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MilionasDarbroinkųReikalauja 
Pakelti Uždarbius

Pragyvenimo Kainos Kyla ir Dar Kils; Plieno Streikas ir
Kainų Pakėlimas Padidins Infliaciją; Sausros Davė 

500,000,000 Nuostolių ir Pabrangins Maistą; 
Šešių Pramonės Šakų Darbininkai Kelia

Reikalavimą dėl Uždarbių Pakėlimo

Pragyvenimo kainos per- Suomija Baigia
eitą mėnesi vėl pašoko į vir- Molėti KepūrūCijūS 
sų ir pagal visus spėjimus r *
dar kils aukščiau. Užbai- “ 7 „ ..
gus plieno streiką ir pake- Po, kal° So™'« ..Rus‘Ja 
lūs plieno kainas tas atsi-'l,a,le!kalav0 15 Suon?‘!°Ls“- 
lieps visų išdirbinių kaino-,reParacTV57^’00?’- 
se ir padidins infliaciją.000 '1“!^ J~'“
Didelės kaitros, ypač pieti-,’1^’ .. x .. 
nėse valstijose ir Naujojoj
Anglijoj pridarė ūkinin

kams virš 500,000,000 do
lerių nustolių ir prisidės ...paracijų sumą sumažinti 

25'č, bet nežiūrint tokios
„ , ‘geraširdės” suomiai sumo-as Trumanas sudarė naują j(( Sovietams virž 400 

uždarbių komisiją ir ta 000 000 dolerjŲ reparacijų> 

nes dabar kainos yra daug

Už tiek dole 
metų kainomis, 

pristatyti
Maskvos vyriausybei viso-' 1 • • * "1 • 1 • • kių išdirbinių.

Vėliau Rusija sutiko re-
prie maisto pabrangimo. 

Pereitą savaitę preziden- !

ILGO STREIKO ŠYPSENA

Plieno darbininkų unijos vadas Philip Murraf (kairėj) 
ir didžiausios plieno kompanijos. United States’ Steel, bo
sas Benjamin Eairless, padarius taiką šypsosi ir “spau
džia dešinę.“

Liepos mėnuo šiais me
tais sumušė karščio rekor
du. Vidutinė to mėnesio 
temperatūra siekė 78.8 laip
snių, arba buvo 2 dešimta- 

aliais laipsnio karštesnė, 
kaip 1949 metų liepos mė
nesi. Dienos karštis liepos 
mėnesi siekė 87.1 laipsnius 
ir vienu dešimtadaliu buvo 
iukštesnis, kaip rekordi
niais 1876 metais.

Amerikos oro biuras pra
ėjo rekorduoti temperatū

rą Įvairiose krašto vietose 
1871 metais ir nuo to laiko 
temperatūra užrekorduoja 
ma be pertrūkio. Kas bu- 
o seniau, gal yra buvę ir 

karštesnių liepos mėnesių, 
nėra žinoma.

Virė Senatorius 
Brien McMahon

Stevensonas Apie Republikonu 
Užsienio Politiką

| Kritikuoja Gen. Ei»enhowerio Pažadą Remti Izoliacinin- 
kų Republikonu Perrinkimą; Smerkia “McCarthy’- 

izmą”; Republikonai Irgi Nurodo j Demokratų 
Nevieningumą; Rinkimų Kova Neoficialiai 

Jau Prasidėjo

Švedai Nuteisė Rinkiminė kampanija ofi-
Bolševiku Sninus cialiai dar nePrasidėj°> Ji DOlSeVIKų šnipus prasidės po Darbo Dienos,
... bet faktiškai ji jau eina.
Švedų teismas pereitą sa- Partijų paskirtieji kandida- 

vaitę įsnese sprendimą sep- tai bai ia suorganizuoti sa_ 
tymų bolševikų byloje Šve- vo propagandos aparatą ir 
dų bolševikai buvo kaltina- jau aiškėja dėl koki klau.
mi šnipinėję Sovietų Rusi- si girdėsime daugiausiai 
jos naudai. Teisme kalti- - 
namieji prisipažino ir pasi-

komisija tuoj pat turės
spręsti didžiųjų unijų rei- aukštesn4 1938 me.
kalavimą dėl uždarbių pa- p. 
kėlimo. Ne mažiau kaip, įįais metais 
milionas darbininkų sesiose 
pramonės šakose jau pa-

po kelių sa
kaičių suomiai baigia mo-

.... . a x . į keti rusams paskutinę savoreiske savo nusistatymą re..i bau(lo5 dalj jįe istato 
kalant, uždarbių pakėlimo,'Rugij3j „ ,įįvu 
kaip buvo pakelti uždar
biai plieno darbininkams. bus atiduoti rusams rugsėjo
. ... . . . ... .19 d. ir tada Suomija busAngliakasiai jau pradėjo:baigusi mokėtį kar0 re 

deiybas dėl naujos dai bo _ racjjas kaimynui, kuris iš
sutaitivs. Igobšumo užpuolė mažą kra-

Netikęs kontroles istaty-.^ ir . ai lžšė.
mas neduoda vyriausybei! ____________
galios ūkį stabilizuoti, o to-'«KLUBIN£s MOTERYS’ 
dėl infliacija vis didėja. SAUKIA BALSUOTI

Skaudus Smūgis ^Laivui Užsakė 
KKK Chuliganams Atominį Motorą

Amerikos vyriausybė už
sakė atomini motorą karo 
vienam didlaiviui. plokščia- 
galviui lėktuvų nešiotojui. Į 
Užsakymas duotas West- 
inghouse Electric kompani
jai. Kiek seniau buvo jau

North Carolina teismas 
ke

lioliką Ku Klux Klano na
rių už sauvaliavimus ir 
žmonių mušimus sėdėti ka
lėjime nuo 4 metų iki kelių 
mėnesių. Vyriausias Ku 
Klux Klano viršininkas, pa-j duoti užsakymai dirbti ato- 
sivadinęs “imperial mnt-nnie

ard,” gavo keturius

pereitą 170 ltziv cuvy nntniąp 
XX UW»w

Autobusų Nelaimėj 
Žuvo 50 Žmonių

Moterų klubų federacija 
Mass. valstijoj jungia apie 

,60,000 “klubinių moterų.”
? ~ . 'Pagal federacijos nutarimą

ši pirmadienį anksti ry- motery§ turi Įsitraukti Į po- | 
tą du Greyhound autobusai jjĮjnį darbą ir raginti visus 
susidūrė visu smarkumu valstijos gyventojus aktin- 
\\ aco, Texas, miestelyje. gaj dalyvauti šių metų rin- 
Abu autobusai buvo pilni kimUose. Motelį klubų fe-

wiz 
metus

kalėjimo, o jo padėjėjai 
gavo mažesnes bausmes.

Ku Klux Klano nariai 
buvo pasimoję mokyti žmo
nes “moralybės.” Jie pa
gaudavo nakčia nužiūrėtus 
žmones, išsiveždavo juos Į 
girias ir plakdavo už viso 
kius “prasikaltimus.” Kai 
kurie žmonės buvo muša-

minius motorus submarinui 
ir lėktuvams.

Pereitą savaitę mirė se
natorius Brien McMahon iš 
Connecticut. Jis mirė vos 
sulaukęs 48 metų amžiaus. 
Miręs senatorius buvo pa
žangus demokratas ir pa
garsėjo tuo, kad jam visą 
laiką teko pirmininkauti 
jungtinei kongreso atomi
nei komisijai.

Mirusiam senatoriui va
dovaujant buvo išleistas 
Įstatymas apie atominės 
energijos valstybinę gamy
bą ir kontrolę. Jam vado
vaujant kongresas aktingai 
padėjo išplėsti atominių 
ginklų gamybą ir atominė 
energija pradėta naudoti ne 
vien karo reikalams.

. . , . .. Demokratų kandidatas
paikojo, kaip jie pei eilę ^djaj j? Stevenson paskyrė 
metų davė Rusijai slaptas savo rinkimų kampanijos 
žinias apie švedų ginklavi- vedėju w w buvusį 
mosi pramonę, apie sustip- fede|.alinį butų statymo vir. 
rmimus šiaurėje ir apie pa- gininką ir iš kelių kartų jau 
ki-ascių gynimo Įrengimus. pasisakė kritiškai dėl re- 

Teismas nuteisė du sni- pUĮ,ĮįkOnų partij'os ir jos 
pus kalėti iki gyvos galvos, kandidat0 politikos, 
keturi kiti šnipai gavo ma- A Stevenson kritikuoja 
zesnes bausmes, o vienas Eisenhouerio pažadą
kaltinamasis buvo išteisiu- remti vjsus repUbHkonų 
tas' kandidatus į senatą ir atsto-

Šnipų byla Švedijoj sukė
lė didelio susirūpinimo. Vi
si šnipai buvo aktingi ko
munistai. Byla parodė, kad 
tarp komunisto ir šalies iš

daviko nėra jokio skirtu
mo.

Raketinės Bombos 
Vejasi Lėktuvus

keleivių ir po susidunmo deracija Vra nepartinė ir ji m? URZ -^n°ęk 
užsidegė. Iš vieno degan-'nekviečia baisuotį už tuos ™ ^aznjcios nelankymą,
čio autobusų įssigelbejo tik- ar kit kandidatus, bet ji dai kltl ™ nePado1^

nimą ir tt. Buvo mušami

Kada atominis motoras 
bus padirbtas žinių nėra, 
nes motorų gaminimas pa
reikalaus daug tyrinėjimų, 
bet pats faktas, kad tokie 
užsakymai jau duodami ro- 

* do, jog atominiais motorais 
varomi laivai ir lėktuvai bė-i pu Amerikos karo avia- 
ra tik nebetolimo laiko cijos helikopteriai (lėktų 
klausimas.

iJu Helikopteriai 
Perskrido Atlantą

tai vienas keleivis, negras §kaito savo pareiga skatin- 
Johnson. Autobusuose va- kad piliečiai naudotųsi 
žiavo daug karių iš Fort sav0 balsavimo teise, regis 
Hood. truotųsi ir balsuotų renkant

ir federalinius pa-
PULKININKO ŽMONA 

VERTES! ŠMUGELIU

valstijos
'reigunus.

Vieno Amerikos pulki 
ninko žmona, Mrs. Kathe-7 e I
line G. Reed, buvo nuteista; 
Amerikos kariško teismo' 
Vokietijoje už šmugeliavi-1 
mą ir juodojo turgaus spe
kuliacijas. Teisme buvo 
Įrodyta, kad pulkininko! 
žmona pardavinėjo nelega- 
liškai kavą ir gazolino ku-1 
ponus ir nelegališkai mainė 
pinigus.

Amerika Olimpiadoj
Laimėjo Pirmą Vietą i

Olimpiados žaidimai Hel
sinkyje baigėsi. Pirmą vie
tą rungtynėse užėmė Ame
rikos sportininkai, jie lai
mėjo 614 punktų, Sovietų 
Rusijos sportininkai laimė
jo 553 su puse punktų, Ven
grijos—308, Švedijos—267 
ir Suomijos—162 su* puse. .

PIRMININKAIS?

Paul Butler iš Indiana valsti
jos minimas kaipo demokra
tu partijos nacionalinio ko
miteto pirmininką*. Nacio
nalinio komiteto pirmininką 
paskirs kandidatas A. E. 
Stevenson.

balti ir juodi žmonės. Už 
šitą “moralybės chuliganiz
mą” federalinis teismas se
niau nubaudė 10 KKK na
rių, o dabar North Caroli
na teismas pasiuntė Į kalė
jimą dar kelioliką mušeikų.

i Policijos pasidarbavimas 
ir teismo aiškus pasisaky
mas, spėjama, bus skaudus 
smūgis patamsių chuliga
nams ir mušeikoms.

Gen. MacArthur 
Naujoj Tarnyboj

vai su propeleriu viršuje, 
kurie gali nusileisti bet 
kur) pereitą savaitę per
skrido Atlanto vandenyną.

Armijos generolas Doug
las MacArthur pereitą sa
vaitę buvo išrinktas Rem- 
ington Rand. Ine., biznio 
mašinų kompanijos direk
torių pirmininku su 100,000 
dolerių metinės algos. Ge
nerolas MacArthur pasilie
ka ir armijos tarnyboj su 
19,548 doleriais metinės ai
tros.

Rusai Nušovė 
Amerikos Lėktuvą

Iš Tokio praneša, kad 
rusų karo lėktuvai numušė 
vieną Amerikos oro stebė
jimo lėktuvą toli nuo Sibi
ro pakraščių. Lėktuvas skri
do rankioti žinias apie orą, 
kaip tai paprastai daroma, 

'rusų kovos lėktuvai jį nu
šovė su penkiais vyrais Įgu
los. Užpuolimas buvęs pa
darytas šeštadieni. Plates
nių žinių apie tą rusų pro
vokaciją dar nėra.

Helikopteriai pakilo iš 
Westover oro bazės prie 
Bostono ir skrido per Ka
nadą, Grenlandiją, Islandi
ją i Škotiją. Ilgiausią ke
lionę helikopteriai padarė 
iš Islandijos Į Škotiją, nu
lėkdami 940 mylių per 10 
valandų ir 5 minutes. He
likopteriai lėkė etapais, pir
mas 380 mylių, paskui 570 
mylių, 740 ir 940 mylių.

Helikopterius vairavo ka
pitonas Vincent H. McGov- 

nebesikiš-iern iš Duluth, Minn., kap.
Harry C. Jeffers iš Newark, 
Ohio, įeit. Harold W. 
Moore iš Cincinnati ir kap. 
George D. Hambrick.

Anglija paskelbė infor- 
formacijas apie savo slap
tąjį ginklą—raketines bom
bas, kurios 2,000 mylių per 
valandą greitumu vejasi 
lėktuvą ar kitokį taikinį.

Raketinė bomba iškyla į 
viršų painaus motoro varo
ma, bet kada bomba pra
deda lėkti greičiau už gar
są, motoras atsikabina ir 
krenta žemyn, o bomba le
kia “ieškoti” lėktuvo. Jei 
lėktuvas kraiposi ir nori pa
bėgti bomba jį visvien veja
si kad ir painiausiu keliu.

Nauja raketinė, elektro
niniais prietaisais pati save 
valiuojanti bomba buvo iš
bandyta liepos 26 d. Sako
ma, kad greit naujasis gin
klas bus pradėtas masiniai 
gaminti.

KANDIDATAS

vų ramus. Remdamas vi
sus jis rems ir izoliacinin- 
kus, kurie užsienių politi
koj atstovauja griežtai skir
tingą politiką. Jis rems ir 
senatorių McCarthy, kuris 
pagarsėjo griežtais ir daž- 

i nai nepagrįstais puldinėji
mais ir įtarinėjimais jam 
nepatinkamų asmenų. To
kie senatoriai, kaip McCar
thy, Jenner, Kem ir Brick- 
er, kurie šiemet eina į per
rinkimus, yra izoliacinin- 
kai ir priešingi Eisenhowe- 
rio užsienio politikai.

Kitame pasisakyme de
mokratų kandidatas nuro
dė, kad republikonai taip 
yra nevieningi užsienių po
litikos klausime, jog jiems 
jokiu budu negalima pati
kėti vadovavimo.

Republikonai atsidėję ke
lia demokratų nesutikimus 

ypač nurodo į demokra-ir
tų kandidato į vice-prezi- 
dento vietą šen. Sparkma- 
no laikyseną civilių teisių 
klausime.

KARALIUS TURI
SOSTĄ LĖKTUVE

Įėjęs į biznį 
MacArthur žada 
ti į politiką ir nebesakys 
pr a k a 1 b ų i epublikonams 
rinkimų kampanijoj.

Remington Hand kompa
nija skelbia, kad ji jau

metUS -iuliusi «en-l MAISTO KAINOS 
MacArthurui užimti toje 
kompanijoje aukšto parei
gūno vietą, bet Ūda gene
rolas nenorėjo mesti savo 
darbo Tolimuose Rytuose.

generolas

Demokratai dabar sako,

DAR LABIAU KILS

Maisto kainos šią vasarą 
j asiekė naujo rekordo, bet 
žinovai sako, kad maisto 
kainos dar labiau kils, nes

Demokratų partijos kandida
tas į prezidento vietą. Illinois 
gubernatorius Adlai Ewing 
Stevenson.

Saudi Arabijos turtingas 
karalius nusipirko vieną di
delį keturių motorų keleivi
nį lėktuvą ir davė įsakymą 
Įtaisyti tame lėktuve viso
kius patogumus ir net įreng
ti jame sostą, kad karalius 
ir lėkdamas galėtų jaustis 
esąs aukščiau kitų savo pa
valdinių. Lėktuvas perdir
bamas pagai karaliaus no
ras Transocean Bradley 
Field.Conn. dirbtuvėse.

kad generolas MacArthur lesa kongreso išleistas kon- 
nutarė “išnvkti,” kaip iš-'trolės įstatymas paliko tiek 
nyksta seni kareiviai, kurie, daug skylių, kad kainos ga- 
girdi, nemiršta. ’ ’ pi kilti visai nevaržomai.

Mossadegh’as
Valdo Diktatoriškai

Irano parlamentas sutei
kė Dr. Mossadegh’ui. per 
kruvinas riaušes grįžusiam 
į valdžią, diktatoriškas tei
ses valdyti kraštą, kaip jis 
nori dekretais, be parla
mento pritarimo.

Dr.
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pareigą perimti. Jei skun-j 
.. . džiamasi dėl federalinės'

partija pa- bjur()kratijos padidėjimo,' 
tai nedera užmiršti, kad tai|
Įvyko dėlto, jog valstijos 
savo pareigų neatliko. 

Visiems žmonėms rupimu 
" socialinio draudimo klausi- J

mu gub. Stevenson neprita
ria “fair deal” programos 
reikalavimui Įvesti privers-! 
tina draudimą nuo ligosi 
(ligonių kasas). Bet kartu' 
jis sako, kad žūt būt reikia, 
surasti sprendimą sveikatos 
apsaugos klausime. Gub. Į 
Stevenson mano, kad ąab 
prezidento Trumano paskir
toji komisija, kurios prieša
kyje yra chicagiškis dakta
ras Magnuson, pasiūlys ko
ki nors sprendimą, kaip‘pa
laikyti gyventojų sveikatin- 

ir ypač kaip kovoti 
prieš didžiąsias ligas, ku
rios dabar skina daugiau
siai gyvybių ir kurių gydy-

„ . „ .. mas yra iškaštingas.Gub. btevenson nenorėjo 
būti kandidatu. Bet. kaitą 
apsiėmęs, jis u? karto Pa»į-'kartų payetg b 
rodė ne tik įdomus, bet n bowerjo kai kuriuos 
stiprus kandidatas. Jo pa- kvmu< 
sisakymai, tiek priimant 
kandidatūrą, tiek ir vėliau

RINKIMŲ KAMPANIJA

Demokratų
skyrė kandidatu labai ido 
mų žmogų, Illinois guber
natorių Adlai Euing Ste- 
venson’ą.

Stevensono valda 
linois ribų nebuvo 
žinomas. JĮ gerai 
demokratų partijos 
Apie jo gerą šeimininkavi
mą republikonų pristovėtoj 
Illinois valstijoj girdėjo ir 
kitų valstijų gyventojai, bet 
geriau su naujuoju demo
kratų kandidatu visuomenė 
susipažins tiktai laike rinki
mų kampanijos. Kiek re
publikonų kandidatas, gen. 
Eisenhoueris, yra plačiai 
žinomas kaipo karo vadas 
ii- paskui Atlanto Šalių Są
jungos karo pajėgų virši
ninkas, tiek gub. Adlai Ste- ^.^5 
venson yra naujokas plačia
jai publikai ir turės save 
išgarsinti prieš rinkimus.

UŽ II-

zinojo
vadai.

DEMOKRATŲ KANDIDATAS SVEIKINASI

Prieš grįždamas iš Chieagos i Springfield demokratų kan
didatas prezidento vietai, gub. Adlai E. Stevenson. atsi
sveikino su minia, kuri jam linki laimingos kelionės. Kan
didatas dar liks gubernatoriaus pareigose kuri laiką.

Kaip Eina ALT Vajus
Pasikalbėjime su žurna

listais gub. Stevenson porą 
Eisen- 
pasisa- 

Jis išvadino nepro
tingu ir suvedžiojančiu ge
nerolo pažadą, kad mokes-

gen.

spaudos atstovams, rodo, 
kad turime reikalą su dide
lės kultūros ii oiiginalinių ijonu fi0]erįu> Be to. jis pa- 
minčių žmogum,. Kadangi tarė'vengti'tokiu sakymų, 
tas žmogus pasirodė ir pui- kaj Eisenhoweris sa
kus administratorius, tai ie- k^ prancu2ų urutųj kad 
publikonų partija Stevenso- jš Jos nėra ko ,aukti nes
no asmenyje turės labai ,)rancuZų eSą agnosti- 
iiiTitS nriosa kuri vien SU i V J- • • -n i, . t'.dl ežį TCrnvviai. -v;
generolo Eisenhovveno po- jungįnįnkų vertinimas ne- 
puliarumu n gana plokščio-! pasitarnauja užsieniu poli- 
mis, . konvencionalinemis,tikai gubernatorius.
idėjomis nelengva u>‘ pjnkimų kampanija dar
jve2. „ , , . .neprasidėjo, ji prasidės tik

Priimdamas demokratų p0 Darbo Dienog Ret jau 
konvencijos jam pa»iu y tą dabar galima pasakyti, kad 
kandidatūrą gub. btevenson šiemet stebėsime labai Įdo- 
sakė, kad genau via nnkl_ mią, aukštame lygyje veda
mus pralaimėti, nekaip rinkiminę kovą. kuri ne
žmones suvedžioti arba ne

ciu
je

5 galima 
dvejų

umažinti bėgy- 
trejų metų 40 bi-

jau Surinkta $43,221
Amerikos Lietuvių Tary

ba skelbia, kad iki liepos 
mėnesio 1 dienos Lietuvos 
vadavimo reikalams jau su
rinkta 43,221 doleris. Dau
giausiai aukų sudėjo Illi
nois lietuviai ir ypač Chi
eagos lietuviškas 
tis.

