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Malenkovo V-Bomba Esąs 
Paprastas Bolševikų Melas

VANDENILIO (HYDROGENO) BOMBOS PASLAPTĮ 
MASKVOS ŠNIPAI GALĖJO IŠ AMERIKOS 

PAVOGTI, BET NELENGVA RUSAMS JĄ
PADARYTI

Maskoliai Giriasi Padarę Visus Svarbiausius Technikos 
Išradimus, Bet Tikrumoj Jie Tiktai Melą 

Turi Gerai Išvystę

ŠIAURĖS KORĖJA 
DĖKOJA RUSIJAI

Šiaurės Korejos komunis-
Vandenilio...... Yhydrogėno’iįV valdži?.s g*1'? Ki“ ,U

k,__ tSung muse Maskvon tele-

Naujas Rusijos diktato
rius Maienkovas pereitą sa
vaitę Maskvoj pasigyrė, 
kad bolševikams nėra ko 
bijotis Amerikos gąsdinimų 
v _
bombomis, nes tokias bom-, ... , „ ,

e - . 'gramą, dėkodamas Malen gaminanti ir Sovietų 6
kovui uz paramą Korejos 
kare. Esą, “Šiaurės Korėja 
didžiai įvertina jūsų milži 
nišką pagalbą kruvinoj ko
voj, kurią išprovokavo prieš 
Korejos liaudį Amerikos 
imperialistai.”

Suprantama, jeigu ne So
vietų Rusija ir komunistų 
valdoma Kinija, šiaurės 
Korejos komunistai senai 
jau butų likviduoti. Iš tik
rųjų, generolas MacArthu- 
ras ir buvo juos likvidavęs 
bet tuomet jų vieton atsi 
stojo raudonoji Kinija su 
Rusijos ginklais ir Anglijos 
pagalba. Iš tikrųjų, Kim I 
Sung turėtų padėkoti 
Anglijai.

tas

Šitą pareiškimą jisai pa
darė jau po to, kai prezi
dentas Eisenhovveris aną
dien paaiškino, kad vande
nilio bomba gali paversti 
garais didžiausi miestą su 
visomis jo apylinkėmis, pri
durdamas, kad Amerikai 
išsprogdinus tokią bombą 
vienoj saloj bandymo tiks
lais, ta sala visai išnyko.

Taigi labai gali būti, jog 
Malen kovo pareiškimas,
kad tokias bombas gamina 
ir Sovietai, buvo tiktai blo- 
fas, kad saviškius nuramin 
ti.

Nei Amerikoj, nei Vaka- 
į-ų Europoj niekas netiki, 
kad rusai butų galėję van
denilio bombą pagaminti. 
Tiesa, Maskvos šnipai, kaip 
Fuchsas, Rosenbergai ir ki 
ti, galėjo tokios bombos 
planus iš Amerikos pavogti, 
bet ir geriausius planus tu
rint, Rusijos technikai imtų 
daug metų tokią bombą pa
gaminti. Amerikai ėmė ke
letą metų kol pastatė vien 
tiktai dirbtuvę tokioms 
bomboms gaminti, ir vien 
tik tos dirbtuvės įrengimas 
kainavo §2,500,000,000.

Ir turint jau visus įrengi
mus, visą reikalingą me 
džiagą ir visą patyrimą, 
Amerikai ėmė apie tris me
tus pagaminti pirmutinę 
vandenilio bombą.

Aišku, kad Maienkovas 
meluoja. Bolševikai melais 
tik ir gyvena. Jeigu tikėti 
jų propagandai, tai visi 
svarbiausi technikos išradi 
mai pasauly buvo padaryti 
Rusijoj: orlaivis, telefonas, 
radijas, televizija—viskas 
jų išrasta. Jie viską išrado, 
bet tų išradimų planus va
gia iš Amerikos. Iš tikrųjų 
gi didžiausis jų išradimas, 
tai melu tepama propagan 
da.

Suimta Kashmiro 
Valdžia

ir

Diktatorius Franko
Reikalauja Gibraltaro

KORĖJOS KARO VAI)\s \VASHINGTONE

Trečias iš kairės yra gen. Clark, kuris šio iis dienumis atvyko iš Korejos į YYashing- 
toną. Iš dešinės stovi garbės gvardija, ku i pasitiko jj airporte. Pirmas iš kairės 
yra karo sekretorius Wilson, o antras—pulx. Sievers. Nusileidus Clarko orlaiviui, jj 
pasveikino 17-kos kanuolių salvė. Clark sa <», kad Kerėjos karą Amerika galėjo lai
mėti. jeigu musų armijai butų duota pakankamai ginklų ir pilna laisvė priešą nai
kinti.

