų daugiau), kitaip ta
rus, bolševikiškųjų biuro
kratų gaminimui mokyklų 
skaičius tikrai yra du su pu
se kartų padidėjęs. Jei 
tiek kartų butų padidėjęs 
pradinių mokyklų skaičius, 
tuomet tikrai butų kuo gir
tis.

čirškia. Bet laisvasis pa 
saulis vis dar ieško įrody
mų apie bolševikiškų vergų 
stovyklų buvimų. Štai čia 
)at pašonėje Rytų Vokie- 
ijoje egzistuoja urano ka
syklos, kur plačiai prakti 
cuojamas vergų darbas.

Anglų kontrolinė komisi 
ja paskelbė daug duomenų 
įpie tųs urano kasyklas. 
Komisijos raportas tvirtina, 
kad rusai urano iškasimo 
darbus nepaprastai skubi
na ir nesaigaili nei žmonių, 
nei jų darbo energijos. Tas 
skubotumas visai aiškus ir 
suprantamas, mat ne taikos 
reikalams rusai uraną kasa. 
Rusų sudarytoji bendrovė 
“Vismut,” kurios viršūnėj 
rusai sėdi, žino ko siekia
ma. Tos bendrovės tarny 
boję yra apie 5,000 MVD 
agentų. Bendrovė visais 
požiūriais privilegijuota, ji 
neatsako vokiečių teis
mams, ji naudojasi vokie
čių iždo pinigais be jokių 
apribojimų. Ji, jei yra rei
kalas, gali sekvestruoti vo
kiečių turtą, kapitalus ir 
Įmones.

Urano kasyklose dirba 
300 tūkstančių žmonių. Sa
vanorių darbininkų čia vi
sai nedaug. Beveik visi

KEtEIYTS, SO. BASTOS 
ANGLŲ KAREIVIAI ATVYKSTA KOREJON

Argyie ir Sutherland Icataiečių batalionas iš anglų kolonijos Hong Kong atvyko į Ko
rėją kautis. Anglus talkininkas pasitiko korėjiečių minios, o Amerikos ir Korėjos ka
reiviai juos širdingai sveikino.

Kas Savaite
Kinai Kariaus?

Kinijos komunistinis re
žimas, vos spėjęs įsistiprin
ti ir vos pajėgiąs palaikyti 
“tvarką’’ viduje, keta išeiti 
į karą prieš Ameriką ir ki
tas Jungtines Tautas Korė
joj. Keta ir grasina, bet ar 
išeis, tai dar tebėra Mask- 
vos-Peipingo paslaptis.

Kinų komunistai žmonių 
turi. Jie turi ir ginklų. To
dėl jų įsitraukimas j karą 
butų didelis galvosūkis 
Amerikai ir gal butų signa
las visuotinam karui.

Bet ir kitų komunistai 
tikrai pagalvos du kartu ir

anglų kareiviai atvyko Ko- 
rejon dalyvauti kautynėse 
prieš Maskvos apginkluotus 
agresorius. Anglų karo lai
vai ir karo lėktuvai jau ir 
anksčiau dalyvavo kauty
nėse, bet pasirodymas pir
mųjų kareivių buvo pasitik
tas ir Korėjoj ir Amerikoj 
su dideliu pasitenkinimu. 
“Policijos akcija” prieš 
“banditus” Korėjoj virsta 
tikrai tarptautiniu reikalu. 
Laukiama ir daugiau ang
lų, turkų, siamiečių ir kitų 
kraštų kareivių Korėjoj. Ir 
Europos kraštai, kurie turi 
begales vargo su savo karo 
pajėgų mobilizavimu, siun

AUTOMATAI NUGALĖJO

Vienoje, Austrijos sosti
nėje, L. Satz ir K. Rogers, 
apsukrus Amerikos biznie
riai, dar 1948 metais Įtaisė 
automatinę Amerikos tipo 
skalbyklą. Skalbiamieji au
tomatai greit įsigijo gerą 
vardą ir dideli populiarumą 
mažiau pasiturinčių žmonių 
masėje, mat čia ir pigiai ir 
greit galima buvo išsiskalb
ti dideli baltinių kiekiai.

Rusų okupacinės zonos 
komunistinė spauda tas 
skalbyklas puolė visu smar
kumu ir su dideliu Įnirši
mu. Toji spauda štai kaip 
puldinėjo tuos nelemtuo
sius skalbimo automatus:

Tos skalbyklos sugalvotos 
ir Įkurtos tik tam, kad pa
jungti Austriją ir paversti 
ją J. A. Valstybių kolonija. 
Amerikonai taip yra suside- 
moralizavę, kad net nevengia 
neskalbtų baltinių, kad tik 
uždirbta pinigą.

Neperilgiausiai truko ši 
komunistų kova su skalbyk
lų automatais. Greit ir so
vietiniai baltiniai skalbėsi 
‘imperialistinėmis” maši
nomis. Po to prasidėjo uz- 
k Jausima i, kuriuo budu bu
tų galima Įsigyti “imperia
listinius automatus,” kad 
paciųati juos į laimėjusio 
bolševizmo šalį, kur “tech
nika” aukštesnė ir tobules
ni, bet taip viskas sutvar
kyta, kad baltiniai visai ne
skalbiam!.

tik tada nutars mestis Į Ko- £ja j Korėją savanorių bu
rėjos avantiūrą. Jie dar nė
ra baigę pilietinio karo; ke
li šimtai tūkstančių kinų 
nacionalistų kareivių dar 
gali pasirodyti ne tik Ko- 

-- - - - . . rėjoj, bet ir pačioj Kini-
turės atskirai užsisakyti. Ir bes tik tuos darbininkus, oj Q mjiionaj japonų grei
tai sudaro trukdymų. Bet kurie išeis į pensiją po 1952’
Australijos lietuvių nedide-, metų liepos 1 d. Visi tie, 
lis būrys žada visas kliūtis kūne dabar ima pensijas 
nugalėti, Įsikurti spaustuvę, ■ar jas pradės imti iki 1952
kurioj ir laikraštis ir kny- metų vidurio, pensijų pa-Įjygintj Maskvai už suvary- 
gos, ypač vadovėliai spaus-'kėlimo negaus. peilio : nugarą paskuti-
dintųsi. Nors neskaitlinga1 Iki šiolei aukščiausia pen- nėse antr0jo pasaulinio ka 
ir išbarstyta po didelius sija, kokią vienas darbinm- 1Q dienose.
plotus Australijos lietuvių Įkas galėjo gauti, buvo 46 juo pačioj Kini-
visuomenė ryžtingai siekia• doleriai. Dabar aukšciau- 
savo tikslų ir juos be dide- šia pensija pakelta iki $68.- 
” • 50, o po 1952 metų vidurio

aukščiausia pensija sieks 
$80. Tada ir jo žmona 
gaus padidintą pensiją, pu
sę vyro pensijos (iki 40 
dol.), o našlė galės gauti 
iki 60 dol. per mėnesi- 
Kiti Pagerinimai

savo sutaupąs, vieną svarą. ru. Skolintojų sąrašas dar 1952 Metais Pensijos 
“Lietuvaitė Bacevičiūtė nebaigtas, jo tąsa eis se- Bus Dar Pakeltos

kanduose numeriuose. Nuo J952 metų įiepos j

darbininkai, vyrai ir mote
rys, paimti | šiuos vergų 
darbus varu. Darbininkai 
gyvena už dratų ir atydžiai 
enkavedistų saugomi. “Sta- 
chanoviečiai” gauna iki 1,- 
400 markių mėnesiui, pap
rastiems darbininkams mo
kama tik 200 markių. Su
sisiekti su laisvuoju pasau
liu draudžiama. Pašali
niams be tam tikro leidimo 
įeiti 1 stovyklas taipgi kie-! 
tai draudžiama.

Darbininkai gyver^p susi
spaudę ir didelėje nešvaro
je. Ligoninės pilnos ligo
nių. Rusai gydytojai ne
paprastai grubus, žiaurus, 
jei kas dar laikosi ant kojų,

mums rašo: ‘Vyrai, kibkite į 
darbą drąsiai! Siunčiu spaus
tuvės reikalams vieną sva
rą.“

Apie du puslapiu užimą 
pavardės tų, kurie siunčią 
po svarą ar kiek daugiau ir 
nepasako, ar čia tie svarai 
paskolai skiriami ar auko
jami. Bet 1 sąrašo galą už
tikome aiškių pasisakymų, 
štai:

“V. Žemkalnis, iš Mel- 
bourne: Siunčiu tuo tarpų du 
svaru. Tai ne paskola, ta: 
kiekvieno lietuvio šventos 
prievolės tik mažas trupinė
lis. .. .

“Nap. Butkunas, Mel- 
bourne: Siunčiu štač ir aš 
keletą ratukų į jūsų statomą 
lietuviškos spaudos mašiną ir 
pridedu 3 svarus."

Naujojoj Zelandijoj gy
venantieji A. Mitkevičius ir 
J. Pečiulaitis “nugalėjo vi
sus pinigų persiuntimo sun
kumus.” atsiuntė du sva-

Kuriamoji spaustuvė rai- d- senatvės pensijos bus dar 
dės su lietuviškais ženklais pakeltos, bet tas pakėlimas

lių sunkumų Įgyvendina. 
Pinigingiems Amerikos lie
tuviams tai sektinas pavyz
dys.

Savotiškai skamba tos

tai butų sukelti j katą prieš 
Kinijos bosus, kurių vyriau
sias bosas sėdi Maskvoje. 
Japonai neatsisakytų atsi

vieno svaro pašKoioš sąly
gos: paskola leidžiama 3 
metams, kasmet išperkama
vienas jos trečdalis, o pro-Į Nauja Įstatymas paleng- 

vina gauti mirusiųjų ap
draustų darbininkų vien
kartines pašalpas ir leidžią 
pensininkui užsidirbti per 
mėnesi 50 dolerių nepra- 

____________ randant teisių gauti pensi-
Rugpiučio 28 d. prezi- Aukščiausia pensija pa-P^ 

dentas Trumanas pasirašė vieniams seniau buvo 46 Ta ^1Z^1V 1 1 ♦
Įstatymą apie pagerinimą'doleriai, o dabar ji pakelta ensinin as P° 0 me ’J*
socialinio draudimo iki 68 su puse doleriu per |,a«ai "auJa !stat-vm«:. gah

. * 1 i užsidirbti kiek jis gali ne-
roe ** Į prarasdamas teisių 1 senat-

Jvės pensiją. Kaip seniau 
taip ir dabar pašalinio už

centų ji neša net 4% i me
tus.

joj siaučia badas ir valstie
čių maištai prieš jų naujuo
sius išnaudotojus—bolševi
kus.

M
MacArthuro Laišku

Generolas MacArthur iš 
Tokio pasiuntė ilgoką laiš
ką veteranų suvažiavimui 
Chicagoje. Laišką jis siun
tė, kaip privačią telegramą 
ir kartu ją išdalijo spaudos 
atstovams Tokio mieste, o 
tiesioginiai generolo virsi-!

rius, tuo dėdamiesi 1 bend
rą laisvųjų tautų akciją prieš 
Maskvos diktatorių sukel
tą kraujo praliejimą.

O ką Maskva? Batiuška 
Stalinas vis dar sėdi ant 
tvoros, bent dėl svieto akių, 
jis “nesikiša” 1 Korėjos ka
rą ir tik patylomis siunčia 
ginklus ir amuniciją savo 
klapčiukams, kurie dėl 
Maskvos gobšumo kaujasi 
už svetimus interesus.

H
Malikas Atmalė

Jungtinių Tautų saugu
mo tarybos pirmininkas 
rugpiučio mėnesiui, Jokū
bas Malikas, baigė pirmi
ninkauti ir šį mėnesi pirmi
ninkavimą perėmė Angli
jos atstovas Sir Gladwyn 
Johh

Propagandos teatras tuoj 
virto žmoniškesne vieta, 
saugumo taryba gali jau 
daryti ir tarimus ir nebėra 
to šlykštaus vaizdo, kai 
Maskvos atstovas plepa,

Kaip Pakeltos Senatvės Pensijos

Pagal naują Įstatymą se
natvė? pensijos yra žymiai •• Pakeliamos ir Kitos 
pakelto? nuo 1950 metų Į Pensijos
rugsėjo (September) mėne-l jej apdraustas vyras mir-i(Įarbi.° apribojimai liečia 
šio pradžios. Pavieniai žmo- gta^ sulaukęs 65 metų ar tižiai darb4 tokiose jmonė- 
nės, kurie dabar gauna _<se, kurios turi apdrausti

-i. - penias, susilaukė didelio sj 55 metų amžiaus, turi,savo darbininkus. Draudę
skaitomas darbingu. £ja j pagerinimo. Jų pensijos, teisę gauti pensiją. jos mo nepaliestuose darbuose
siaučia plaučiu vėžys. .pake tos 77 nuošimčius, bet pensija yra trys ketvirtada- &abma užsidirbti pinigų, 

pakeltos ne visiems lygiai.,|įaj yyro pfcnsijos, kurią jis ^as pajėgia n pensija

ninkai apie tą laišką suži-Įpiepat kaip šeinekatarinkė 
nojo tik daug vėliau, iš ir meluoja, kaip tikriausias 
spaudos šaltinių.

Kadangi laiškas lietė už
sienių politikos svarbų 
klausimą, Formozos pri
klausomybę, tai preziden
tas Įsakė tą laišką atšaukti 
ir generolas MacArthur tą 
padarė. Bet spauda laišką 
jau buvo paskelbusi ir todėl 
išėjo taip, kad atšauktas 
laiškas pasklido po visą 
kraštą ir pasiekė ir tą ve

teranų suvažiavimą, kuriam

Hitlerio mokinys be saiko 
ir be ribų.

Minėtos urano kasyklos 
yra rusų okupuotoj Sakso
nijoj. Vokiečių spauda apie 
jas yra patiekusi kalnus in
formacijų ir žinių. Tas ži
nias dabar patvirtina anglų 
kontrolinės komisijos ra
portas.

SPAUSTUVĖ JAU YRA

“Australijos Lietuvis (Nr. 
13) rašo, kad “lietuviška 
spaustuvė Australijoj jau 
Įvykęs faktas.” Mat jau 
Įsigytas linotypas, spausdi
namoji mašina, pagelbiniai 
Įrankiai ir mašinėlės. Visi 
Įtaisymai kaštuos 2,000 sva
rų, apie 5,000 dolerių. Ka
dangi skoloms už Įsigyjamą 
turtą mokėti trūksta, maž
daug, 750 svarų, tai “Aus 
tralijos Lietuviui” leisti 
bendrovė minėtai sumai už
traukia paskolą. Paskolos 
lakšto vertė vienas svaras. 
Anot “Australijos Lietu
vio,” štai kas ir kaip 1 tą 
paskolą reaguoja:
“Kęstutis Antanaitis, vyras
5 metų, siųsdamas vieną sva
rą rašo: ‘Jus spausdinkite, o 

j aš skaitysiu. Siunčiu visas

pakeltos 
Kurie gauna mažiau, tiems 
pakeltos pensijos dvigubai, 
o daugiau gaunantiems 
pensijos pakeltos kiek ma
žiau. Pavyzdžiui, jei gau
davo senatvės pensijos per 
mėnesj $10, tai nuo rugsėjo 
1 d. jis gauna $20.

Žemiau dedame visų pa
vienių pensijų pakėlimą. 
Skliauteliuose yra naujo
sios pensijos, o prieš jas 
yra senosios pensijos, kaip 
jos buvo mokamos iki 1950 
metų rugpiučio 31 dienos.

$10 ($20; 11 (22); 12 
(24); 13 (26); 14 (28);

17 
19 
21 
23 
25 
27 
29

(52.80); 30 (54); 31 (55.- 
10); 32 (56.20); 33 (57.-
20); 34 (58.20); 35 (59.
20); 36 (60.20); 37 (61.-
20); 38 (62.20); 39 (63.-
10); 40 (64); 41 (64.90);
42 (65.80); 43 (66.70); 44 
(67.60); 45 (68.50); 46 
(68.50).

15 (30); 16 (31.70;
(33.20); 18 (34.50);
(35.70); 20 (37);
(38.50); 22 (40.20);
(42.40) 24 (44.50);
(46.50); 26 (48.30);
(50); 28 (51.50);

bytų gavęs, jei butų gyve- vls?vien eina. 
nęs ir ėmęs pensiją. Dabar .Naujas įstatymasjapdrau- 
ir našlių pensijos pakelia- ®21a .*al. aPIe.. 10,000,000 
mos. Našlės gaus tris
virtadalius naujosios pensi
jos.

buvo apdrausti. Tas drau
dimo praplėtimas ypač pa
liečia tarnus ir tarnaites, 

Panašiai pakeliamos ir Į tarnautojus Įvairiose labda- 
žmonų pensijos. Jei vyras ringose įstaigose, žemės 
yra apdraustas ir ima pen-į ūkio darbininkus ir leidžia 
siją, jo žmona irgi turi teisę apsidrausti savarankiškai 
gauti pensiją, jei ji sulau-' dirbantiems žmonėms.
kia 65 metų amžiaus. Žmo-Į —---------------------------
nos pensija, vyrui esant gy- Lietuvos Istorijos
vam, yra puse vyro pensi
jos. Pakėlus vyrų pensijas, 
pakyla ir moterų pesijos.