Illinois valstijoj aukų su
rinkta $11,725.68. Vien 
Chicagoje aukų gauta $9,- 
637. Tame mieste daugiau
sia pasidarbavo Chieagos 
Lietuvių Taryba, kuri per 
Vasario šešioliktosios mi
nėjimą surinko aukų $6.589

iander, su $5 ir J. Žilis, Su- 
perior, irgi $5.

Indianos valstijoj aukų 
surinkta $1,304. Aukas su
dėjo E. Chicago-Gary kolo
nija—$1,280 ir Clinton— 
$24.

Floridos lietuviai dvejo
se kolonijose sudėjo aukų 
$810. Miami lietuviai su
dėjo $600 ir St. Fetersburg 
—$210.

kitos kolonijos: Hartford 
(500). New Britain ($440), 
Neu Haven ($330), Bridge- 
port ($325)*, Manchester 
($177) ir Ansonia ($150).

Kas Savaite

Marvland valstijoj Balti- 
morės lietuviai suaukavo 
$787; Nebraskos valstijoj 
Omahos kolonija aukavo 
$500; Kalifornijoj Los An-'nors 
gėlės kolonija a u k a v

O Boba Vis Savo!
Antanas Bimba 

mėnesio kaitrose ėmė ir iš
aiškino Lietuvos netolimą 
istoriją. Išaiškino, kaip pri- 
d e r a stalinobaimingam 
žmogui, kuris nuo “linijos” 
nenukrypsta nė per Pauke- 
rienės plauką. Jis rašo bol
ševikų propagandos 
“Laisvėje”:

“O vis tiek musų kryžiokai 
nepajėgia užmozoti istorijos, 

kasmet liepos mėnesį su- 
darbuojasi. Istorija yra

j gal kas pasimokys, kad sa- 
ne- 
ap-

linkui sukinėjasi Stalino il
gapirščiai vagišėliai.

>4

i:„.% 'vo mintvs sveikiau yra liepos .. . r . . .sioti galvoje, ypač jei

Franko Branginasi
Ispanijos dievobaimingas 

diktatorius Franko “duoda 
organe į žinoti,” kad pigiai jo nie

kas nenupirks. Iš Ameri
kos jis reikalauja “užtenka
mos” ekonominės ir milita- 
riškos pagalbos, kad jis ga
lėtų pasiruošti gintis, jei 
butų užpultas.

o šile
$400; Rhode Island valsti-Jokia:
joj Providence 
kavo $127.

kolonija au- ivyko
1940 m. liepos mėnesį 
laisvi, slapti, demokra-

Pennsylvanijos lietuviai 
eina ketvirtoj vietoj. Jie

didmie<- ?U(^J° aukų $3,594.82. At
skiros kolonijos pasirodė 
šitaip: Philadelphia ($2,- 
239.24», Pittsburgh ($1,- 
000,. Scranton ($196.98), 
Chester ($75), Easton 
($52), Brvn Mawr ($19.- 

Fraekville ($11,75).nfi IW j

tiški rinkimai Lietuvoje. Buvo 
išrinktas Liaudies Seimas.__ I

- - j- i “Liaudies Seimas, reikšdamas
KltOs \ aisti jos pasirodė Lietuvos liaudies valią ir troš- 

Šitaip: Maine — $123. ll; kimus, nutarė įkurti Lietuvoje
New Hampshire—$87.30; socialistinę santvarką ir įtrauk- 
District of Columbia—$75; ti Lietuvą į socialistinių tautų 
Oregon—$55; North Da- šeimą.
kotą—$35; Texas—$30;! “Toks Lietuvos žmonių žygis
Washington—$27; Monta- ponijai baisiai nepatiko. Tai
na—$20 ir Louisiana—$5. aišku- tai suprantama.

“Bet tokia buvo Lietuvos 
žmonių valia.“

“Laisvi, slapti, demokra
tiški rinkimai,” sako Anta
nas Maskvietis ir nerausta 
šelmis. O kam jam rausti, 
jei jis iš melo duoną valgo? 
“Žmonių valia” tam samdi
niui yra tas pats, kas ii- Sta
lino valia.

►4

Pirma Reforma

Prie tų aukų LRKSA pri
dėjo $572.37 ir SLA davė 
$500.

Palyginimui paminėsime, 
kad pernai per visus metus 
Amerikos Lietuvių Taryba 
gavo aukų $43,751.84. Šie
met tokia suma sukelta per 
pusę metų. Vajus tęsiamas.

I

Ispanija norėtų, kad ji 
butų visai sulyginta su ki
tais Amerikos sąjunginin
kais pagalbos gavimo at
žvilgiu ir kad Amerika ga
rantuotų jai duoti tuoj pat 
pagalbą tame atsitikime, jei 
Rusija ją užpultų.

Amerika delsia priimti 
(šitas Ispanijos diktatoriaus 
sąlygas ir derybos vilkina- 
si. Iš Ispanijos ateina spė
liojimų, kad Trumano ad
ministracija dėl rinkiminių 
metų delsia baigti derybas 
dėl karo bazių ir dėl davi
mo Ispanijai ekonominės ir 
kariškos pagalbos.

Jei tikrai dėl “rinkiminių 
metų’’ Amerika delsia, tai 
galima butų palinkėti, kad 
rinkiminiai metai čia butu

Penktoj vietoj eina 
ir paskui per žvejų prakal- lietuviai. Jie surinko $3,- 
bas Įvairiose Chieagos kolo-(037.55. Čia daugiausiai au- 
nijose sukėlė dar $2,527. kų sudėjo Clevelando dide- 

Kitos Illinois lietuvių ko- lė kolonija—$2,400; Akron 
P , —$301; Dayton—$120.05;

park._  Columbus—$101.50; Tole-
£476, Waukegan-$315.36, d°-S83 ir Cincinnati-

lonijos surinko aukų: 
ford $900: Melrose

., •• „u,,; R^L-;rrt,1'tiek ?al slen2sU klausytojus e. St. Louis—$200, Spring-lS32
!lk“ ld.y?L, ? apglušinti, kiek jiems išaiš- field—$101.64, Spring Val-
kampanija, pagal jo 
mą, yra gera proga blaiviai kraštą 
išsiaiškinti su balsuotojais njug
svarbiausius valstybės klau-_________________
simus. patiekti balsuoto- 
jams Įvairias pažiūras ięjEVENc0N 
tuos klausimus ir duoti STEVENSON* 
jiems pasirinkti. New Yorko valstijoj

Pirmame pasikalbėjime kia liberalų partija, 
su spaudos atstovais gu. rinkimuose sukelia 
Stevenson ir pradėjo tuos j 250.000 iki 500,000 
svarbiuosius valstybės klau- New Yorko valstijoj 
simus aiškinti. Tarpe tų yra maždaug lygiai

?aky- kinti skirtumus ir pnes visą 
stovinčius uždavi-

vei- 
kuri 
nuo 

balsų,
jėgos
pasi-

klausimų, pagal gubernato-j skirsčiusios, ten kai kada 
liaus nuomonę, pirmoj vie- laimi republikonai, kai ka- 
toj dabar yra užsienių poli- da demokratai, todėl ne
tiko? klausimas, arba Ame- gausi liberalų partija ten 
rikos saugumo reikalas. Tas turi nusveriamos reikšmės, 
klausimas pirmaus ir rinki- Dabartiniu laiku liberalų 
muose, nors paskyrus re-j partija, vadovaujama A. 
publikonų kandidatu gen.'Berle, D. Dubinskio ir kitų
EisenhowerĮ, to klausimo 
aštrumas žymiai sumažėjo.

D1PLOMATAI IR VLIK’., W<> diktatorius gene-
rolas Mahometas Naguib,1 Kasmeu 
pravedė pirmą reformą. Jis 
vienu plunksnos pabrauki- * Teroras Baltijoj ’ 
mu panaikino visus bajorų tolimos Australijos ga- 

Visi ”pasa ir vome paveiksluotą žumaia 
“Pix,’

Liepos 21-24 
Paryžiuje Įvyko 
mai i,—_n ui lutrcc uaij ▼ ▼ v

dienomis 
pasitari- 

I ko
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tuvos diplomatijos šefas
Ohio ministeris S. Lozoraitis,!^' titulą, pana.k.nt., -piK." kuriame platokai 

Lietuvos ministeris Londo- Galima abejoti, ar titulų aprašomi “birželio Įvykiai” 
ne B. K. Balutis, Dr. S. Bač-! panaikinimas bus didelė Lietuvoje, Latvijoje ir Esti- 
kis, einąs Lietuvos atstovo! permaina Egipto gyvenime, joje. Žurnale birželio 14einąs 
pareigas
VLIKo delegacija, kurią!iš buvusių “pašų” ir “bejų”.paskirti aprašymams ir pa- 
sudarė J. Norkaitis, Dr. P. i butų paimtos ir jų žemės, ‘ veikslams iš bolševikų tero- 
Karvelis, T. Šidiškis ir Dr.Įtai butų tikrai reforma, už ro
Ivinskis.

Pasitarimuose

Paryžiuje, ir! Jei po titulų panaikinimo d. laidoje keturi puslapiai

ley—$40. Geneva vienas Michigan valstijos lietu- 
aukotojas J. S. davė $20, viai suaukavo $2,937.50. 
Bensenville vienas aukoto- Kolonijomis aukų surinkta: 
jas, kun. J. Grigaitis, davė Detroit $2,407.50; Custer 
$20, Y. Raslavičius iš Lake farmeriai sudėjo $400; 
Forest $10 ir J. Grigolaity- Grand Rapids—$100; J.
tė iš Cicero $5. Černius iš Flint prisiuntė 

$20 ir Joseph Burauskas iš 
Dearborn $10.Sekančią vietą aukų at

žvilgiu užima Massachu-i —:—
setts valstijos lietuviai. Jie New Yorko valstijos ko- 
sudėjo aukų $5.074.59. Žy-jlonija eina septintoj vietoj, 
miausias aukas sudėjo Bos-i Ji sudėjo aukų per visą val- 
tono lietuviai—$2,171, pas-Jstiją $2,538.70. Pagal ko
kui seka Brocktono lietuvių lonijas aukų surinkta :New 

$1,435.-

pažangesnių žmonių, apsi
sprendė remti demokratų

Kitas klausimas, kuri daž-kandidatą, A. Stevensoną. 
nai girdėsime rinkimų kam-! Liberalai savo pasisaky 
panijoj, bus civilių teisių mą aiškina tuo, kad gen.
klausimas. Republikonų 
paitija savo platformoj tą 
klausimą taip užmozojo, 
kad daugelis republikonų 
tikisi neaiškiu ar neširdin
gu pasisakymu patraukti i 
savo pusę pietinių valstijų 
demokratus, kuriems civilės 
teisės yra lyg buliui raudo
na skara.

Eisenhoweris su savim pra
vestų Į kongresą daug at- 
galeiviškų ir izoliacinių kon- 
gresmonų ir senatorių, o to
dėl jis negalėtų valdyti pa
siremdamas liberališka ko
alicija ir turėtų arba rem 
tis konservatoriais, arba bu
tų suparaližuotas, kaip da
bartiniame kongrese yra

Gub. Stevenson civilių prezidentas Trumanas, nes 
teisių klausimu pasisakė ir {kongrese vyrauja konserva- 
pirmame pasikalbėjime su tyviška dauguma, 
žurnalistais. Jis sakė, kad Liberalai prieš 4 metus 
pirmon galvon valstijos tu-siūlė demokratams išstaty- 
ri pasirūpinti visiems pilie- ti kandidatu gen. Eisen- 
čiams garantuoti lygias po- howerį, bet dabar jie sako- 
litines progas ir teises. Jei
valstijos to nedaro, tada fe-

gyva kolonija, kuri surinko 
$1.250, Worcesterio koloni
ja—$1.068.31. Lawrence— 
$461.73, Noruood—$284, 
Cambridge—$281.12 ir pa
skui seka Westfield ($155.- 
76), Haverhill ($133), Gar- 
dner ($61.50), Athol ($46), 
Lovvell (41.50) ir vienas 
aukotojas iš Blackstone, 
Paul Mankus, prisiuntė $20.

Į Massachusetts kolonijų 
aukas Įeina aukos surinktos 
Vasario šešioliktosios ir
žvejų apsilankymo progo
mis. Tik Bostono ALT sky
rius, Brocktono kolonija ir 
dar gal viena kita kolonija 
žvejų atsilankymo proga 
surinktų aukų iki liepos 1 
d. nebuvo pasiuntusios i 
ALT centrą.

Trečioj vietoj eina Con-

si jo nenori, nes jis susibi
čiuliavo su visai neliberališ-

deralinė vyriausybė turi tą į kais elementais.

Yorko didmiestis 
40; Amsterdam — $500; 
Binghamron—$200; Great 
Neck — $100; Buffalo—-
$79; Blue Point—$68.30; 
Niagara Pails—$51; Sche- 
neetadv—<50; Syracuse— 
$28 irVhite Plains—$27.

buvo svar
styti VLIK’o ir Lietuvos di
plomatinės tarnybos bend
radarbiavimo reikalai. Su
sitarta priimti diplomatų 
pasiūlymą, kuriuo einant 
tasai bendradarbiavimas 
vyks tariantis VLIK’o pir
mininkui su Lietuvos diplo
matijos šefu.

Platesnės lietuvių konfe
rencijos klausimu sutarta, i 
kad tokia konferencija yra 
reikalinga. Ją bendrai su
šauks Lietuvos diplomatijos 
šefas ir VLIK’o pirminin
kas, susitarę dėl jos vietos, 
laiko, dalyvių ir darbotvar
kės.

Socialist Labor Party
Kandidatas Bostone

New Jersey valstijos lie
tuviai prisiuntė aukų $2,- 
084.47. Kolonijomis aukos 
sudėtos: Paterson—$836.- 
10; Elizabeth—$700; Lin- 
den—$229.37; Newark— 
$150; (liffside—$117 ir
Philipsburg—$52.

Wisconsin valstijos lie
tuviai sudėjo aukų $1,447.- 
26. šioje valstijoje geriau
siai pasidarbavo Racine ko
lonija, ji surinko $720; Ke-

šėlimo Baltijos kraštuo-
kurią Egipto valstiečiai dik- se-
tatoriui dėkotų. Šiurpus paveikslai iš ma-

Kol kas Egipto diktato-1 sinių skerdynių, kurias bol
idus, kaip ir Amerikos re- ševikai padarė bėgdami iš 
publikonai, kalba tiktai i Baltijos kraštų 1941 metais,
“prieš korupciją.” Ar jis kaip Proveniškiuose, Rai- 
nuo korupcijos eis prie pa- niuose ir kitose vietose, pri- 
grindinių reformų, parodys mena tolimos Australijos 
gal jau nebetolima ateitis*, “gyventojams Baltijos tautų 

M tragediją ir dabar ten esa-

Socialist Labor Party yra 
pastačiusi Stepheną Emery 
savo kandidatu Į Amerikos 
vice-prezidentus. Pereitą 
savaitę jisai buvo pakvies
tas Į Bostoną ir 4 dienas 
čia vedė kampaniją. Į pre
zidentus Socialist Labor 
Party turi nominavusi Eric 
Hass’ą, savo organo, “Wek- 
ly People,” redaktorių. 

POTVINIAI TURKIJOJ

neetieut valstijos lietuviai, nosha—$385; Milwaukee—
Jie sudėjo aukų $4,422.50. 
Kaip kasmet taip ir šiemet 
geriausiai pasirodė gyva 
jWaterbury kolonija. Ji su
rinko $2,500. Paskui seka

$273.26; Sheboygan—$49 
ir pavieniai aukotojai at
stovavo kitas kolonijas: V. 
Šaulys, Sturgeon Bay, su 
$10. Frank Shimkus, Rhine-

Dėl ilgų liūčių Turkijoj 
patvino Kizil Irmak upė. 
Iš Istambulo pranešama, 
kad prigėrė nemažiau kaip 
20 žmonių.

Laikas užsisakyti **Kelei* 
vio” kalendorių 1953 me
tams. Kaina 50 centų.

mą vergiją.
Australijos Lietuvių Ben

druomenės pirmininkas p. 
J. Vaičaitis mums prisiuntė 
lietuvių, latvių dr estų Aus
tralijoj išleistų anglų kal
boj raštų apie Baltijos žmo
nių tragediją po rusišku 
bolševikų jungu.

Nauja Šventoji?

Kai kada ir diktatoriai 
miršta lovoje. Toks liki
mas liepos 26 d. ištiko Ar
gentinos diktatoriaus Pero
no ambicingą žmoną Ievą, 
kuri politikoje buvo pradė
jusi daugiau reikšti, jiegu 
jos žvaigždėtas vyras.

Ievutės

Dienyno Generolas
Amerikos annijos teis

mas teisė vieną generolą,
Robert W. Grow, kuris bu
vo Amerikos karišku atsto
vu Maskvoje ir vedė savo 
privatišką dienyną. Jo die
nyną bolševikai pavogė ir 
paskelbė su savo “atitinka
mais” paaiškinimais ir su- 
falsifikavimais.

Bolševikams generolo die
nynas buvo puiki propa
ganda, nore vieno generolo 
dargi pačios gudriausios ar 
kvailiausios mintys nebūti
nai reiškia Amerikos vy
riausybės pažiūras.

Karo teismas generolą 
Grow nubaudė labai švel
niai. Jis už slaptų infor-j Ievutės laidotuvės virto 
macijų panaudojimą savo'politiniu fašistų kermošių, 
dienyne ir už nemokėjimą o Ievutės garbintojai, žino- 
savo dienyno saugoti gavo ma, “darbininkų vardu,” 
papeikimą ii šešiems mene-jau reikalauja, kad Ieva 
siams jam atimta teisė už- Peronienė butų paskelbta 
imti bet kokią vadovauja-!šventąja. Telegramos . tuo
mą vietą kariuomenėj. reikalu siunčiamos popie-

Teismas pabrėžė, kad ge- žiui. 
nerolo pažiūros yra jos as- Jeigu popiežius paklausys 
meninis dalykas. Kartu “bemarškinių” prašymo, tai 
teismas pabrėžė, kad bolše-turėsime naują šventąją, 
vikai paskelbė iš generolo prie kurios pabažlvvi žmo- 
dienyno sufalsifikuotas iš-j nės galės melstis, kaip bol- 
traukas. ševikai meldžiasi prie Leni-

Taip pasibaigė “pavogto
jo dienyno istorija.” Iš jos

no mauzolėjaus.
—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NEPEIKLA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Sophie Barčus 
Piknikas Pavyko

i Ėjo kalbos, kad sumanytoji' 
nauja klebonija atsieitų

$150,000. Tokią su- 
parapijonams 

Bu
tas

SekmadienĮ, l.epos 27 d., ma flmnkti 
oras buvo gražus. Tą d.e- bu‘tu nemažas da, kas 
ną įvyko Sophie Barčus to apskaičiuota, ka(, _ 
.uostas IHkmkas Liberty atsiei $200 kiekvienai 
Parke. Sophie Barčus yra 5pimvnaj K„nirai Q.jk„
plačiai pagarsėjusi radio
programų vedėja. Kaip ir 
kitais sykiais taip ir dabar 
jos parengimas šauniai

Žmonių buvo labai na^ taj jaj statosi naują sa.
iVais pinigais, nes kunigų 
pajamos didesnės, negu

vyko.
daug. Publika buvo labai 
marga': buvo jaunimo ir se
nimo, buvo senesniųjų ame
rikiečių, buvo ir naujaku
rių. Buvo gera muzikalė 
programa, buvo ir svarbių 
prakalbų. Kalbėtojų tarpe 
buvo Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis ir ALT pirmi
ninkas ir “Draugo” redak
torius L. Šimutis.
Naujas Kapočiaus 
Atsišaukimas I

Kanauninkas F. Kapo
čius, paminklinės bažnyčios 
statymo sumanytojas, iš
siuntinėjo naują atsišauki
mą. Prieš kiek laiko jis bu
vo išsiuntinėjęs žymesniems 
lietuviams savo sumanytos 
bažnyčios projektą su jos 
atvaizdu. Kanu prašė, kad 
projektus gavusieji atsiliep
tų ir pasisakytų už ar prieš 
statymą tokios bažnyčios. 
Sumanymas ir bažnyčios 
projektas privačiai ir spau
doje buvo kritikuojami. Bu
vo sakoma, kad bažnvčios

šeimynai. Kunigai sako, 
kad dabartiniais laikais tai 
nedidelė auka. Parapijo- 
nai sako, kad jei kunigai 
senąja klebonija nesitenki-

išvaizda :x.... i~mu, li .vęrji-

darbininkų. ,
Iš po Justino Pastogės

Susirinkę pas Justiną vėl 
turėjome įdomias ir svar-, 
bias diskusijas. Justino ra
portas buvo toks:

I —Šiuo sykiu marijonai 
buvo pakėlę klausimą apie1 

i tai, kodėl Rusija yra toks 
‘ubagynas. Marijonai tą
klausimą išaiškino šitaip:'------
“Rusija turi pakankamai iš-: kinti 
radėjų ir mokslininkų. Ta- K r 
čiau vien mokslas gyveni
mo nepagerino ir nepage
rins, nes praradęs tikėjimą, 
žmogus praranda kartu ir 
sveiką protą. Išstumdamas 
Aukščiausiąją Tiesą, žmo
gus išstumia ir savo paties 
laisvę ir gerovę, 
nėra laisvės.”
žinote, ir ką manote apie 
tokį marijonų išaiškinimą, 
kodėl Rusija yra ubagynas?