Sovietų Sąjunga 
Sutinka Derėtis

Nesenai Washingtone po
sėdžiavę Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeriai pasiūlė 
Sovietų Sąjungai susitikti 
(visiems keturiems minis- 
teriams) ir aptarti Austri
jos ir Vokietijos taikos rei
kalus. Maskva davė
giamą atsakymą, bet siūlo 
Austrijos ir Vokietijos rei-

Kash miras yra Indijos 
provincija, bet valdosi au
tonomiškai. Ji užima 82,- 
250 keturkampių mylių plo
tą žemės ir turi 4,370,000 
gyventojų. Pereitą sekma
dienį netikėtai buvo areš
tuotas Kashmiro premjeras 
Mohamed Abdulla ir 30 jo 
aukštųjų valdininkų, ir visi 
busią teisiami kaip šalies iš
davikai. Išdavystė esanti 
tame, kad Abdulla slapta 
tarėsi su Amerikos agen 
tais, kad gauti iš Amerikos 
finansinę paramą nepri 
klausomai Kashmiro valsty
bei įsteigti. Tas reikštų at 
simetimą nuo Indijos vals
tybėlių sąjungos. Taigi In
dijos centralinė valdžia su 
premjeru N’ehru priešaky ir 
pasirūpino, kad Abdulla 
butų suimtas. Kai Kashmi 
ro sostinėj Srinagare susi 
rinko minia žmonių protes
tuoti dėl Abdullos suėmi
mo, policija pradėjo į mi 
nią šaudyti. Išrodo, kad 
tai bus dar vienas smūgis 
Amerikos politikai užsieny.

IŠ AMERIKOS Į ANGLIJĄ 
PER 4 VALANDAS

Amerikos sprausminis 
lėktuvas iš Maine valstijos 
'į Angliją nuskrido per 4' 1 1 * J . •Anglija turi savo rankose 

tvirtovę, kuri saugo įėjimą'valandas ir 45 minutes ir 
iš Atlanto Į Viduržemių ju- antras iš Labradoro į Ang
lą. Ispanijai senai šita ne- liją per 4 vai. ir 14 minučių..• « •« * * T'v • 1 *1 • 1

UNIJOS PAVOJIN- Arklelis Amerikoj
GESNĖS NEGU 

KUNIGAI
Visai Nuvainikuotas

1920 metais Amerikoj 
buvo arti 26,000,000 arklių

f rezidentas Pasirašė Bilių 
(leisti Dar 214,000 Dipukų

BET KAD JIE GALĖTŲ ATVYKTI, AMERIKIEČIAI 
TURĖS GARANTUOTI JIEMS PASTOGĘ 

IR DARBĄ

Kelione Per Atlantą Jiems Bus Apmokėta iš Tam Tikro 

Valdžių Fondo

KA NUVEIKĖ j “Keleivy” buvo jau rašy- 
KONGRESAS ta’ Prezidentas Eisen-

hovveris pataria atvežti
Amerikon dar 240,000

. . .. .tremtinių su šeimynomis,atostogų, suvedama, ką jis kurie yra pabėgę nuo bol
ševikų teroro ir gyvena Va-

Kongresui išsiskirsčius

per praeitą pusmeti nuvei
kė. Dėl to ir patys jo na
riai nėra vienos nuomonės. 
Republikonai patenkinti, 
demokratai ne.

Štai, demokratų vado 
Rayburno žodžiais tariant, 
Kongresas neišpildė to, ką 
rinkikams žadėjo.

Žadėta sumažinti mokes
čius, o jie padidėjo; žadėjo 
numušti kainas, o jos pa
kilo; žadėjo išlyginti vals
tybės biudžetą, o jame pa
sidarė dar didesnė spraga; 
žadėta Ameriką kariškai 
sustiprinti, o krašto apsau
gai išlaidos sumažintos iki 
“pavojingo taško.” Jo nuo 
mone, pasiekta tik tas, kad

Senato sub-komitetas .
priešvalstybinei veiklai tir-'į1" mu^’ ° Jau 1953 metais 
ti buvo iškėlęs kaltinimą,1 beliko tik 6,293,000. Už- 
kad Amerikos protestonų ti aktorių tada tebuvo tik 
dvasiškiia. kaipo grupė, su- 246,000. o šiuo metu jų yra
daro stambiausią komunis-J4,uuu,uuu. oūnKvezi-imazani Žmogui yra SlinKiau 
tų veiklai paramą. Šitas anuomet ūkininkai ne-centą besugauti. 
kaltinimas sukėlė tokį furo-J^r®j°. 140,000, o šian-
rą, kad sub-komiteto narys d*en ^ri beveik du su 
J. B. Mathews, paskelbęs šį|Puse milionų. Kombainų 

tada teturėjo 4,000, o šian-

Kiek Kongresas Prišnekėjo
Čia tokia mada, kad į

(\alus atidėti į galą, o pirma kaltinimą, plačiai skaito- 
svarstyti kitus reikalus, ku-l ž le turėjo rezig. 
ne nieko bendro netun su'nuoti jfsavo pareigų.

Mathevvs savo straipsnytaika Europoj.
Ką į tai pasakys Ameri

ka ir jos sąjungininkai, pa
matysime.

Susirinko Darbo 
Federacijos

Konvencija
savaitę Springfielde 

susirinko 67-ta Massachu
setts Darbo Federacijos 
konvencija, kurioj daly 
vauja 600 su viršum dele
gatų. Konvencija, tarp kit 
ko, reikalauja atšaukti va
dinamąjį Slichterio įstaty
mą, kuris draudžia strei
kuoti tokiose įmonėse, kur 
streikas butų pavojingas vi
suomenės saugumui ir svei
katai, pavyzdžiui, pieno 
pristatymas, aprūpinimas 
miesto vandeniu, gazu ir tt.