Prenumeratorių Žiniai

Leidykla “PATRIA”
„ , . .. ... formuoja visus Lietuvos Is-
Pakehamos ir našlaičių t o r j j 0 s prenumeratorius, 

pensijos, jei apdraustas tė-'kad jįe minėtą knygą gaus 
vas mirę 11 paliko juos ne-Į^ 20 d m Pra.
pilnamečius. Našlaičiai gau- atsiliepti žemiau pa
na pensijas iki jie pasiekia duodamu adresu.
18 metų amžiaus, o kai ku- Dabar Lietuvos Istorijos 
risis atsitikimais ir iki 21. k kaina yra $6. 
metų amžiaus. “PATRIA“, 45 St John’s

jis buvo skirtas.
►<

Preventyviau Kąrąs

Karo laivyno sekretorius. 
Francis P. Matthews, kalbė
damas Bostone pasisakė už 
preventyvinj karą “taikai 
Įgyvendinti.” Prezidentas 
ir valstybės sekretorius dėl 
F. P. Matthews kalbos tuoj 
pasisakė, kad jie tai kalbai 
nepritaria. Spaudoje daug 
kas reikalauja, kad F. P. 
Matthews butų pašalintas iš 
vietos už išėjimą viešumon 
su tokia visai skirtinga pa
žiūra 1 Amerikos užsienių 
politiką, kaip savo laiku 
buvo pašalintas iš vietos 

in" prekybos sekretorius H. A. 
Wallace, kuris viešai pasi

Apdraustajam darbinin
kui mirus, jo artimieji, jei
gu jie neturi teisės gauti 
pensijos, gali gauti vienkar
tinę pašalpą įvairaus dy
džio, priklausomai nuo ap- 
draustojo darbininko už
darbio ir mokėjimo laiko.

place, Stamford, Conn. 
Įgaliotinis:

Vytautas Mazoliauskas

Laikas užsisakyti
1961

Dauf informacijų ir 
skaitymų. Kama 80 centų.

VK>

sakė už nuolaidų ir užgeri 
nimo politiką santykiuose 
su Maskva.

Gal karo laivyno sekre
torius ir bus pavarytas. Bet 
Įdomu, kad jo skelbiama 
mintis randa vis daugiau 
šalininkų. Jei karas arti
nasi, o jis neabejojamai ar 
tinasi, tai kodėl palikti 
priešui pasirinkti momentą, 
kada pulti? Taigi, kodėl? 

X
Ančiai Korėjoj

Praeitą savaitę pirmieji

Kun. Končius Europoje
Praeitą savaitę “Keleivy

je” paskelbtos laiško ištrau
kos apie kun. Končiaus 
“audringą” lankymąsi Eu
ropoje, jau sukėlė didelio 
susidomėjimo lietuvių tar
pe. ‘

Kun. Končius išvyko 1 
Europą, kaipo labdaringojo 
darbo ambasadorius, bet 
jis ten nuvykęs persistatė 
ne labdaros misionierium, 
bet kokiu tai diktatorių, 
kuris manosi galįs bartis ir 
diktuoti.

Daugelis žmonių iš viso 
abejojo dėl kun. Končiaus 
misijos reikalingumo ir dėl 
pinigų leidimo kelionei, be 
kurios galima butų buvę 
apsieiti. Dar daugiau abe
jonių sukels kun. Končiaus 
“tonas” ir jo ten padaryti 
savotiški patvarkymai, ku
rie nebuvo BALF’o vado
vybės nei nutarti nei dargi 
svarstyti.

Kyla klausimas, ar BALF 
vadovybė neturėtų skubiai 
atšaukti savo pirmininką iš 
Europos ir jo padarytus pa
tvarkymus anuliuoti, o savo 
pirmininkui BALFo direk
toriai turėtų nedviprasmiai 
priminti, kad santykius tarp 
lietuvių reikia palaikyti lie
tuviško širdingumo ir savi
tarpės pagarbos dvasioje, o 
ne rėkavimais ir užgaulioji
mais. Širdingumas svarbu 
ir tarp šelpiamųjų ir šelpė
jų, nes labdaros darbe kar
tais yra svarbiau ne kiek, 
bet KAIP duodi. —x a

t I
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Išleistuvės ■ paroda meniškų kurinių,
Išleistuvės yra labai daž- lietuv“? “««iaa>k« sukurtų 

na pramoga lietuvių katali- tren’^Je: Paroda pasirodė 
kų tarpe. Jos rengiamos sėkminga nuo
kunigams, iškeliamiems į pat l^dza*. Tie patys ku
klias parapijas. Va, „g "»>»> buvo jau rodomi New 
piuėio 27 d. šv. Jurgio pa-'Y“'1“ “ ^aterbury. Ati-
rapijonai rengė išleistuves da,1?nt. |wrodif T’0*1“ -b^ 
dviem kunigam—P. Luko- Y? ug,‘‘sl‘ P»bmkumo zodj
šiui ir A. Kiškunui. Vaka- “ muzeJaus ,vedeJ®‘ , T°- 
rienė, kaip visada tokiomis buvo malonu, kad pa
pūgomis, buvo labai di- ~d0? at,dar5™° su’
dingn sirinko didokas mtehgen-

Dabar lietuvių tarpe aW-'®k“ liYtuv\'! .visuomenės 
randa ir kitokiu išleistuvių.1^5: Susldare kuo •’*“*kitokių išleistuvių,
Jas rengs ne parapijonai irk,ausla nuotaika, 
ne parapijų salėse. Va apie šeštadieniais ir sekma-
kokias išleistuves čia eis di?niaia rauz^aus ąuditori- 
kalka joj rodoma filmą is lietu-

Dėdė Šamas pradėjo Y”* tremtinių gyvenimo, 
šaukti rinktinius vyrus karo Jos r‘al.™as tęsiasi apie
tarnybai. Nemaža'i ir lietu-;Pu5valand.!; . P^odos pro- 

grama išleista meniskai.

BOLŠEVIKAI NELAISVĖJE

..

Vaizdelyje matyti būrys šiaurinių korėjiečių patekusių į 
nelaisvę. Tarptautinis Raudonasis Kryžius tyrinėjo be- 
lasvįų padėtį pietinėj Korėjoj ir praneša, kad su jais ten 
elgiamasi pagal Ženevos konvencijos patvarkymą. Bet 
kaip elgiamasi su belaisviais šiaurinėj Korėjoj tikrų žinių 
nėra, nes bolševikai ten neįsileidžia Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus atstovų.

-Illlil

NEW YORK. N» Y.

Prof. V. Bacevičiaus 
Studija Veikia

kas skaito, kaso 

tas duonos neprašo

LEWISTON, ME., PADANGĖJ
Š. m. “Keleivio” 32 Nr. ^kirtingų Įsistikinimu lietuviai, 

tilpo mano korespondenci-|i‘e žali suardyti. . . .”
______  ... . ja “Lewiston, Me., Padan-; v . Maskvos a„entai

Vytauto Bacevičiam studi- £«>•” kun baisiai nepatiko j Amerikos išdavikai kalba 
JOJ New Yorke prasideda vl«t“s bimbiniam^Lai- apie -tyrą orą,” tai kiekvie- 
rugsėjo 15 d. Naujų stu-sve kažkokios Staklynes turf
tentų priėmimas tarp rug- vanlu,.rugpiučio 17 d. rašo, ;nosies tvertis, toks Us jų 
sėjo 10 ir 15 d. Po rugsėjo kad Vaisnons kidba me-Maskvoje ^^3 «oras~ 

kus^ Kokios slyksctos pa-dvokjantis kiekvienam sa. 
skirties yra ‘Laisve laik- monin demokvatui ir g. 
rastis, toks šlykščių epitetų, tikilna^ Amerjkos i)ie. 
melagysčių ir faktų isya.- žiui o ..LietPuvos
pymo jovalas tame laikras- liaudies/. tai -uisvfer 
tyrf ir skelbiamas. Komu-, f
matai siekia nuverst. Ame- skWa u ’ Į^dies nuo

Muzikos mokslas prof.

15 d. nauji studentai nebus 
priimami, nes prof. Bacevi
čiaus studija yra užpildyta 
ir tik labai apribotas naujų 
studentų skaičius tegali pa
tekti i jo studiją.

vių išeina karo tarnybon.
Chicagiečiams šiuo tarpu 

prisieina skirtis su dviem 
visuomeniniais veikėjais. 
Vienas jų yra B. Budginas, 
plačiai žinomas veikėjas vi
suose tautiškuose darbuose. 
Ypač daug dirbo prie ALT 
Chicagos skyriaus. Taipgi 
daug dirbo BALFui. Va
sario Šešioliktosios minėji
mą rengiant, arba Tag Day 
ruošiant, p. Budginas dirb
davo pirmose eilėse. Jis 
daug pasidarbavo, kad Chi
cagoj Įkurus SLA kuopą 
vien iš naujai atvykusių lie
tuvių. Jo pasidarbavimu ta 
kuopa pusėtinai išaugo.

Ppilcia nriminti. kad D._______---7-------r_

Budginas daug pasidarba
vo, kad suorganizavus mas- 
kvinio berno Andrulio mas- 
mitnigo pikietavimą.

Antras jaunas vyras, šau
kiamas Dėdės Šamo tarny
bon, yra Jurgis Savaitis, 
“Draugo” redakcijos narys. 
Abu yra naujieji lietuviai 
ir nei vienam iš jų nereikė
jo bėdavoti dėl negalėjimo 
prisitaikyti prie Amerikos 
lietuvių gyvenimo ir visuo
meniško veikimo. Abu bu
vo kaip namie.

Abiem yra ruošiamos 
bendros, išleistuvės.

Trečias žymus Chicagos

Tekstas anglų kalboj. Skel
bimai lietuviški ir angliški. 
Be kitų skelbimų besąs Įdė
tas Dr. Margerio veikalas 
“Šliuptarniai.

Apie tą lietuvių parodą 
palankiai atsiliepė vietinė 
angliškoji spauda
Užmiršo Vargo Draugus

Teko pasikalbėti su kele
tu tautiečių, visai nesenai 
atvykusių iš tremties. Pa
žymėtina tas, kad daugelis 
likusiųjų Vokietijoj jaučia
si visai užmiršti savo drau
gų, turėjusių laimę patekti 
A.merikon. Kiekvienas li
kęs tremtyje turi Amerikoj 
draugu, su kuriais tremties 
vargus vargo sykiu. Ir per
daug atsirado tokių, kurie 
Amerikon patekę, nesitei
kia atsiminti ir padėti li
kusiems užjūryje. Tokie 
ten taip nuubagėjo, kad ne
turi ištekliaus net laiškui 
parašyti.
S;ikaktuvės

Chicagos seniausioji lie
tuvių kolonija, Bridgepor- 
tas, šiemet mini šimtmeti
nes sukaktuves. Minėjimus 
rengia ne lietuviai, o airiai, 
nes jie šioje kolonijoje 
prieš šimtą metų pirmieji 
ėmė apsigyventi. Prie mi-

HARTFORD, CONN. 8800.tus, kad čia komunistų pik
nikas, ir kas tik ėjo ar va-1 ~

i Dėstomieji dalykai yra: 
pianas, kompozicija, teori
ja, harmonija, solfeggio, 
sight-singing ir dainininkų 
“coach.”

Visiems vienoda kaina:
1$5 už pamoką, išskyrus 
aukštesniojo kurso pianis

tus, kurie moka $10 už pa
moką. ’

Studijos adresas: Frank- 
lin Towers, 333 W. 86th St, 
apt. 1014, New York 24, 
N. Y. Tel. TRafalgar 3-

rikos demokratinę valdžią 
ir Įsteigti kruviną rusiškąjį 
komunizmą. Bet lietuviš-

rusiškų tankų, kurie 1940 
metais birželio 15 d. sugu
žėjo Į Lietuvą ir pradėjo

lietuviu veikėias kurs ne-!nejimų tiedasi ir lietuviai lietuvių veikėjas, kuis ne .p R.tog Lietuviai
trukus gali būti pašauktas 
karo tarnybon, yra Vladas 
Deveikis, antrojo pasauli
nio karo karininkas. Jis čia

Baigiantis vasarai, baigė- žiavo Į vidų, tuos fotogia- 
si ir visokie vasariniai pa- fa. Tai buvo didelis komu- 
rengimai, kaip tai piknikai,
išvažiavimai ir kiti pasi
linksminimai. Greit prasi
dės visokie rudeniniai pa
rengimai svetainėse. Hart
fordo ir apylinkės lietuviai 
dar turės vieną progą išva
žiuoti Į Lietuviško Sąryšio 
Parką September 10 d.,
sekmadienį. ŠĮ pikniką ren
gia lietuviai legionieriai, F.
Sabonio postas Nr. 7 su sa
vo moterimis rėmėjomis.

nistams smūgis, nes daugu 
mas žmonių pabūgo foto
grafinių aparatų ir apsisu
kę dūmė atgal.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Balčiūnas Jonas, ir dukterys 
į Antanina ir Ona. kilę iš Parai- 
išupkos km. Sasnavos vi. ,Ma- 

. Komunistai- griežė danti-iriampolės apskr.
mis, bet negalėjo nieko pa-i Baleišytė Laima, kil. iš Pa
daryti : “dipukų” buvo nemunėlio, Rokiškio apskr., gy-
daug ir čia pat stovėjo po- venusi Panevėžyje ir Kaune, 
liciia čižauskas Izidorius, Ik.

“ * Dzindzeleta Aleksandras.
ęohronąa RnmnalHas iš Mie

go n: ų km., Sintautų vi., šakių 
apskrities.

is UKrųjų, Komunistai ne
turėtų pykti, nes jie kitus 
pikietavo. Anais metais jie

Šis postas nėra toks didelis važiavo Į Washingtoną net, Kac^a.,trT?aaJkiMVan€r,U 
ir turtingas, kaip kiti sve-! prezidentą Rooseveltą pi- mKeršulytė Uršulė iš Itauga- 
timtaucių postai, o daly vau-: kietuoti, kam jis rėmė Ang-,liškio venkiemio, Subačaus vi.

šioje kolonijoje ėmė apsi
gyventi maždaug »prieš 60 
metų. Šioje kolonijoje Įkur
ta pirmoji lietuvių parapi-edmęs ir augęs, bet labai;. ... . .. .£ ’ ja, sv. Jurgio varau. Šiojegerai išsilavinęs lietuviško

je kalboje. Be to labai in
teligentiškas ir malonaus 
budo. Jis yra vienas iš 
“Margučio” radio progra
mų vedėjų. Kol kas jis va
karais pagal karinės val-

kolonijoje pasirodė pirmu
tinis lietuvių laikraštis 
“Lietuva.”

Pirmutinis sukaktuvėms 
paminėti parengimas Įvyko 
rugpiučio 25 d. Kolonijos

jant su kitais postais viso
kiame darbe, tai kartais yra 
reikalinga šiek tiek lėšų. 
Taigi legionieriai ir rengia 
ši pikniką, kad kiek pada
lius pinigų ir kad galėtų 
padengti tas išlaidas. Pik
nikas Įvyksta Lietuvių Są
ryšio Parke E. Hartforde. 
Bus smagi orkestrą, skanus 
valgiai ir gėrimai. Yra už
prašytų svečių net iš New 
Yorko, Nevv Britaino, Wa- 
terhury ir iš kitų miestų. 
Taigi prašome vietinius ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti pas murai« Į svečius. 
Busas išeis nuo lietuvių mo
kyklos svetainės ant Capi
tal Avė. tarpe 1:30 ir 2 vai. 
po pietų, nuveš tiesiai i par
ką, o vėliau parveš atgal.

Koresp.

Ii ją ir Prancūziją prieš Hit
lerį. Taigi, ką jie sėjo, tą 
dabar piauna.

—A. L.

RUMFORD, ME.

Pri ei rinkiminis
Susirinkimas

Visi vietos lietuviai kvie
čiami atsilankyti sekmadie
ni, rugsėjo 10 d. vakare, šv. 
Roko svetainėj, kur bus 
prieš rinkimus pasikalbėji-

Kulikauskas Vincas iš Pa 
dusčio km. , Antalieptės vi.

Ku rkau skaitė-Matukait iene 
Uršulė iš Rutkiškių km. Alvi
to vi. .Vilkaviškio ap.

Lekešys Juozas iš Vilkaviš
kio apskrities.

Meliauskas Juozas iš Ky
bartų miesto.