Be kitų išgirdome ir to
kias nuomones:

PLIENO PRAMONĖ VĖL DIRBA

Po 53 dienų streiko plieno liejyklos vėl pradeda dirbti, 
čia matome, kaip vienoje Carnegie-IIlinois kompanijos 
liejykloje paktiriama krosnis. Tos kompanijos didžiausia 
liejykla yra Homestead. Pa.

‘‘Mes keli lietuviai suėję i 
, kalbėjomės, kad reikėtų čia 
daugiau lietuvių, bet tur! 
1 ut niekas iš toliau mus 
miesto nežino ir nežinos,: 

,kad čia galima 
'kurti. Kad

8KAIJU RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lawrence Padangėje
Buvo Šauni Mų» Gegužinė šių žodžių autoriaus, drg. J. 

gerai įsi-Į Užpeieitą sekmadienį, lie- Vaskelionis, o piknike dir- 
nors vienas iš pos 27 d., įvyko musų ge- —-svečius pasitiko, priė- 

■kur gabesnis žmogus atvyk- gužinė, kurioje dalyvavo vaisino—V.Akstinas,
tų, mes jam visi padėtume skaitlingas būrys gražios šilčius, M. Stakionis, J. 
įsikurti, o po to praskintu publikos. Svečių turėjome Savulionis, Mrs. Jenkins, 
kelią ii kitiems. ‘iš visų apielinkių. Apart Mrs- Stakionienė, Mrs. Ste-

• "Dabar mus lietuviai gy- Laurence buvo iš Lowell, Ponavičienė, J. Pesliakas, 
vena bemaž kiekvienas Haverhill, Bradford, Na- Milutis, M. Dvareckas, 
nuosavam name po 5 kam- shua, Cambridge, Arling- J- Pečiulka (dykai padarė 
barius, su dviem ar trim ton, Boston ir k. Senai jau Plakatus *r kelrodžiui iška
uktais aplink žemės. Ran- tokis skaitlingas būrys Rapolas Mikolaitis ir
(laši ir ganėtinai pasiturin- vienminčių draugų tebuvo kiti- Las tik buvo pakvies- 
čių. Inakas Sekevičius ver- susiėję į vieną vietą, kur tas bent ką padėti nė vienas 
tas apie $300,000; mus ge- puikiausioj nuotaikoj’ pra- neatsisakė, rūpestingai ir 

, ras kaimynas, Armulacis, :eido smagiai laika. noriai padėjo. Todėl bend-
jmirė, paliko

‘ namus ir apsčiai žemes. j0 atsigerėti
'Jiedu manęs klausė, ar ne- sarvietės gamtiniu*Taizd’u: Uetuvi9 Socialdemokra- 
i žinau kas norėtų pas juos tarytum Lietuvoj, ošiančios 
at\ažiuoti, kad būt nors su pušys išdidžiai padangėse 

uom lietuviškai pasikalbę- kužda senas pasakas; it . , , .
ti n, sako, mes, kai mirsi-'aukso smėlis, kaip Dzūkijos slems dalyviams ir ypatin- 
me, tai visko nenorime pa- krašte, prašosi basa koja' 
ikti politikieriams.

* v iicioj TA. 1 III ulei VIS* clClO Smagiai I v-jv/. i Svilti
)aliko sūnų ir dukrą, Dalyviai niekaip negalė- spėkomis ir Įvykdyta
us ir apsčiai žemės. j0 atsigerėti Pesliaku va- t0 .*? sau.nus piknikas.

tų Sąjungos ir Lietuvių 
Darbininkų Draugijos var- 

širdingai dėkojam vi
siems

’ gai pikniko

nis malūnas, kurį Don Ki
chotas atakavo. Sumany
tojas, matyt, nesulaukė nei 
teigiamų, nei neigiamų at
sakymų, kad dabar išsiun
tinėjo naujus

.ki
taip.

darbininkams.
A. Jenkins.4 . ipėdsakus

i t “Apie save galiu pasakyt krištolas 
.tiek. Atvažiavau is Lietu- maudytis,

minti; tyras it 
vanduo vilioja 

„ , nardyti, plaukio-
, , , _ m., Šeduvos para- ti, laiveliu pasiirstyti, arba
dydavo su’ arabiškais tau-(pijos, Rozalimo valsčiaus,1

BROOKLYN, N. Y. 

Apie T. Vaitukaičio Mirtį
‘Keleivyje” liepos 16 d.

biškas dainas, arba pasiro- vos 1910turėjo
emi iu s tur. i-.n.vrF. uyuav„ »u — |P,JUs „ozanmo valsčiaus,'nOrs pabraidžioti; ežeras »e.e.v,,e ueirag in uAnuomet Vatikanas ir ka- tiska.S drabužiais, arba mo- esu 63 metų amžiaus, jokių žaliuojančiais kalnais ap- jau buvo pranešu apie Tai

raliai netoleravo jokių ki-teris pasirodydavo su sy-.g,mimų čia neturiu ir taipgi gaubtas> lyg gėlių vainiku mo Vaitukaičio mirtį.
viso gy- apipintas. Visi tik ir sako: Tarnas T. Vaitukaitis mi- 

, .. a ei p,asi: “Tai gražu, tai puiki vieta, rė birželio 28 d. po sunkios
aikjtų doras lietuvis, kad Ot, čia tokiam piknike ma- ligos. Jam buvo padalyta

galėtume kartu nors biski Jonu būti, nesinori nė namo sunki vidurių operacija, po

tokiam viskas ir liktų.
“Aš daug skaičiau

Inkviziciją, o 
turi NKVD.

tų tikėjimų, o dabar Rusijoj du ant veido, tai ir būdavo nežinau, kam liks 
Kremlius netoleruoja jokio naktimis suimami, uždaro- venimo triūsas. Jei 
tikėjimo ir jokios skirtingos mi į kalėjimus, kankinami,
pasaulėžiūros. Kaip dabar teisiami ir pagaliau sudegi- 

, Rusijoj tikintieji ir visi, ku-narni, arba pritaikomos 
Be tiesos rįe tik išrodo įtartini, gauna lengvesnės bausmės. Todėl 

Ką, draugai, nemokamą kelionę į Sibirą, Ispanija ir buvo ubagynas 
būklėstaip anuomet Ispanijoj ma

hometonai ir žydai, jei ne
sutikdavo apsikrikštyti, gau
davo nemokamą kelionę į 
Afriką. Tada, žinoma, at-

įr is savo ubagiško 
nei vėlesniais laikais nepa
jėgė išeiti. Tas pat karto
josi ir kitose katalikiškose 
tautose. Dabar matome,

—Ir carine Rusija turėjo sirasdavo žydų ir mahome- kad toks tikėjimo praktika- sigyvenę ir kitus

važiuoti. kurios jis dar sirgo keturias
Buvo pravesta trumpa pro- su puse savaites ir atsisky- 

. . . . . , tam; gramėlė. Kalbėjo drg. S. rė iš musų tarpo,
stos rastų keleivyje, ypač Michelsonas, drg. J. Stilso-Į Velionis buvo gimęs 1879
u.PIL-d\pukv’ kaip JUO? nas, drg. J. Januškis ir drg. metais Sllsuodžio kaime, 
Įkūrenote Vermonte; tai L. Garlauskaitė. .Pajevonio valsčiaus, Vilka-
atsiftvkite jų keletą ir į Al- Programėlė ir trumpos viskio apskrities. Amerikon 
liance. Ko gero, jie čia ap-'kalbos lietė -

išradėjų ir mokslininkų. Bekonų, kurie dėl visko apsi- vimas, koks buvo Viduri- 
to, carinė Rusija turėjo ir krikštydavo, bet slapta savo niais Amžiais, ir toks neti- 
tikėjimą. O ir tada Rusija seną tikėjimą praktikuoda- kėjimo praktikavimas, koks 
buvo ubagynas. Reiškia, v0 Tokie būdavo akylai‘yra Rusijoj,

nrasvmus rnarMonU aiškinimas neiš-j^kami. jej kas iš apsikrik-jat pasėkas.
i , ... . . . i •’ laiko kritikos. *tiiusiu nevalsrvdavo kiau-kad atsilieptu vienaip ar ki- T - biurokratu v J ‘ u i i •• t +•1 —iam caio oiuioKiatų jienos, arba negerdavo vy- Rusijos pas Justiną.

no, arba sudainuodavo ara Laisvamanis.

duoda tokias

—Taip, caro biurokratų 
tikėjimas neišgelbėjo juos 

Parapijos Pikniku Nerengia nuo sveiko proto praradi-

Tuo ir baigėsi musų dis-

atvykti, 
dėsim 
Tai bus 
šta 
ras,

r .. vieną klausi- jis atvyko 1900 metais ir
pažadins mą kaip pasiruošti prie visą laiką gyveno Brookly-

mes,. seniai, pa- LSS suvažiavimo, kuris ne, dirbo visą laiką siuvi-
j^m visiem įsikurti. Įvyks rugpiučio (August) mo industrijoj. Velionis

n viskas. Su auk- 30 jr 31 dienomis South buvo gero budo žmogus, ge-
k“ 5? Bostone, Strand Hali patai- ras Lietuvos ir Amerikos 08 W. Gaskill St., Al-inose. Buvo

o

mo.
Chieagos lietuvių parapi- —Marijonai čia gal šoks' 

jų veikėjai dabar turi savo- jr sakys, kad carinės Rusi-' 
tiškas vakacijas, kurios, jos tikėjimas buvo kreivas.!
matyt, tęsis neribotą laiką. Tai imkime Vidurinių Am-' 
Kai parapijos nustojo reng- žiu Vakarų Europą, kada: 
ti piknikus, tai nuo jų pečių teri klestėjo Romos katali-! 
nusirito pusėtina našta. Lybė. Ar tada ten klėstė-' 
Klebonai kol kas dar ne- j0 laisvė, gerovė ir tarptau- 
prasimanė rengti piknikus tinis sugyvenimas katali- 
pasauliečių parkuose, kur kiškų tautų tarpe? Nieko 
galėtu nesiskaityti su kardi- panašaus tada ten nebuvo, 
nolo įvesta prohibicija. Ka-, £ja Įsikišo Justinas ir da- 
dangi blaivus piknikai ne-,]yką ėmė aiškinti šitaip: 
pelningi, tai klebonai tokių' —jųS? draugai, savo pa- 
nenori. Pelnas pas juos stabomis parodėte, kad da- 
pirmoje vietoje. įlykk pusėtinai suprantate.

Vytauto Parkas, kur se- jųS matote, kad marijonai 
niau būdavo parapijiniai savo aiškinimais pasuko į 
piknikai, dabar išnuomuo- šunkelius. Aš čia nurody- 
jamas kompanijoms, kurios £ju kad Kremliaus ponai

Del Krizės Tekstilėje

savo darbininkams 
blaivius piknikus.

ras
pose. Buvo tariamasi, kad patriotas, buvo draugų ir 
šiais metais suvažiavime pažįstamų gerbiamas už sa- 

Prie šio laiško komentarų gausiau pasirodytų visos vo ramų būdą ir gerą širdį, 
neįeik, nes čia parodyta ne, musų apielinkės lietuviškos Velionis Tarnas paliko 
vien gero žmogaus maloni]kolonijos kaip Lawience, dideiiame liūdesyje žmoną 
nuotaika, bet taip jau tikra Haverhill, Lowell ir kitos, žariją sūnų Alfonsą 

Reikia manyti, kad LSS su-. Fordham Universiteto pra
važiavimas šiemet dukterį Aldoną Že-
sutrauks nemažą buri vien
minčių.

Musų darbščios draugės 
S. Paplauskienė iš Bradfor- 
do ir Julė Vinciunienė iš

liance, Ohio.’

lietuviška širdis.
A. Jenkins.

. NEWTON FALLS, OHIO

Mirė Vincas Savickas

maitienę, tris anukus ir bro
lį Praną Brooklyne. kaipgi 
paliko marti Helen, buvusi 
Stankevičiūtė, ir žentas 
Vincas Žemaitis, Philco

... . kompanijos pareigūnas, 
mo tiketukus, buvo išleista Tebunie Tamui ]engva

stiprio-iį|sabs Ąmer,kos žemelėj.
suris ir di-i _ .__

delis karvojus — pyragas. į
Butelį laimėjo lawrencietis! 
drg. V. Akstinas, sūrį lo- Daktaras Algirdas F. 
wellietis drg. J. Mgalopas j White, iš Philmont, N. Y., 
ir pyragą lawrencietis drg. i sūnūs žinomų brooklyniškių 
V. Vareika. Dėlto pasida-;Marės ir Prano Vaitukai- 
rė drg. Stilsonui viskas ne-,čių, šiemet jau trečią kar
dišku, kam laimėjo pikniko tą iš eilės gavo New Yorko 
artimiausios ap i e 1 i n k ė s valstijos stipendiją savo 
draugai viską, o bostoniš- mokslo žinioms pagilinti, 
kiai nieko? Bet Lawrence Daktaras paskirtas dirbti ir 
tautinės bažnyčios vargoni- specializuotis širdies ligų 

i ninkas ir muzikos mokytojas. tyrinėjime Post Graduate 
J,Mike Pauliukaitis viską jam ligoninėj New Yorko mies- 

išaiškino ir kaip ant delno,te per visą liepos mėnesi, 
priparodė, kad kitaip ir ne- Daktaras su šeima vasa- 
galėjo būti. ros sezone gyvena Point

Pikniko suruošime dau- Lookout, N. Y. 
giausiai pasidarbavo, apart Koretp.

kitokių darbų. Už 4 mylių 
randasi Sibreng didžiausias 

išk?^obu- ^brikas visam pasauly, kur 
ati l*ek£tes dirba. L z 18 my

lių Akronas, kuriame ran
dasi didžiausia gumos dirb
tuvė visam pasauly. Už 60 
mylių didmiestis Clevelan- 
das, kuriame yra įvairiau
sių darbų ir čia randasi jau 
didelė lietuvių kolonija.

“Pas mus namai nėra 
brangus, o sklypą žemės 
galima visai pigiai įsigyti 
ir pats namą pasistatyti. 
Čia jokių suvaržymų nėra, 
ypač šiaurinėj miesto daly 
nėra jokių re-trikcijų. Jei 
kas norėtų atvažiuoti, tai 
gali man parašyti ir pas 
mane apsigyventi—vietos 
yra pakankamai.

Laiškas iš Alliance, Ohio

Gavau įdomų laišką, ku 
vra visuomeni

;odėl čia ištisai ir 
duodu visuomenei.
“Gerbiamas Jenkins:

“Skaičiau ‘Keleivyje’ tam
stos aprašymą apie krizę 
tekstilės pramonėj, ypač 
apie La\vrence’o darbinin
kų bėdas. Iš to jau aišku, 
kad dauguma darbininkų 
bus priversti apleisti tą 
miestelį, ieškotis darbo ir 
apsigyventi kur kitur. Kad 
važiuoti kitur, tai pirmu
čiausiai reikia vietos kur

A !ns

rengia Rusijoj atgaivino Vidurinių 
Amžių santvarką. Pagrin
dinis skirtumas tas, kad 
anuomet svarbiausiu daly
ku buvo Romos katalikybė, 

Bridgeporto parapijonų o dabar Rusijoj bolševikiš- 
tarpe nesigirdi kalbų apie ka bedievybė. Anuomet 
naujos klebonijos statybą. Vatikanas opozicijai nai

Nekalba Apie 
Klebonijos Statybą

apsistoti, o 
damas kaip 
neatsieksi ir 
gai sunkiai

šiaip klaidžio- 
po girią nieko 
tik bereikalin- 
uždirbtus cen-

Liepos 15 d. 
cas Savickas, 
metų amžiaus.
Lietuvos paėjo iš 
kaimo, Gruzdžių valsčiaus 
Palaidotas Lakeside kapi
nėse, Youngstovvn, Ohio.

Velionis paliko didelia
me nubudime moterį, vieną 
sūnų, dvi dukteris ir penkis 
anukus.

Ilsėkis ramiai, Vincai, 
Amerikos žemelėj.

“Keleivio” Skaitytojas.

čia mii ė V in-ęamj)i.į(.|se pjatjno laimėji 
sulaukęs o7

Velionis iš dovanoms bonka 
Taurakių|si„s> lietuvižkas

Gavo Trečią Stipendiją

AUSTRALIJAI GRASIA 
STREIKAS

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dql., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštj galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą" gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva.“ 7722 George 
St., Vilk Lasalle, Montreal, P. Canada.

tus išbarstysi.
“Mes manome, kad pas

mus, Alliance, Ohio, yra 
gera proga lietuviams apsi
gyventi ir iš naujo įsikurti. 
Čia seniau buvo didelė ir 
graži lietuvių kolonija, bet 
laikui bėgant dauguma iš
mirė, naujų neatvyko, tai 
dabar liko apie 21 šeima ir 
keletas pavienių. Visi tu
rim nuosavus namus, gra
žius daržus, puikias maši
nas, gyvenam labai gerai. 
O darbų pas mus niekad 
nestoka, tik norėk dirbti; 
uždarbiai irgi nemenki.

“Aš manau, kad tamstos 
žinote daug dipukų ir šiaip 
suamerikonėjusių lietuvių, 
kurie norėtų pastoviai ap
sigyventi, tai čia yra vietos 
ir gera proga lengvai pra
mokti ką nors naujo. Aš 
esu iš Lietuvos amatinin
kas, kalvis, visą laiką dir
bu masinšapėse. Taipgi 
turiu ‘work room,’ kuriame 
dirbinėju teleskopus įr ki
tokius astronomijos dalykė
lius. Turiu visokiausių įran
kių ir materiolo dirbiniams, 
daug knygų ir geros litera
tūros tuo klausimu, taigi,

Australijios darbdaviai 
padavė atatinkamoms įstai
goms reikalavimą, kad 
jiems butų leista numušti 
darbininkų algas 21-nu 
nuošimčiu. Darbininkai to
dėl paskelbė, kad 2,000,000 
organizuotų darbininkų 
tuojau pradės streiką, jeigu 
tas darbdavių reikalavimas 
bus užgirtas.

“Alliance gyventojų turi
apie 30,000; daugiausiai geram vyrui proga daug ko 
yra mašinšapių ir apsčiai pramokti.

IŠTRĖMĖ MOTERJ IŠ 
MASSACHUSETTS

Bostono teisėjas Adlo\v 
ištrėmė penkiems metams 
iš Massachusetts valstijos 
Laurą Chambers, pas kuriai 
buvo atrasta svaiginančių 
vaistų.

ATSIDARĖ LIETUVIŠKAS NAMAS
Prie Juros—Atlantic City, N. J.

Prie pat juros maudynių gražus kambariai su visais pato
gumais—virtuvė, elektra, Frigedaire šaldytuvai. Kama 
asmeniui $2.00 ir $2.50 per naktį. Prašom atvažiuoti sma
giai vakacijas praleisti. (32)

VIOLET’S
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Phone: Atlantic City 5-2338
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Liks Tik Penki Karaliai...
Egipte nuvirto nuo sosto hometonų kraštai,” gyvena 

karalius Farukas. Nuvirto neramius feodalizmo galo 
nieko nenustebino. Egip- laikus. Feodalinė tvarka

to gyventojai padžiugavo, ten pradeda byrėti, bet 
pats Farukas sėdo i laivą nauja tvarka dar nėra gi- 
ir išvažiavo kur tai į Eu- muši. Pereinamasis laikas 
ropą ar į Ameriką naudotis yra pilnas neramumų, per- 
savo riebiais bankų indė-'versmų, fanatizmo, viduji-
liais, neuždirbtomis “šutau-'niu kovų ir smurto.

nuo Vėla gulsi, 
unkšti kelsi, 
barabuoną 
dručia beisi .

—Alou, Maike. Aš 
pat ryto tavęs ieškau.

—Ar yra koks reikalas?
—Nu, teisybę pasakius, 

didelio reikalo nėra, ale 
norėjau pamatyt, ar tavęs dainušką padainavo, tai aš 
dar neišvežė. Matai, perei
tą naktį sapnavau, kad Tru
manas jau pašaukė tave i 
yaiską.