KIEK KAŠTUOJA
TAUTŲ SĄJUNGA

buvo parodęs, kad remian
tis turimais daviniais, prieš
valstybinę komunistų veik
lą yra rėmę nemažiau kaip 
7,000 protestonų dvasiškių.

Paneigdamas šitą tvirti
nimą, senatorius Jackson 
(demokratas) sako, kad tos 
darbininkų unijose, kuriose 
vadovauja komunistai, yra 
daug didesnis Amerikai pa
vojus, negu protestonų dva- 
siškija.

Jos išlaidų sąmata 1954 
metams bus $48,123,400. 
Visų išlaidų 35% sumokė
davo Amerikos vyriausybė, 
bet kitais metais ji beduos 
337r, t. y.. $16,000,000.

AMERIKA GINS KORĖJĄ

Valstybės sekretorius Dul
les ir prezidentas Rhee pa
sirašė tarpusavės apsaugos 

patinka. Franco reikalau-Dar niekas iki šiol nebuvo sutartį. Amerika pasižadė-
ja, kad ji butų atiduota Is
panijai

tokiu greičiu perskridęs At
lanto

jo ginti Pietų Korėją, jei 
kas mėgins ją užpulti.

KOMUNISTŲ ŠNIPAS

čia matosi Graikijos komu
nistu šnipas Nifholas Ploum- 
bides, kuri graiku kariuome
nės teismas pereitą savaitę 
nuteisė mirti. Kai komunis
tai anais metais vedė prieš 
Graikijos vyriausybę karą, 
jisai per slapią radiją infor
muodavo juo- apie kariuo
menės planus.

dien 887,000.
žodžiu, Amerikos žemės

ūkis šiandien yra labai me
chanizuotas. Dėl to jam 
mažiau bereikia gyvosios 
jėgos; jis beveik viską at
lieka mašinomis geriau ir 
greičiau. Štai keli pavyz
džiai : Žmogus su dviem 
arkliais per dieną gali su
arti vieną su puse akrų že
mės, o traktorium velkamu 
plugu net 10 akrų. Dviem 
arkliais traukiamu kultiva- 
torium galima suakėti 7 ak
rus, o traktorium traukia 
mu—tris kartus daugiau 
Ranka karvę reik melžti 10- 
12 minučių, o mašina tik 3- 
5 minutes. Be to, vienas 
žmogus gali aptarnauti ke
lias mašinas.

Kongresas Išsiskirstė

Pakalbinkim draugus tr 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį**. Kaina metams $4.

Kongreso rekordus traukia
mos net nepasakytos kalbos 
todėl tie rekordai tampa la
bai dideli. Ir jų spausdini
mas daug kaštuoja—praei
to pusmečio rekordai kašta
vo $1,371,724.

Kongresas priėmė 302 bi 
iu, o viso labo jų buvo pa

siūlyta net 9,330. Jie pa
liko stalčiuose. Ten dau
gumas jų ir supelės.

Italijoje Bus
Nauja Vyriausybė

carų Europoje be aiškaus 
rytojaus. Bet šitą klausimą 
turėjo išspręsti Kongresas. 
Švaistant jį Kongrese buvo 
nemaža ir opozicijos. Dau
giausia prieš jj šiaušėsi de
mokratų senatorius McCar- 
ren. Dėl jo ir kitų užsi
spyrimo, 240,000 kvota bu
vo sumažinta iki 214,000 
tremtinių, ir toks bilius bu
vo priimtas.

Pereitą savaitę preziden
tas jį jau pasirašė ir dabar 
bus organizuojamos prie
monės tiems tremtiniams iš 
Europos atvežti. Šita imi
gracija tęsis 3 metus.

Per Atlantą tremtinius 
gabens Amerikos laivai, ši
tos transportacijos išlaidas 
padengs tam tikras valdžių 
fondas. Bet iš uosto iki ap
sistojimo vietos kelionę tu
rės apmokėti draugai ‘arba 
labdaringos organizaci ios, 
kurioms tremtiniai vėliau 
turės atsilyginti.

Bet kad tremtinys galėtų 
Amerikon atvykti, kas nors 
’am čia turės garantuoti pa 
stogę ir kokį nors užsiėmi
mą, kad turėtų iš ko gyven
ti. Garantijų galės duoti 
giminės, draugai ir visai ne
pažįstami.

KUR DINGO 9,972
AMERIKOS KAREIVIŲ?

Senatas baigė posėdžiu 
ir susirinks tik po naujųjų 
metų, jei kokie nors svar
bus reikalai nevers anks
čiau susirinkti. Baigė dar 
bą ir Atstovų Rūmai. Daug 
dalykų paliko neišspręstų: 
Tarft-Hartlev įstatymo pa
keitimas, socialinio draudi
mo išplėtimas, žemės ūkio 
oroduktų kainų palaikymas. 
Hawaijų saloms valstybės 
teisių pripažinimas, valsty
bės įsiskolinimo padinimas 
ir kiti.

Trumano Atsiminimai
Buvęs prezidentas Tru

manas susitarė su “Life” 
žurnalu parašyti atsimini
mus. Už tai Trumanas gaus 
$600,000.