Mikelavičius ar (Mikalkevi- 
čius) Jonas iš Truskavos m., 
Kėdainių ap.

M ik nis Pranas iš Pašeršnės 
km., sūnūs Izidoriaus.

Noreika Juozas, brolis Aloyzo 
Pautieniutė Stankevičienė 

(Stankienė) Magdė, kilusi išmas ir issiaisKinimas ivai- ... . . .....
rių politinių klausimu. Pra- skeri“j'; k"' -..tank*lY’k"į v ' 
šome ateiti ir balsuotojus ir!'yra’ stankev,c,u’ IStanku,). 
norinčius tapti piliečiais.

... ‘ i • viduryje yra nedidelis par-dzios pakvietimą lanko tam Moi.v w£itA
tikrus kursus.
Dailės Paroda

Rugpiučio 14 d. Chicagos 
istoriškame muzėjuje atsi
darė lietuvių dailės paroda. 
Baigsis rugsėjo 24 d. Tai

kas vadinamas Mark White 
Square, kur randasi salė 
parengimams ir maudynės. 
Toje salėje ir Įvyko minėtas 
pirmutinis sukaktuvių mi
nėjimas.

Laisvamanis.

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadsray So. Boston 27, Mass.

Ką Pasėjo, Tą ir Piauna
Kol “dipukų” pas 

buvo nedaug, tai komunis
tai nuolat juos kandžioda
vo. Atsimenu, per klubo 
pikniką bimbininkai net jų 
vaikus koliojo “fašistais.”

Bet dabar pas mus “di
pukų” skaičius pasiekė jau 
300 ir jie pasidarė drąses
ni, pradėjo komunistams 
neapsileisti. Štai, šiomis 
dienomis Waterburio ko
munistai surengė pikniką, 
jų vadinamą “festivalį,” ir 
skelbė, kad dalyvaus kele
tas chorų iš tolimesnių ko
lonijų. Tą komunistų ker
mošių pikietavo ne tiktai 
Waterburio “dipukai,” bet 
ir hartfordiečiai. Jie čia 
susiorganizavo, pasisamdė 
busą ir nuvažiavo waterbu- 
riečiams “dipukams” Į tal
ką.

Žinoma, jie nieko neuž
kabinėjo, tik nešiojo plaka-

Dalyvavimas politikoj yra 
visų prievolė ir visi turime 
ja Įdomautis, o dabar yra 
būtinas reikalas išsiaiškinti 
ir apsivalymo reikalą nuo 
bolševikų, kurie čia pas 

mUs mus, kaip ir kitur, dangsto
si “literatūros,” “progresis- 
tų,” “darbininkų susivieni
jimo” ir kitokiais vardais

J. Kaulaičia,
A. L. P. Klubo Rast.

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19-to* Kuopo*
Susirinkimas

Sekantis LSS 19-tos kuo
pos ' susirinkimas Įvyks 
penktadienį, rugsėjo 8 d.,
7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Atletų Klubo svetainėje.
168 Marcy Avė., Brookiy- 
ne. Bus svarbių reikalų 
aptarimas ir diskusijos pa
saulėžiūrinėmis temomis.
Visi nariai ir prijaučiantieji
maloniai kviečiami atsilan- “Keleivyje** naudinga yra 
kyti. įdaryti visokius bisnio skel-

Sekretorius, bimos ir pajieikojiaras.

Adomas ir dukterys Marijona 
ir Veronika.

Petkus Pranas.
Petrauskas Jurgis ir Vincas 

ir sesuo Agota iš Gražiškių 
par., Vilkavško apskr.

Punkris Motiejus iš Papiš
kių km.. Pušaloto vi.

Sakalauskas Simonas iš Gu 
dėlių km., Vilkaviškio vi.

gaustas Albertas, gyvenęs 
Papilės m. Šiaulių ap.

Stankus Vincas iš Vaisiunų 
ar Jasnoguros dv., žaiginio par. 
Šiluvos vi. Raseinių ap.

Ubrakonis Petras iš Miliūnų 
km.. Suvainiškio par.

Venslovaitis Jonas iš Gelgau
diškiu dv. šakių apskr.

žemaitaitis Jokūbas iš Biukiš- 
kės km., Vainuto vi., Tauragės 
apskričio.

žemantauskas Jurgis iš Vai
nuto vi., Tauragės ap.

Zubričkas Juozas iš Braškių 
km.. Sintautų vi. šakių ap.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji maloniai pra
šomi atsiliepti į;
CONSULATE GENERAL OF 
I.ITHUANIA, 41 W. 82-nd str. 

New York 24, N. Y.

kieji maskvtntai bijo pas.- ten budeliškai šeimtainkau- 
vadinti tikruoju vardu įrĮ^
dangstosi “p,oęesyvri- Dar nei vj dj R
tais, Jiteratunnmkais tr nefauvo lauk At{^
panašiais vardais tr kaip kaj bolž£j£ai kėla £ 
maro bijo pasisakyti esą
maskviniai bernai—bolše
vikai. ,

“Laisvėje” Staklynė sa
ko: : ,

“. . . Jcs puola DLK Gedimi
no Draugystę, kodėl jos valdy
ba iš dienraščio Laisvės skaity
tojų. Ir tas elementas tauškia, 
kad buk dienraščio skaityto
jams yra Įsakyta ‘lįsti’ į drau
gijų valdybas. . . .”

Pažiūrėkime kaip iš tik
rųjų yra mano parašyta:

“. . . Pasinaudodami ta pro
ga komunistuojantieji, dabar 
vadinami ‘bimbiniai,’ pradėjo 
briautis į pažangiąsias organi
zacijas ir stengiasi užimti va
dovaujančias vietas. . . .”

Į klausimą kodėl draugi
jos vadovavimas buvo pati
kėtas komunistuojantiems, 
naujasis draugijos pirmi
ninkas p. Eismontas taip 
atsakė:

“. . . Tačiau bolševikuojantie- 
ji kaip tik turi įsakymą lįsti į 
vadovaujančias vietas, nežiū
rint pasitaikančių kliūčių.”

Kaip matome čia nei vie
no žodžio, kaip mano Įve
damajame žodyje, taip ir 
naujojo pirmininko p. Eis- 
manto atsakyme nėra kal
bama apie “Laisvės” dien
raščio skaitytojus, o tik 
apie bolševikuojančius, ta
čiau paliestieji, bijodami 
savo bolševikini kailį viešai 
parodyti, dangstosi “Lais
vės” skaitytojų vardu.

Toliau “Laisvė,” tarp ki
tų šlykščių nesąmonių ir jai 
Įprasto burnojimo, sako:

‘. . . žinomas yra faktas, kad 
kada Lietuvoje liaudis atsikra
tė kruvinojo Smetonos režimo 
ir padarė jam galą, tai tikrai 
per okeaną atsndvelkė fašizmo 
smarvė ir gadina Amerikoje ty
rą orą, ardo lietuvių vienybę, 
drasko organizacijas, kur pir
miau skirtingu įsitikinimų lie
tuviai ramia: sugyveno ir tas 
organizacijas išlaikė. . . . Tūli

džiausius triukšmus ir vi
saip kitaip trukdė darbą se
noje Amerikos lietuvių or
ganizacijoje, SLA. Ką jie 
darė Chicagos lietuvių tau
tinių kapinių sklypų savi
ninkų susirinkimuose? Ką 
jie darė visose kitose Ame
rikos lietuvių organizacijo
se, kurių jie negalėjo už
grobti? Ar tai šituos savo 
niekingus darbus jie laiko 
“skirtingų Įsitikinimų” žmo
nių darniu darbu? Ar ne 
iškalbingai skamba jųjų 
šauksmas, kad Amerikos 
lietuviai turėtų “suvaldyti” 
dipukus? Bet šito savo 
grąsinimo jie negalės Įvyk
dyti čia laisvoje Amerikos 

Aja jig neturį 
savo NKVD budelių, be ku
rių niekur negali būti Įgy
vendinti bolševikų troški
mai.

Toliau Staklynė suminė
jusi, kad daugumas dipukų 
yra buvę Smetonos, o vė
liau hitlerininkų valdinin
kai, rėžia: “Suprantama, 
kodėl jie taip neapkenčia 
Lietuvos liaudies ir Ameri
kos progresyvių lietuvių bei 
jų organizacijų. . . .”

Vargšė Staklynė! Jai 
Maskvos agentai yra “pro
gresyviai,” o rusiškų tankų 
Į Lietuvą atgabenti bude
liai yra “Lietuvos liaudis.” 
Kuomet galvoje taip susi
maišo visos sąvokos, tai 
aišku, kas iš to gali išeiti!

Šiandien visiems Ameri
kos lietuviams jau yra aiš
ku, kad Maskvos agentai 
čia dvokia, kaip šeškai. Jie 
dvokia todėl, kad jie, gy
vendami Amerikoje, dirba 
prieš Ameriką ir garbina 
Amerikos neprietelių Rusi
ją. Tokie šeškai teisingai 
yra vadinami penktakojais, 
o mes juos vadiname ne tik 
Amerikos išdavikais, bet ir 
lietuviškais išgamomis, nes 

savo tėvudipukai jau daug pakenkė orga-... , ,
nizacijoms ir jeigu Amerikos Jie parduo a 
lietuviai jų nesuvaldys, tai tu- kraštą piktam okupantui, 
los organizacijos, kurias sudarė

LAIKAS UŽSISAKYTI

Vaišnoris.

«Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

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



LEIVIS, SO. BOSTON
ti sodium.

Vokiečiai buvo pirmieji 
pavartodami šias dujas pir-

Kaip Padaroma* Cukrus? įsą (molasses) atskiria nuo mame pasauliniame kare

Įdomus Dalykai
vakarų fronte. Čia jie ne
mažai pridarė nuostolių są-

šių. kaip tai: sucrose, glu^^ jungininkų kariuomenei,
cose. levulose. Paprastai onia^(, MlVrailc ir
žmonės perka cukrų krau-

Cukraus vra keletas ru%ukraus PaPrastuose centri- 
LUKraus yra Keletas ru fnguoge Molasas yra var-

tuvėse, kuris yra padarytas 
iš cukrinių runkelių arba 
cukrinių nendrių, šis cuk
rus yra vadinamas sucrose 
(C12H22O11). 12 atomų
anglies (carbon—C), 22 
atomai vandenylio (hydro- 
gen—H) ir 11 atomų de- 
guonio (oxygen—O) suda
ro cukraus mažiausią dale
lę vadinamą molekule, šios 
molekulės atatinkamai susi
grupavusios sudaro cukraus 
kristalus. Taigi matome, 
kad musų cukrus susideda 
iš dviejų dujų: deguonio. 
kuris sudaro penktą dalį 
musų kvėpuojamo oro, ir

Jis turi apie 60% cukraus ir 
didelį kieki geležies. Be to 
iš jo daro alkoholį.

Jungtinėe Amerikos Val
stybėse cukraus daugiau 
pagamina iš cukmių runke
lių negu iš nendrių. Cukri
niai runkeliai yra čia moks-

Vienas atomas natriaus, 
susijungęs su vienu atomu 
chloro, sudaro mažiausią 
dalelę druskos vadinamos 
molekule, šios molekulės 
susigrupavusios sudaro dru
skos kristalus, kurie jau yra 
nebenuodingi. Druską che-

liniu budu pagerinti. Su-' m*kai žymi sekančiai: NaCl.
kroso kiekis juose iš 3% Druska butų galima gau- 
yra pakeltas iki 20%. Įį dirbtinu budu jungiant

Sukrosą taip pat dar ga- natrįsu chloru. Bet žmo- 
mina iš sorghum augalų čia galvos nesuka, nes 
Alabamoj, iš Jeruzalės arti- druskos užtektinai že- 
šoko Pennsylvanijoj ir kle- mėje turime.
vų (maple) sirupo Vermon- Druska yra labai svarbi 
te, Ohio ir New Yorke. medžiaga. Be jos negalėtų 

Jeigu sucrosą šildo, pri- gyventi nei žmonės, nei gy
vuliai. Senovėje Tibete irdėję biskutį rukšties, jis su-

• Montrealy išsigėriau. —Ir jie rašėsi už dyką?
Montrealy ptaliojau, —Na, gal ir ne už dyka.
O sugrįžęs į namus . . Gal gaus nu0 klebono
As jaučiuosi neramus . . . kvitelę, kad atliko velyki- 
—Ką čia tėvas bumbi nę spaviednį, ar kitokią ra

šau po nosim? į sytę, kurią galės parodyt
—Maike, aš noriu sudėt policijai.

deklamaciją apie mano tri-i —Bet tėvas sakaisi su
pą į tą slaunųjį Kanados 
mieštą Montrealį, kur pra
leidau visą praeitą savaitę.

—O ką tenai tėvas da-
XVI •

rinkęs tūkstantį parašų. Aš 
ir tam nenoriu tikėt.

—Tu, Maike, tokio jau 
noturo, kad tikėt niekam

—Buvau nuskridęs tenai 
parėtką padaryty! Bobino 
parapijoj.

—Bet tėvas nesi varna, 
tai kokiu gi budu galėjai 
tenai nuskristi?

—Įlindau į rapleną, kaip 
niekas nematė, ir nuskri
dau. Tik turėjau biskį tru- 
belio iki suradau kleboni
ją, ba Montrealy daug 
prancūzų, kurie angelskai 
nemoka, tai ir pasiklausti 
pas juos nieko negalima.

—Vadinasi, apie tą ke
lionę dabar norėtum su 
kombinuoti deklamaciją?

—Jes, vaike.
—Gal paaiškintum pla

čiau apie tą žygį?
—Vot, vot, Maike, gerai 

kad tu man pasakei tą žo
dį—“žygis.’’ Tas mano tri- 
pas iš tikro buvo krabras 
žygis. Matai, Montrealy 
priviso visokių daukšinin- 

,kų, kardelninkų ir belze- 
bubninkų, kurie pradėjo 
klebonui Bobinui duobę 
kasti. Užsimanė išvaryti jį 
iš sosto, kaip bolševikai ca
rą. Taigi reikėjo padaryti 
penticiją ir surinkti tūks
tantį parašų, kurie pasvie- 
čytų, kad Bobinas yra fain 
klebonas ir žino teliologi- 
jos mokslą rait tru.

—Palauk, tėve, man čia 
vienas dalykas neaiškus. 
Sakai, kad Montrealy pri
viso “belzebubninkų.” Juk 
Belzebubas sėdi 
ne Montrealy.

—Dac rait, Maike, čia 
mano misteikas. Aš norė
jau pasakyti: balzarininkai.

—O kas jie tokie?
—Kunigo neprieteliai.
—Gal komunistai?
—Ne, vaike, komunistai 

net pamačijo klebonui nuo 
balzarininkų apsiginti. Kai 
aš ėjau parašų rinkti, tai 
pasirašė Dadon, Kirkuvie- 
nė ir kiti Bimbos frentai.

—Aš nenoriu tam tikėti, 
tėve.

—Well, gali sau netikėti, 
ale taip buvo.

nenori. Bet aš tau sakau.
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KARO VADAI GRIŽO NAMO

Anerikos generalinio štabo viršininkas, gen. J. Lawton 
(kairėj) ir admirolas Forrest buvo nuvykę į Tokio ir į 
Korėją susipažinti vietoje su padėtimi. Grįžę namo jie 
pareiškė, kad Korėjoj Jungtinių Tautų armijoj stiprėja 
ofensyvos dvasia ir bolševikai ten bus supliekti.

MARGUMYNAIvartojama, bet maisto rei
kalams ji paprastai dar šva
rinama.

............ Dažnai pirkdami druską!
Abisinijoj druskos gabalai'galite pastebėti užrašą “io-

Saulės Užtemimas

Rugsėjo 12 d. bus visiš- 
Tai reiškia, kad į kas saulės užtemimas, bet

vandenylio, iš kurio JAV| skyla į kitus du cukrus: 
nori pradėti gaminti atomi- glucosą ir levulosą. Taip 

pat ir musų pilve sucrosas 
suskyla. Levulosas yra iš 
visų saldžiausias cukrus. Jis 
paprastai randamas vai- 

kite koncentruotos sieros šiuose ir meduje. Kai kas 
rukšties (sulfuric acid) ant j levulosą vadina fractosu, o 
cukraus. Gausite iš cuk-Įglucosą—dextrosu. 
raus paprasto anglies kru-J Komerciškiems reikalams 
vą. Vandenylis ir deguo-;gryną glucosą gamina iš 
nis pavirs Į vandens garus'grudų (com). Gaunamas 
ir išgaruos. ., gelsvas sirupas, kuris yra

Cukrinės nendrės yra vpa-.vartojama.- saldainių (can-
tinga rūšis žolės, kuri 'pap- d>,) ,r slru?,°. S»™-vb°J- GIu- 
rastai užauga 12 pėdų aukš-,co^ amenkieciai taip pat 
tunto. Jos auga daugiausia j ”dma ‘com sugar arba 
Kuboj, kuri duoda puse vi-f ^aPe mgar. Šis cukrus 
so pasaulinio derliaus. Taip^ 8''*,ka Y?110“,’ -1*1 J,s 
pat jas augina Java. Hawa- "eYa ta,P saldVs: ka,P ™"- 
jų salos, Filioinai. Austra-ikel'« arba ned"«,,cukn* 
lija, JAV (Floridoj, Loui-' Glucoso molekulė sustde-
sianoj, Mississippi ir Tex-,da ” « atomų anglies, 12 

atomų vandenylio ir 6 ato-

nes bombas. Trečia me
džiaga yra paprastas juo
das anglis. Kas netiki gali 
padaryti bandymą. Užpil-

buvo vartojami net pinigų 
vietoje.