—Kol kas dar aš čia.
—Aš, Maike, girdėjau

ti nuo kunigų perdaug di
delės įtakos. Turkijos Ke
rnai, įvedęs savo diktatūrą, 
padarė negirdėtą mahome
tonų šalyse dalyką, jis at
skyrė bažnyčią nuo valsty
bės ir tuo pastūmėjo Turki
jos gyvenimą visai nauja 

(kryptimi. Jei tą pat pada
lytų Egiptas, Sirija ir kitos 
mahometonų šalys, ir jų 
progresas butų greitesnis. 
Bet ar išdrįs tą daryti?

Žemės klausimas, kunigi
jos įtakos pašalinimas, pra
monės kūrimas ir techniška 
pažanga, toks yra “atsiliku- 
siųjų” šalių kelias į pažan
gą. Kol kas Egipto dikta
torius Naguib žada tik vie
ną reformą daryti—paša
linti kyšininkus iš įtakingų
jų vietų. Jei jis pasiten
kins šita “reforma,” tai, 
vienus kyšininkus pašali
nęs, jis priveis kitų ir jo 
diktatūra irgi uždus tame 
pačiame skurdo mėšlyne,1 
kuriame nuskendo ir Faru
ko sostas. —G. Ž-s.
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NAUJIEJI VALDOVAI

Egiptą paėmė vaidyti generolai, kairėj matosi gen. Ma
hometas Naguib. kuris yra diktatorius. Kiti du generolai 
“iš jaunesniųjų karininkų" yra jo padėjėjai. Tuo tarpu 
Egipto nuverstas nuo sosto karalius Farukas plaukia 
pasaulį ieškoti prieglaudos.

pomis” ir kitokiais gyveni-1 Feodalizmo tvarka reiš- 
mo malonumais. Iš to Fa- kia, kad žemė priklauso ne
rūko šešiolikos metų “vieš- daugeliui galingų ponų, kū- 
patavimo” paliko tik vienas rie turi ir kultūrą, ir moks- 
įdomus posakis, pasakytas! lą, ir visus gyvenimo malo- 
paties Faruko lupomis blai- numus, o milionai prasčio- 
viu momentu, kada kara- kų. žemės dirbėjų, skursta 
liaus smegenys nebuvo už- iš ponų nuomojamoj žemėj 
temdyti nei alkoholio nei ir nemato geresnės dienos, 
didybės garais. Jis pasakėKaimų gyventojų pertek- 

I “Greit pasaulyje liks tik liūs spiečiasi miestuose, ku- 
penki karaliai, vienas—An- riuose šalia puošnių preky- 
glijoj ir ketini kiti kortų bos centrų ir puikių palo- 
kaladėje.” įcių klesti utėlėti ubagynai.

Jei liks tik penki, tai iš Miestuose pramonė dar tik 
tų penkių keturi tikrai nie-[kuriasi. Gyvenimui “toną” 
kam nepakenks, nes ką gali užduoda ponija ir dvasi- 
padaryti žmogui karalius iš ninkai. šalia ponijos ir 
kortų kaladės? Ypač žmo-'kunigijos vis dažniau kelia 
gui, kuris nemėgsta korto-1 galvas ir karininkija, ku-i 
mis lošti? Lošikui gal ir rios rankose yra ginkluotos! 
tie kortų karaliai gali būti pajėgos. Šviesuomenės tuo-iDARBAS 
pavojingi, bet mes čia kai- se kraštuose nėra daug, be- 
bame ne apie lošikus, bet'raščių galybės. Mokslo jau- 
apie paprastus žmones, ku- nuomenė universitetuose 
rie “ant kortos nestato.” !jaučia esamos tvarkos ne-i 

Buvo laikai, kada žmo-i geroves ir visur veržiasi j 
nės daug ko tikėjosi iš ka-1 politiką visokiuose kraštuti- 

' raliu nuvertimo. Kada bu-'niuose judėjimuose prieš 
esamą tvarką.

Visi mahometonų kraštai,į 
dide.-niame ar mažesniame! 
laipsnyje, turi vieną bendrą' 
priešą—“svetimuosius im-i»wu*inK?tuc Ifoi Vnv fio <

—Maike, kaip tik jis šitąašį vau jaunas, man buvo įsmy- 
įr duj į! į galvą vienas puikus 

dumsiu kokio tai vokiečių maišti
ninko pranašavimas. Jis

tik strakt iš ratų 
krumus. Sakau, 
Amerikon. Ale ruskio zem-
skiai sugavo krūmuose ir Įsakė: Kada su paskutinio 
pristatė i novobrancų plei- kunigo žarnomis pakarsime perialistus 
Šo E„vn VnlIFaskutmį karalių, tada tik-Į svetimieji

Kai kur tie
Sunkiausia buvo, kollF^tim Karalių, iaaa UK-jsveumieji yra prancūzai, 

ruskai Matai rai gyvensime puikiai. Įkaip Moroke, Tunise; kitur
Kad pakajaus Kūrėjoj grei- ruskiai savo rotnąji koman- Šiandien tiek jau karalių tai \ ra anglai, kaip Egipte, 

r ----- - 1 visokia nuvirto. kad ir suskaityti jų;Persijoj. Kitur jokio sve-

są.
per radiją kažin kas bajino,1 išmokau

tais nebus, ba čainiai trau
kia vis daugiau vaisko ir 
riktuojasi ant didelės vai-

dvrą vadina vase visoKiaj“ -------- •*;- .
bioeavodija. o utėles vadina i nebegalima. bet gyvenimas limo

eina savo Keliu irvoši. Man sunku buvo vie
nos. Taigi.gali būt, kad ir ną nuo kito atskirti.
tau teks- eiti.

—Gali būt visko, tėve.
—Visa tai yra sena pra

eitis, tėve. ir labai nuobo-
—Bus prastai, Maike, jei-|čį. Kodėl negalėtume pa- 

gu gausi paviestką jovytis i įkalbėti naujesnėmis temo- 
ant sbornojo punkto.

—Aš nesuprantu, ką tė
vas kalbi. Kalbėk lietuviš
kai.

• o mis.
—Jes. Maike. galim iri 

.apie naujus trobelius pasi- 
' ginčyti. Vot. Amerikoj lie-

—Kai pašauks, tai supra- prapuolė, ir niekas ne-

imperializmo nėra, 
keliu ir kiekvie-! bet gyvenimas visvien yra 

na nusiritusi karaliaus gal-:skurdus,
va

kada į karaliaus sostą atsi
sėda diktatorius. Kada ca
ro Mikės vietoj atsisėdo 
batsiuvio vaikas Stalinas, 

i gyvenimas nepasidarė nei 
geresnis nei malonesnis, 
nors butą vilčių, nors sva-

tamsus ir pusba- 
nebutinai reiškia pažan-J dis. Kai kur “svetimus im- 
Ypač tai nėra pažanga,; perialistus” dirbtinai išgal- 

vojama, kad vietos ponai 
turėtu prieš

I

si. 0 gal bėgsi' rimeldžia. kad Dievas pa-
—0 kur ir ko aš turėčiau 'aistvtu laukus.

bėgti?
—Teisybė, Maike,

. —Jeigu maldomis butų
bėgti galima lietų išprašyti, tėve,

nėra kur. Kai Lietuvoje į tai kunigai senai jau mels- 
ruskis pašaukdavo į vaiską. CUS1- juję jjerns svarbu pa
tai jauni vyrai bėgdavo Į rodrti maldos galvbę. Bet 
Ameriką. Ale kur žmogusjįe tvli ausis Suglaudę, nes 
galėtum bėgti iš Amerikos?! žino. kad maldos nieko ne
Bėgti į Meksiką ar Kanadą 
negalėsi, ba Trumanas ne
duos pasporto; o jeigu bėg
si be pasporto, tai neleis 
per gronyčią.

—Aš, tėve, ir neketinu Į j-iams
bėgti. Jeigu pašauks, ture-i Dievo lietaus 
siu eiti.

—Matai, koks tu krab- 
ras. Aš. vaike, irgi ne iš 
zuikių giminės, ale vistiek 
norėjau bėgti, kaip reikėjo 
eiti maskoliui služyt. Atsi
menu, kaip mano dėdė vežė 
mane į sbornąjį punktą.
Tai yra toks pleisas, Mai
ke. kur paimti į vaiską no- 
vobrancai susirenka. Jis ve
žė mane į Raseinių miestą.
Visu keliu abudu tylėjom,

gelbės.
—O kodėl Lietuvoj pa

gelbėdavo. Atsimenu, kaip 
tik užeidavo sausra, kuni
gai tuoj liepdavo gaspado- 

suvažiuoti ir prašyti

Nauji Leidiniai
Kulturos ir Visuo- I

menes Muksiu žurnalas, lei
džia Lietuvių Darbininkų 
Draugija. Nr. 2 (14) 1952
metų, kaina 25 centai, gau- smuikų 
namas 636 E. Broadvvay. So. rius 
Boston 27, Mass.
Naujausiame “Darbo” nu

meryje įdėta eilė labai įdo
mių straipsnių įvairiais 
Klausimais. Vedamuoju ei
na V. Rimanto straipsnis 
“Dėmesio Kryžkelėje Sto- 
intiems,” kuriame autorius

Senatvė ir Darbas
Garsiausia?ias pas a u 1 y j e Tada jis kreipėsi pas 140 

meisteris Stradiva- didžiausių Amerikos pra- 
geriausius savo smui- monės įmonių direktorius 

prašydamas duoti jam pa
čių geriausių darbininkų 
sąrašus, t. y., pačių išmin
tingiausių, mikliausių, darb
ščiausių ir tt. Gavęs tokius 
sąrašus prof. Farlandas iš
aiškino sąrašuose nurodytų 

s darbininkų amžių ir išvedė 
buvo vidurinį skaitmenį: 50 me- 

ge-įtų,
Prof. Farlandas savo

kus padirbo turėdamas apie 
70 metų. Šiuo pavyzdžiu 
noriu atkreipti skaitytojų 
dėmesį į neteisingai susida
riusią nuomonę, kad žmo
nės sulaukę žilos senatvės 
yra nepajėgus kurti ir dirb
ti.

Amerikoje seniaukalba apie bolševikų suve- . . .
džiotus žmones, kurie dar tvl.rtinama».kad žmogų 
pajėgia galvoti ir stebėda- nai dirba ii kūryboje y i a.
mi bolševikų “pasiekimus'’ pajėgiausias tiktai 35-40. moksliniuose tyrinėjimuose 
laukia progos nuo bolševiz- metų laikotaipyje. prieina išvados, kad pir-

Dabar gi manoma, kad mos klasės darbininkais ne-IIIU A ntnvuicnUVVI iMC

ką nukreipti 
žmonių nepasitenkinimą ir, 
besipiktindami prieš sveti
muosius, užmirštų savuo
sius parazitus ir išnaudoto
jus. Taip šiomis dienomis . ....
Irane putojantis nacionaliz- diskam judėjimui.

H .

ko, kad dabar kai kur bol- žmogaus gy venimas ir jo i galima laikyti 30-35 metų 
ševikams pradeda “padai kūryba prasideda nuo 50, žmones, o tiktai pradedant 
svilti,” nes kai kurios vals- net?1 nuo 60 mety amžiaus, nuo 45-50 metu 

itybės, saugumo sumetimais,
1 imasi prieš bolševikus ap- J1?. .
'saugos priemonių. Todėl neJ°- randas.‘. maksimalinej 
komunistų eilės pradeda re- evoliucijos stadijoje- 
tėti. Bet tokie bėgantieji ^.aiP d\ asinėje, įntelektua- 
nuo skęstančio laivo žmo,illnžJe- ta'l> ir moralinėje.

amžiaus.
Nuo 70 metų žmogus, jeigu Pavyzdžiui Fordo fabrikuo- 

truputį fiziniai ir susilp-jse iš 1,000 pirmos rūšies 
darbininkų dauguma yra 
apie 70 metų amžiaus.

Geriausias pasaulyje mu
zikas dirigentas italas Tos-

nės nėra įdomus darbinin- Kokiu budu amerikonai canini turi 81 metus..   . I Z r • _ • a __ 3__ o i m i *• i • ••Įdomus priėjo prie tokių išvadų? 1 Tegul šie daviniai nebusjota. noi's laukta naujos urane puiojanus naciuintuz,- . - - • i“laisvės gadynes.” Piaėjoimas staiga pradėjo sukauti!*™ he žmones, kurie paje-l Mat paskutiniu karo me- 
' tės galo ir prieš amerikiečius, kuriejf“. ’falvot‘ ,!r’ stebėdami-ro metu -Jungtinėse Vaisty

’■----1------------------- --------— ------- i hocn hnvn lunpiumuc zlirlrv

Žinoma, va
žiuodavo ne tuščiom, 
veždavo sūrių, sviesto, kiau
šiniu, o kai kas ir vei’ši nu- 
tempdavo. Sudėdavo viską 
Dievui ant garbės ir mels
davosi.

—Bet ar lietus lydavo, 
kai kunigėlis valgydavo 
tuos surius?

—Jau tu, Maike, čia pra
dedi bedieviškai.

—Pasirodo, tėve, kad sū
riais ir maldomis lietaus

ale kaip jau pasirodė Ra-, negalima pagaminti, 
šeinių miestas, tai mano dė-j __o ar tu žinai geresnį
dė žemaitiškai uždainavo

Veiziek, vake. 
salduots busi.
Ti kitap 
negu namusi.
Maža iesti. 
vo daug biegti; 
kuoją kelti, 
dainą riekti.
Vo liub šito 
neklausysi, 
kasdien turmą 
tu matysi.

spasabą?
—Žinau, tėve. Mokslas 

surado, kad lietų galima 
I agaminti apsėjant debesis 
sausuoju ledu, arba lei
džiant iš apačios tam tikrų 

įchemikalų durnus į debesis. 
Dveji metai atgal lietus bu
vo tokiu budu gaminamas 
Nevv Yorko valstijoj, o da
bar tą patį manoma daryti 
ir Massachusetts valstijoj.

[ —Perdaug savo mokslu

35 metai nuo Mikės galo 
Mikės soste sėdi toks pasiu
tęs karalius, toks žiaurus 
despotas, kad žmonės dū
sauja Mikės laikų ir senie
ji iš Rusijos pavaldinių pri- 

i rimena tą karunavotą men
kystę, kaipo visai paken
čiamą padarą. Mat, viskas 
priklauso nuo to, kas pa
keičia karalių.

Egipte karalių Faruką 
pakeitė diktatorius Maho
metas Naguib. Jis yra ge- 

yu_ j aerolas, atsisakęs nuo mar
šalo titulo; karo didvyris, 
pasipiktinęs kyšininkavi
mais ir karališko dvaro iš
tvirkavimais; jaunų leite
nantų patikėtinis, kurs sa
kosi negalėjęs pakęsti, kad 
dvaro vagys armijai štate 
ginklus, kurie nešaudo, sta
to granatas, kurios nesprog
sta, stato supuvusį maistą, 
bet kainas ima, kaip už pir
mos rūšies prekes.

O ką darys tas naujas ne 
karunavotas karalius? Tai
gi, nuo to ir pareis, ar Egip
to’ žmonės gaus kokią pa 
žangą iš prasiuliavojusio 
Faruko nuvertimo

Egiptas, kaip ir kiti ”ma-

nesigirk, Maike. Aš eisiu 
pas zakristijoną pasiklaust, 
kaip geriau lietų padaryti: 
maldomis, ar moksliškais

P»
nei ten ką išnaudoja nei 
siekia išnaudoti.

Feodalinė tvarka maho
metonų r raštuose griūva 
dėl tos tvarkos vidujinių 
negerovių, dėl neišpasakyto 
masių skirdo ir dėl žmonių 
augančio nepasitenkinimo 
savo skurdžia buitimi. Į tos 
tvarkos gruvimą daro įta
kos ir "Vakarų idėjos,” o 
kai kuriuos žmones vilioja 
ir bolševikiška propagan
da, kuri piešia Rusiją, kai- 
30 “pažadėtąją žemę” vi
siems išnaudojamiems ir 
skriaudžiamiems.

Svarbiausia visų maho
metonų kraštų problema 
yra žemė- klausimas. Žemė 
ten prikb. :so negausiai sau
jelei didz onių. Kas juos 
nusavins ir atiduos žemę 
valstiečiai <? Kita proble
ma yra apvalyti gyvenimą 
nuo kunigijos įtakos. “Tik
rojo Dievo ir jo pranašo 
Mahomev " kunigai turi di
desnės Į-akos į kasdieninį 
žmonių gyvenimą, kaip ki
tų bažnyčių kunigai. Tie 
kunigai laikosi visomis ke
turiomis savo įtakos ir nuo 
jos neats akys, jei nebus 
priversti. 0 kol fanatiški 
ir prietaringi kunigai vieš
patauja. 1 visokios griež
tesnės ref< rmos yra sunkiai 
pravedamos. Viena maho-

bolševizmo žiaurius pasie 
kimus ir lygindami juos su 
skambiais pažadais, su
pranta reikalą ieškoti nau
jų kelių į darbo žmonių lai
svę ir gerbūvį.

J. V. Sfilsonas tęsia Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
trumpą istoriją ir šiame
‘Darbo’ kalbanumeryje
apie “trečiąjį periodą,” ku-įJ°’ Kari z 
’ politika ir privedė prie*v® dirbano
bolševikų eilių suskilimo. 
Skaitant tą straipsnį minti- 

imis nusikeliame į 1930-32 
metų audringus metus, ka
da ir lietuvių tarpe ėjo di
delis subruzdimas ir aiški
nimasis dėl “tėvo ir moky
tojo” įsakyto kelio ir jo 
pranašavimų.

bėse buvo jaučiamas dide
lis darbo rankų trukumas. 
Noroms nenoroms prisiėjo 
elgtis priešingai įsigalėju- 

jsiai nuomonei ir priimti 
darban žmones “iš archy
vo,” t. y., nuo 60 iki 70 me- 

įtų amžiaus.
Koks buvo darbdavių 

nustebimas, kada paaiškė- 
kad žmonės “iš archy- 

geriau, atydžiau 
ir našiau už jaunuosius.

Išdavos buvo tokios, kad 
Amerikos mokslininkai at
kreipė ypatingą dėmesį į 
senių darbo kūrybingumą, 
našumą ir sugebėjimą.

Firmas šį reikalą pradė-

išmislais. Ir jeigu pasiro
dys, kad tu man meluoji,'metonų šalis, Turkija, pa-!myn
1 * • 1 — —— J Z 1. ' _tai gausi velnių. rodė, kai; galima atsikraty- ponavičių.

Iš kitų straipsnių žymėti
na V. Biržiškos “Kaip Prieš 
100 Metų Žemaitis Griške
vičius Kaune Lėktuvu Skli
do.” Pasiremiant tuo straip
sniu galima įrodyti, kad ne 
rusai ir ne amerikiečiai, bet 
žemaičiai pirmieji oru 
skraidė!

K. Butautas rašo apie 
vertinimą esamos padėties, 
K. Barėnas vertina K. Bo
rutos Amerikoje išleistą 
knygą “Baltaragio Malū
nas,” M. Gudelis rašo apie 
Prancūzijos komunistus ir 
Kremlių, Andrius Mironas 
apie muzikalųjį chorą “Pir- 

ir jo vadovą

jo tyrinėti žinomas sociolo-. , ... Vi i t- i. • - 'valstijosgas Fai landas. Jis tyrinę-' J 
damas nelaimingus atsitiki
mus siūlų* ir audimo fabri
kuose priėjo išvadų, kad 60 
metų amžiaus darbinin
kams nelaimių 50G tenka 
mažiau negu 35 pietų am
žiaus darbininkams.

Toliau Farlandas apskai
čiuoja, kad New Yorko, 
Chicagos ir Detroito tak
si šoferiams nuo 50 iki 
60 metų amžiaus tenka 
daug mažiau visokių nelai
mingų atsitikimų, negu jų 
jaunesniems kolegoms.

klaidingai suprasti musų 
jaunimo. Tikslas čia ne 
neigti jaunimo gabumų, bet 
norima parodyti rėkiantį 
neteisingumą ga 1 v o j i m e 
apie musų tėvus ir senelius, 
buk pagyvenę žmonės nėra 
pajėgus kūrybiniam darbui. 

Garbė žilai senatvei!
Povilas Vonžodas. 

Sao Paulo, Brazilija.

DAKYS IHKBTINĮ
LIETŲ?

Apskaičiuojama, kad 
Naujos Anglijos farmeriams 
padaryti iki šiol sausros 
nuostoliai sieks $50.000,- 
000. Todėl Massachusetts 

pareigūnai pradė
jo svarstyti dirbtinio lietaus 
klausimą. Šią savaitę Bos
tono steitauzėj oro biuras 
turės specialų posėdi, kur 
busią išdirbtas planas debe
sų “sėjai.” Debesys “sėja- 

! mi” iš orlaivių ir “apsėti” 
jie dažnai duoda gerą “lie
taus derlių.” Bėda tik ta, 
kad mokslas dar neišmoko 
oro srovių kontroliuoti, ir 
debesys eina kur juos vė
jas neša. Todėl “apsėtas” 
debesis vienoj vietoj, gali 

j nueiti kur kitur ir tenai pa
leisti lietų.