Kaip žinoma, krikdemo 
Alcido de Gasperi ministe
rių kabinetas buvo nuvers
tas parlamento pareikštu 
jam nepasitikėjimu. Nau
jai vyriausybei sudaryti 
prezidentas Einaudi pasky
rė Attilą Piccionį, taip pat 
krikdemą. Naujos vyriau
sybės sąstatas busiąs pa
skelbtas šios savaitės trečia
dieni. Bet neilgai laikysis 
ir Piccionio kabinetas, ’jei 
gu jo nerems kitos partijos, 
res patys krikd^nai daugu
mos neturi.

PAREIKALAVO
PAKELTI UŽDARBJ

Anglijos geležinkelių dar
bininkų unija, kuriai pri
klauso 60.600 narių, parei
kalavo pakelti uždarbius 
15'/. Geležinkeliai ten yra 
valstybės nuosavybė.

Japonų parlamentas vien
balsiai nutarė paraginti vy
riausybę imtis priemonių 
atnaujinti prekybą su Kini
ja.

Vakariečių žiniomis ko
munistų nelaisvėj Korėjoj 
yra 13,285 kariai, o komu
nistai teranda jų tik 3,313. 
Kur dingo likusieji 9,972? 
Niekas nežino. Greičiausia 
jie bus žuvę nelaisvėje 
Ypač karo pradžioje komu
nistai labai žiauriai elgėsi 
su belaisviais, marino ba
du, neteikė reikalingos me
dicinos pagalbos, todėl nie
ko nuostabaus, jei jie ten 
mirė kaip musės.

Republikonų Vadas Senate

Mirusiojo Tafto vietoje 
republikonai išsirinko Wil- 
liamą F. Knowlandą. o po
litinio komiteto pirmininku 
Homeri Fergusoną.

Daktaras Pasikorė

Pereitą sekmadienį pasi
korė savo namuose Dr. 
Sieve. pagarsėjęs Bostono 
gydytojas. Pernai jisai bu
vo paskelbęs išradęs “pilę” 
gimdymų kontrolei.



*

Puslapis Antras

TOLIMUOSE RYTUOSE TVINKSTA
PERKŪNIJA

Amerikai ir visam demokratiniam pasauliui gresia 
didelis pavojus iš Tolimųjų Rytų.

Taip pasakė prezidentas Eisenhoveris gubernatorių 
konferencijai, kuri buvo susirinkusi anądien Seattle 
mieste. ,

Jeigu mes norim to pavojaus išvengti, mes turim, 
nepaisydami jokių lėšų, užkirsti komunizmui kelią Indo
kinijoj, sako prezidentas. Ir kuomet jis sako “mes,” jis 
turi galvoje Ameriką.

Pavojus esąs labai didelis, nes jeigu komunizmas 
apžios Indokiniją, tai reikėsią nurašyti jam visą Aziją, 
įskaitant ir Indiją. ,

Iš tikrųjų, čia šiurpulingi prospektai, ir labai gaila, 
kad prezidentas nepaaiškino plačiau, kokių, jo manymu, 
Amerika turėtų imtis priemonių, kad butų galima išgel 
bėti Indokiniją. Jis tik pasakė, kad komunistų Indoki 
uij°j įsigalėjimas reikštų baisią nelaimę Amerikai. Jų 
tenai įsigalėjimas reikštų skaudų smūgi musų saugumui 
ir musų galiai. Amerika negalėtų gauti iš Pietryčių 
Azijos ir Indokinijos šaltinių labai reikalingų sau žalia
vų ir kitokių dalykų.

Nėra abejonės, kad žlugus Indokinijai, turėtų žlugti 
ir visas Malajos pusiasalis. Burma ir Indija butų ap
suptos. Visa Indonezija atsidurtų pavojuje.

‘Tam turi būt užkirstas kelias,” pasakė prezidentas.
Gerai, sakysime, kelią reikia užkirsti. Bet kaip? 

Ar užkirs jį vieni prancūzai, jeigu Amerika duos jiems 
pakankamai pinigų? O jeigu prancūzai nepajėgs to pa 
daryti, kaip bus tada? Ar Amerika turės veltis į antros 
Korėjos avantiūrą?

Kaip iš tikrųjų bus, šiandien mums neaišku. Iš pre
zidento kalbos gali būt tik viena išvada, būtent ta, kad 
Tolimuose Rytuose tvinksta perkūnija.

APIE “ŠVENTĄJĮ” STANISLOVĄ
Norėdamas palaikyti lenkuose nykstantį tikėjimą 

popiežius Pijus XII pereitą savaitę prižadėjo jiems spe
cialių “atlaidų,” jeigu rugsėjo 17 dieną jie susirinks į 
bažnyčias ir pasimels į savo tautos patroną, “šventąjį 
Stanislovą, kuris prieš 900 metų buvęs nukankintas to
kių pat “bedievių,” kaip ir tie, kurie valdo Lenkiją 
šiandien.

Kas buvo tasai Stanislovas, kun Romos katalikų 
bažnyčia vadina “šventuoju”?

Jisai buvo Krokuvos vyskupas, didelis šykštuolis ir 
godįšįus. be jokios gėdos ir susivaldymo grobęs žemes 
ir kitokius šalies turtus.