Didžiausios druskos at

dided.’
druską yra įdėta jodo. Jo- jis prasidės ir baigsis tuo 

,das yra taip pat vienas iš laiku, kad mes jo nematysi- 
sargos yra juroje. Juros minėtų 92 elementų. Pap- me. Bet Azijoj ir Alaskoj 
vanduo vidutiniškai turi rastai žmogus užtektinai jo- tas saulės užtemimas bus 

do gauna vartodamas van- matomas. Amerikos astro- 
denį. Kai kuriuose kraš- nomai vy ksta stebėti tą šau
tuose, ypatingai kalnuose, lės užtemimą į Aleutų sa- 
vanduo turi permažai jodo, las, netoli nuo Rusijos, 
todėl pridedama į druską Alaskos vandenyse. Ten, 
jodo dirbtiniu budu. Jei pačioj tolimiausio į rytus 
kas buvo Alpėse Austrijoj, saloje, Attu vardu, bus 
tai pastebėjo, kad ten kas įrengta astronomų stebėji- 
dešimtas žmogus vaikšto su mo bazė, ir saulės užtėmi- 
didžiaūsiu gurkliu, t. y., pa- mas bus visaip fotografuo- 
gedusiomis liaukomis nuo jamas ir studijuojamas, 
jodo trukumo, nes ten van-' O jei dangus butų apsi- 
duo neturi užtenkamai jo- niaukęs? Tai niekis,—sa- 
do. Bet perdidelis vartoji- ko astronomai. Jei bus ap- 
mas jodo (iodided salt) jsiniaukus, mes saulės užte- 
taip pat kenkia žmogaus mimą stebėsime per RA-

3% druskos, o Negyvosios

kad surinkau, ir dac oi.
—Bet Montrealy tiek ko

munistų nėra, tėve.
—Nebūk durnas, Maike. 

Juk ne vieni komunistai ra
šėsi. Rašėsi ir prancūzai, 
kurie lietuviškai nesupran
ta: rašėsi ir vaikai, kad ku
nigas Bobinas yra olrait. O 
kiek truko prk tūkstančio, 
tai nuėjau ant kapinių ir 
tenai nurašiau pavardes 
nuo kryžių.

—Bet gi tai klasta, tėve.
—Tai niekis, Maike. Ge

ram reikalui viskas galima.
—Bet kur čia geras rei

kalas, tėve?
—Apginti kleboną, Mai

ke, tai geras darbas. Kai 
dabar šventi metai, vaike, 
♦ai už tokį bizni galima dar 
ir zupelnų atlaidų dūšiai 
gauti.

—Aš noriu, kad tėvas pa
sakytum man dar vieną da
lyką.

—O kas tau neaišku?
—Jeigu tas Montrealo 

klebonas toks geras, tėve, 
tai kodėl iis turi tiek daug 
priešų, kad jam apginti rei
kėjo net tūkstančio para
šų?

—Tu žinai, Maike, kad 
nuo tos dienos, kai poną.- 
Dievas sutvėrė dangų ir že
mę, velnias dar nėra užmi
gęs. Jis dieną ir naktį bun- 
tavoja svietą ir griauia ge- 

pragare, rus darbus. Taigi nesnau- 
'džia jis ir Montrealy. Pra
dėjo buntavot žmones, kad 
nuverstų kleboną Bobiną.

—Ar tėvas jį matei?
-Ką, ar šėtoną?
—Taip.
—Nemačiau. Kur tu bie- 

są matysi!
—Ar matė jį kun. Bobi

nas?
—Aš nemislinu.
—Tai iš kur tėvas žinai, 

kad klebono oponentai yra 
velnio sukursyti?

—Maike, jau tu čia pra
dėjai bedieviškai. Gud- 
bai!

/<■
Juros vanduo jos turi net 
7%.

Paprastai juros vanduo 
įleidžiamas į tam tikslui pa
darytas lėkščias duobes ir 
pagalba saulės yra garina
mas. Sutirštėjęs (koncen
truotas) vanduo yra valo
mas ir garinamas toliau šil
dant, kol gaunama druska. 
Tuose kraštuose, kur žiema 
vra ilga, vanduo duobėse 
yra šaldomas ir ledas laiks 
nuo laiko vra pašalinamas 
iki vanduo tampa labai 
koncentruotas.

Kai kuriuose kraštuose 
yra randami žemėj druskos

organizmui. DAR aparatus ir visvien jį
fotografuosime iv mutiirKCi-

XI HIWVUVZK7I

Šias nendres sutriuškina,™^ d®®"°'’^, J2.2®?’ klodai. Pažymėtinos tokios
tarp dviejų volų ir gauna'0 ‘ev“lo5° m0'ek?,ž * “į*
juodas sultis, kurios turi P.at atoml';bet.J,e sklr- 

tingai susitvarkę.
•

Valgomoji Druska
Šeimininkės neišsigąskite. 

Druska, kuria jus perkate 
tikruose aparatuose, kur krautuvėse susideda iš nuo- 
oras yra praretintas, iki kol dingu duių—chloro (Cl) ir 
įgauna cukraus kristalus su- metalo natriaus (Na), kurį 
mišusius su molesu. Molą- amerikiečiai mėgsta vadin-

15% sucroso. Jas valo che
mišku budu. Po to perko
šia per anglies filtrus, kurie 
pašalina juodą masę. Gau
tą švarią sulti garina tam

Dažnai galite pastebėti.
kad esant drėgnam orui i . , ... x . x..
druska pasidaro drėgna. !™,mt:^‘tJu,.salel« ^„21; 
Tas reiškia, kad jurų drus-

me. Visiškas saulės užte-

ka nėra švari, bet turi prie
maišų kitos druskos vadi
namos magnesium chloride.!

J. Suvis.

73 sekundes. Astronomų 
ekspedicijai vadovauja Dr. 
John P. Hagen, kuris yra 

i “radarinės” astronomijos 
žinomas.

druskos kasyklos Vokieti
joj Stassfurte ir Syracuse,
N. Y. Čia druska paprastai 
kasama kaip anglis arba 
yra ištirpinama šiltame 
vandeny, kuris yra nulei
džiamas srutomis ir paskui
tas vanduo prisotintas drus-| $250,000 Lietuvai vaduo. 
kos yra pumpuojamas į ze- nefous didelė suma. jei 
mes navirsių. Tu. Tautieti, prisidėsi save

Nešvari druska daug kur eera auka!

Dėka išlavintiem
jos darbininkam . 
GABIAM PROTUI

Ir GAUSIAI 
ELEKTROS JĖGAI

Naujoji Anglija turi kur ki' 
daugiau žmonių, kurie sali 
kurti daiktus, negu bendras Ša
lies vidurkis—ir kurti juos ge
rai ir greitai. Net normaliais 
laikais Naujos Anglijos žmones 
turi 35% daugiau darbu gamy
boj negu bendras Šalies vidur
kis.

Ir dėka musų bizniškai veda
moms elektros kompanijoms 
čia yra pakankamai elektros 
jėgos kožnam Naujos Anglijos 
reikalui. Faktinai mes čia tu 
rim atsargos bei atliekamo pa
jėgumo, kuris taip pat yra 
pusiau_didesnis negu šalies vi
durkis.

Taip. išradingoji, gerai įla
vinta Naujoji Anglija su savo 
gausia elektros jėga—yra pa- 
siruo'usi išpildyt laiko parei
kalavimus.

NEW ENGLAND

b FIRST in
PREPAREDNESS.
eIectrically

INDUSTRIALLY

electric light and 0ower companies
•P NIW ENOLAND

,-Mrertisement Sptmtored by BOSTON COMPANY

Saulės Šildomi Namai
Massachusetts Technolo

gijos Institutas buvo su
kvietęs architektų ir staty
bos inžinierių suvažiavimą, 
įkuriame, tarp kitų klausi
mų, buvo aptartas ir namų 
ildymas saulės šilima. Iš 

pranešimų paaiškėjo, kad 
daromi įvairus bandymai 
namus šildyti saulės spindu
liais. Vienas sėkmingiau
sių šildymų bandymų kol 
kas pasirodė Dover, Mass., 
vienuose namuose, kurie 
’au du metai gauna šilimą 
tiktai iš saulės. Bet yra 
daroma ir Įvairių kitokių
bandymų.

Dover, Mass., bandymas 
naudoja namams šildyti sau
lės spindulius ir pagautą 
per stiklus saulės šilimą 
“sukrauna’’ Į chemikalus, iš 
kurių šilima imama tada, 
kai Damas atvėsta arba sau
lė nešviečia.

Denver Universiteto pro
fesorius, O. G. lx>ef, suva
žiavimui patiekė saulinio 
namų šildvmo projektą, ku
ris, sako, visai yra patenki
namas ir praktiškas Denver 
apielinkei ir Kalifornijos 

j kai kurioms vietoms. Jis 
:.vra ir pigus ir praktiškas, 
bet šiauriau esančioms sri
tims Loef suprojektuotas 
namų šildymas saulės spin
duliais nėra praktiškas. 
Bandymai pakinkyti saulės 

j spindulius i namų šildymą 
į dar bus tęsiami.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir joa 
vvkdnmas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!
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Iš Pavergtos Lietuvos!
Vagia Socialistinę j partijinėje konferencijoje
Nuosavybę | drg. Mišutis pabrėžė, kad

Birželio U dienos “Tie-' “į”10 komitetas silpnai 
sa” smulkiai aprašo VU-1 ™do\auJa . komjaummui
niaus miesto Stalino rajono 
šeštą partinę konferenciją,

Nors komunistų partijos va
dovybė ir išleidusi keletą

kurioje Viena svarbiausių ,nutor,m1- b*““ lkl sl0> 
pranešimų padarė miesto komjaunuoliams dar nepra- 
Stalino rajono komiteto,nesta aP,c ** nutanm4- 
sekretorius drg. Fedorinas. Blogai ir su “Samolcritika’ 
Šio rajono teritorijoje esą .... , .. . ,
sutelkta daugiau kaip 40% . Konferencijoje buvo pa- 
visų miesto pramonfe įmo- a5™eta> kad rajono komi-
nių, dalis ministerijų, mok- ^ VY
slo ištaigų, teatrai. Stalino bolševikinę kritikų ir savi-

* • • trajonas pirmaująs LTSR 
sostinėje, vykdant gamybos 
planą. čia lenktyniaują 
per 200 brigadų. Tačiau 
ir šio pavyzdingiausio ra
jono darbe esą daug truku

kritiką, pavėluotai reagavo 
į komunistų signalus. Tam 
patvirtinti delegatai patei
kė tokius pavyzdžius: rajo
no komitetas gerai žinojo 
apie šieno paruošų konto-

jviiv vtcat iiuuc v* unu « i**i __
mų—tai pripažino dek Fe- ros vad.ovy morališkumą
dorinąs, tiek diskusijose 
dalyvavę delegatai. “Dele
gatas Filimovas pateikė to
ki faktą: praeitais metais 
Eidukevičiaus vardo kom
binate buvo socialistinės 
nuosavybės grobstymo atsi
tikimų,” kuriais nesidomė
jo partijos pareigūnai 
(dažniausiai rusai). Atė
jūnam rusam, jpratusiem Į 
vagystes bolševikinės Rusi
jos fabrikuose, iškilusios 
vagystės Vilniaus įmonėse 
jokio įspūdžio nepadarė, ir 
jie nesiėmė žygių joms už
kirsti. Vagystės plintan
čios ir toliau.
Atsilieka Statybininkai

Tame pačiame pasitari
me Lietuvos KP(b) Vil
niaus miesto komiteto sek
retorius drg. Čistiakovas iš
kėlė faktą, kad rajono ko
munistų organizacijai per
nai metais tekęs nuveikti 
statybininkų atsilikimas, 
kurie esą apsileidę ir ne- 
įvykdą jiem nustatytos mie
sto statybos programos. 
1949 metais planas buvęs 
Įvykdytas tik 66 procentais. 
“Padėtis nepagerėjo ir šie
met. Iki šiol dar nė viena 
statybinė organizacija, vyk
danti kapitalinę statybą, 
neatlieka savo užduočių. 
Partijos rajono komitetas, 
—pasakė drg. Čistiakovas, 
—nesugebėjo nuolat tikrin
ti statybinių organizacijų 
darbo. Tuo tarpu pagrin
dinė ių atsilikimo priežas
tis yra ta, kad blogai suor
ganizuotas darbas, silpnai 
vadovaujama socialistiniam 
lenktyniavimui, nekovoja
mą už statybinių medžiagų 
taupymą. Statybose susilp
nėjo politinis masinis dar
bas. Pranešimai, pasikal-

apie tai, kad tos įstaigos 
pirminės partinės organiza
cijos sekretoriui truko par
tinio budrumo. Tačiau ra
jono komitetas laiku neat
kreipė dėmesį į tai.” (“Tie 
sa,” Nr. 137.)
Puola Gydytojus

Dažnom progom “Tiesa” 
puola Lietuvos medicinos 
darbuotojus, kam jie, dirb
dami keliose klinikose, dar 
verčiasi ir medicinos prak
tika. Bolševikam tai esą 
labai neaišku: kad ir daug 
dirbdami, esant aukštom 
kainom, gydytojai pragy
venti iš gaunamos algos ne
gali.
Net Komunistai Vengia 
“Politgramatos”

Marksiszmo - leninizmo- 
stalinizmo mokymasis yra 
pareiga, nuo kurios nėra 
atleidžiamas nė vienas, kad 
ir gerai išprusęs, bolševi
kas. Lietuvių komunistų 
spauda beveik kiekvienam 
numeryje nusiskundžia, kad 
netgi tikrieji partijos nariai 
esą mažai šioje srityje išsi
lavinę. Jie taip pat nemo
kiną šių “mokslų” ir jiems 
priklausančių komjaunuo
lių. Vilniaus miesto Stali
no rajone 200 komunistų 
“visiškai nekelia savo poli
tinio lygio.”
Maskolis Puola Lietuvius

AMERIKIEČIŲ TANKAS SAUGO KELIĄ

-----
Amerikos tanko trys kareiviai žiuri, ar nesimato kur 
priešas kelyje į Taegu miestą, kurį komunistai žūt būt 
siekia paimti.

butų surašytos pardavėjų kvietinių gaminių, jog 
pavardės. Pagaliau viena krautuvėje nešvara, netvar- 
pardavėja, kuri svėrusi ka, purvas. Deja, ir ten ne- 
duoną , būdama be chala- buvęs išklausytas.
to, pasisakiusi esanti vedė- Atkaklus Fachrudinovas 
ja, tačiau ir ji nesakiusi sa- “atatinkamose įstaigose” iš- 
vo pavardės. Rusas nuėjęs aiškinęs, kad krautuvės Nr. 
pasiskųsti į Tauragės ap- 6 vedėja esanti drg. Urbo- 
skrities tiekimo įstaigą, naitytė, kuriai trūkstą tiek 
Ten pasakęs, kad norėjęs partinio “pasiruošimo’’ ir 
rašyti į skundų knygą, jog tiek gerų norų mandagiai 
krautuvėje Nr. 6 parduoda elgtis.
tik žalią duoną, jog nesą (Bus daugiau)

į žygiavimas eitų kūrybine, o ne 
Į griaunamąją kryptimi.

•
Gen, MacArthur Pažiūros

Generolas MacArthur, 
Amerikos karo pajėgų vy
riausias vadas Tolimuose 
Rytuose, o dabar ir Jungti
nių Tautų karo pajėgų vir
šininkas Korėjoj, atsiuntė 
laišką veteranų suvažiavi
mui Chicagoje. Laišką, 
prezidentui pareikalavus, 
generolas atšaukė, bet 
spauda tą laišką paskelbė 
pirm jo atšaukimo, o todėl 
visuomenė gavo pažinti ge 
nerolo MacArthuio pažiū
ras į Formozos klausimą, 
kuris dabar kelia nemažai 
kalbų ir galvos skaudėjimo 
Washingtone.