Be minėtų straipsnių yra 
platokas P. Abelkio vaizde
lis “Žemė.” iš Lietuvos ku- 

K. Ste-rimosi laikų, ir yra eilė įdo-j 
mių informacinių raštų.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams $3.
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0, Pone Karaliau!
Lietuvos bažnyčiose va-setts valstija butų pripažin- 

saros laiku dažnai girdėda- ta nelaimės ištikta dėl saus- 
vorne giesmę “O, Pone Ka- ros. Jis sako, kad liepos 
raliau,” kurią giedodami mėnesį čia iškrito tik 52 
žmonės prašydavo Dievo šimtinės colio lietaus. Lie- 
“dovanoti pagadą,” arba pos mėnuo yra visokių au- 
iietų. Ta giesmė visada galų ir javų augimo ir bren- 
skambėdavo labai jaudi-:dimo mėnuo ir sausros tą j 
nančiai, nes žmonės ją gie- mėnesį skaudžiai palietė 
dodavo bėdoje, kada jiems f armėnus. Paskelbus vals-
grėsdavo arba 
šlapias oras 
derlių.

Sausra šiais metais išti
ko kai kurias Amerikos vie
tas. Naujojoj Anglijoj yra' 
vietų, kur jau 45 dienos ne
iškrito nė lašo vandens. 
Tokiose vietose laukai pa
gelto, žolė nuvyto, žemė su- 
plaišėjo. Ūkininkams gre
sia blogo derliaus pavojus. 
Senai, rodos, laikas šaukti

sausra, arba 
naikindavo

“O, Pone Karaliau!” Bet 
kitas laikas, kitas kraštas, 
kitos ir priemonės kovoti 
prieš sausrą.

Pereitą savaitę Massa
chusetts gubernatorius su
kvietė “oro pagerinimo ko
misijos” posėdį (yra tokia 
komisija šioj valstijoj) ir 
prašė ją apsvarstyti, ar ne
reikėtų bandyti čia iššaukti 
dirbtiną lietų. Buvo atsi
klausta “oro gerinimo” spe
cialistų. Vienas iš tų spe
cialistų prieš porą metų pa
garsėjo oro gerinimu New 
Yorko valstijoj, kur dėl 
sausrų New Yorko miestui 
grėsė vandens badas. Tas 
specialistas, Dr. Wallace E. 
Houell iš Massachusetts 
Technologijos Instituto, sa
ko, kad New Yorko did
miestis padidinęs iš debesų 
gaunamo vandens kiekį 
bent 17%, o Naujojoj Ang
lijoj esą galima butų padi
dinti iš debesų gaunamo 
vandens kiekį gal 25%.

Jei tiek vandens daugiau 
galima butų iš debesų gau
ti, tai sausros pavojus butų 
pašalintas. Bet yra ir kliū
čių.

Svarbiausias “bet” yra 
baimė . . . bylų. ’ Jei iššauk
si lietų, tai tas lietus kam

tiją nelaimės ištiktą ūkinin
kai galėtų gauti palengvin
tomis sąlygomis paskolų iš 
vyriausybės ir padarytus 
nuostolius galėtų lengviau 
pakelti.

Gub. P. A. Dever pasiun
tė į Washingtoną savo eko-' 
nominį patarėją Orville S. 
Poland, kad jis patiektų 
federalinei vyriausybei įro
dymų dėl Masachusetts val
stiją ištikusios sausros ir,

KELEIVIS* SO. BOSTON

EGIPTO TANKAI “GELBSTI TĖVYNĘ*

fcJu
Egiptu armijos tankas slankioja sostinės Kairo 
po to kai armija, vedama gen. Naguibo, pa" 
valdžią į savo rankas.

gatvėmis 
ė krašto

danėias lėkštes, tai žmonės 
jų ir nematytų, o jei ką 
nors padangėse išvystų, tai 
sutartų ar sugalvotų kokį * _________ 1
noi> kitokį išaiškinimą. Nuo senų senovės yra už- niškas ąžuolas. Jo feamie- 

x ai.ėda n tas tamprota- silikę daugybė burtų ir ne buvo piuvių žymės. Ka-
' imas, kad musų moksli- prietarų. Vieni jų yra dar dangi ąžuolas priklausė
nmi.ai juk turi turėti ką stabmeldystės laikų paliki- mažažemiui, tai žmogelis 
iioi» išgalvoję musų apsau- mas, kiti gi kilę iš krikščio- norėjo jį sudoroti malkoms,
gai, o jei taip, tai kodėl ne niškos tikybos. Jaunojoj Tačiau ėjo žmonėse Jkalbos,
paslaptingas "lėkštes,” ku- kartoj burtai ir prietarai kad tos žymės esančios piu- 
rits s..lenda pašėlusiu grei- nyksta, tačiau senojoj kar- klo kažkada mėginusių 
aliniu padangėse, o kartais toj jie dar gyvena. žmonių jį nupiauti, tiems
viduje .-ustoja ir stebi, ką Musų prabočiai, prisilai- žmonėms nudžiuvusios ran- 

z.en.eje darome. . . . kydami traškančiose girio- kos. Ąžuolas esąs šventas; 
mėgsta paslaptis se, gyveno apsupti burių nuo neatmenamos senovės 

mė.cda, kau jiems kas bei prietarų. Kaip nepa- čia buvusi žinyčia ir dar 
nor.- suneitų siui pūlių. Juk liaujamai jie grūmėsi su'prieš kokius tris šfmtus me- 

laciausią literatūrą neprieteliais, iš svetimų že-:tų, per religijų susimaišymo 
apie visokius nekasdieni- mių atėjusiais, taip nema- gadynę, čia vaidilutės kurs- 

nuotykius, apie dva- žiau ------‘----------“

Senu Žemaičiu Prietarai

mes
Žmonės

ir 
n
turime

jei agrikultūros sekretorius 
ras tuos įrodymus įtikinan
čius, jis gali paskelbti val
stiją “disaster area.”

Mėnuo laiko be vandens 
vasaros kaitrose žemės ukiui 
yra didelė katastrofa. Jei 
dabar farmeriai dar nėra 
taip skaudžiai paliesti, kaip 
tai butų buvę senovėje, tai 
priežastis yra ta, jog dabar 
žemės išdirbimas yra daug 
geresnis, žemė yra giliau 
ariama ir geriau išpurena- žmones 
ma, todėl ji ilgiau užlaiko i lėkštes 
drėgmę. Bet ir geriausiai 
išdirbta ir įtręšta žemė il
gainiui išdžiūsta ir tada 
eina katastrofa. Be

kam nors padengti! O prie- giesmės lydavo, tai niekas 
kabiautojų visada atsiras, neprašydavo nuostolių atly- 
nes kas nenori, kad jam ginti, nes lietus buvo Dievo 
butų “nuostoliai” padengti, dovana.

mus
šias, apie mokslo išradi- tomis dvasiomis, 
mus, kurie yra išrasti tik ra- žemaičių vyskupijos ku- 
s.vtojų galvose, apie viso- nigų susirinkimas tiktai
r.ius šiurpulingus nuoty- septynioliktam amžiuje nu- vo neliestas. Tačiau drąsių
k;us, kurie jaudina ir pri- tarė atmesti prietarą, drau-: žmonių aštrus kirviai jau

uctuo vei<-‘\a mus užmiršti pilką(džiantį kunigams klausyti jį nuskyrnė.
n ipi no medoii- kas(lien.vbę. moterų išpažinties saulei*O jei po gieooji F

• • I
nusi% Senųjų žmonių dar tiki- 

, .. la^Os va" leidus, neturėjo teisės nė ma jOg pO durų slenksčio
(lovai. Jie pasisaukė spau ' ‘ ’ .................
(los
aiškino, kad skraidančios nes

jie grūmėsi ir su “pik- čiusios amžinąją ugnį, ir 
skuodiškiai čia garbinę 
Perkūną. Dėl tos priežas
ties senelis ąžuolas ilgai bu-

nors tie nuostoliai butų ir mo nelydavo, tai irgi nega- itkVin"^irabiln^mi" nusll®ld“?' r1™13“’.S1
įsivaizduoti? Įima buvo zirzti ir priekaiš- 5 v r?? -f'o - mu’i"ePatekeJ® g. sa«1«.'

Daug pigesnis būdas lie-tauti, nes Dievas turi teisę u v j įleidus, netuieio teises
tų iššaukti buvo giedoti maldų neišklausyti ir jo į
bažnyčiose “O, Pone Kara- teismą nepaduosi, 
liau!” Jei tada po tokios —E. V.

Slenkstinė Praveja Mirtį

Kas Matė Skraidančias Lėkštes?
Jau

jog po
i viena moteris prisiartinti dar gyvena geroji deivė__

atstovus ir jiems ilgai prie klausyklos langelio, Slenkstinė. Ji sauganti, kad
... . , - , ta* galėjo atnešti bai- ; namus neįžengtų ligos, ne
lemtas yra dar uz uodegos §įas nelaimes, 
nepagautas dalykas. Iš 1,-
000 pranešimų, kuriuos oro 
pajėgu žmonės gav 
rių vietų apie

laimės ir blogos valios žmo- 
Nuožmieji “pakutavojan- nės. Todėl negalima ant 

čių maišai,” “giiešninkų slenksčio stovėti, kad nenu- 
avo is įvai- atgailos bei “velnių išvary- kentėtu geroji deivė. Mo- 
skraidancių mas” iš žmogaus bernyčio j terėlės‘tai gerajai deivei ti-

i šeši metai Amerikoje O visgi, kas yra tos skrai- lėkščių pasirodymą, 800 bu- rykščių pagalba Žemaitijoj ki. Sakysim, susirgo kas iš 
ės mato skraidančias’dančios lėkštės, apie kurias vo išaiškinti, kaipo papras-tebuvo užmirštas tik devy- namiškių. Juk gydytojų

(flving saucersj.'tiek daug rašoma ir kalba-ti dalykai, kurie su skrai-,nioliktojo amžiaus pradžio-'provincij0j nėra_ tai reikia
Mato ir apie jas kalba. Vie- ma? Jei Ui yra tik vasari- dančiomis lėkštėmis neturi je. Išauktis nematomųjų gera-
na graži panelė man sakė, niai juros žalčiai, Ui kodėl nieko bendra, o likusieji Tokiems dalykams klo-'dėjų. Moterėlė/ paėmusi 

at-kad paslaptis jau senai iš-rimti žmonės ir nemelagiai 2'»o pranešimų paliko visai jantis, burtai ne taip greit peiij, padrožia slenkstį. Iš- 
van-1 aiškinta, nes ji skaičiusi ko- juos mato? Kodėl RADAR neišaiškinti ar dar yra ais- iš musų šalies išnykti gale- virina sudrožUs skiedreles

dens joks augalas negali1’’ - • - > j - --------------- *■--  ---------- :—•------------- r-—j.-— ■- - - - -

musų lėkštės.” Kitas Kodėl žmonės mato “lėk-viršininkai užtikrino žmo-įgaVo ne baimingą, o dau- ligoniui, tikėdama Slenksti
nės pagalba. . . .

augti. Jokios mašinos ir 
trąšos negali pakeisti van
dens, kuris augalams Uip 
pat yra reikalingas, kaip ir 
gyviams.

Dirbtinis lietaus iššauki-
J-bU-BB.uauai jau nnLZru IIV ’zvi c*

asmuo, ne panelė ir ne toks štes,” atsakyti yra visai ne-nes. kad joks pavojus iš giau romantišką pobūdį, 
jau gražus, sakė, kad visos sunku. Mano amžinalilsi skraidančių lėkščių negre- Ir musų gadynėje kai ku 
tos kalbos apie skraidan- teta buvo visai nemelagė, sia, kad Amerika neturi jo- rie seni žemaičiai dar jau
čias lėkštes yra tik “bunk.” bet ji man visai rimtai vie- kių "paslaptingų” lėkščių, čia pagarbą žalčiams. Ypač ?laptingų dalykų, kurių čia 
Kuriam tikėti? mą kartą aiškino, kad ji vė-kurios skraido padangėmis. apie Laukžemę daugelis ši- njekada neišrokuosi. Ilgai

j Seniau, kada pasaulis ne- lai vakare mačiusi velnią q kaip su Marso lėktų- gyvūnėlių randa šiltąjdar musų jaunimas bure 
Kodėl iš planetos prieglobstį pas gaspadorius.i]aįmę Naujuos Metuos; ne 
negalėtų atsikelti Mačiau, kaip jie jaučiasi vjenas dar senukas, niekam 

“inteligentiškos iyg saY° namuose ir pato-)ng pusės žodžio nepasakęs,

lai vakare mačiusi velnią q 

buvo toks susipainiojęs,’einantį j kaimyno laidotu-vajs; 
žmonės, atėjus vasaros kar-'ves. Sako, mačiau pati sa- \jar50

inąs
jiena. Bet nore lietaus da
rymas ir nėra naujas daly
kas, jis visgi dar nėra 
kasdieninis reikalas.
jojoj Meksikoj ir kitose I . . , , .
sausrų dažnai lankomose! pasakojimų, kaip'te velnią
srityse lietaus fabrikantai|“e d,ldleJl zalc1“1 atr0 
jau keletą metų dirba išsi

ne ščiams, laikraščiuose skai-.vo akimis ir nieks man ne
Nau- ‘-' Javo

pa mus
ilgiausias istorijas'pasakys, kad aš nemačiau, būtybės” pasižiūrėti kaip £iai miega vienoj lovoj

juosę, bet jų pastangų re-
nors gali padalyti nuosto- zultatai dar nėra užtenka-
liu, o kas tuos nuostolius 
padengs? Jei lietų iššauks 
valstija, tai ar nebus kelia
ma prieš valstiją bylų ir by
lelių dėl padarytų nuosto
lių atlyginimo? Ta kliūtis 
pavesta valstijos prokuratū
rai išaiškinti ir duoti aiškų 
atsakymą. Kada prokura
tūra išaiškins debesų melži
mo teisines aplinkybes (kas 
turi teisę duoti leidimą de
besis melžti, kokia atsako
mybė tuo reikalu, kas pa
dengia galimus nuostolius 
ir tt.), tik tada bus nutarta 
ar debesis melžti ar ne.

mai įtikinami. O visame 
krašte lietaus daiymas vis 
dar tebėra bandymų reika
las. Nėra nė įstatymų, ku
rie reguliuotų lietaus iššau
kimą, o todėl po kiekvieno 
bandymo tuoj girdime, kad 
‘nuostolių turėjusieji” žmo
nės kelia bylas ir reikalau
ja nuostolių atlyginimo. 
Tuo tarpu teismų pasisaky
mų dėl tų nuostolių atlygi
nimo irgi nėra ir visas rei
kalas tebėra netikrame. Iš
šauksi lietų—padalysi gerą 
darbą, bet gali gauti ir pa
baudą už padaiymą kam

Tuo tarpu Massachusetts nors nuostolių. Bandysi iš- 
gubematorius P. A. Dever šaukti lietų, tai gal ir be 
nutarė prašyti federalinę bandymo butų liję, bet nuo- 
vyriausybę, kad Massachu- stolius visvien gali

Ak, daug dar yra Urp 
" musų senuolių visokių pa-

su Kalėdų naktį kiūtins į tvar
žalčius. Būdavo, Ji tiki ai matė, bet ai ji ma- ęja gyvename.

į kaimy- rujų, kodėl?
no laidotuves,” ar gal visai ‘Kadaįse rašytojas
ką kitą, klausimas paliko \Vells nukėlė musu - i • • w u**
neišspręstas. Tik dėl mano 'įmones i Marša (ir i mė- prieš didįjį karą, vienas pa- Joninių Naktį* Žemaičiuose 
tetos teisingumo aš neturiu nuIi)/taį /dėl Marso žmo- kb’dęs rasų karininkas už- Ras H butf romantiš. 
jokios abejonės. nės negali pas mus atvykti o Pas tul3 ūkininką, ne- kiau už švento jono naktį

Vasaros metu pabandyki- nasįsvečiuoti ar bent iš de- toh Laukzemės. Vos ati-šėmaičiuose? Aukštai ant
ji> Pamat^ į karčių dega smalos bosai, 
besiranganti įr jfluni ir visUf

Karininkas įssitrau-

Iš tik- vaikais. . . . Sako, žalčiai 
nešą namams ramybę ir

H. G.<sau^ iuos nuo nelaimių.
Pasakojama, kad dar

tus pasiklausyti, ką tarpu
savyje žmogiškai kalba gy
vuliai. . . .

žemes—Jdo, kaip jie pasirodę, vos 
neprariję laivo ir vėl išny
kę okeano gelmėse.

Kai oras atvėsta, kalbos 
apie sklaidančias lėkštes, 
kaip ir apie jurų žalčius, 
sumažėja, žmonės pradeda 
kalbėti apie kitus dalykus, 
iki vėl atšyla ir “lėkščių 
problema” vėl iškyla.

Apie skraidančias lėkštes 
ypač pradėta kalbėti dabar, 
kada siaučia didelės kait
ros ir kada Amerikos įvai
riausiose vietose prasidėjo 
nepaliaujamas sargybinių 
budėjimas prie RADAR 
stočių. 150,000 savanorių 
civiles apsaugos pareigūnų 
dieną ir naktį žiuri į dan
gaus skliautą ir vienas kitas 
iš jų ima ir pamato-skrai
dančias lėkštes. Tas pa
slaptingąsias lėkštes kar
tais pamato ir lėktuvų vai
ruotojai aukštai padangėse.
Jas mato žmonės ore ir ant 
žemės, dienos metu ir sute
mus, mato per RADAR 
aparatus ir plikomis akimis.

Prieš kelias savaites At
lanto pakraščių RADAR 
sargybiniai pranešė, kad 40 
bombelių artinasi prie mu
sų pakraščių dideliu grei
tumu. Žinia tuoj sukėlė į 
kojas visus aerodromus, kur 
greitieji lėktuvai dieną ir 
naktį budi kaip tik tokiam 
atsitikimui. Bet po kiek lai
ko pasirodė, kad jokių “40 
bomb<*rių” nebuvo, nes ir 
RADAR ekranuose tie pa-i ką nore 
slaptingi bomberiai, kaip matymą 
staiga atsirado, taip staiga 
ir išnvko.

turėti

KĖS 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 
kiU spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

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

te ilgiau pažiūrėti į dan
gaus mėlynę ir aš užtikrinu /a
jus, kad “pamatysite” viso- tai Vra visiškai galimas da- žaltl-
kių keistenybių dangaus Įvka< tikrovėje, tai kardą ir jį sukapojo. Po
skliaute. Aš esu žiūrėjęs ir jau k'ita muzika. ’ .to likusioji žalčio šeima ^iiiv>ii 

Žinoma, skraidančias lėk- tuojau apleido nedėkinguo- <odamas 
štes visai išnaikinti iš pa- S1US namus. Tai matyda

Aš esu
galiu pasakyti, kad mačiau 
tikrai keistų dalykų. Ma
čiau puikiausių audinių raš
tų, mačiau voratinklių, ma
čiau net į pusnuoges mer
gaites panašių figūra ir vis 
tai dėlto, kad ilgai žiurė
jau į tuštumą ir akyse pra- išdžiūti9 
dėjo mirguliuoti, o oras vi- 
sada yra pilnas visokių ma
žesnių ar didesnių, gyvų ir 
negyvų padarėlių. Žmogaus 
akys nėra tobulos. Nėra to
bulas nė RADAR aparatas.
Nieko nėra tobulo, o todėl 
ir plikomis akimis ir per 
žiūronus žiūrint galima pa
matyti keistų dalykų, kurių 
tikrovėje visai nėra. Juk* 
ir jui-ų žalčius žmonės kar
tais tikrai matydavo. Juk 
ir mano visai teisinga teta 
velnią tikrai matė, o 
RADAR aparatuose visokių 
keistenybių pasitaiko itin 
dažnai.

Daug sveria ne tik akių 
ir aparatų netobulumas, bet 
ir žmonių tikėjimas. Jei 
mano teta nebutų tikėjusi, 
kad velnias gali vaikščioti 
į laidotuves, ji velnio tikrai 
butų nemačiusi, 0 jei butų n^rti 

išvydusį, butų tą 
kaip nors kitaip 

aiškinusi. Jei nebutų tiek 
daug kalbama apie skrai-

besu pasižiūrėti, kaip mes ^a,ęs duris, 
vargstame. Fantazijoj priemenėje

girdėti dainos ir muzika iki 
aušrai užtekant. ...

Samdinys Žemaitijoje, 
prie gaspado- 

riaus, būtinai išsidera dvi 
iškilas per metus: į Žemai
čių Kalvariją ir šventojo 
Jono naktį. Tą naktį visa 
Žemaičių jaunuomenė ren
kasi ant piliakalnių, auk- 
viečių ir kitur. Mergaitės 
atsineša surio, varškės ir 
šiltų kleckų, o jaunikaičiai 
atritina putojančio alaus 
bačkas. Apie aukštai iš
keltą degančią bačką šo- 

Šventasis Ąžuolas ir Žinyčia ka, dainuoja ir linksmina- 
Skuodo Apylinkėje !si. Vidurnaktį i miško glu- 

Netoli Skuodo, vadina- durnas eina paslaptingojo 
mose “Soudose,” iš kažin paparčio žiedo ieškoti, ku
kulių amžių stovėjo milži- (Nukelta į s pusi.)

dangių irgi negalima, 
jų visai nebutų, tai apie 
ką spauda rašytų, kada už
eina pasiutusios kaitros ir 
redaktorių smegenys prade- 

Apie ką žmo
nės kalbėtų autoritetingai 
ir daug išmanančiai susėdę 
pavėsyje kaitriomis dieno
mis? Jei nebutų skraidan

namus. Tai
jej mas, ūkininkas labai nubu

do ir, pagaliau, nutarė per
kelti visus ūkio trobesius 
kiton vieton, nes buvo įsiti
kinęs, jog tiem namam da
bar gresia pavojus.