Lenkijos karalius Boleslovas II šitam vyskupo gob
šumui pasipriešino. Jis viešai pastatė klausimą, kas da
vė bažnyčiai teisę valdyti dvarus ir kitokius valstybės 
lobius? »

Dėl šito akibrokšto “neklaidingai” bažnyčiai, Kro
kuvos vyskupas karalių Boleslovą iškeikė ir ekskomuni- 
kavo. Boleslovas tada nuvyko bažnyčion, kur tas vys
kupas laikė mišias, ir prie altoriaus jį užmušė.

Taigi vyskupo Stanislovo mirtis neturėjo nieko ben
dra su “bedievybe.” Jisai gavo galą piktoj kovoj dėl 
materialinių turtų. Jis buvo toks pat godišius ir garbė
troška, kaip ir Boleslovas, kuris jį nudėjo.

LAIMĖJOME, BET KAS TOLIAU?
Atstovų Rūmai nutarė ištirti Pabaltijo rinkimus ir 

užgrobikų darbus iki šių dienų. Visi tuo džiaugiamės, 
nes laimėjimas tikrai didelis.

Bet kas toliau daryli? Vien džiaugtis negana. Juk 
visas darbas priešaky. Jis didelis ir sunkus. Amerikos 
Lietuvių Taryba jį ir toliau dirbs; bet jos vienos pastan
gų permaža. Jos sekretorius Drg. P. Grigaitis sako, kad 
tasai Kongreso Rūmų nutarimas yra visos musų patrio
tinės visuomenės pastangų vaisius. Tos pastangos reika
lingos ir ateity.

Dabar reikalinga bus patiekti Kongreso komitetui 
įrodymų, ir ne bet kokių. Komitetas ims galvon tik rim
tą medžiagą. Ją surinkti mes visi turime būti pasiruošę. 
Šitam darbui nė vienas musų negali gailėtis nei laiko, 
nei lėšų, nei, pagaliau, bauginimų. Musų Taryba duos 
nurodymų, kas reikalinga, o musų pareiga bus padėti 
tuos reikalavimus įvykdyti.

Turėsime dirbti visi.

SIŪLO VARTOTI ATOMINĘ BOMBĄ
Gen. Clark, kuris pasidaršė Korėjos karo paliaubas, 

pereitą savaitę Washingtone pareiškė: Jeigu komunistai 
tas paliaubas sulaužys, Amerika turės pavartoti atominę 
bombą priešui sutriuškinti. Jis pridūrė, kad mes butume 
Korėjos karą jau užbaigę pilna pergale, jeigu musų ar
mijai butų duota pakankamai ginklų ir pilna laisvė muš
ti priešą kaip to reikalauja karo* strategija.

Bet Korėjos karas dar nepabaigtas. Jis tik nu
trauktas taikos deryboms. Amerika prižadėjo pietų 
respublikai tose derybose Korėją suvienyti. Bet komu
nistai jau paskelbė, kad Šiaurės Korėjos sostinėj jie tuo
jau statys Stalinui paminklą, ir kitą paminklą reiškiant 
Amerikos “užpuolikų” atrėmimą.

Išrodo, kad be atominės bombos su Maskvos bernais 
nesusikalbėsi.

KELETVTS, so. BOSTON

GRŪDASI FRii. AMERIKOS MAISTO

Vaizdelio viršuje matosi, kaip alkanu vokiečių minia iš 
komunistų valdomo Berlyno grūdasi per užtvarą į Va
karų Berlyną, kur nemokamai yra dalinamas iš Amerikos 
atsiųstas maistas. Apačioje Raudonojo Kryžiaus tarnau
tojai duoda pagalbą moteriškei, kuri išstovėjusi eilėje 
apalpo.

1A p z v a i g a
VERKIA DĖL ŠUNIUKO, 15 dienų kalėjime. Ir už 

ką, sakysite, tas Dievo tar 
nas nubaustas?

O SUNAUS NESIGAILI

Aplankęs Chicagos šunų! 
kapines, VI. Rmjs. “Drau
ge” (Nr. 176) rašo:

“Prieš akis išsitiesę krū
mai, tarp jų paminklai ir 
antkapiai, daugelyje vietų 
apsodinti gyvomis gėlėmis ir 
papuošti brangių gėlių puok
štėmis. Prie antkapių vie
nur kitur matėsi berymą 
žmonės. Tai šeimininkai tų. 
kurie po žeme ilsisi. Jei mu
sų veiduose buvo matyti iro
nijos ir pykčio, tai anų—liū
desio. . . .

“Be keliolikos kačių, vieno 
arklio ir vieno karvelio, vi
sur kitur pakasti šunys, že
mi, daugumoj granito pa
minklai puošia beveik kiek
vieną kapą. Kiekviename is 
jų iškaltas šunies vardas ir 
gimimo bei pastipimo datos 
pav., Baron 1942—1950. Ki
tuose paminkluose matyti ir 
šunų fotografijos, vietomis 
net ir su bepozuojantiais šei
mininkais. Netrūksta pa
minkluose ir Įvairiausių Įra
šų bei sentimentų šunies at
minimui. štai keletas būdin
gesnių : ‘Always in my 
Heart,’ ‘In Memory of my 
Darling Pete,’ ‘At Ręst at 
Heaven Laddie our Pal' ir tt.

“Tų Įrašų negana. Viena
me iš paminklų radome ir 
kryžių iškaltą.’’