Gen. MacArthur pradeda 
sveikinimais veteranų suva
žiavimui ir paskui pabrė
žia, kad po antrojo pasau- 

įlinio karo Amerikos strate
ginė pozicija Pacifike pasi
keitė. Laimėtas karas nu
kėlė Amerikos strategines 
sienas prie Azijos pakraš
čių ir visas Pacifiko vande
nynas dabar yra abejų 
Amerikų apsauga prieš ga
limą priešą. Amerikos ba
zės prie Azijos tiesiasi nuo 
Aleutų salų iki Marianos 
salyno. Toje bazių grandi
nėje turi savo vietą ir For 
moza, ir toliau generolas 
sako:

Rugpiučio 25 d. Bostone 
kalbėjo karo laivyno sekre
torius Francis P. Matthews. 
Jo kalba nuskambėjo pla
čiai todėl, kad jis, vyriau
sybės narys, siūlė pasukti 
tradicinę “demokratijos po
litiką” ir paskelbti, kad 
musų politikos tikslas yra 
“pasaulis taikoje,” o kad

įgyvendinus Amerika turė
tų nevengti ir ginklą pa
vartoti. Toki politika Ame
rikai nebūtų naujs^ nes 
Amerikos revoliucininkai 
kadaise stojo į karą prieš 
tironiją vardan laisvės, o 
dabar jie pakartotų tą pa
čią politiką vardan teisin-

pastovią ir teisingą taiką gos ir pastovios taikos.

Naujienos is Kanados

“Sovietskaja Litva” Nr. 
73, 1950 m., aprašo K. Fa- 
chrudinovo vargus, kuriuos 
jis patyręs Tauragėje, no
rėdamas nusipirkti keletą 
saldainių. Kai jis paprašęs 
šių prekių, pardavėjas at
sakęs: “Duokite popieriaus, 
tai gausite saldainių, nes 
mes neturime į ką juos su
vynioti.” Saldainių nega

bėjimai ir kitos organizaci- ne tik Fachrudi-
nio darbo formos—-tėra re- nov bet ir kiti pirkėjai. Kai 
tas reiškinys. ( Tiesa, .j|5 paprašęs skundų kny- 
1950.VI.il.) Igog pardavėja užsispyrusi
Silpnai Veikia tylėjusi. Tylėjusios ir kitos
Komjaunimas pardavėjos. Neradęs krau-

Vienoje Vilniaus miesto tuvėje ir sąrašo, kuriame

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

“Geografinė Formozos padė
tis yra toki. kad nedraugiškose 
Amerikai rankose ta sala pa 
išdarytų priešo iškyšulis į patį 
Amerikos gynimosi pusratį, 
100-150 mylių arčiau prie arti 
miausių draugiškų grandžių 
Okinawoje ir Filipinuose, negu 
bet kuris kitas punktas konti- 
nentalinėje Azijoje. Dabarti 
niu laiku Formozoje yra su
koncentruota jurų ir bazių, 
kurios savo pajėgumu viršija 
bet kurias kitas bazes Azijoj 
nuo Geltonosios juros iki Ma- 
lako sąsiaurio. Papildomos ba 
zės ten gali būti įkurtos labai 
grert panaudojant japonų pa
darytus įrengimus laike antro-

Puikus Kaminskiečių 
Piknikas

Kaminskiečių metinis pik
nikas, įvykęs Oakvillėj rug
piučio 20 a., sutraukė labai 
daug Toronto, Hamiltono ir 
apylinkių lietuvių (apie 600 
žmonių) ir visų pripažintas 
vienu iš geriausių jsios va
saros lietuviškų piknikų, 
r, iš tikrųjų, tas piknikas 

užsitarnavo visuotino pri
pažinimo. Pikniko progra
ma buvo labai gyvai ir įdo
miai pravesta ir turėjo di
delį pasisekimą. Progra
moj numatytą literatūros 
bertainį išpildė du jauni ir 
daug žadantys lietuviai po
etai, Pranciškus Kozulis ir 
Balys Rukša, kurie per gar
siakalbį deklamavo savo 
naujausius eilėraščius. Pik
niko rengėjai abu poetus 
apdovanojo įteikdami jiems 
Krėvės-Mickevičiaus pasku
tinio kurinio “Dangaus ir

Trys Pareiškimai
Po visą spaudą plačiai: Aš skelbiau, kad tarp i. A. 

nuskambėjo trys svarbus l Valstybių ir Rusijos nėra skir- 
politiniai pareiškimai, ku-| unn\ kurių negalima butų iš- 
rie dar ilgokai bus disku- sPrest* taikiu budu. Bet dabar 
suoiamL ' rusa*> išlavindami vietinius

* . , 'žmones vartoti ginklus agresi-
Buvęs Amerikos vice- jos tikslu, po veidmainišku 

prezidentas, Henry A. Wal- kalbu apie taiką migla, mane . . .
lace, per “New Leader” pa- privertė suprasti, kad taikos J0 P®*80 1,1,0 ,es^8
skelbė savo pažiūrą i Ko- problema 1950 metais yra be- «•»
rėjos karą ir skaito, kad galiniai sunkesnė, negu ji butų
laimėjimas to karo yra 
“absoliutiškai
mas žingsnis” į taiką. Wal-turj
lace o pareiškimas svarbus Ameriką ir Jungtines Ta<llas
visiems pažangiems zmo-(Korejos kare. Mano gaunami
nėms pažinti, nes jis rodo, laiškai mane įtikina, kad ma-
kaip kieti “gyvenimo fak- žiausiai pusė eilinių tos parti-
tai” gali atidaryti akis ir jos narių yra su manim, bet aš
tiems žmonėms, kurie suve-,žinau’ kad tos partijos vado-
džioti ar ambicijų paska-'vauJarnos viršūnės veik 100^
tinti žiurėjo į Maskvos dik- yrf prieš mane- Todėl as nebe-
taturą, kaip į galimą part-fale’au ,lgi*U patarT1auti tel'

’ H t & K kai tos partijos eilėse

karo vra ^uvu&'" prieš du ar tris metus.
esminis pir-’ A.š Pasi*I»»fckui iš Progre- 

Partijos todėl, kad aš

nerį ieškant pastovios tai
kos. Štai tas H. A. Wal- 
lace pareiškimas:

Žemės Sūnūs” po vieną eg
zempliorių su atatinkamu 
kaminskiečių organizacijos 
įrašu. Publika gi abu po
etus apdovanojo audringais 
aplodismentais.

Taipgi didelį visų susido
mėjimą sukėlė piknike pra-

vietą—p. Andrulis. Mote
rų bėgimo varžybose pirmą 
vietą laimėjo p. Petrulytė, 
antrą vietą—p. Burdulytė. 
Laimėjusius kaminskiečių 
organizacija apdovanojo 
Vinco Krėvės jau paminėtu 
kuriniu “Dangaus ir žemės 
Sūnūs” ir Liudo Dovydėno 
“Žmonės ant Vieškelio.” 
Tuo budu kaminskiečių 
piknikas buvo bene pirmu
tinis ir kaip iki šio vienin
telis, kuriame taip vykusiai 
ir gražiai buvo reklamuoja
ma lietuviška knyga. Rei
kia pastebėti, kad ta proga 
daug kas įsigijo ir poeto 
Balio Rukšos eilėraščių rin
kinį “Žemės Rankose” su 
autoriaus autografu."

Be programos, nepapras
tai didelį pasisekimą turėjo 
šokiai, kurie vyko ant ge
ros, puikiai išvaksuotos 
platformos grojant puikiam 
lenkų orkestrui iš Toronto. 
Be to graži pikniko vieta 
davė geriausidS progos su- 
soitikti pažįstamieųis bei 
bičiuliams ir pasikalbėti.

Kaminskiečių metinis pik
nikas buvo iš eilės trečiu 
lietuvių socialistų pikniku 
suruoštu šią vasarą Oakvil
lėj. Kartu tai buvo ir pas-vestos vyrų ir moterų bėgi

mo varžybos. Vyrų bėgimo KuuriIB šiame sezone 
varžybose pirmą vietą lai- t
mėjo p. Danilavičius, antrąT'

S-as.

Kaminskiečių Sekretoriaus 
Sutuoktuvės

M

I MOKYKLĄ

šitas penkių metę vyras.

Prof. J. Kaminsko vardo 
lietuvių socialdemokratų 
organizacijos sekretorius 
Gintas Stanėnas rugpiučio 
26 d. susituokė su. Milda 
šeštakauskaite iš Hamilto
no. Abu jaunavedžiai yra 
jauni žmonės: Gintas gi
męs Kaune lapkričio 8 d., 
1925 metais, Milda gimusi 
Vilkaviškyje birželio 1 d., 
1929 metais. Likimo jie 
buvo prieš porą metų at
blokšti Kanadon ir čia per 
socialistų pikniką Oakvil
lėj pereitą vasarą susipaži
no ir pamilo vienas kitą. 
Metus padraugavę jaunuo
liai nusprendė sueiti į šei
mynišką gyvenimą. Oak
villėj, karo veteranų salėj 
įvyko vedybinis subuvimas, 
kurin susirinko jaunųjų 
draugai, bičiuliai ir priete- 
liai iš Oakvillės, Hamilto
no ir Toronto. Subuvimas

galėtų padidinti pavojų Okina- 
wai 100%, palyginus su oro 
pajėgų veiksmais prieš Okrna- 
wą iš Azijos sausumos bažių 
ir tuo pat laiku galėtų daryti 
oro puolimus su lengvaisiais br- 
laiviais prieš mums draugiškas 
Filipinų bazes, kurios dabar 
nėra pasiekiamos iš Azijos že
myno.“

Gen. MacArthur dar pri
mena, kad Formoza ne
draugiškose rankose butų 
lyg koks nenuskandinamas 
orlaivių nešiotojas, iš ku
rio pavojus gręstų visai 
Amerikos bazių grandinei, 
o priešo įrengtos karo lai
vyno bazės, ypač submari- 
nų lizdai, gręstų nutraukti 
Amerikos susisiekimą su 
kitomis gynimosi pozicijo
mis prie Azijos pakraščių

Ką reiškia Formoza ka
rišku žvilgsniu gen. Mac
Arthur įrodinėja antro pa
saulinio karo pavyzdžiais, 
kada japonai iš Formozos 
pakilo daužyti Filipinų sa
las ir vėliau iš ten “nusilei
do žemyn” į pietus, i Indo
kiniją, Malajus, Indonezi
ją. Priešo rankose Formo
za reikštų, kad priešo oro 
ir iurų laivvnas butų žy
miai sustiprintas, o Ameri
kos pozicijos butų susilp
nintos.

Man pasidarė aišku, kad 
Amerikos ir Jungtinių Tautų 
pergalė Korėjoj yra absoliutiš
kai esminis pirmas žingsnis

...... X . kelyje į taiką. Antras žingsnis.
AL.,žvelgiant ) paskutiniųjų kurs imant |ajka m dar. 

dienų ,vykius daugelis pažiūrų svarbcsnis ’ pianavimas
tun būt, pakeista. As esmeje ir la;ke kar„ ir |fo
ir dabar stovni. kur as stove- kaip iaimįti Al|j
jau visada. fV.es du metus as g.;skuma. Tiktaj A fjį, ,au. 
aiškia, pasisakiau .r spaudoje ty draMyste ir 
,r kongreso komisijojse jog. vjm<Į
mano manymu, jogu Rusija ,aikyti R„,jjos, 
užpultų Turkiją, mes turėtume ,
kariauti su Rusija, nes toki Ru- Eilinis žmogus žygiuoja pir- 
sijos ekspansija parautų pašau- mvn visame pasaulyje. Musu 
lio lygsvarą. Kada rusu tan- uždavinys yra padėti jam jo 
kai pajudėjo Korėjoj per 38-ą pirmyneigoje ir išplėsti bei 
paralelę, aš žinojau, kad nors nraturtinti žmoniškąsias vertv- 
Rusija laikosi nuošalyje, ji yra bes. bet ne suardyti jas. Veik- 
atsakominga už papildyta la- loję tai reiškia ekonominės pa- 
hai rimtą agresiją prieš Jung- tralbos programą suvienytai 
tinęs Tautas. J. Tautų konrsi- Korėjai per Jungtinių Tautų 
jos raportai iš Korėjos birže- organizaciją no karo pabaigos, 
lio 24 d. ta labai aiškiai parodo. Mes galime ir turime atlikti 

Aš visada tikėjausi ir lau- geresni darbą negu Rusija, pa- 
kiau. kad Rusija, nei atvirai dėdami eilimam žmogui kilti 
nei pradengusi. nebandys per- visame pasaulyje. Tai yra vie ! Gen. MacArthur siūlo 
žengti tam tikrų labai aiškių nintebs saugumo kelias Ame-, neužleisti Formozos į “ne- 
ribu. Mano viltys tuo atveju rikai ir Jungtinėms Tautoms. draugiškas” rankas ir da- 
pradėjo metėti. kai ak «gir- Ak vi. dar tikiu, kad Rusii- hartinj prezidento įsakymą 

progresyvu partijos m,iyiteme ka, pasiryžę ir vie-

Wallace Pareiškimas

dau iš
žmonių čechų kilmės, kas iš- irngi mes esame, nusores .r--,- . . . ... . .
tiko kar kuriuos jų gimines dradarbiauti su mumis per J- 11 had tas įsakymas
(čechoslovakijoj) pastaraisiais Tautu organiz.aci+ą jr padės pa paliktų galioje ilgesni lai- 

darvti, kad eilinio žmogaus ką.metais.

gražiai pasipuošęs, traukia praėjo labai jaukioj nuo- 
pirmą kartą į mokyklą. taikoj. Dalyvavęs.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę. . .

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

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

<

1950.VI.il
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Moterų Skyrius
«■

si SKYRIŲ TVARKO
— M. MICHELSON1ENC —

Kojų Bėdos
------------------- . I

Šio skyriaus nuolatinė “komų,” o jeigu yra, tai 
skaitytoja, drg. U. Krup- kaip jie vadinasi ir kur jų 
nienė, labai nusiskundžia gauti.
dėl savo kojų. Tarp kitko Geriausias vaistas, žino-' 
ji rašo: ma, tai gerai prie kojos pri-,

“Kadangi aš esu laiks taikyti ir pakankamai dide- 
nuo laiko Moterų Skyriuje Ii čeverykai. Kiekvienas 
skaičiusi visokių naudingų žmogus turi kitokio pavida-: 
patarimų kitiems, todėl su- lo koją, todėl aišku, kad ne 
maniau ir pati paprašyti kiekvienas čeverykas jai 
rodos. Aš esu ūkininkė ir tiks. Vyrams čia daug: 
per ištisą dieną bėgioju nuo
vieno darbo prie kito. Per

lengviau, 
mados

nes jų
nesikeičia:

čeverykų 
vki su-

ištisą dieną bunu ant kojų. siradęs sau tinkamo kurpa- 
Atėjus vakarui, aš vos pa- lio čeveryką, vyras visados

EGYPTO KARALIUS GROŽIO TEISĖJAS

Dauville mieste, Prancūzijoj, kur atostogauja Egypto ka
ralius Farouk, jis buvo paprašytas būti “grožio teisėju” 
ir paveiksle matyti, kaip jis įteikia liudijimą kontestą 
laimėjusiai gražuolei.

A5 JAUNYSTEI . . .

Aš jaunystei—kuklų žvilgsnį, 
jirra? man—žaibų vilyčias.
Ir išskrisiu paskraidyti, 
kaip ir pasakų tie vyčiai, 
po užgintą dausos sritį, 
paskraidyti, pasidžiaugti, 
pasivogt šviesos žibintų, 
spinduliais apsisvaiginti!

Aš jaunystei duosiu meilę, 
o jaunystė—man žiedų.
Ir todėl aš tau žadu 
amžius amžinus gyventi 
ir klajoti, ir dainuoti, 
ir mylėti—švęsti šventę, 
ir klūpote kančioje 
su jaunyste, su sava!

K. Inčiura.

1,100 GAISRŲ
IKT RYTOJAUS

Shenandoah’rio Miestas Prieš 70 Metų

Lietuviai Čia Pastatė 
Lenkams Bažnyčią

Lietuvių Benas 
Buvo Geriausis

Šiandien apie Shenan-Į Tais laikais ateiviai labai 
doah’rį jau kaip ir nesigir- mėgdavo organizuoti pučia- 
di, bet keliasdešimts metų mųjų instrumentų benus. 
atgal čia buvo lietuvių išei-! Shenandoah’ris buvo pa
vijos kultūros centras, čia garsėjęs kaip “benų miks
ėjo SLA organas; čia Vin- tas,” nes niekur kitur nebū
tas Šlekys (Stagaras) leido į vę tiek daug visokių benų, 
savo “Darbininkų Viltį”; kiek šitame kasyklų centre, 
čia buvo stipri lietuvių so-Įsako “Evening Herald.”
cialistų organizacija; čia 
.ietuviai katalikai mušėsi su 
avo kunigais, kuriuos vys
kupas įstatydavo prieš jų 
norą, ir tt.