Toks prietaras via likęs 
dar iš gilios musų praeities, 
kada musų senuoliai, šalia 
kitu dievų, savo žinyčiose

čių lėkščių, tai reikėtų vėl garbino ir žalčius, 
grįžti prie juros žalčių, ar 
ba reiktų ką nors kita ne 
paprasto išgalvoti.

—J. Str.

Išdegė 3.000 Akrų Miško

Pacifiko pakrašty, Wash- 
ingtono valstijoj, ugnis su
naikino 3.000 akrų gražaus 
miško.

"Keleivio” kalendorių jau 

galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pa

prašome siųsti:
“KELEIVIS”

636 East Broadway 
So. Boston 27, Mas*.

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
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, reatoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

F
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Dėl Testamentu
Sveiki ir gyvi žmonės ne- tuvių tarpe. Tiesa, dar ne

mėgsta galvoti apie mirti ir teko girdėti, kad kas is lie- 
lestamentus, nors kiekvienas tuvių butų palikęs tiek, 
gerai žino, kad mirtis yra kiek Miss Schucknecht. bet 
neišvengiama ir kad vieną tai esminio skirtumo nesu- 
gražią dieną ji turi ateiti, daro. Svarbu, ka^l po mir- 
Tiesa, kai kurie seni ir reli- ties žmonės atranda paslėp- 
gingi žmonės prie to Įvykio tus pinigus arba banko kny- 
iš anksto pasirengia—suve- gutes ir tie pinigai nueina 
da sąskaitas su savo sąžine, i iždą, nepadarydami nau- 
atlieka tam tikras bažnyti- dos nei mirusio artimes
nes apeigas ir pan. Bet be niem žmonėm, nepasitar- 
religinių ir kitokių reikalų, naudami nei labdaringam, 
kurie rišasi su mirtimi, yra nei tautiniam reikalui, 
visai gyvenimiškas klausi- Testamento surašymas ne 
mas, kuris rišasi ne su mi- vien užkerta kelią reikštis 
rusiu, bet su jb turtu ir Ii- nesutikimams tarp giminių 
kusiais gyvais jo artimai- ir negimimų, bet jis taip 
siais. Tai yra testamento pat pastato žmogų prieš 
arba paskutinės valios klau- klausimą, kam tas turtas 
simas. Neturint testamen- reikalingas. O šitą klausi- 
to, kyla visokie klausimai mą pastatyti laiku yra la- 
dėl mirusiojo valios ir turto, bai svarbu.
Dėl palikimų ėjo ir eina ii- Visi esame pastebėję, 
giausios bylos, todėl verta kad kai kurie žmonės yra 
apie tai pakalbėti. liguistai taupus. Ypač vie-

Daugelis žmonių bijo su- niši žmonės, kurie neturi 
rašyti savo paskutinę valią, šeimos, dažnai pasidaro 
Net tais atvejais, kai jie šykštuoliai. Jie gyvena, 
serga ir patys žino mirties bijodami bet kokio malo- 
pavojų, neprisirengia pasi- numo ar džiaugsmo, kuris 
šaukti advokatą ir paskirs- gali kainuoti kiek pinigų, 
tyti savo turtą. Nors gerai Iš pradžių tie žmonės taupė 

gal būt senatvei, kad nerei
kėtų juodai dienai atėjus 
gyventi iš kitų malonės, bet

to žingsnio nedaro. Jeigu per ilgą laiką jie Įprato tau- 
mirusis palieka žmoną ar pyti dėl paties taupymo, 
vaikus, tuomet turto paskir- Tuomet jie atliekamus cen- 
stymo klausimas nėra labai Jus atideda ne tam, kad ga
liamus. Bet irtai gali kilti lėtų patogiai ir gražiai gy- 
visokių nesutarimų tarp su-įventi, bet tam, kad kur nors 
augusių vaikų ir motinos.išvaikė ar kojinėj girdėtų

KELEIVIS, 53. BOSTON

LAIMĖTOJAS LAIMI EKSTRA DOVANĄ

Cechu armijos kapitonas Emil Zatopek pasirodė geriau
sias bėgikas olimpiniuose žaidimuose Helsinkyje. Jo žmo
na, irgi gerai žinoma sportininkė, jam prie oficialiosios 
dovanos dar pridėjo vieną bučki už gerą pasirodymą. Ce
chu bėgikas sumušė greito bėgimo rekordą ir laimėjo pir
mas vietas 5,000 metru. 10.000 meiru ir ilgo bėgimo 
lenktynėse.

SEIMININKĖMS

Jeigu liko mėsos ir dar
žovių likučių, galima paga-
'minti gardų 
■ kiaušinius.

A. ČECHOVAS:

L a ž y b.o s
valgi—kimštus -----------------

__ ___ Kimšti kiauši- (Pabaiga) kilimo gulėjo knygos.
Įniai vartojami kaip “appe- . Kalinio noras buvo išpil- Praėjo penkios minutės, 
Įtizer,” o karštomis dieno-u-tas, ’r bankininkas liepė o kalinys nesujudėjo. Ban- 
mis galima vartoti kaip pa- sode iš šautuvo. kininkas pabarškino i lan-
grindinį valgį 1 ėJau, praėjus jau de- geli, bet kalinys nesijudi-

Reikia kiaušinius kietai ^bučiai rae’.ų, advokatas ra-no. Tada bankininkas at- 
išvirti ir aštriu peiliu su vi- !;‘ial sedeJ<> ir skaitė Naują sargiai nuplėšė antspaudą 
su kevalu perskelti išilgai ^esta,nent^' Bankininkui nuo durų ir Įkišo raxtą. 
pusiau. Daboti kad keva- rtrodė nuostabu, kad žmo-Spyna sucypė ir durys su
las gražiai perskiltų. At-'gus’ kurs tiek daug kn-v^ braškėjo. Bankininkas ti- 
sargiai išimti kiaušinio vi- Pakaitė, dabar ištisus me- kėjosi išgirsti nustebusi 
durius, smulkiai supiausty- lVS *kaito nedidel£ knm~išauksiną, bet viduj tyh 
ti ir pridėti visokius mėso?
ir daržovių likučius, taipgi 
smulkiai supiaustytus. 
dėti grietinės ir 
gerai sumaišyti, kol 
idarys tiršta košė. Sudėti 
kiaušiniu kevalus. Sk

supiausty- . _ _ , . ,, . .Naują lestamentą. Paskui kaip ir pirmiau.
lis skaitė religijos ir 

Pri- istorijas.

Paskutiniais dvejais me-viską

radoje ištirpinti sviesto 
sudėti kiaušinius per 
tąja puse ant» skaurados. 
Paspirginti, kol parus.

žino, kad testamento sura
šymas mirties nei pagrei
tins, nei jos atitolins, tačiau

Jis nutarė
teolo- Įeiti.

Prie stalo sėdėjo mažai i 
žmogų panaši esybė. Tai 
buvo kaulai, aptraukti oda,

šlamančias dešimtines arba 
kas vakarą galėtų pasižiū
rėti Į banko knygelę. To
kie žmonės yra savotiški li
goniai, apsėsti taupymo 
manija. Jeigu jie sau pa
statytų klausimą, kam tuos

I

Dar blogiau, kai mirusis ne
palieka artimųjų giminių ir 
tuomet i jo turtą kėsinasi 
tolimiausi giminaičiai, ku
rie vaidijasi tarp savęs, ke
lia bylas ir kartais paveržia’ 
turtą iš artimesnių giminių.
Gi kai jokių giminių nėra. pinigus palikti, arba kas 
tai turtas atitenka valstijai, tais pinigais po jų mirties 

Antai liepos mėnesi nuo džiaugsis, galimas daiktas, 
širdies smūgio Detroite mi- kad daugelis tokių žmonių 
rė tūla Miss Emma Schuck
necht, 76 metų amžiaus.
Kai po jos mirties valdžios 
atstovai pradėjo jos na
muose ieškoti testamento, 
jie jo nesurado, bet užtat 
vien mirusios moters mie- voti, kas 
ganiajame Įvairiose vietose 
paslėptus surado $100,000 
grynais pinigais ir apie 
$150,000 vertybės popie
riais. Spėjama
žiūrės

pakeistų savo gyvenimo bū
dą ir pradėtų patys naudo
tis pinigais arba pasisteng
tų su jais padaryti ką nors 
naudingo. Bet taupiai šyk
štus žmonės nemėgsta gal- 

gaus jų turtą ir,
kaip taisyklė, jie niekad 
nepalieka testamento.

Testamentas surašyti kai
nuoja labai nedaug. Už
tenka nueiti pas advokatą

Gieda gaideliai anksti ryteli.
Kelkis, berneli, eik i darbeli!
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė.
Dar nebudino manęs mergelė!
Ir atsikėliau anksti ryteli.
Ir pasiėmiau plieno dalgelę.
Ein’ per laukelį mislydamas.
Plieno dalgelę pustydamas.
Dar neišpioviau nei pradalgėlio,
Atneš’ mergelė man pusrytėlio.
Sėsk, mergužėle, ant pradalgėlio:
Tegul atsilsi rankos, kojelės.
Dėkui, tau dėkui, jaunas berneli,
Aš atsilsėjau pas motinėlę.
Aš atsilsėjau pas motinėlę.
Prisiuliojau pas tėtušėli.
Kai ašei augau matutės valioj,.
Visi man sakė—panele mano.
Ant mano lango rožės žydėjo,
Darže rūtelės žaliuot pradėjo.
Kaip tik patekau jaunam berneliui, 
Jaunam berneliui, didžiam vai geliui,— 
Nuo mano lango rožės nuvyto.
Darže rūtelės žalios nukrito.
Kaip tik patekau jaunam berneliui, 
Jaunam berneliui, didžiam va; geliui,— 
Nuo mano kaklo perlai nubiro.
Nuo baltų rankų žiedai nukrito.

(Liaudie- iaina.)

Karštės Bulvių Salotės

Reikia paimti: 
riekutes bekono 
mažą supiaustytą svojriii’.ą
šaukšto miltų 
šaukšto cukraus

žiupsnelį druskos (pusę šaukš
čiuko)

šaukščiuko paprikos 
puodelio acto (vinegar) 
puodelio vandens

1 kiaušini, kietai išvirtą ir su 
piaustvtą

4-6 bulves, išvirtas, nuluptas 
ir supjaustytas
Supiaustyti bekono 

kėlės i vieno colio

ia

Akių Priežiūra

chemijos 
medicinos vadovėlius, tai 
vėl kokią novelę ar filoso
fijos ir teologijos raštu.

. Žodžiu, 
-lamas.

skaitė ką pagrieb

II
atBankininkas tą viską 

siminė ir galvojo:
“Rytoj per pietus jis gau

na laisvę. Pagal sutarti, aš 
turiu sumokėti jam du rai 
lionus. Jei moku—man ga

vę, Kau graudu žiūrėti. 
Plaukai pražilę, ir niekas 
nepasakytų, kad jam tiktai 
keturios dešimtys metų. 
Ant stalo gulėjo drebančia 
ranka prirašyti popieriai.

“Kvailiukas,” pamąstė 
bankininkas, “jis miega il
gai būt sapnuoja apie mi
lionus. Man užtenka tą 
baidyklę tiktai numesti ant 
lovos, užspausti pagalve ir 

t. niekas nepasakys, kad ne- 
’ 1la?. . . ”

Prieš penkioliką metų jis-m^® fav? mirtim. Bet pirm 
turėjo daugiau pinigų, ne-’pažiūrėkim, ką jis čia pri- 
gu reikėjo, bet dabar nedrj- ,ase.
so savęs paklausti, kas vir-į Bankininkas paėmė rank- 

rie-Jšijo—turtas ar skolos. Lo-įia^i skaitė: 
gabale—Šimai biržoje, visokios ru- Rytoj, dvyliktą valandą

nakties, aš gausiu laisvę ir 
teisę vėl būti su žmonėmis, 

prekybos viešpats i bvt piim negu apieidžiant

.Ges pinigų vėtymas privarė 
ji prie bankroto. Ir dabar

liūs. Geriausia tam vartoti 
žirklutes. Paspirginti be
koną su svogūnais skaura- išdidus
doje, kol parus, pridėti mil- drebėjo dėl kiekvieno kai- , ........
tų, cukraus, druskos, papri- nu puolimo. .pasakyti kelis žodžius, .'sa
kos ir gerai išmaišyti. Tuo- “Tos prakęįtos lažybos,” ivo ^ia s^^rie .” 
met Įpilti vandens, acto, murmėjo senis bankininkas, »v^’ KUrs mane mau,»

•Ko-

šį kambarį, aš jums noriu

mane matu, as sa
kau jums, kad nekenčiu lai
svės, gyvybės, sveikatos irpamaišyti ir pakaitinti 2 apimtas nusiminimo, 

minutes. Pridėti bulves ir dėl jis nemirė?
gerai pakaitinti. Po to api- turiasdešimt metų. .. ....
barstyti supiaustytu kiauši- paims paskutinius mano'na l)asaulio geiybemi.-. 
niu ir karštą duoti stalan. skatikus, džiaugsis gyveni-! “Penkioiika metų aš stu- 

! Labai tinka su rukytom ir mu. o aš, elgeta, vargsiu ii klijavau gyvenimą. Tiesa, 
nerukytom dešrelėm. Dėl kasdien klausysiu jo žo- aš nemačiau nei žemės, nei 
skonio ir spalvos salotes į džių: ‘Ačiū už laimę, ačiū žmonių, bet jūsų knygose 
galima papuošti petrelių la- už gyvenimą. Gal aš tams- aš gėriau vyną, dainavau,

“Prakeiktas Kosulys”

Kai 1851 metais Francu- 
Kai žmonės gerai mato, zi jo j Na p. onas Trečiasis 

jie nesirūpina akimis, nes suorganizavo- perversmą, 
mano, kad jos niekad
suges. Tikrumoje, akys rei
kalauja ypatingos priežiu- 
žiuros, nes jos yra labai 
jautrus organas. Nereikia

ne- kad sugriauti konstitucinę

peliais.

Jam tik ke-jig-visko, ką jūsų knygos vadi-

tai galėsiu kaip nors pagei- šaudžiau briedžius, mylėjaui. - Ne. tai perdaug! Tik moteris. ... Ir gražios mo- 
arba vieno reikia, kad išvengčiau jterys, sukurtos jūsų poetų 

Į bankroto. . . . Jei jis numir- Į svajonių, aplankydavo ma- 
laše- tu . . .”

Laikrodis išmušė tris.
Visi 

lauke

bėti.’
Plaunant langus 

šiaip stiklinius daiktus, 
vandeni Įlašinkit porą 
Kų amonijos—tuomet stik
las gražiau blizga. Be to. Bankininkas sukluso, 
stiklai plaunami ar perska- miegojo, tiktai vėtra 
laujami su amonija nerei- laužė apšalusias medžių ša- 
kalauja šluostymo—jie pa- kas. Saugodamasis nesu- 
tys greit ir gražiai nudžiu- kelti jokio triukšmo, banki-

ne naktimis ir pasakodavo 
pasakas, kurios mane svai
gindavo. Jūsų knygose aš 
užjipau ant Elbruso ir 
Montblano viršūnių ir iš te
nai mačiau, kaip rytmečiais 
teka saulė, o vakarais saulė 
aplieja juras auksine mig
la. .. . Aš mačiau, kaip 
dangų skrodė žaibai ir skir
stė debesis. . . . Mačiau ža
lius miškus, laukus, upes, 
ežerus, miestus; girdėjau 
dainuojant sirenas ir žavė
jausi jų muzika: aš palie
čiau sparnus gražių velnių, 
kurie atlėkė man pasakoti

respubliką apsiskelbti ka
ralium, re.- įblikos gvardi
jos vadu; mvo pranešta, 
kad Nap<< ono šalininkai 

gvardiją, 
dažnai du

sindavo ko- lys, ir kaip tik 
išgirdęs tą pranešimą jis 
smarkiai užsikosėjo. “Ma 
sarėe tou\!“ sušuko jisai 
atsipeikėjęs, kas reiškia: 
“Mano p; ;: riktas kosulys.” 
Bet pranešėjas suprato, 
kad vada- sako: “Massa- 
crez tous!" as reiškia: “Iš
skersti ”
pranešė
šaudyt, ii ikstančiai žmo
nių buvo išžudyta.

—Ripley.

va.

Didis inkvizitorius Pet • a s
kad kai per ------ ------  r.._ .. . . _ • i , ,

kitus likusius kam-lir salima išreikšti savo pas-|akių pervarginti. Jeigu tepradeda supto 
barius, tai atsiras dvigubailkutinę valią. Ligos atveju Įgą laiką tenka skaityti, siu- Gvardijos -.adą 
tipk- turto Kadaned ii ne- testamentą salima surašyti b arba dirbti toki darbą,

<urs akis vargina, tai laikas 
nuo laiko nukreipkite akis Į 
tolimiausią daiktą kamba-

tiek turto. Kadangi ji ne- testamentą galima surašyti 
paliko nei testamento, nei ir namuose. Išlaidos testa- 
giminių, tai turtas greičiau- mento sudarymo yra nedi- 
siai atiteks valstijai. Pana- dėlės, bet patogumas labai
du atsitikimu turime ir lie- didelis. —M. B.

BANDITŲ JAUNOS ŽMONOS 
11

SV-'a.
Policija suėmė du įtariamus banditizme vyrus, Gerhard 
Puff ir George Heroux. Policija apklausinė ja ne tik su
imtuosius. bet ir ju jaunas žmonas, kurios, pagal poli
cijos manymą, turėjo žinoti savo vyry riebių pajamų 
Šaltinius iš bankų plėšimų.

ryje. Išėjus i lauką taip 
pat stenkitės žiūrėti Į toli. 
Tai suteikia akių nervams 
ir raumenims poil

Jeigu akys karščiuoja, 
plauti jas su boro rukštieš 
skiediniu arba dėti lazdynų 
kompresus (hazel compres- 
ses). Ypač netingėti kartą 
per savaitę praplauti akis 
boro rukštim, jei tenka gy
venti mieste, kur i akis pa
tenka smulkių dulkelių.

Vakare, jei akys yra pa
vargusios ir negalite užmig
ti, užsimerkit ir akis leng
vai pridenkit plaštakom 
taip, kad joks šviesos spin
dulėlis Į akis nepatektų. Tai 
yra gera akims ir, be to, su
kelia miegą.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti Tuokiu* biznio *kel

ir

ninkas paėmė raktą nuo du- 
rų. kurios nebuvo atidary
tos per penkiolika metų,

Arbuez, kuris sudegino ant apsisiautė švarku ir išėjo 
laužų 40,000 gyvų žmonių, laukan. Sode buvo tamsu 
1860 metais popiežiaus bu- ir šalta. Lijo. Darže drėg-
vo apskelbtas šventuoju.

vi- ;s.” Jis tuoj 
g rdijai Įsakymą

Mane GJivier, kuri susi
dėjo su iem vyrais be 
bažnyčios laiminimo, bu
vo nuteisti: visą savo amžių 
nešioti dvi poras vyriškų 
kelinių ant avo kaklo. Tai 
buvo Hon-l<choote mieste
ly, Flanrli; .se, Filipui II 
karaliaujant.

Juokis ii pasaulis juok
sis su tavim. Bet verk— 
verksi tik vienas.

—Ella IVheeler Wilcox.

SMAUGIKO AUK \

Mrs. Josephine Browi». nėš
čia moteris <)ueens mieste 
(New Yorke) rasta gatvėje 
pasmaugta. Policija dar ne
galėjo susekti, kas ją galėjo 
pasmaugti jai grįžtant iš 
krautuvės namo.

nas vėjas nedavė medžiams 
ramybės. Bankininkas ne
galėjo matyti nei žemės, nei 
baltų stovylų, nei medžių.
Priėjęs prie namelio sode, apie Dievą
jis pašaukė sargą. Niekas 
neatsiliepė. Matyt dėl blo
go oro sargas miegojo kur 
nors virtuvėj ar žolinėj.

“Jei aš turėsiu drąsos 
Įvykdyti savo sumanymą, 
tai Įtarimas pirmiausiai kris 
ant sargo.”.

Tamsumoje jis užlipo 
aukštyn ir, priėjęs prie ka
lėjimo, uždegė degtuką. 
Nieko nesimatė. Keno nors 
plika lova ir apleistas pe
čius kampe. Antspaudas 
ant kalinio durų nebuvo 
nuplėštas.

Užgęsus degtukui, senis 
bankininkas drebėdamas 
pažiurėjo pro langelį.

Kalinio kambarėlyje de
gė žvakė. Jis pats sėdėjo 

į prie stalo. Matėsi tik jo 
nugara, plaukai ir rankos, 

į Ant stalo, ant kėdžių ir ant

“Jūsų knygose aš nusmu
kau i bedugnes, dariau ste
buklus, deginau miestus, 
skelbiau naujus tikėjimus, 
valdžiau kraštus. . . .