Be abejonės, reikia ir su 
gyvuliais žmoniškai elgtis; 
bet mums neatrodo, kad ši
toks, kaip aukščiau nurody
ta, jų atminties pagerbima 
butų reikalingas. Blogiau
sia yra tas, kad dažniausia 
tie “auksinės sielos” žmo
nės santykiuose su kitais 
žmonėmis yra žiaurus ir ne 
dėkingi.

New Yorke įvyktų tarptau
tinis jaunimo kongresas; 

et tokio, kokio nori Bim
ba, tikrai jis čia nesulauks 
ir jo “gatvėje šventės” čia
nebus.

“Teismo salėje paaiškėjo 
šie faktai: Per Kristaus Dan 
gun žengimo šventę Jehovos 
liudininkų pastorius ir mi
sionierius Max Danileiko bu
vo atsilankęs Į kaimą ir skel
bt1 Dievo žodį. kaip jis ji su
prato. Tada prie jo prisiar 
tino katalikų klebonas ir de
monstratyviai grasino saky
tojui. kad jis niekados nebe- 
išeisiąs gyvas iš kaimo.”

"Klebonas savo grasinime, 
kaip liudininkai po priesaika 
parodė teisme, pavartojęs 
t .rp kitų ir žodį ‘užmušiu.’ 
i • -mas katalikų dvasiškį ra-

I.' 1 kaltą grasinus.

Jei tas klebonas butų gy
venęs kelius šimtus metų 
anksčiau, tai ne jį butų teis
mas baudęs, bet tas pamok
slininkas tikrai nebebūtų 
savo “kudašiaus” iš to kai
mo išnešęs.

KOMUNISTINIS
KERMOŠIUS
BUCHARESTE

MOKO SAVO FRENTUS’
‘Vilnis” duoda tokį pa

tarimą tiems, kuliuos ap- 
anko saugumo įstaigų at

stovai :
“Beje, advokatai pataria, 

kad atsitikime tokių ‘svečių’
Į jūsų namus, geriausia su 
jais nekalbėti, nes kada jie 
jau turi ką nors prieš žmo
gų, jie neateina pasikalbėti 
—ateina su varantu. Tas. 
faktas, kad jie ieško galimy
bių bylą sudaryti. Kalbėji
mas i su jais jiems gali pa
gelbėti.”

Pridėsime nuo savęs: Ne- 
ųakankamai išpinsintas ko
munistas gali visą teisybę 
išpasakoti valdžios agen
tams. Taigi duodamas uka- 
zas: “molčat.”
IR UŽ PINIGUS 

PASAMDYTAM KOKTU 

TAIP RAŠYTI

Kad ir Vakarų Berlyne 
yra neturtingų, sunkiai gy
venančių žmonių, to niekas 
neginčys; bet kad ten vis
tiek daug geresnis gyveni
mas negu komunistų valdo
moj miesto dalyje, tą šian 
dien visi žino. Juk patys 
komunistai pripažino, kad 
jie stengsis pagerinti maiti
nimo reikalus; tą patvirtina 
ir tos minios besiverčiančių 
žmonių .iš Rytų Berlyno į 
Vakarų Berlyną, kad gauti 
Amerikos maisto. Todėl 
tik vaikams galima pasako
ti, kad iš ten ateina “sotus 
žmonės ir

“Tūkstančiai atvykusių iš 
rytinio Berlyno vokiečių ėmė 
pundelius amerikinio maisto 
ir tuojau dalino suspitusiems 
vakarinio Berlyno bedar
biams bei nusenusiems.”

arba kad z
“Tūkstančiai J>edarbių ir 

senukų vakariniame Berlyne 
demonstravo, šaukdami:— 
Duokite mums alkaniems 
amerikinio maisto I Nedalin
kite jį sotiems žmonėms iš 
rytinės (sovietinės) Berlyno 
dalies.”

Kai šitokius tvirtinimus 
skaitai, tai kyla klausimas, 
ar sveiko proto žmonės 
juos rašo?

KODĖL NEGAUNA 
ADVOKATŲ?

“Laisvė” skundžiasi, kad 
Philadelphijoje suimtieji 
komunistai (ji juos vadina 

darbininkų judėjimo vei
kėjais”) negauna advoka
tų, kurie juos gintų. O jų 
negauna, nes
“advokatai bijosi suareštuo
tuosius ginti, nes jie už tai 
gali užsitraukti teismo rūs
tybę. . . .

“Kaip žinia, jau ne vienas 
advokatas, gynęs asmenis, 
teisiamus pagal Smitho įsta
tymą, tapo nubaustas.”

NEPAKANTOS 
PAVYZDYS

J. J. Juškaitis “Naujieno
se” rašo užtikęs, besivažinė- 
damas po Kanadą, tikrai 
viduramžius primenančių 
reiškinių. Vieną jų jis 
smulkiau aprašo.

Teisėjas nubaudęs kata
likų kunigą Georgės Beland 
iš Vai Snenerville $25 bau
da ir sumokėti teismo išlai
das, arba jis turės sėdėti

J Rumunijos sostinę ko 
munistai sušaukė savo jau
nimą. kuris turi “pasisakyti 
už taiką, už brolišką visų 
tautų, visų žmonių sugyve
nimą.” “Laisvė” skiria jo 
aprašymui daug vietos ir la- 
i ai gailisi, kad ji negalinti 
ten turėti savo atstovo. 
(Matyti, ji nesugeba visų 
Maskvos reikalavimų išpil
dyti, todėl ir pašalių ma 
žiau begauna.)