Čia buvo VVashingtono be
itas, Varšuvos Lenas, šv. 
Jurgio benas, Lenkų benas, 
Italų benas, Graikų benas, 
škotų benas, Velšių benas, 
ir tt.

Bet iš visų geriausis bu
vęs “Lithuanian Band.”

pa
stoviu. Padai taip dega ir 
visos kojos taip skauda, 
kad nors imk ir verk. Ant 
pirštų priaugo visokių gu
zukų, o tarpupirštės taip 
sutruko, kad net kraujas 
bėga. Padai labai niežti; 
nor ir nuvargusi esu, daž
nai negaliu užmigti. Aš kas 
vakaras kojas nuplaunu šil
tu vandeniu ir muilu, bet 
tai nepagelbsti. Taigi, 
brangioji, kas man daryti?

gali jo laikytis. Moteris gil 
kožną syki randa krautu-j 
vėj vis kitokius, todėl jai 
sunkiau tinkamą čeveryką 
prisitaikyt. Be to, moterys 
nori, kad jų kojos išrūdytų 
mažutės ir gražios, todėl 
dažnai nusiperka permažus 
čeverykus ir sugadina sau 
kojas. Jeigu čeverykas ko
jos nespaus, jeigu kojos 
pirštus galima čeveryke 
liuosai išskėsti, kad vienas 

Mano vyras sako pamenąs, kito nesiektų, ui “komų”

KĄ AMERIKA NORI ŽtNOTl

kad kiek metų atgal Mote 
rų Skyriuje buvęs labai ge
ras straipsnis apie kojų 
priežiūrą. Ar kartais nega
lėtum jj atkartoti, arba ką 
naujo parašyti? Aš busiu 
jums šimteriopai dėkinga. 

“Su aukšta pagarba, 
“Uršulė Krupnienė.” 

Nuo Moterų Skyriau* Red.:
Matyt, kad be užtrinų 

(“komų”), draugė turi dar 
ir taip vadinamą “Athiete’s 
Foot” ligą. Ta kojų liga 
dažniausia randasi pas ka
reivius, atletus ir tuos, ku-

nebus.
Bet kas jau turi “komus 

užaugusius, tas privalo jų 
nusikratyti. Vaistų “kor- 
nams” yra labai daug ir 
sunku pasakyti, kurie jų ge
resni. Jų galima gauti kiek 
vienoj vaistinėj ir dešimt- 
štoriuose. Bet jei kas no
rėtų pasidaryti jų namie, 
paduodame čia keletą leng
vesnių receptų:

1. Išvirink minkštai vir
šutinį svogūno sluogsnį ir 
kas vakaras ir rytas dėk jį 
ant “komo,” aprišant dro
bine skepetaite. Sakoma, 
kad per kelias dienas “kor- 

ga-
rie daug turi vaikščioti. Ji
labai limpa ir ja lengva už- nas” atsiskirs ir jį bu 
sikrėsti. Bet lengva nuo įima lengvai išlupti 
jos ir išsigydyti. Kiekvie
noj vaistinėj ir kiekvienam 
dešimštory galima gauti

2. Paimk lygiomis dali
mis sweet oil ir iodine, ge
rai sukratvk ir kas vakarasnuo “Athiete’s Foot” vais-

tų. Patartina kojų vande- H dienu lis turėtų nusl. 
mu neplauti. Geriausia perriu t-
kokią savaitę jas nuvalyti I 3 Pamirkyk šmočiuką 
su rubbing alcohol, kūno >. į j,. užrišk
garina gauti-Kai tik

Bostoniškis “Herald” iš
spausdino sutraukoj eilę 
klausimų, kurių jis kasdien 
ganąs iš savo skaitytojų. 
Daugiausia žmonės klausia, 
ką Trumano valdžia pada
rė su tais pinigais, kuriuos 
nuo 1945 metų ji rinko iš 
žmonių dideliais mokes
niais šalies apsaugai, reiš
kia. ginklams? Kur tie gin
klai?

Žmonės nori žinoti:
1. Kas buvo padaryta su 

tais §48,000,000,000, kurie 
nuo 1945 metų buvo §uriak= 
ti iš gyventojų apsaugos 
reikalams?

2. Kodėl buvo panaikin
ta tarptautinė musų žvalgy
ba?

3. Ką gera žvalgybos Į 
štabas padarė Korėjoj?

4. Ar mes turim A-bom
bų iš tikrųjų, ar tik kalba
ma apie jas, kaip ir apie vi
są musų apsaugą?

5. Kodėl Trumano admi
nistracija stengiasi nubal
tinti kiekvieną įtartą šalies

NE TAM . . .
Liūdi mergužėlė.
Nors ir ištekėjo;
Mat, ne tam jaunystę 
Pažadėt norėjo.

Ne tas atkeliavo. 
Kurio jinai laukė;
Ne tenai nuėjo,
Kur širdelė traukė.

Nelinksmas jai yra 
Toks vestuvių rytas. 
Kad jos mylimojo 
Vietą užims kitas.

Ašara veideliais 
Gaili nuriedėjo,
Nes ne tam širdelę 
Ji savo žadėjo.

Vargo Duktė.

Nuo tos valandos, kai šie 
žodžiai bus skaitomi, iki tos 
pat valandos rytoj Ameri
koje įvyks 1,100 gaisrų. Tai 
yra vidutinis gaisrų skaičius 
apskritai parai, sako Natio
nal Board of Fire Under- 
writers.

Jeigu šitas faktas tamstų 
neįdomina, tai gal šitas bus 
įdomesnis. Per 24 valandas 
iki rytdienos gaisruose žus 
30 žmonių. Be to, daug bus 
sužeistų, kiti visam gyveni
mui.

Gaisro atžvilgiu namai 
yra pavojingiausia vieta. O 
taip neturėtų būti. Gaisrai 
kyla daugiausiai iš žmonių 
neatsargumo. Kas nori žino
ti, kaip nuo tokios nelaimės 
savo namus apsaugoti, tepa
rašo į National Board of 
Fire Undenvriters, 85 John 
str. New York City 7, ir pa
prašo knygelės “The Fire 
Safe Home.” Ji bus prisiųs
ta nemokamai.

SOVIETŲ “STEBUKLAI”

Svaras Steiko Buvo

Šitą įdomią, bet jau už
mirštą praeitį dabar primi
nė Shenandoah’rio “Eve
ning Herald,” kuris šiomis 
dienomis šventė savo 70 16 Centų
metų sukaktį. Ta proga šis! ,.. v ... , 1 : Mėsa tada buvo parduo-dienrastis išleido padidinta i - .-i -, •, , • • j . ■ dama vien tik bueernese,laidą, kurioj daug vietos , , , . ,. ’ . . . . & . i kurios neparduodavo nieko

. kita. Bucenai pirkdavo gyviams. I v - ,vus gyvulius, nupenėdavo
Pirmieji lietuviai atvyko 

į šitą anglies kasyklų mies- 
.ą *1869 metais iš Danvil- 
lės (Pa.), sako “Evening 
Herald.” Pirmutinės lietu
vių šelmenys Shenandoah’- 
ry buvo 1872 metais, kuo
met mirė Mateušas Kara
lius. Piimutinės krikštynos 
buvo 1876 metais Jono ir 
Magdalenos Jakubauskų 
šeimoj; gi pirmutinės ves- ~ ....
tuvės įvyko 1877 metų lie- ^vyzdžiu,: 
pos 8 d., kuomet apsivedė 
Jonas Bradunas.

juos ir patys juos skersda- 
vo. Kojas, uodegas, jak- 
nas ir kitokias “atmatas” 
atiduodavo žmonėms dy
kai. Kiekviena bučernė tu
rėdavo viršum savo durų 
didelę iškabą su raguota 
buliaus galva.

Kaip mėsa, taip ir kiti 
maisto produktai buvo 
daug pigesni, negu dabar.

ūžte p k ant komo. Po ke- išdaviką bei komunistę?

kokią 15 centų. 
iirttHh^rioš'vatos, pavilgint 
ją alkoholium ir gerai ko
jas nutrinti, ypač gerai nu
valyti padus ir tarppirštes. 
Tuomet ištepti skaudamas 
vietas vaistais. Kaip vais
tai ant kojų išdžius, tąsyk 
apibarstyti tam tikrais mil
teliais, vadinamais “Ath
iete’s Foot Powder,” kurių 
taip pat galima gauti de- 
šimtstory. Reikia tas kar
toti kas vakaras, iki niežė
jimas pereis.

Dėl visa ko perspausdin
sime čia ir tą straipsnį, ku
rio musų skaitytoja prašo. 
Jis tilpo 1940 metų “Kelei
vy” ir skamba taip:
“Vištakiai,’’ “Komai arba 

“Užtrino*”

Susiformavę ant kojų kie
ti guzai pas lietuvius aiš
kaus pavadinimo neturi. 
Vieni vadina juos “višt- 
akiais,” kiti “užtrinomis,” 
nors Amerikoje dažniausia 
vartojamas angliškas var
das—“komai.”

Bet kaip ten jie besiva
dintų, visi juos žino. Tai 
yra labai įkirus daiktas, juo

ant 
vata iš

džius, vėl dėk acto. Tas 
reikia kartoti kelis kartus 
per dieną. Komas turėtų 
suminkštėt ir nusilupti.

4. Stipri acto rūgštis (ace 
tie acid) išnaikins “komus’ 
per vieną savaitę. Ji gau
nama aptiekose ir dedama 
ant “komo” iš vakaro ir iš 
ryto.

LB
Mrs. M. Turner džiaugsmin
gai sveikina savo vyrą, už 
kurio ji ištekėjo prieš 3 sa-

6. Kokiu budu galėjo } 
musų valstybės departa 
mentą patekti tiek daug 
raudonųjų? Ir jeigu jie yra 
žinomi, arba įtariami, tai 
kodėl jie nepašalinami?

7. Kodėl valdžia puola 
ir stengiasi išardyti kiekvie
ną stiprią šalies įmonę, ku
ri įstatymams niekuo nenu- 
sidecla, bet gamina kraštui 
geresnius ir pigesnius reik
menis?

8. Kodėl kiekvienas iš
aiškintas ir nurodytas išda 
vikas, kuris turėjo valdžio
je šiltą vietą, gali taip leng-

ai išsisukti nuo kartuvių, 
kuomet kareiviai yra bau
džiami mirtimi už daug 
menkesnius nusikaltimus?

9. Kokia mums nauda iš 
atominių bombų—jeigu to
kių yra—jeigu jos nėra 
vartojamos kad sulaikyti 
musų jaunuolių skerdynę 
Korėjoj?

10. Ar mes pakankamai 
esame pasiruošę atremti 
komunistų puolimą iš Rytų 
Vokietijos ir tuo pačiu lai
ku vesti karą Korėjoj? Jei
gu ne, tai kodėl ne? Ką 
mes darėm per visą “šaltąjį 
karą” su Rusija, jeigu ne- 
eikvojom laiko tušččioms 
kalboms?

labiau, kad. sunku jo nusi- po jo išgelbėjimo iš
kratyti, šio skyriaus re
dakcija dažnai gauna pa
klausimų, ar yra vaistų nuo

VALGIAI
Ryčių Marmeliadas

3 svarai pyčių.
3 svarai cukraus.
3 orančiai.
Pusė lemono.
Bonkutė Maraschino vyšnių.

Pyčes reikia nulupti ir 
pašalinti kauliukus; tuomet 
jas sutrinti, apibarstyti cu
krum ir pastatyti kokiai va
landai laiko. Tuo tarpu 
vieną, oranči sutrinti su žie
ve, iš kitų dviejų išspausti 
sunkų ir taip pat išspausti 
sunką iš pusės lemono. Vis
ką sumaišyti su pvčėm ir 
pavirinti valandą ant lėtos 
ugnelės, dažr.ai pamaišant, 
kad neprisviltų. Kai sutirš- 
tės, karštą sudėti į stereli- 
zuotug stiklus, užleisti para
finu ir laikyti vėsioj vietoj.

laivo “Benevolence,” koris 
nuskendo prie San Francisco 
uosto.

Laikas užsisakyti “Keler 

kalendorių 1951 
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50

no

Bačka bulvių buvo $2. 
Tuzinas orančių 25c. 
Mince mėsa 10c svaras. 
Svaras steiko 16c.
Kopūsto galva 5c. 
Jautienos šonkauliai 16c. 
ČaDsai 20c.s
Šviežia dešra 16c.
Rūkyta balione 16c.
Gyva višta 11c svarui. 
Paruošta višta 14c.
Tonas anglių §2.25.

Buvo Daug Muštynių

užrašyta airiu vyskupui šiandien muštynės mies- 
kaip ' “lenkų' bažnvči’a.” ,0 Šutvėse ton nenueitų, nes 
Tuomet vyskupas atsiuntė poliaja tuojau mušeikas su-
lenką kunigą Lenarkewi-1 s^° ^'^ning ^r’
ežiu, kuris visai nemokėjo a^- Bet tais laikais nie- 
liph’vičkai kas peštynių nešta ūdydavo

~ ' ir jos tęsdavosi iki mušei-
Lietuviai pakėlė protestą kos jau nebegalėdavo dau- 

ir pareikalavo lietuvio ku- giau muštis. Du vyrai su- 
nigo. Bet vyskupas jų rei-sipykdavo—ir tuojau fai- 
kalavimą ignoravo. Tuomet tas. Kas turėto stipresnę 
prasidėjo bažnyčios boiko- kumštį, tas buvo skaitomas 
tas, pasižymėdamas net “didvyriu.” - Tai tokie bu-
kruvinais susirėmimais, nes vo laikai prieš 70 metų.
vyskupas vartojo policiją1_______________—----- -------
prieš lietuvius katalikus.) . .
Bet kadangi bažnyčia buvo: Pavergęs Lietuvą pnesas 
užrašyta vyskupui, lietuviai nesigaili nieko jai naikinti, 
kovą teisme pralaimėjo ir Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
nutarė pasistatydinti sau , . nenaremsi att
kitą bažnyčią. Sudėjo $40,- aukos ir neParenisl 
000 ir pasistatė kitą, o pir- vykdomo Vajaus jai išlais- 
moji liko lenkams. vinti?

NAUJAUSIA SKRYBĖLAITE

Kai lietuvių kolonija čia 
padidėjo, jie sumanė pasi
statydinti sau “lietuvišką 
bažnyčią.” Pasikvietė kun. 
Stripinską, kuris nesenai 
buvo atvykęs iš Lietuvos, 
sudėjo pinigų, nusipirko du 
sklypu žemės ir pasistatydi-

Sovietų spauda šiomis me,Jin? bažnytukę. Ka- 
dienomis paskelbė, kad J°^ pastatyme
Geltonojoj juroj buvo nu
skandintas amerikiečių lai
vyno naikintuvas. Wash- 
ingtonas patvirtina, kad 
musų karo laivas tenai tik
rai buvo nuskandintas, tik 
ne dabar, bet per paskutinį 
karą su japonais. Vadinas, 
bolševikai “nuskandino” jį 
dabar antru kartu.

Laikraščiai Painformavo 
Motiną

buvo prisidėjusios ir kelios 
lenkų šeimos, tai ji buvo

Konservas iš Pyčių

6 puodukai nuluptų čr supjaus
tytų pyčių.

4 puodukai cukraus.
Puodukas ir pusė supiaustyto 

ananaso (pineapple).
Puodukas sugrustų valakiškų 

riešutų.
Nuluptas ii supiaustytas 

pyčes reikia sumaišyti su 
cukrum ir palaikyti kokią 
valandą, iki iš cukraus pra
dės dalytis sunka. Išėmus 
sėklas iš orančio, sumalk jį 
su žieve. Ananasą galima 
pirkti 14 uncijų skardinėj 
jau supiaustytą. Nuo jo 
skystimą nusunk. Dabar su
maišius pyčes, ananasą ir 

oranči pavirink iki 
apie valandą lai

ko. Ant pat galo sudėk 
riešutus, išmaišyk ir tuoj 
nuimk nuo ugnies. Sudėk 
į karštus, sterilizuotus stik
lui ir uždaryk, kad oras ne- 
įsigautų.

Anglijos sosto 
princesai Elizabeth lau
kiant garnio, jau keli mėne
siai prieš tai visi Anglijos 
ir Amerikos laikraščiai ne
praleido nei vienos dienos 
ką nors apie tai neparašę. 
Net ir maži vaikai apie tai 
kalbėjo. Taigi nejstabu, 
kad garniui princesą aplan
kius, viena 10 metų mergai
tė, priėjusi prie motinos, 
paklausė:

“Mama, kaip princesą 
Elizabeth galėjo žinoti, kad 
ji turės beibę?’’

“Ar tu manai, kad ji ne
moka laikraščių skaityti,” 
tarė jos 7 metų sesutė, ne
laukdama motinos atsaky
mo.

Ar Galima Nusidafcruoti 
Veidrodį?