“Jūsų knygos man sutei
kė išminties. Amžiais krau
ta žmonių išmintis, suspaus
ta šmotelyje, randasi mano 
galvoj. Aš žinau, kad esu 
išmintingesnis už jus visus.

“Bet aš nekenčiu knygų, 
nekenčiu visų žemės palai
mų ir išminties. Viskas yra 
be vertės, viskas yra tik Įsi
vaizdavimas. Ir viskas pra
eina kaip šešėlis. Buk išdi
dus, išmintingas ir gražus, 
o mirtis tave kaip pelę nuo 
žemės nušluos. Ir jūsų pa
likimai, jūsų istorija, jūsų 
genijų nemirtingumas lai
kui bėgant subiręs i dulkes.

(Nuekelta i 7 pusi.)

I
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Iš Plataus Pasaulio
Sabotažas Rumunijoj Atomai Italijoj

Rumunijos bolševikų po- Italijos mokslininkas 
licija areštavo šešius vado- Ubaldo Loschi skelbia, kad 
vaujančius inžinierius, ku- jis suradęs naują būdą ga
riu priežiūroje ir vadovybė- minti atominę energiją pra- 
je kasamas didelis naujas monės reikalams. Moksli- 
Dunojaus kanalas. Inžinie- ninkas užginčija žinią, kad 
riai kaltinami darę sabota- jis pagaminęs vandenylio 
žą. Taip praneša Maskvos bombą (H-bomb), kaip tai 
radio. i skelbė vienas italų laikraš-

Hong Kongo Lėktuvai " ______

Anglijos aukščiausias tei- Marshallo Stipendijos
sma> išspiendė du metus ( Anglijos vyriausybė nu- 
besitęsianti gtncą del Hong kasmet d
Konge esančių 40 lėktuvų. stj dij Amerikos ’ 5tu: 
Lėktuvai pi lk ause genero- d^tams \ol.intiems moky- 
o Chennault vedamai įs A universitetuo-

kompan.ja., bet Hong Kon- se ToSksJ nutarimas pada 
go teismas juos buvo pnpa- kad nws simboliškai i
zmęs kinų bolsevikams. atąiteisus Ame,ikai už duo- 
Aukstasis teismas nutarę ,aži -.Marshallo plan0- i 
lėktuvus grąžinti generolui į,lb Stipendijos vaI 
Chennault ui. ..MarshaIlo stjpendi.'

* • 99jomis.

KELEIVIS, SO- BOSTON

ARGENTINOS VĖLIAVA LIŪDI

Argentinos sportininkai Olimpiadoje Helsinkyje stovi 
prie pusiau nuleistos savo šalies vėliavos po to kai atėjo 
žinia, kad Argentinos diktatoriaus Perono žmona Ieva 
mirė.

vagį, o jei ne, tai pati pa- sipeikėjo Raunys ir prade-;Jugoslavija Atšaukia 
karsime karčiamoje už jo prašyti pasigailėjimo. i Diplomatus iš Bulgarijos
Raupį ir padegsime arklia- —Nenusimink, — rami- *--------
vagių lizdą, tavo prakeiktą no ji vyrai.—Mes tau nie- Dėl to, kad Bulgarijos 
karčiamą. ko blogo nepadarysime, komunistų policija areštavo

Darykit, geri žmonės, Tiktai apsiusime arklio oda Jugoslavijos pilieti, Jugo- 
ką norit,—kryžiavosi šešel- ir taip paliksime ant amži- slavijos valdžia atšaukė 4 
ga,—bet aš nekaltas. Ne- nųjų, kad nei tu, nei tavo savo diplomatus iš Bulgari- 
mačiau nei arklio, nei ark- dūšia daugiau nebeišlįstų ir jos.
liavagio. nesusigundytu arklių vogti. I-----------------------------------

PARSIDUODA 
BARAS-RESTORANAS

č„l7juai tU da zaunysi’- Raupiui nieko kita neli-' 
sukte iejo vienas vyras mes- ko tiktaj susitaikyti su J 
v?™“ S i“ VO likimu- Tiesa, taS lik‘-' ---------
Virvę. — Kalbėk poterius, , • • , I Su laisniu ir su namu. arba iw
tuoiau irvva i iluntrii nakpl maS ^UVO vlslsKai tamsus, namo. Biznis išdirbtas per 85 mv- Jau k>v4 1 dangų pakel- norg vvraj j,. neliko neuž- tus- Ka,na neauksta ,r »«aa«K rvi- J . 1 . . Ha isimen, 1- , . , , , Siutą paskutinę Skylutę. ’mon. Savininkas išeina tKuole Seselga ant kelių * . . I . . . -,os*Ph Lugauskas,
ir prašė pasigailėti, bet ... . eg.u’.— .tai.’e’ ~
anas smarkusis vyras užme- llksime ir kaip tam ku- “ ‘ ’
tė kilpą ant kaklo ir taip !;ianu^ar,u! šitą skylutę, _ _ ...........
Įveržė, kad Sešelgai net oro ka<V! J° ^Uhla galėtų įsljs- Drukštoris arba vaistinė randas. 
PritlTlko bus verta, į dan- po numeriu 390 Lafayette Street,

-Palaukit, vyrai, ne- «aus toralyst^ ' 
smauki!-prašvokštė šešei- Paskui vyrai liepė Sešel-1^,
ga.—Atleiskit virvę, paša- gai atritinti i stadalą de- ma p*K*ai nupirkti. Kreipkitės šiuo
kygu- , . , . šį"*' bačkų alaus, gėrė l>er'*d~“\............

Bet tas, kuris laikė uz visą dieną ir giedojo ūži Bridseport, conn. (32)
virvės, dar labiau truktelė- arkliavagio dūšią, mušdami'
jo, kad šešelgai net akys kaip i bubną Į arklio odą, 
išsprogo. kurioje buvo užsiūtas nelai-

įnešti. Arba galima paimti nuo- 
puilsj.

5th St., Brooklyn 11, N. Y.

Drukštoris Pardavimui

Farmai Keikia Vyro

Gali būti dipukas arba ir nejau-

Siūlo Tyrinėti

Indijos atstovas Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus 
suvažiavime Toronto mies
te siūlė, kad bešališka tarp 
tautinė Įstaiga imtųsi ištirti 
bolševikų skelbiamus kalti 
nimus, kad buk tai Alian- 
tai Korėjoj vedą bakterio-

Prancuzijos Gyventojai

Prancūzijos statistikos j 
biuras skelbia, *kad dabar
tiniu laiku Prancūzija turi 
42,400,000 gyventojų. Per 
visą šimtmetį Prancūzijos 
gyventojų skaičius padidė
jo tiktai 6,450,000, o kai

Arkliavagio Galas

—Įlindo, Įlindo.—praste- mingas arkliavagis Raupys. nas- ka<i tlk butų'stiprus ir mokėtų - 
jo putojančiom lupom Taip ir nupampino Znėjo

ŠeŠelga ir kvapo visai pri- są arkliavagį, O kas SU jo visi farmos įrankiai, melžiamos ma- 
truko. ' ‘ “ *“ ” = :

—Kur
virvę.

—Į Girdvainio obuolmu
šio kailį,—pasakė atsikvėp
damas Šešelga.

—Ką tu čia niekus pais
tai?—supyko vyrai.—Tem-

dūšia atsitiko tflin ir naci iainos- Teisingam žmogui gera vieta. UUSia aiblIlKO, taip ir pasi- tinginiai arba fejkeriai neat-
įlindo?—Atleido liko lig šio laiko neaišku. sišaukit. Aš esu dora ir teisinga 

moteris ir gerai padarau valgyti.

LAŽYBOS Mary Stasiūnas 
R. D. 4

Cortland, N. Y. (32)

(Atkelta iš 6 pusi.) 
“Jus išėjote iš proto ir ei- 

Įpkit jį, arkliavagių patriar- nate klaidingu keliu. Jus 
nors, broieli, bet ką, po balkiu. me imate už tiesą, šlykš-

PAIEŠKOJIMAIBaltaragio Malūnas“’)

—Kur
pavasario rytas. Tą rytą paslėpk,—maldavo arklia-

-------- ’Gaidžgalės karčiamoje ėmė vagis.—Nors ir Į alaus sta-
Vengrijos Boksitas ir pragydo višta. Supykęs tinę.

„ .. - . , . ..šešelga paleido su kirviu i —Kaip tyčia visos alaus
, - . s vistą, pranašaujančią ne- statines pilnos,—sumiso Se-C/' visų Europos boksito;, . £ „ ; «i -~ 1 loimo hot nonctGilzD

(Iš K. Borutos knygos
loginį karą. Jis sako, kad;
toks tyrinėjimas užkirstų kuriais laikotarpiais gyven- Buvo gražus ankstyvo
kelia kiršinimui. tojų skaičius ten mažėjo.

Paieškau Kasunės Lukomskaitė3, 
kilusios iš Kvėdarnos parapijos. Gir-Bet šešelga, matydamas, tuĮn4 už grožį. Jus stebėtu- .dėjau, kad ji gyvena Chicagoje, bet

kad čia ne juokai, nelaukė, Je\ obelys ir apeisi- (paieškojimą skaitys, malonės" mari
kol virvė vėl suverš gerklę, medžiai vietoj vaisių parašyti. (32>
ir spėjo vyrams paaiškinti, Padėtų mesti varles, arba
kad jo stadaloje džiūsta Jei 1Qžės pradėtų dvokti

Egipto Valdovai

Naujasis Egipto diktato
rius, generolas M. Naguib,

1 ik-0" v • gni6- Pa“ atsai£U “ Pasau rėjo pasivijęs dar kartą ryti. Paskui, prisiminęs, nulupo nuo Girdvainio er
s .e, e.’ a aimtjos ptrmą, 10 a sargų, s o si o ga- smOgt|j ^et išgirdo laukuo- nudžiugo ir tarė:—Lėk į žilu ir kuriose kaip tik yra išmainėte ant žemės. Aš 
•• aVinytl?T,Wi-:i Vsn ™i”T‘hni«.vFku « nepaprastą triukšmą ir, stadalą ir Ijsk j arklio odį pasislėpęs arkliavagis Rau- ne™™ .

60 3 laimę, bet nepataikė. No- šelga, nežinodamas, ką da- odos, kurias pereita savaitę a,kliy prakaitu. Taip ir aš 
- ------j— »——l: tv—1—• —:_±—1— . . - stebiuosi iš jūsų, kurie dan-

JlS pelflUOUa tauiz.ią linine- tiuoni rvugiijoc -------------------c įižrmrspc vičffl Icpio iiž ten pronto

tenų pirmininkui Ali Ma- spauda rašo, kad v engnjos J r
her’ui

Barltora Čeperaitė, 
1204 Sarah Street, 
Pittsburgh 3, Pa.

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu paieškau draugo, 

ne senesnio kaip 59 metų. Aš esu 
našlė, rimta, nerūkau, negeriu, bet

piktinimą tuo, dėl ko jSs'"Rksf7?5.ir -rb~t ,Vaįkai 1 9 visi vedę ir gyvena atskirai. Pla-.... ... Pagal diktatoriaus mainieriai neiškasa kiek!tUp^'T^^tįesia'i^r'reikėfe’k^rtS RRain?Jito kit kaip’iis čia meluoja’— gyvenate, aš atsisakau nuo’.e.ni» in'mrmaĄ, .„teiksiu per i.iš- 

pranešima, armija nebesi- reikiant boksito aliuminiįui . r laukus, tiesiai pei įeikejo kartoti. Kaip vijur-jkit, ap j. j . dvieju milionų kuriui ?et "«rasyk'‘’ ,r ,s
kiš i krašto valdymą. gaminti. anmus, nei kiek neslubuo- kas, smurkstelejo , stadalą pasiūlė laikąs uz virves.—-O ""^k,c «,»„ aire.,:

—Eikit, vyrai, pažiurė-

ĮDOMI TVARTO STATISTIKA
Žodis “tvartas” visada darbininkas Amerikoje dir- 

daro nejaukų įspūdį, tačiau 
faktas yra toks, kad iš tvar

damas, beveik kojom žemės 
nesiekdamas, bėgo neat
gaudamas kvapo Raupys, o 
paskui jį vijosi Paudruves 
ir kitų kaimų vyrai su kuo
lais ir mietais.

—Laikykit vagį!—plyšo
ba pieno pramonėj, kuri
pristato vartotojams ne tik-, ......

to mes gyvenam. Sykį man tai patį pieną, bet ir grieti- .smo laukai, ir iš ap
teko matyt krautuvės lan- nę, ir sūrį, ir sviestą, ir ais-j“.kiemų bėgo vis 
gą, kur T>uvo Išstatyti kiau- krymą, ir pieno miltelius. ^auJ] vJrai su naujais Ruo
šiniai, sūriai, sviestas, ir ant; Per metus Amerikos,131®; . . .
juodos lentos uždėtas aukso “tvartas” duoda daugiau ' argsas arkliavagis jau 
raidėmis skelbimas: “Iiįkaip 120,000,000,0000 sva- ne&al\°j°’ ka^ vyral šį kai- 
rrusų tvarto tiesiai j jusų|rų pieno, kas reiškia apie pantenkin* vienos- ai ki- 
stalą.” ;440 svarų kiekvienam gy-

Naujosios Anglijos Dairyįventojui.
& Food Council šiomis die-į Jei prie to pridėsime dar 
nomis paskelbė įdomių i kiaušinius ir mėsą, tai pa

kart

aš tuo tarpu palaikysiu: jei- anli^'lau a| taip geidžiau C3r> Broadway> 
gu sumelavo, tai ir keliu po \\ , u,1^.1 cla.llar nekenčiu. 
kaikiu Ka(I atsikračius nuo tų pi-

Dabar šešelga nusigan- n]&^’ ab Įeisiu penkias mi- 
do. kad arkliavagis nepa- flUtes Pn®s paskirtą laiką 
bėgtų iš arklio odos, tai net ir tu2 budu ®ulaWsm su- 
atsiklaupęs pradėjo prašy- J; . .

dvainio obuolmušio eržilo, ti: ai.?s. bankininkas
-Paskubinkit, vyručiai, Pa(!.eJ° rasl"! ant stal°, pa

tiktai paskubinkit! ' buc,avo Salv« ,t0.st.e.b«i"°
-Spėsi kaboti,-atsakė ?m<'8auį. V ylla; !ssllnk« 

jam laikas už virvės, o kiti laak' Nlekad ,a"k^'au Jis 
t-yrai nuėjo j stadalą su

ir ten įlindo į pirmo arklio 
odą kaip tik pro tą vietą, 
pro kurią uždraudė jam 
Pinčukas.

O tai buvo ta pati oda, 
kurią prieš savaitę rakalis
nulupo nuo pasmaugto Gir-'atsiklaupęs pradėjo prasy-

Boston, Mass.
(34)

Aš esu vidutinio amžiaus vyras ir 
ieškau moteries už pačia, nuo 40 iki 
48 metų amžiaus. Jei kuri įdomau
ja, prašau man rašyti šiuo adresu: 

Joseph Matūra.
Long Point, R. I)., 

l^akeville, Mass.

ten patAntro arklio oda 
kabojo.

Raupys per tą skubumą 
ir iš baimės visai užmiršo, 
kad velnias, darydamas su

Ieškau gyvenimo draugės. Esti 
52 m., vidutinio utrio, su aukštu
mokslu, dabar—amatninkas. Prieš 
2 metu atvykau į Ameriką. Mano 
skonis: inteligentinga, nedidelio
ūgio, laiba. Rašyti: P. O. Box 542, 
Flushing. New York 52, N. Y. (31»

“tvarto” statistikos žinių, matysime, 
“Kiekvienas ketvirtas mu
sų kąsnis pareina iš tvarto, 
tiksliau pasakius, iš pieno 
produktų,” sako ši organi
zacija.

Kad pagaminti Amerikos 
gyventojams tą “ketvirtą 
kąsnį,” šios šalies farmose 
kasdien yra melžiama 24,- 
000,000 karvių. Tokių far- 
mų šiuo laiku čia yra 4,- 
500,000. '

Kiekvienas penkioliktas

“tvartas” užima pačią svar
biausią vietą ant musų sta
lo.

tos kojos išsukimu, susirū
pino viso savo kailio išgel
bėjimu, tai nėra kaip zui
kis, kurtų vejamas. Kad

iš tikrųjų tlk sPėtl* nubėgti ligi kar- 
4 čiamos,—bėgdamas galvo

juo sutartį pavogti Girdvai- kuolais bjaurėjęs, kaip dabar. Par-

ORLAIVIO NELAIMĖ

Nebraskos valstijoj per
eitą sekmadienį skrisdamas 
užsidegė lėktuvas ir lieps
nodamas nukrito žemėn. 
Žuvo 7 asmenys. Išsigelbė
jo tik vienas, kuris spėjo 
iššokti su parašiutu.

ČIKAGOS SESELIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdai.

Visas pasaulis žino Čikagą, bet netokia, kokia aprašyta 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Či
kagos lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek daug, 
kiek apie juos parašyta šitoje naujoje novelių knygoje.
316 puslapių: iliustruota; kaina 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI—Amerikos lietuvių gyvenimo ro
manas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinis romanas, kuriame tiek 
daug parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai: Jono 
Šliupo, “dėdės” Šerno ir kun. Dembskio atvaizdai; kai? 
na 3 doleriai.'

Vitos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicagoi 8, III.'supa kiemą.

jo,—šešelga vis kaip nors 
išgelbės.

Bet šešelga kaip tik prie
šingai galvojo. Kad tik ne
atbėgtų arkliavagis į kar
čiamą ir nepramanytų ‘jam 
bėdos su vyrais. Geriau 
jau, šešelga linkėjo, nudob
tų jį kur nors ant arimų, 
kad tik nereikėtų jo dau
giau matyti.

Bet tokia jau buvo Rau
pio laimė, kad tada, kai jį 
apsupo iš visų pusių vyiai 
su kuolais, jis paspruko iš 
apsupimo ir įbėgo be kvapo 
į karčiamos kiemą. Pama
tęs šešelgą, puolė ant kelių 
prieš jį, nors anksčiau su 
panieka į jį žiurėjo, nes jis 
gyveno ne tiek iš karčia
mos, kiek iš Raupio ama
to.

—Gelbėk, šešelga!—su
šuko.—Paslėpk kur nors, 
kad tik neatrastų vyrai. De
šimt arklių atvesiu už išgel
bėjimą.

—Kur aš tave paslėpsiu? 
—nusigando šešelga.—Pats 
matai, vyrai iš visų pusių

nio arklius, kaip tik jį per
spėjo neįlįsti i tuos arklius 
pro pasturgalį. Bet Rau
pys tą velnio perspėjimą 
priėmė už kvailą pokštą ir, 
savo nelaimei, visai išmetė 
iš galvos, net ir dabar ne-Į keikta 
prisiminė.

Nebuvo kada ir prisimin
ti, nes aplink stadalą jau 
rinkosi vyrai su kuolais ir 
riksmu:

—Užmušti arkliavagį!
Raupio ir blusos apmirė, 

klausant to riksmo. Bijojo 
net sučiaudėti, kad neišsi
duotų, kur pasislėpęs. O 
čiaudulys kaip tyčia nežmo
niškai kuteno. Rakalis bu
vo tabaku išbarstęs nulup 
tą odą, kad musės ir kirmė
lės neėstų.

O vyrai jau aj>stojo kar
čiamos kieme šešelgą su 
kuolais.

—Kur dėjai arkliavagį?
—ne juokais grasino.

—Nemačiau, vyručiai, jo
kio arkliavagio,—mėgino 
išsisukti šešelga—pas ma_ 
ne karčiama, turiu alaus ir 
degtinės, ir visokio kitokio

namo atsigulė ant lo-
dvi arklio odos, viena su- vos.’. be‘. \isoki°s mintys ir 
pliuškus!, kita išsipątusi. ^įjaud.mmas nedavė jam
Raupys, išgirdęs, kad i sta- .
dala sugužėjo vyrai, visas •' 0 ™.e £ -“bėgęs sar-

i apmirė iš baimės, bet pra- g® P^e. kad kalinys pa-
. keiktas čiaudulys taip pra- beg;. Banlt.ntnkas nuėjo į

dėjo kutenti nosį, kad neiš- kaleJ!^. ‘5 fsltlk'"°: kad
kentė ir sučiaudėjo. t,krai ta'P buv°k Kad aPs-

saugojus nuo bereikalingų

Po balkiu tikrai kabojo
NAUJA GYDUOLĖ

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for-

-Matai, nesumelavo Še- kalbų, bankininkas pasiė- kvŠS’ 
Raupys ’ >šelga, — išgirdo Raupys, ėmė atsisakymo dokumen- *iarn > namus, 

kaip kažkas pasakė, ir su- tus ir užrakino juos nede- ALEXANDER S CO 
prato, kad ji išdavė in mar™; «« w«t Bro*d>wy

draugas.
South Boston 27, M

gėrimo, prašau gerkit, kiek 
norit—šiandien už dyką 
šinkuoju.