Ilgą straipsnį “Laisvė” 
baigia šitaip:

“Kiek šitame kongrese da
lyvauja musų krašto jaunų 
žmonių, šiuo metu nežinome. 
Vienas aišku: šiandien iš 
musų krašto išvykti taiką gi
nančiam žmogui labai keblu, 
nes valstybės departamentas 
atsisako išduoti pasus tiems, 
kurie vyksta į panašius, prieš 
karą nukreiptus kongresus.

“O visgi tenka manyti, jog 

ateis toji diena, kai Tarptau

tinis jaunimo kongresas 

Įvyks ar New Yorke. ar Chi

cagoje. ar San Franciseo.

“Lermontovo žodžiais: bus 

ir musų gatvėje šventė.”

Kas čia nuostabaus, jei
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Didelis Lietuvių Laimėjimas
Kersteno Rezoliucija Priimta Vienbalsiu 

Atstovų Rūmų Nutarimu

LIETUVOS ŪKIS

Amerikos Lietuvių Tary- čio valstybių pavergimą ty- 
ba, dėjusi visas pastangas, rinėjant, nutarta paskirti 
kad Kongresas ištirtų Lie- tuo tarpu $30,000; bet jei- 
tuvos ir kitų dviejų Pabai- gu tos sumos neužtektų, 
tijo valstybių pagrobimo bus paskirta daugiau, 
bei pavergimo faktus, jau
čiasi pasiekusi nepaprastai 
didelės reikšmės laimėjimą.
Liepos mėnesio 27-ji diena, 
kada ta rezoliucija buvo 
svarstoma Atstovų Rūmuo
se ir kongresmanai, abiejų 
didžiųjų partijų vadai, vie
nas po kito sakė kalbas, pa
sisakydami už rezoliucijos 
priėmimą, buvo istorinė 
diena Lietuvai. Tai buvo 
įspūdinga demonstracija ga 
lingiausios valstybės parla 
mente už pavergtų tautų

Pavergtos Lietuvos aukš
čiausios tarybos pirminin
ko pavaduotojas yra M. 
Janča-Kučinskas. Jis nėra 
tiek raštingas, kad rusų 
kalba galėtų parašyti 
straipsnį apie Lietuvos ūkį. 
Bet toks su jo parašu yra 
įdėtas “Izvestijų” Nr. 141.

M. Jančos vardu to
straipsnio autorius ginasi, 

laisvės idėją ir už musų tė-j kad dabar Lietuvoje pi a- 
vvnės T.iptnvna išlaisvinimą.įmone kylanti. Ji pa llUSl 

veik tris kartus, kokios bu
tą Lietuvos nepriklausomy-

vynės Lietuvos išlaisvinimą. I 
Dabar mes turėsime rū

pestingai pasiruošti Kon
greso komitetui suteikti 
visą galimą paramą, kad ji
sai iškeltų aikštėn Lietuvos,
Latvijos ir Estijos pavergi
mo, barbariško bolševikų 
šeimininkavimo tuose kraš
tuose ir jų tautžudiškos po
litikos faktus; kad visas pa 
saulis gautų aiškų vaizdą, 
kaip Sovietų imperializmas 
tas tautas nuskriaudė, ir

bės metais. M. Janča guo
džiasi, kad tada iš Lietu
vos daug jos gyventojų 
emigravo į Ameriką, kur 
jie mirę ir mirštą “badu.” 
Kas dar gyvas likęs, tie 
landynėse gyvena. Tos lan
dynės iš lentų kaltos, netu
rinčios nė durų, nė langų, 
o esančios skylės maišais ir 
skudurais užkimštos. Jos

kodėl laisvoji žmonija ne- atstojančios duris ir langus.
Dabar, pagal Jančą, kas 

kita Lietuvoje. Viskas ky
la kaip ant mielių; viskas 
pirmyn žengia; gyvenk il
gy venti norėk! Visa lietu
vių tauta yra dėkinga “di
džiajai” rusų tautai už su
teiktą Lietuvai “paramą.” 
Rusai moko kaip lietuviai 
turi dirbti.

Girdi, jau daug Lietuvos 
Graminiu vęŽR-vx»*u mr t jzm cuovnvv?

gali daryti taikos su grobi
kų valdžia, kol nebus užtik
rintas laisvės grąžinimas 
Lietuvai ir jos kaimynams.

Amerikos Lietuvių Tary
ba taria nuoširdžios padė
kos žodį plačiajai lietuvių 
visuomenei ir paskiriems 
veikėjams, kurie savo dar
bu, auka ar kitais budais 
prisidėjo prie šio sumany
mo vykdymo. Be jų para . .. T . x • T, --
mos ir nuolatinių atsišauki-!ma 1S Lietuvos į Rusijos gi
rnų telegramomis ir laiškais lum3- statybos medžia

ga, ir ta iš Lietuvos išveža
ma.

Pavergtos Lietuvos žmo
nės patys neturi kur gyven
ti. Kolchozuose gyvuliams 
tvartų dar nėra pakanka
mai pastatyta, o Janča 
džiaugiasi, kad pavergtos 
Lietuvos gamyba vežama 
svetimiems.