įpėdinei

Musų skaitytoja, P. Ma- 
tuzienė, klausia, ar galima 
namie persidabruoti seną 
veidrodį? Taip, galima, bet 
reikalingas tam tikras pa
tyrimas. Be to, supirkti 
reikalingą medžiagą ir che
mikalus kainuos daug bran
giau, negu naujas veidrodis 
nupirkti. Brangiau kainuos 
ir neišeis geras darbas. Tai
gi namie neverta nei ban
dyti toks darbas.

Pasirodė toki fantastiška skrybėlė, karią moterys 
sa vakarinėmis dresėmis.

\
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Į1S Plataus Pasaulio
Kanados Gelžkeliai I Rusų*Vokiečių “Taika’

Praeitą ketvirtadienį Ka-į Maskva ir jos pastatyta 
nados gelžkelieciai baigė 0 rytinės Vokietijos vyriausy- 
dienų streiką visose gelžke-J bė susitarė pasirašyti tai- 
lių linijose ir pradėjo dar- kos sutarti, pagal kurią rū
bą. Streikas buvo paskelb- sai esą pasižada ištraukti 
tas gelžkeliuose ir telegrafo J savo 250,000 kareivių iš ry- 
tarnyboje dėl algų pakeli- tinęs Vokietijos. Vakarai 
mo, o streikas buvo baigtas sako, kad toki “taikos su- 
priėmus Kanados parla- tartis” yra tik akių muili- 
mentui specialini nutarimą, nimas, nes Rusija palieka 
kurs įsakė visiems gelžke- Vokietijoj savo lėles kraštą 
lieeiams grįžti į darbą. valdyti. i

BBtgtvrg, so. Boyrctt Puslapią Septlntei

Dainininko Stanko Studija New Yorke . J • • • * —• , . . [

G. Eisler Bėdos
Rytinėj Vokietijoj bolše

vikai areštavo šešius aukš-

Veteranų Nutarimas

Užsienių karų veteranų 
suvažiavimas praeitą savai- 

tus pareigūnus, kurie buvojtę 3,495 balsais prieš 5 bal- 
įtarti esą Amerikos šnipai, sus nutarė reikalauti, kad 
Suimtas ir Gerharto Eisle-j prezidentas pašalintų iš sa- 
rio, iš Amerikos pabėgusiojo kabineto krašto gynimo 
vokiečių komunisto, pade- sekretorių Louis Johnson’ą 
jėjas, o pats Eisleris, sako, ir valstybės sekretorių Dean 
esąs tardomas. Suimtieji Acheson‘ą. Nutarimas bu- 
bolševikų vadai padėti į vo priimtas po audringų de- 
kalėjimą, o Eisleris, sako, batų.
jau kur tai “dingęs.”

PRANAS STANKŪNAS

studijoj jau šiandien at
kreipia į save dėmesį daug 
žadantis mezzo - sopranas 
Bronė Jacikevičienė.

Nuoširdžiai rekomenduo
ju Stanko studiją tiems dai
nininkams, kurie trokšta 
įsigyti taisyklingą balso 
vaitojimą.
Prof Vytautas Bacevičius.

Musų Skaitytoju 
Dėmesiui

Tautieti, nepamiršk, kad: GREITA PAGALBA 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsteu 
st, Chicago, Ilk, ar vietom 
ALT skyriui.

PAIEŠKOJIMAI
Julė ir Vincė Gečaitės, Domininko 

ir Julijos Gečaičią dukterys, kilusios

9*

Nuo Kad* Skaitosi Prenu
meratos Pradžia

Daugelis musų draugų 
‘skaitytojų mano, kad laik
raščio prenumerata turi būt 

i skaitoma nuo tos dienos, 
kada pinigai sumokami. 
Taip ji yra skaitoma tiktai 
naujiems skaitytojams. Bet 
seniems skaitytojams pre-

Francis buvo pakviestas numerata skaitoma vi- 
vieniems metams dalyvauti nuo tos dienos, kada 
su grupe vodevilių teatruo- J1 buvo Pribaigusi, neziu- 
se. Nuo 1928 metų jis va- rint Pini«ai V™ sumo’ 
žinėjo apie keturis metus su ^amL

SAK-SAK OINTMENT. Nauja 
mos tis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRI
MO, NIEŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PL'ČKŲ, niežėjimo ausų, taip pat 
labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji 
gysla < hemorrhoidai» ir dėl niežėji
mo kojų (athiete’s foot). Gal ban
dei visokius, tai dar išbandyk ge
riausius. Užtikricam pasekmes, ar 
pinigus gruzinam. Kaina $1.00 ir 
didelė dėžė $3.00. (38)

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Bot 666, Neaark 1, N. J.

PELNINGAS VAKACIJŲ NAMAS
Seaside Heigbts, N. J., gražiame 

pajūry, parduodamas pelningas va-
iš Namakšč:ų valsčiaus, Raseinių Racijų namas su 10 fornišiuotų kam- 
apskričio, prašomos atsiliepti žemiau barių, su visais parankumais, prie 
paduotu adresu. Jų paieško Ona pat juros, vieta 4-rienis automobi- 
Gečaitė, jų tėvo brolio Prano Gečo liams. Turiu parduoti greitai, todėl 
duktė. \ iena jų yra ištekėjusi už atiduodu už $9,7v0. Kreipkitės šiuo 
Vitkausko ir gyveno apie Baltimorę. adresu: (37,
Jos yra atvykusios Amerikon dar i Keksais,
prieš 1014 metų karą. Mano pa-1 P. O. Box 666, Nevvark 1, N. J. 
varde pagal vyrą yra Peruche. Ad
resas toks: (37,

Mine. O. Gecaite-Peruche,
44Z Blvd. de Verdun,

Rouen, S. Inf., France.

Tarpplanetarinė* Kelionės 

Vengrų Generolas Paryžiaus universitete
Vengrijos generolas, Lasz- Sorbono je praeitą savaitę 

lo Virag, praeitą ketvirta-’tris dienas posėdžiavo 
dienį atbėgo iš Vengrijos į j “tarpplanetarinio skraidy- 
Austriją ir prašė jam duoti mo” kongresas, kuris apta- 
prieglaudos teisę britų zo-,rė ne tik galimybę keliauti 
noje. Bolševikiškoj Veng-Jį kitas planetas ir į mėnulį, 
rijoj gen. Virag buvo armi-'bet tarėsi ir dėl Prancūzijos 
jos korpuso vadas ir jis yra mokslo tyrinėjimo įstaigų 
pirmas toks aukštas kariš- ankstesnio bendradarbiavi- 
kis, kuris pabėgo iš bolševi- mo.
kiškos vengrų diktatūros.

Lėktuvo Nelaimė

Trans-World oro susisie
kimo kompanijos lėktuvas 
su 55 keleiviais praeitą ket
virtadienį nukrito Egypte, 
dykumoje, netoli nuo Dist 
EI Ashraff miesto. Visi 55 
žmonės, keleiviai ir tarnau
tojai, žuvo nelaimėje. Žu
vusiųjų tarpe buvo 23 ame
rikiečiai keleiviai ir tarnau
tojai.

Palestino* Klausima*

Arabų ‘ Lygos septynios 
valstybės susitarė šio ru
dens Jungtinių Tautų vi
suotiname seime iškelti vėl 
Palestinos klausimą. Ara
bai reikalauja, kad Jungti
nių Tautų tarimas dėl Pa
lestinos padalijimo ir dėl 
arabų pabėgėlių grąžinimo 
į jų kilmės vietas butų įgy
vendintas, o ne paliktas, 
kaip jis dabar yra.

Edukacija

Francis Stanko (Stankū
nas) priklauso tai grupei 
menininkų, kurie sugeba 
žengti pirmyn ir tobulėti 
savo atkaklaus ir raciona
laus darbo dėka.

Dar tik pora metų tam 
atgal F. Stanko buvo laiko
mas viešojoj opinijoj basu 
pasižymėjusiu stipriu ir so- 
lidišku balsu aukštam re
gistre, tačiau buvo kritikuo
jamas dėl jo neaiškių žemų 
gaidų, ypač vartojant švel
nią dinamiką.

Tas jam bent kiek paken
kė jo karjeroj, bet savikri- 
tikos ir kelių gerų artistų 
patarimų dėka, Francis 
Stanko, nuodugniai išanali
zavęs dainavimo techniką, 
atrado savo dainavimo silp
nąsias puses ir todėl šian-

Roig’o teatraline grupe po 
rytines valstijas. Radio 
koncertuose, lietuvių pro
gramose Stanko pasirodė 
New Yorke kaip solistas ir 
grupėje (oktete) šešių mė
nesių laikotarpy, čia vėl 
Stanko daugiau pasireiškia 
kaip koncertantas ir vėl la
vina balsą.

1937 metais jis lankėsi 
Lietuvoj, kur dainavo Kau
no valstybės radiofone per 

■ tris mėnesius kas antrą sa
vaitę. Lietuvoj Stanko 
“coacher’iu” buvo daininin
kas Jonas Bira.

Lankiusį Lietuvoj septy
nis mėnesius Stanko ištiko

dien man malonu perstatyti ska,udus. 
visuomenei musu Stanko “etu m,re Jo my1,ma motu’

Aš, Elzbieta Tut kaitė, paieškau 
savo dėdės Pranciškaus Tutkaus, ki- 

' lūšio iš Mastaičių kaimo, Gelgaudiš
kio apylinkės, šakių apskričio. Jis 
gyvena Pbiladelphijoj ir turi nuosa
vą krautuvę drapanų ar valgomųjų 
daiktų, tikrai nežinau. Brangus dė
de, prašau atsiliepti; arba jj žinan- 
tšeųi malonės pranešti man jo ad. 
resą; busiu labai dėkinga. Mano 
adresas: (38)

Alice Kunda,
4621—13th Avė. So.,

Seattle, Wash. ’

musų
kaip naują ir vis dar pro
gresuojantį dainininką.

Man nėra reikalo jo girti, 
bet lietuvių organizacijos

lė.
Operine Veikla

Grįžęs Amerikon Francis
tikrai neapsivils pakviesda- ’V05® °PerU repertuaią. Jo

CIA NUSKENDO LAIVAS LIGONINE

leėmas paveiksle rodo vietą, kur nuskendo Amerikos lai
vas ligoninė prie San Francisco miesto. Nelaimė įvyko, 
kai laivas susidūrė su prekybos laivu miglose. 18 žmonių
žuvo nelaimėje, o 479 žmonas buvo išgelbėti.

mos jį koncertams. Buki
me teisingi ir mokėkime 
įvertinti tokį menininką, 
kuris, kaip sakiau, sugeba 
progresuoti ir tobulėti.

Francis Stanko gimęs 
1895 metais Lietuvoj, Bud-

pirmas pasirodymas Doni- 
zetti operoj “Lucia” New 
Yorke, Grand Opera Co., 
buvo labai žadantis atei 
čiai.

Štai pavyzdis:
Petras Petryla užsirašė 

laikraštį 12-kai mėnesių 
pereitų metų liepos 1 dieną. 
Taigi šių metų liepos 1 die
ną jo prenumerata pasibai
gė ir jam buvo nusiųstas 
apie tai pranešimas. Jis 
vyras geras ir pinigo jam 
nestinga, bet jis nematė rei
kalo skubėti, o gal ir laiko 
neturėjo apie tai pasirūpin
ti. J« atnaujino prenume
ratą šių metų 30 rugpiučio 
dieną, vadinasi, dviem mė
nesiais po to, kai ji buvo 
pasibaigusi.

Dabar klausimas, kada 
jam pasibaigs prenumerata 
ateinančiais metais?

Petryla dabar galvoja, 
kad jo laikraštis dabar ap
mokėtas iki kitų metų rug
piučio 30 dienos, nes tą 
dieną jisai dabar prisiuntė 
$3.00.

Iš tikrųjų gi jo prenume- 
įata baigsis ne nuo 30 rug
piučio, bet nuo 1 liepos, ka
da ji buvo pasibaigusi.1 
Reiškia, ir ateinančiais me
tais ji pasibaigs ne 30 rug
piučio, bet 1 liepos.

Ta pati taisyklė taikoma 
ir tiems, kurie užsimoka

Boleslovas Terekeviėius, gimęs 
Suvalkijoj, bet dabar gyvenąs Vil
niaus krašte, paieško savo brolio, 
Antano Terekevičiaus, kuris kitąsyk 
gyveno Bostone ar Cambridge, Mass. 
Rusiškai jis savo vardą ir pavardę 
rašydavo: Anton Terechovic; gir
dėjau, kad dabar pavardę pakeitė 
j Tenes Antoni, ar panašiai. Yra 
svarbus reikalas. Prašomas atsi
liepti šiuo adresu: Josepki Kuklis, 
493 Dewey Avė., Rochelle Park, 
N. J. (37)

Aš, Norbertas Kulikauskas, Vinco 
sūnūs, paieškau savo tėvo, Vinco 
Kulikausko, kilusio iš Zarasų apskr. 
ir atvažiavusio Amerikon 1912 m. 
Ir paieškau Benio Matiuko, kilusio 
iš Gučiuno kaimo, Kamajų vaisė., 
Rokiškio apskr. Prašau juos atsi 
liepti, arba iuos žinančiųjų pranešti 
man šiuo adresu: (35)

Norbertas Kulikauskas,
1156 Glenmore Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Patikrinkit savo akis namuose 
su musų Namų Akių Tikrintoiu. 
Matykit iš tolo ir iš arti. Pa
sitenkinimas garantuotas. Tau- 
pykit pinigus. Prisiųskit adre
są ir amžių 30-čiai dienų nei 
kantam išbandymui.
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SUSIVIENIJIMAS UETIjVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS >2£0MM.M.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti >5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuos Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo >100.00 iki 
>6,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje >9,00 Ir >12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia' mokėtu Daktarui ui egzamina
vimų apmok* Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo šeimos na
rtas. Kreipkis paa vietinę kuopų arba j Centrų adro-

UTHUANUN ALLIANCE OF AMERICA 
M7 W. NMi Sų. Nmr Tark 1, N. Y.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoj* 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų ątgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokią 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Bėga Ii nės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Ui 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

NUO UiSISENfcJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ ūr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jis 
negali ramiai sėdėti ir naktinis 
miegoti, nes jų užsisenėjusioa žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėti* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 

Į Ujimą ligos vadinamos PSOR1ASISL
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamo* ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppiržčių. Joe yrą tinkamos var
toti nuo džisstančios ir suskihisies 
edss. Jss yrs gsrss gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir

g.50. Pirkite vaistinėse 
įieagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 

orderį j: (11-li
Į LEGULO, Dept. X.

4S47 W. I4th Street, 
CICERO M. ILL.

Taigi Stanko po tam jau
______  ___ dainuoja dešimts kartų su

riečių kaime, Šakių apskri- ^e.w England Opera Co. 
ty, Lukiškių valsčiuje. "V1 nnpraa nrnn£fo 

Jaunas išvykęs į Ameriką
Francis pradėjo mokintis °Per$ nesiais pirma laiko, tai jo

|d.vilt0P^. minėtą Donizet- pi17na laiko. Pavyzdžiui, jei 
pti Lucia” ir Verdi “Trov>-.^ n. užsimoka dviem mė-

Don Giovani” Stanko dai- užmokėta ne nuo šiosdainavimo ir muzikos Bos
tone 
Fetrausl 

Vėliau
prancūzų -dainininką^ prof.
De Gechlfer Bostpoo-f?;*/’ ’ 

Po tam persikėlė '|’ New 
Yorką studijoms pas peda
gogą Pėsčia, kurios tęsėsi 
pusantrų metų.

Tuo nesitenkindamas 
Stanko toliau mokinosi dai
navimo ir muzikos porą me
tų New York College of 
Music su vokiečiu “choach- 
er’iu.” Teoretiškų muzikos 
mokslų bei piano jis moki
nosi pas Mascon’ą, jo stu
dijoj Brooklyne. Dar vėliau 
Stanko studijavo du metu 
New Yorke pas garsų visam 
pasauly tenorą Franco De 
Gregorio.

Tuo Francis Stanko stu
dijos nesibaigė. Jis vis dar 
ilgus metus tobulino balsą 
su įvairiais pedagogais ir 
“coacher’iais,” kurių vienas 
paskutiniųjų buvo pasižy
mėjęs operos dirigentas ir 
pianistas bei “coacher*isr 
William Spada.

eus • v.ersv <, ^Traviata su 
Newark Civic Opera Co. ir 
operą “Lucia” su Oranže, 
N. J., Star Opera Co. jau 
1950 metais.

Stambesni jo dainavimo 
rečitaliai įvyko Carnegie 
Chamber Hali, New Yorke, 
1941 metais, ir Town Hali, 
1943 metais, iš kurio jis su
silaukė gražaus įvertinimo 
New Yorko didžiojoj spau
doj.

Pirmieji žingsniai — tai 
Stanko koncertai Amerikoj 
lietuvių kolonijose.