—Matai, koks geras!__
suprato vyrai karčiamnin

—Ir jis negeresms!—su
šuko tada Raupys ir norėjo 
lįsti iš odos, bet čia jam 
kažkas taukštelėjo su kuolu 
į kaktą, kad jis tik viaukte
lėjo ir atgal Įsmuko į odą.

Kol Raupys atsipeikėjo, 
vyrai aptarė, ką su arklia
vagiu daryti. Niekas neno
rėjo imti ant savo sąžinės 
kad ir arkliavagio dūšios 
nugalabijimo, todėl nutarė 
užsiūti arkliavagį su jo du
sia arklio odoje, kad jis 
daugiau dienos šviesos ne
bematytų ir arklių nebevog-
tų‘ - • -Kaip tarė, taip padare. 
Tuojau atsirado atada su 
yla, ir vyrai ėmėsi darbo. 
Jau baigė siūti odą. jau li
ko tiktai maža skylutė pa-ClaTTinin* KO Vin Lai

!ko klastą.—Atiduok arklia-'čiame pasturgalyje, kai at-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

(kurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2.420.359.00

Kuopos Įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę rastinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.

i



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 32, Rugpiučio 6, 1952

Vietines Žinios
SOCIALDEMOKRATŲ IŠGELBĖJO BOSTONIŠKJ 
SUSIRINKIMAS RUGP. 9 LAKŪNĄ KORĖJOJ

ši šeštadieni, rugpiučio Leitenantas Wm. A. But- 
9 d., 6 vai. vakare šaukia- tlar iš Dorchesterio pereitą 
mas LSS 60 kuopos narių savaitę turėjo nusileisti su 
susirinkimas “Keleivio*’ pa- savo lėktuvu i jurą prie Ko- 
talpose. Visi nariai prašo- rėjos pakraščių. Jo lėktu- 
mi dalyvauti ir atvykti lai- vas nuskendo, o lakūnas 
ku. nutarė plaukti 20 mylių

Susirinkime tarsimės dėl prie artimiausios salos, ku-
pasiruošimo LSS suvažiavi- rią laiko Aliantai. Karo! 
mui, kuris Įvyks šio mene-,laivyno lėktuvai betgi ji 
šio gale, rugpiučio 30 ir 31 greit išgelbėjo ir lakūnas 
dienomis, South Bostone, negavo progos išbandyti jė- 
Strand Hail patalpose. Gal gas 20 mylių plaukime. Lu
tai bus paskutinis susirinki- kūno lėktuvas buvo pašali
mas iki suvažiavimo, todėl tas virš šiaurinės Korėjos, 
visų narių dalyvavimas yra kur jis skraidė atlikdamas 
būtinas.

KANDIDATAS VYKSTA PAS KANDIDATĄ

Republikonų kandidatas vice-prezidenio vietai, senatorius 
Riehard M. Nixon. su savo šeima stovi prie lėktuvo. Se
natorius vyksta pas gen. Eisenhoweri aptarti rinkimu 
kampanijos planų.

Fire MARY H. GASTON Liability
Lietuviška Apdraudos Įstaiga

Virš 20 metų patyrimo 
l’alisą pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadvray —:— South Boston 
AV 2-8344—Telefonai—*SO 8-8793 

(Oct. 8)

Dideli Nuostoliai iš Sausrų Nufotografavo Lėkštes

Massachusetts ir Maine Vienas pakraščių sargy- 
valstijos dabar paskelbtos binis liepos 16 d. pamatė 
nelaimės ištiktos kartu su aukštai ore keturius švie- 
keliomis kitomis valstijo- sius apvalius daiktus. Jis 
jomis, kurios skaudžiai nu- paėmė savo fotografijos 
kentėjo nuo šios vasaros aparatą ir nufotografavo 
sausrų. tuos daiktus. Vėliau foto-

Fereitą šeštadieni musų grafija buvo paskelbta 
valstija ir kaimyninė Maine spaudoje ir visi žmonės ga- 
valstija, kartu su South Ca- Įėjo matyti, kaip atrodo 
tolina, buvo Įtrauktos Į są- skraidančios lėkštės, 
rašą nukentėjusių nuo kait- Bet profesorius Donald 
rų. Kiek seniau Alabajna, H. Menzel iš Harvardo

REGISTRUOTIS IKI Kentucky, Georgia, Missis- Universiteto sako, kad pa-
RUGPIUCIO 15 DIENAI S*PP* Tennessee valstijos kraščių sargybinio Shell R.

buvo paskelbtos nukentėju- Alpert nutrauktos “lėkštės”karo misiją.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
AVALYNĖS GAMYBA

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 Cpham’e Corner 

DOttCHESTER, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
2S5 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

nėra paslaptis, tai esą svie
tų nukėntė jusiu valstijų sos atspinduliai. Fotogra-
ukininkai gali gauti “disas- fija buvo nutraukta per sie- 
ter loans,” paskolas lengvo- teliu uždengtą langą, o to
mis sąlygomis. dėl visai galimas daiktas,

Jei sausros tęsis ilgiau, kad aparatas pagavo švie
sos atspindulius ir juos pa
rodė fotografijoj, kaipo ap
valius šviesos daiktus.

sios nuo sausiu. Nuo saus-Valdyba. --------------------------- šių metų gegužės mėnesi Laikas registruotis balsa-
---------- PABĖGĘ KALINIAI Naujosios tAnglijos avaly- vimams. Nominaciniai bal-

U2MUŠĖ MOTERĮ nės dirbtuvės,. Maine, New savimai kandidatų musų
---------  Hampshire ir Massachu- valstijoj bus rugsėjo (Sep-

Du pabėgę iš Vermonto setts valstijose, padirbo 13,-tembei i 16 d., o balsuoto-
lyno, Chicagos ir kitų vietų valstijos kalėjimo Winsore 163,000 porų čeverykų. Iš jai turi užsiregistruoti iki
su pasiteiravimais apie Bos- kaliniai, Donald Demag ir viso Amerikoje per gegužės rugpiučio 15 d. tai ir daugiau valstijų pro
tone Įvyksianti LSS šuva- Francis Blair, šeštadienijmėnesi buvo padirbta 41,- Rugsėjo 16 d. bus nomi-fšys iš federalinės valdžios 
žiavimą. Galime iš anksto buvo pagauti po didelęs 436.000 poro čeverykų. naciniai balsavimai, kuriuo- Pikolų

Domėjasi LSS Suvažiavimu

Gavome laišku iš Brook-

pranešti, kad visiems dele- medžioklės 
gatams iš toli ir iš arčiau.niai prisipažino

giriose. Kali-1 Šiais metais per gegužes
. , . ... užmušę* mėnesi Naujosios- Anglijos

bus parūpintos nakvynes Mrs. Elizabeth Weatheropj2 
pas musų draugus Bostone Springfielde. Vt.. o jos vyrą 
ar artimiausiose apielinkė- sužeidę. Užmušėjas buvo 
se.

avalynės dirbtuvės pagami
ni no 23' batų daugiau, negu

se balsuotojai pasisakys dėl! 
partijų išstatomų kandida
tu. I.

Pagavo Leniančią Lėkštę RADIO .PROGRAMA

per gegužes menesiF. Blair, kuris 
LSS suvažiavimas Įvyks dūda sudaužė 

Strand Hali, tai yra svetai- therop galvą, 
nė ant Broad\vay, prie lie- vo Įsilaužę i VVeatherupų 
tuvių klubo namo, pačiame namą maisto ieškoti ir ka- 
So. Bostono centre. da šeimininkai juos užtiko,

Visais suvažiavimo rei- banditai juos užpuolė.
kalais LSS centro sekreto- ---------------------------
rius J. Buivydas prašo STATO NAUJĄ 
kreiptis i jį, 8620—75th St., PAVYZDINĮ KALĖJIMĄ 
Woodhaven, L. L, N. Y., oi ______
techniškais reikalais rašyti Netoli Bostono statomas i Bostone> rugpiučio 
suvažiavimo ruošimo ko- gaujas 7 milionų dolerių i sėjo 1 dienomis, 
misijai. Adresuoti “Kelei- pavyzdinis kalėjimas. Ka-! viešbutyje.

su geležine metaį. Bendra čia paga- 
. ea- mintų per mėnesi čeverykų 

Banditai iu- verlę siekia šiais metais virš 
44 milionų dolerių.

Coventrv, R. I., žmonės Lietuvių Radio Korp pro-
aną vakarą matė savo aki- f™™“, l’er ,stoli WBJįS:

1090 kilocycles, 9:30 iki1951 GEMBLERIA1 VĖL
DIRBA DRĄSIAI mis skraidančią lėkštę. Au-

tomobilistai kelyje sustojo 10-30 vai. ryte sekmaoienį,

viui,” laiškai 
kam reikia.

bus perduoti nnįy maištas nesenai Įvykęs

Komisija.
, Charlesto\vn kalėjime paro

reikalą kalėjimą paged ė
rinti. Naujas kalėjimas 
Norfolk’e, Mass., bus baig
tas statyti 1953 metų rode- 

• nį. Kalėjimas turės 40 ak
ro plotą ir turės visa

kad kiek galėjom darbavo- >usias ‘ apsaugos priemo

Atsakymas “Žingeidžiam’

Reikale Rimšos “Arto-! 
jaus,” pranešam tamstai, į

mės rinkimui pinigų atmo- 
kėt p. Rimšai už jo “Arto-Į 
ją.” Darbas buvo kliudo-! 
mas nekuriu iš tų, kurie 
Įtraukė mane Į ši darbą.! 
Kai atėjo laikas užtart šiam 
dalykui, tai išjuokė “Arto
ją” viešai kaip “Išgaišusią 
Kumelę.’’ Darba

nes.

Maine Valstijos 
KetvertuKai Neturi

Kaij 
ir Bostone 
“grižo

visame krašte taip ir stebėjo keistą dangaus
lažvbininkai Paukšti. Vienas automobi-

prie savo darbo” ir ii^as sakė, kad lėkštė
dabar išleisti doleris kitas skrenda 500 mylių per va-
ant arkliukų yra lengva. landą greitumu.

______ Jie ne tik grįžo prie dar- Pagaliau vienas automo-
Ampri’-nt; lpnkn kam vp ^°* ^et boikotuoja ista- tilistas pagavo tą “lėkštę”

teram kuli5 reikalauja- kad i savo šviesas ir pasirodė,
letanų suvaa,a»jv>ks - lef,Ur,,-,tysį ir išsipilk-... p5amM vaiL isdai’

Lenkų Karo Veteranų
Suvažiavimas Bostone

bus sekanti:
1— Falcons Radio Orkes

trą.
2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti iaiškelį ar atvirutę 
Į stotį WBMS, Lithuanian

Lietuviška Aptiekę
Savininkas H. CABTT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON

TeL SO 8-4149

legatų
diana.

. New

9o.n,a.Jie ręgi^^RUsųir i-sipiiK= tai esama vaikų isdai= Program, 35 Court St., Bos- 
Statler tų lei(,ima verstl lažybinin- gos Vaikai Įdėjo elektri- ton, Mass., o biznio reika- 

T^nkiama Hp k^amatu- kinę liktarną į plastikinį lais rašykit ofiso adresu:
a! a ue-, Prie, kell> mėnesius gem- maišiuką, prikabino ją pne 502 E. Broadway, So. Bos- 

tipriai išsigan- jg įpustų balionukų ir ant ton 27, Mass.

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios.
čia jau 20 metų.

In-is Connecticuf, bleriai buv 
Illinois, Michigan, d if buv, 

.Jersey, New York, I)aba,
Pennsylvania, VVisconsin, , nrae,(, 
Marylan, Ohio ir Washing-'b • jJ 
ton valstijų. Lenkų legio-, J_l 
n i e r i ų pirmininkas yra 

nau- George L. Mark. Pereitą 
šeštadieni jis turėjo pasi
matymą su gubernatorių P.
A. Dever ir pakvietė ji atsi
lankyti suvažiavime.

-ulindę po 
valymosi

slu°- ilgos 
karš- ■ "

virves tampė tą savo 
lėkštę,” o keleiviai manė, 

i jie ir vėl dar- kafĮ tu,.j reikalą su dangiš-;
! ku prajovu.

Namų

Wilson Wyatt Stevensono
Pinkham šeimos, ketvertu-

Įkai dar yra Portland, Me.,į _____
ligoninėj.' Jie jau galėtų' Demokratų kandidatas i 

užtikri-ig’JŽti namo, bet netuii na;b„ezifient0 vieta. gub. Ad- 
mų. Pinkham seimą turi Į

Kampanijos Vedėjas

nu tamstai, buvo nelengvas , rilų\ į'IflKnam =eima ^“Glai E. Stevenson, paskyrė 
ir labai nemalonus. Kitos1 f bambai ių auteli, kui | y^uvusį namų statybos vir-
organizacijos iš kitų kolo-i ?.et2jįlie^.s ma^.iem.? 'ai_uTįšininką Wilson Wyatt savo 
rijų, kurios
sios pinigų, 
laikrašty,
imti pinigu.-. , .

Gavome laišką nuo p. dėj° dėtis
Rimšos per antrą pasaulini ”irno’ tai 
karą, kad surinktus
nesiųst jam -----------, ----- . . .
gali jų negaut. • O dabar Pa™P>nti vaikams skubiai 
patvs nežinom kur p. Rim- Pa?t°gę. Jau esą sudėta 
ša'yra. Norėtum kad ir 3;000 dolerių,
pats p. Rimša atsilieptų,! Plni^y namo 
kad galėtum kiek surinkom 
pinigu jam atiduot ir syki 
ant visados užbaigt ši labai

keturiems mažiems
buvo aukavu-?^aiPh n^la ne' 'neii kampanijos “manadžeriu.” 
pats skaičiau patogumų.^ Pinkham yy Wyatt 1946 metais bu-

federalinio 
plano, jis

kad nutarė atsi-i ketvertukai turi galybę “ku 
mų, kurie visi dėjosi ir ža- 

prie vaikų augi- 
dabar Maine gu- 

ragina tuos 
krikštatėvius

pinigus bernatorius 
Lietuvon, nes1 kumus

Jei
tik
tai

nemalonų mum dalyką.
Noriu tik tiek tamstai pa

stabos duoti, tai yra, kad 
musų darbai niekuomet ne
buvo slepiami, ir jei mes| 
rašome korespondenciją vi

Pabėgo Du Lenkų Žvejai RADIO ŽINIOS

įr

vo priešakyje 
namų statymo 
yra pažangus demokratas 
ir veikia “Americans for 
Democratic Action” organi
zacijoj.

Bostoniškiai Dakare

DR. D. PILKA

. Ofiso Valoadoo: mo IMS 
lrw TUI

S46 BROADWAY 
•O. BOSTON, MASS. 

Tatafonaa: BOUth Borton 1S90

Steponas Minkus.

PARSIDUODA
Namas ir 3 Automobiliai

Namas randasi po No. 37 Mill St., 
Dorchestcr, Mass. Prie namo yra 

■daug žemės.
Automobiliai abu geri. Vieną aš 

važinėju, kitas stovi garaže. Atsi- 
!klauskite pas: (33)
| Dr. D. Pilka,

pik 546 E. Broadway, So. Boston, Mass.

i

Du lenKų žvejai Baltijos Lietuvių Radio Korp 
juroje apdaužė savo laivu- rengiasi prie metinio 
ko kapijc ą ir atplaukė Į nįj<o pO stogu,” sekmadienį, 
Švediją, jie prašė duoti rugsėjo (September) 28 d., 

Brockton Fair Grounds.jiems pi k . ūdos teisę. Ka-
pitoną jie ušė todėl, kad §jaine piknike irgi bus įdo-
jis neklausė
Švediją.

jų plaukti Į

Automobilistų Dėmesiui

“Kanka Journal” ra-
so:

Per vi
rus, skai t; 
tų, kuorr.e 
pirmutini 
iki šiol 
006.000 z

Bet auti 
se tik m?

bet iš tieki Trys 
nenupirksi.!

krikštatėviai ir toliau Dakare, vakarinėj Afri- 
taip terems tą reikalą,ikoj, vyksta jaunimo' suva- 
vaikai galės ir savo ko- žiavimas. kuriame dalyvau-

jomis iš ligoninės išeiti, iki 
ijų namai bus paruošti.

LIJO, BET NEGANA

Šeštadienio vakare Bos-
suomet pasirašėm savo pa- tonas ir apielinkė susilaukė 
valdę po raštu, ko norėtum pirmo rimtesnio lietaus, bet 
kad ir tamsta, jei daugiau žemė taip yra išdžiuvusi, 
norite apie šį dalyką klaust, kad lietus mažai tepagelbė-

ja jaunimo organizacijų at
stovai iš 22 nekomunistinių 
kraštų. Kongrese yra at
stovaujamos ir Amerikos 
jaunimo organizacijos. Trys 
atstovai yra iš Bostopo.

Dingo Joseph S. Simon

1,012,00* • .• v y bių. 
Tai skai

nugąsdir/ 
mobilistą. 
realizuoti, 
da tik m 
tomobili. 
prisėda 
nuolatinė

Amerikos ka- 
nuo 1775 me- 
ankiai paleido 

voliucijos šūvi, 
o užmušta 1,- 
nių.
obilių nelaimė- 

' 890 metu žuvo

mi programa, apie kurią 
pranešime vėliau. Dabar 
prašome rengėjų nerengti 

į tą dieną kitų parengimų 
Ačiū.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

JAUNA MOTERIS
Iki 30 m. amžiaus, reikalinga 

prie lensvo darbo dirbtuvėj. Mokes
tis: 85c j valandą. Kreiptis: 

Howard Chair Co.,
631 E. First St., So. Boston.

SO 8-1801.

A. J. N AM AUSY
BBAL BSTATE A IN8U1ANCB

409 W. Bro*<lway
SOUTH BOSTON, MA8S 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLB SIBBR 

Wwt Bozbnry, Maaa.
Tel. PArkw*y 7-0402-M.

BUTAS NUOMAI

Lexingtoniškis Joseph S.
tai pasirašykit kas esate, jo. Pranašaujama daugiau Simon, 66 metų vyras, sek- 

Connecticut slėnio’madieni 
farmeriai buvo pa-

tau reikalo Į platesnes dis- sisamdę lietaus dalytojus,

kad žinotumėm su kuom tu- lietaus, 
rim reikalą, kitaip, nema- tabako

kusi jas eiti.
Steponas Minkus.

bet dėl stokos debesų 
taus dirbimas atidėtas.

lie-

SENŲ ŽEMAIČIŲ 
PRIETARAI

Nuo Ausrusto 1 d. išnuomuoju 
' gražų 5 kambarių butą su visais 
patogumais. Priimčiau senesnio am- 

i žiaus žmojrų. kurs galėtų pagelbėti 
'prie namų darbo. Kreiptis: Mrs. 
Anna Florin. 2X2 Hijrh, cor. Gold j 
St., Randolp'n, Mass. (33)

d. kurie turėtų 
iekvieną auto- 
‘S galim to ne- 
t iš tikrųjų ka- 
itsisėdam i au- 
ada šalia mus 
riltinė. Ji yra 
įsu sanktleivė.

Naujas “Garnys’

Atėjo 
juokų laii 
jos. Gai 
Kaina 1"

įjas “Garnys,” 
štiš iš Brazili- 
ias musų ofise, 
ntų.

- važiavo savo ma- KIubui n 
gina pasitikti žmoną ir ke- Kreiptis 
lyje kur tai dingo. Jis va- ti lentr 
žiavo mašina su 670-530 lis ir Lie- 
registracijos numeriu. Klube kia

Reikalingas Bartenderis
West {[;, ,)Verio Lietuvių

įgas bartenderis. 
j klubą. Suras- 

miestelis nedide- 
Klubą visi žino.

Petro Valukonio.

(Atkelta iš 5 pusi.) 
rio niekas dar nerado. 
Ypač senesniuose laikuose 
“Joninių naktys’4’ ypatingai 
buvo mistiškos.

Tai primena mums toli
mos senovės “Rasų šven
tę,” kai musų senuoliai, bū
dami dar stabmeldžiai, dė-1 
kojo geriesiems dievams ,uz) 
išsaugotą jų šalies derlių. 
Seni barzdoti žemaičiai, 
per pečius persimetę lokių 
kailius, jaunimas bei senu
tės su vaikais šoko mums 
jau nežinomus šokius apie 
degančius laužus, dainavo 
karo dainas ir gėrė midų iš 
stumbrų ragų.

Bet visa tai dings, kaip 
dingo iš žemaičių šalies vi
sokie “kaukai,” kurie skrai
dė naktimis, leisdami iš sa
vęs kibirkštis ir nešiojo vi
sokias ūkiškas gėrybes iš 
vieno kaimyno svirno į kito.

Al Bani.

IEŠKAU BUTO
Dviejų asmenų šeimai reikia dvie

jų ar trijų kambarių ir virtuvės, su 
visais įrengimais. So. Bostone ar 
apielinkčj. Pranešti šiuo adresu: 

Kazys Paulauskas.
227 Bowen St., So. Boston, Mass.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadnay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2150
SAV-ON RODEI N (i CO. 

409 W. Br«adway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul lapenas. Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė 

172 L StM So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at
nešė! čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakarnit
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-901S

Dr. J. C. Seymour

(LANDŽIUS)
Lieturia Gydytojas Ir ChinrfM

Vartoja vėliausios konstrakicijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BP0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

I