Po pavykusių koncertų

1949 metais Francis Stan
ko atidarė savo dainavimo 
studiją New Yorke, 109 
W. 49th St., Staten House, 
tel. Clrcle 7-1065.

Po tiek metų kruopštaus 
darbo ir begalinio knisinč- 
jimosi dainavimo knygose 
šis ambicingas bet kuklus 
dainininkas pasirodė esąs 
puikus pedagogas, štai pa
siskelbęs “The New York 
Times” jis gauna gana di
delį skaičių mokinių, jų tar
pe kelius su puikiais bal
sais, kaip pav. baritonas 
Alberto D’Agoetino ir ba
sas Marion Henry ir kiti.

gerai šitą dalyką suprasti, 
kad nereikėtų susirašinėti 
ir aiškintis laiškais.

Ta pačia proga norim pa
žymėti dar vieną reikalą: 
keičiant gyvenimo vietą ir 
prašant laikraštį siuntinėti 
nauju adresu, visad* reikia 
paduoti ir senąjį adresą. 
Be to, paštas dabar reika
lauja, kad kiekvienas adre
sas turėtų pažymėta ir paš
to zonos numerį. To nerei
kia tiktai mažuose mieste
liuose, kur yra tiktai vienas 
pašto ofisas. Bet tokiuose 
didmiesčiuose, kaip Chica
ga, Detroitas, Clevelandas, 
Pittsburgbas, Philadelphia- 
Brooklynas, kur yra kelioli
ka ir net keliasdešimts paš
to skyrių, būtinai reikia 
prie adreso pažymėti pašto 
zonos numerį. Laikraštis 
tada nueina tiesiai į nuro
dytą zoną ir tuojau būna 
pristatomas skaitytojui; ki
taip jis dieną kitą pavėluos.

“Kai. Administracija.

Sliuptarniai
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
Inritfirinį atgimimų, apie jų 
aaakuaus, vargus, kančias ir 
kavas dėl geresnio būvio ir 
šviesesnio rytojaus...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. šliupo, “dėdės” šerno 
ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
I centas už puslapį!

Reikalaukite tino adresą:

DR. AL. MARGERIS
3325 So. Halsted Street 

CRICAGO S, ILL.

Pakalbinkite kaimynas ir 
draugas užsisakyti “Kalei- 

▼b

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokių brošiūrų yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Stalinų nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var. 
dų nurodymai*.

Paskutiniais laikau plinta gandai, kad Stalinų pra
dėjo ėsti vėžy* šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad ji* jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietų, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
TT,

9
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Vietinės Žinios
PER ŠVENTES

ŽUVO 512 ŽMONIŲ

Per praeitą savaitgalį,

Stalo laibuti 50,000 Italų

Italijos Sūnų Draugija 
pasiuntė prezidentui Tru-

ADV. F. J. BAGOČIUS
SUNKIAI SERGA

Paskutinėmis dienomis 
adv. F. J. Bagočius sunkiai 
susirgo ir guli namuose. Li
gonis jau negalavo visą va
sarą, bet pirma dar grūmė
si su liga, atvykdamas ir j 
ofisą retkarčiais^ bet pasku
tinėmis dienomis liga pa
sunkėjo ir ligonis nebeat
sikelia iš lovos.

Ligonis guli namuose, 
200 Edge Hill Rd., Milton, 
Mass. Tuo adresu draugai 
ir pažįstami gali ligonį laiš
kais aplankyti.

KAS DALYVAUS 
LITERATŪROS POPIETY

Sekmadienį, rugsėjo 24 
d., 3 vai. po pietų rengia
mas literatūros popietis So. 
Bostono Municipal svetai
nėj. Parengime dalyvaus 
rašytojai: Jonas Aistis,
Bernardas Brazdžionis, Sta- "as 
sys Budavas, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras. 
Taip pat dalyvauja artistas 
Henrikas Kačinskas ir so
listas Stasys Liepas.

švenčiant Darbo Dieną, manui pageidavimą, kad 
Amerikoje žuvo 512 žmo-Į Amerika įsileistų kasmet 

" " nių. Daugiausiai žmonių po 50,000 italų ateivių iš
SKAUDŽIAI SUSIŽEIDĖ žuvo keliuose, automobilių: Italijos. Dabartinė Italijos 

DAKTARAS D. PILKA nelaimėse, net 359 žmonės,' imierantų kvota yra 5,802
______ o kiti žuvo įvairiose kitose*per metus. Italijos Sūnų

Praeitą ketvirtadienį Dr. nelaimėse laike švenčių. ^Draugija posėdžiavo Bosto- 
D. Pilka važiuodamas auto- Tiek aukM buvo nuo pereito f nė pereitą sekmadienį Co- 
mobiliu skaudžiai SUsižei-pentoadienio 6 vai. pavaka- pley Plaza viešbutyje. Sū
dė, kai jo mašina, prie Nevv vės iki pirmadienio galo. j važiavime dalyvavo virš 
Haven gelžkelio tilto, atsi- Naujojoj. Anglijoj per šven- 200 delegatų.
daužė j sunkvežimį. Dak- čių savaitgalį žuvo 16 žmo-Į --------------------------
tarui labai smarkiai su- Republikonai Prieš Burrell į
trenkė abidvi kojas ir jis ~ --------
turės mažiausiai dvi savai- VAIKU SKAIČIUS Rugsėjo 12 d. bus kandi-
tes gvdvtis. Ta nelaimė MOKYKLOSE PADIDĖJO.datų nominacijos ateinan- 
įvyko, kai daktaro automo- ; . • tiems rinkimams. Lietuviai
bilis pradėjo slysti Į kanalo Šią savaitę prasideda | balsuotojai dažnai klausi- 
pusę ir beslvsdamas atsi- mokslas mokvklose ir viso--nėja, už kuriuos kandida- 
mušė į pravažiuojantį tro-Je musų valstijoje, kaip ir i tus balsuoti. Bet galima tą 
ką. Ir daktaro mašina ir visame krašte, ypač padi- į klausimą pastatyt ir kitaip: 
trokas stipriai nukentėjo, dėjo skaičius mažųjų moki- už kuriuos nebalsuoti? 
Linkime daktarui greit pa- nių, kurie dar tik pradeda* J valstijos iždininkus da- 
sveikti. ;lankyti mokyklas. Dauge-,bar skverbiasi kaip repub-

__________________ Ivįe vietų parupinimas nau- likonas tūlas Fred J. Bur-
NAUJI LIETUVIU ;'^tat;v”lykl^livir

1/ mokytojų atsiliko
1 ŪKI A.1 .r,uo mokinių padaugėjimo.

JEROME PATRICK TROY

Yra žymus kandidatas iš 7-to 
Wardo į City Council. Specia
lus rinkimai bus 12 Septembe- 
rio. Jo rinkimų vedėjas yra 
Jurgis Laziskas, kuris sako, 
kad M r. Troy yra tinkanr.ausis 
teisėjo “Bob” Lincolno įpėdi
nis. Troy yra baigęs Boston 
College, Georgetown Universi
teto teisių mokyklą ir yra dir
bęs kartu su John W. McCor- 
micku. Kongreso didžiumos va
du. Be to, jis yra antrojo pa
saulinio karo veteranas ir prak
tikuojąs advokatas.

RADIO PROGRAMa

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Dainininkas Stasys 

Liepas, buvusis Vilniaus 
Operos solistas.

3— Magdutės Pasaka.

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
1 stoti WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj visokių mašinų iS- 
rsndavojimui, kaip tai Floor San
de rs, WaU Paper Renaovers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Braadaay. Sa.
TeL SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

nas

Atvyko šie lietuviai:
Povilas Abramavičius. Anta- 

Bendoraitis. Marijus Bly-' 
Antanas Budrys, Pranas •

Spalvota Televizija

reik Bet jam priešingi net 
ir patys republikonai. Ypač 
griežtai prieš jį nusistatęs 
republikonų dienraštis 
“Herald.” Jisai primena 
kad Burrell yra buvęs vals
tijos iždininku apie 20 me-

Laukia Kontrolės įvedimo

Visos valdžios įstaigos 
musų valstijoj laukia pra
nešimo iš Washingtono 
pradėti kontroliuoti įvairias 
ūkio šakas, pagal kongreso 
duotus prezidentui įgalioji-įEmilija 
mus.
greitu laiku.

Federalinė Komunikaci-
černvs. Jonas Diktanas. Alton- įų Komisija praneša, kad tų atgal, bet gubernatorius 
sas Fridrikis. Ona Ga vena vi-! geriausią spalvotą televizi- 
čius. Dionyzas Golęras. Jonas į ją išvvstė National Broad- 
Grigalauskas. Alma Hakienė. į cas-inį kompanija, bet jos 
V-yteutas Ilgūnas. Mykolas Jo j ,votu Daveikslų negalį,
nelis. Pijus Karalius. Ricnar- ' ...
, v. *.. . T-r . :ma priimti su senaisiaisdas Kistaitis. Anele Krmavi- 1 . , .
čius. Mykolas Kor.star.tinavi- ,apaia«.ai». kurie P^?Pa 
čius. Kostas Lėlys. Zosė Luko ! juodą-baltą televiziją, 
ševičiutė. Antanas Mikalkėnas. Tuo tarpu kitų kompanijų 
Aleksas Neverdauskas. I.eopoi- ištobulinta spalvota televi- 
das Pocius. Aleksas Rapuckas. zija gali būti priimama ir 
Antanas Rakauskas. Juozas Sa-Įsenai$iaį5 aparatais. Todėl 
dauskas. Sofija Saulius. Leonas f dabar patv? teievizijOS aps= 
šeštokaitis. Valerija Stankus. ,..jrn ^amintoiai ir stočių

Reikalingas
Vištų farmoje reikalingas 

darbininkas, atlyginimas pagal 
susitarimą, gera vieta. Kreip-

Coolidge buvo paskyręs ko- «• ' Ju“us *“*£^5 55 
irasųą jo darbeliams ištirti, arba iinformuoti krautuVėj, 
ir Burrell buvo priverstas
rezignuoti. Dabar jis vėl

Stankus.! rat
Simaniukštis. Juozas T . . . .

Instrukcijų laukiama Statkevičius, Aniceta Stropus. al . U “ . ..’
Jonas Supranavičius. Adomas įkoK13 spalvotą televiziją 
Ūselis. Ona Vselytė. Vladas pradėti siųsti priimtuvų sa- 
Vaičėnas, Algis Valiušaitis. vininkam.5.
Juozas Vidrinskas. Uršulėj 
Dambrauskas, Vladas Mąslaus 
kas ir Stepas Zviceviččus.

Darbai Pagerėjo Kesslerių Pagerbimo Vaka< 
rienė Senajame KlubeVisame krašte dabar dar

bai pagerėjo ir daugelyje 
vietų jaučiamas darbininkų 
trukumas. Darbo departa- šį antradieni musų įstai- įvyksta ši sekmadieni, rug- 
mentas Washingtone pra-įgoj lankėsi vienas south- sėjo 10 d. 6 vai. vakare se-
neša, kad šiuo metu Ame- bostoniškis lietuvis, kuri? najame L. P. Praucrijos na-
rikoje yra 62,367,000 dir- pranešė, kad Rusija paskel- me. kampas E ir Silver ga-
bančiųjų. , bė Amerikai kara. . . . tvių, So. Bostone.

‘Paskelbė Karą’’ Prano ir Jadvygos Kess
lerių pagerbimo vakarienė

Linksma Rudens
GEGUŽINE = PIKNIKAS!

Ruošia Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė

Rugsėjo (September) 17, 19)0
ROMUVOS PARKE —BROCKTON, MASS.

Bus graži programa. Jaunimas tautiniuose kostiumuose pievoje išpildys senovės 
lietuvių šokius, žaidimus. Bus įvairių kontestų. Mergaitė (2-12 m.) su ilgiausio
mis kasomis gaus dovaną. Dovaną gaus jauniausias ir seniausias pikniko dalyvis.

Salėje Gros Al Stevzns Radio Orkestras
Užkviečiame atsilankyti.

kandidatuoja, manydamas, 
kad žmonės jau užmiršo jo 
“rekordą.”

Mes manom, kad tas ver
ta žinoti ir lietuviams bal
suotojams. Antras kandi
datas, kuris dabar kandi
datuoja j valstijos iždinin
kus kaip republikonas, yra 
adv. Roy C. Papalia iš Wa- 
tertowno.

Oras Staiga Atvėso

Vasaros galo oras šoki
nėja, kaip nesavas. Šios 
savaitės pradžioje tempera
tūra nukrito iki 53 lapsnių,

112 Fifth St., So. Bostone. 
Šaukti po 6 P. M. (37)

PARSIDUODA KARAS
Pigiai ir greitai parsiduoda 

geras karas, Pontiac 1941 me
tų. dvejų durų, De Luxe, žalios 
spalvos, ratai “krym.” naujai 
aptrauktos sėdynės, kaina $495. 
Kreiptis telefonu HY 3-3137-M.

ĮVAIRUMŲ KRAUTUVĖ— 
$1950

ši kaina yra žemesnė negu 
inventoriaus ir įrengimų vertė. 
Savininkas eina karo tarny
bon—priverstas parduoti. Te- 
lefonuokit: SO 8-8184.

ĮVAIRUMŲ KRAUTUVE— 
$3800

Forest Hills apylinkėj. Pui- 
>et oro pranašai sako, ji ir ki vieta. Pajamų yra $500 per 
vėl pakils. savaitę. Telefonas: SO 8-8184.

REIKALINGI KAMBARIAI
Reikalingi 4 ar 5 kambariai 

ant pirmo ar antro aukšto. 
Turi būt rami vieta. Prašom 
pranešti šiuo adresu: (37)

Edward Balušaitis,
633 E. 6th St.,

South Boston, Mass.

GERI NAMAI PARDAVIMUI
Dorchester, arti Columbia 

stoties, 3 šeimų geri namai po 
5-5-5 kambarius. Su voniomis, 
baltomis sinkomis čr karšto 
vandens šilima. Savininkė išsi
krausto. Kaina tiktai $7.900. 
Nuomos mėnesiui: $40, $27 ir 
$26; viso $93.

City Point. arti pamario. 3 
šeimų gerai įrengti namai po 
4-4-5 kambarius. Su voniomis, 
baltais pečiais ir skalbynėnrs 
bei 5 automobiliams garažu. 
Kaina $9,500. Nuomos $117 
mėnesiui. Įmokėt $1,500.

So. Boston, arti prodžekto, 3 
šeimų namai po 4-6-6 kamb. 
Su voniomis. Kaina tiktai $3,- 
500.

jamaica Piaiii. krautuvė ir 3 
šeimų namai po 5-6-6 kamb. 
Su voniomis ir baltomis sinko
mis. Kaina $7.800.

SO. BOSTON, krautuvė čr 2 
seimų namai po 4-4 kamb. Vie
nas aukštas tuščias. Kaina tik 
$2,600.

Taip pat turim gerų pirkinių 
visose Bostono aylinkėse. Kreip
tis dienomis ir vakarais į Praną
-emebertą šiuo adresu: 

Lithuanian Agency,
545 Broadway, S. Boston. Mass. 

Tel. SO 8-0605. (36)

DR. D. PILKA
Ofiaa Valandos:

Ir
S M « 
T (U •

546 BROADWAY
■O. BOSTON. M A 88. 

Telefonas: SOUth Boston 11

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel, AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti VpnaūrS CSTStST
DORCHESTER, MAS*.

A. J. NAMAKSY
a IN8URANCB)

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 ORIOLE STROT 

Wsat Rozbury. Mana.
Tel. PArkway 7-0402-M.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

460 Broadvray, South Boston

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
*

APSALGOKIT SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomoti Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai 
*

Mes niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2,/z% ui indėlius

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite šį A. Lalio kapi
talini veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA „ 

546 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS. -

EDWARD C. CARROLL
KANDIDATAS į CITY COUNCIL 

WARD 7 
Rugsėjo 12—1950

Veteranas ir Buvęs Senatorius 1932—1938 
PRAŠO Už JI BALSUOTI RUGSĖJO 12, 1950

ISRINKIM JEROME PATRICK

T R O Y
Nuo 7-to Wardo 

į CITY COUNCILLOR 
Specialus Rinkimai Septemberio 12 
Advokatas—Antrojo Karo Veteranas 

Prašau Balsuoti už Troy
Jurgis Laziskas

Apdraudžiant Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam ! 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; • 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 meta.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per melas gauni ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
Sooth Boston, Mass.

Tel. SO 8*1761 ir SO 8-2483

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai.

DR. G. L. K1LLORY
18 Trcuraat St-, Kimhal BaiMtaig 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Saataofcal
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.« — -

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Sootb Boetoa 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų badiams, 
vems į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tekphone: SO 8*3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8-
2414. ’

LITHUANIAN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTO, AI 
(Insurad 
Movan)

Perkrauatom 
Ba pat ir i to-

Saoffi priežiūra, kaina 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tai. SOath

f r