M. Janča žino iš ko duo
ną valgo, todėl jis visai są-

į Kongreso narius, Kersteno 
rezoliucija nebutų buvusi 
priimta šioje Kongreso se
sijoje ir kažin ar, iš viso, 
ji butų gavusi vadovaujan
čių Kongreso narių pritari
mą. Taigi šis didelis lai
mėjimas yra visos musų 
patriotinės lietuvių visuo
menės laimėjimas.

ALT Vykdomojo Komi- 
te vardu:
Dr. P. Grigaitis, Sekretoriusįmoninša1’ tame straipsny,, 

________ nutvli kiek dabar susovie-
tintos ir nususintos Lietu
vos darbininkas uždirba ir 
kiek Lietuvos gyventojų su
medžiota komunistinėn ver- 
gijon.

Įvairiais apskaičiavimais 
ir palyginimais dabar pa
vergtos Lietuvos darbinin-, 
ko perkamoji galia yra tris 
kartus mažesnė negu buvo 
nepriklausomybės metais, 
t. y., jis tris kartus mažiau 
uždirba. Vienas Lietuvos 
gyventojų trečdalis sėdi 
kalėjimuose, arba vergijoje 
dirba, arba jau nukankin
tais mirė.

Tai tokia kaina tariamai 
“kyla” susovietintoje ir su- 
susintoje Lietuvoje pramo
nė!

M. Janča, tas maskolber- 
nis, sako, kad dabar Lietu
voje nėra nedarbo. Ir čia 
jis su tiesa žulikiškai prasi
kiša. Tegu grąžina visus 
Sibiran išvežtuosius, tegu 
visus suimtuosius paleidžia 
iš kalėjimų, tuomet bus ga
lima kalbėti, ar maskolber- 
nių ir komunistų vedama 
Lietuva pajėgi visiems su
teikti darbą.

Jei Lietuva iki šiol butų 
likusi nepriklausoma, ne
abejotinai, ji butų toli pir
myn pažengusi visose gy
venimo srityse. —V.

Komitetas Kerstono Rezo
liucijai Vykdyti Jau 

Sudarytas

Rugpiučio 5 d. “Keleivis”
*avo iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos sekretoriato tele
gramą, kad yra jau sudary
tas ir Kongresinis Komite
tas Kerstono_ rezoliucijai 
vykdyti. Tos rezoliucijos 
vykdymas reiškia Lietuvos 
pavergimo tyrinėjimą. 

Telegramos turinys toks:
“Keleivis”
636 Broadway 
South Boston

‘Atstovų Rūmų pirminin
kas Joseph Martin tik ką 
paskelbė, kad Kongresinis 
Komitetas Pabalčio valsty
bių užgrobimui ištirti jau 
sudarytas.

‘Komiteto ' pirmininkas 
yra Wisconsino kongresma- 
nas Charlęs J. Kersten.

“Komiteto nariai:
“Illinois kongr. Fred Bus- 

bey; Michigano kongr. Al- 
vin Bentley; Pennsylvani
jos kongr. Edward Bonin; 
Indianos kongr. Ray Mad- 
den; Michigano ‘ kongr. 
Thaddeus Machrowicz; 
Connecticut kongr. Thomas 
J. Dodd.

“Komiteto išlaidoms, ko
kių gali pasidaryti Pabai

Tik bimbininkai ir tegali 
taip meluoti. Tenurodo 
Bimba bent vieną Ameri
kos advokatą, kuris butų 
nubaustas tik dėl to, kad 
jis gynė kaltinamus pagal 
Smitho įstatymą. Tokių 
nėra. Bet yra, teisybė, nu
baustų advokatų, kurie 
užuot gynę savo klientus, 
dergė teismą ir už teismo 
clergimą buvo nubausti.

Pakalbinkim • draugus 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina matams $4«
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Kas Girdėt Chicagoje
Svarbus Pasitarimas [laisvųjų tautų bolševikinis
Lietuvos Bylos Reikalu grobimas, tai tremtyje esan-
, Rugpiučio 1 d. ALT Vyk-'** tei8i^nkai’ kiek galė' 

domasis Komitetas sukvietė; dami, padės.
Teisininkų Centro Valdy

tarimą apsvarstyti klausi- R: ^jP“8 Pa’
mą, kas darytina priėmus1?^’ ka<1 įvykdytas bol- 
Kersteno rezoliuciją. sevlk« smu,tas tlek

“Naujienų" patalpose pasi-

Pasitarimą vedė Dr. P. kus, kad iš esamų gyvų liu-
Grigaitis, sekretoriavo Jo- ?‘nlnkų Pa,odJ'm« k“o- 
nas Talalas. P“?8 m«kiagos negali būti

Pirmininkas smulkiai iš- -,ok,« adonių dėl pilno 
Klastos ir užgrobimo įrody
mo.dėstė susirinkusiems visų 

ALT Vykdomojo Komiteto 
atlikto darbo eigą: lanky
mąsi pas prezidentą Eisen- 
houerį, valstybės departa
mente, pas kongreso pirmi
ninką Martiną ir pas kon
greso komisijų pirminin
kus ir atskirus kongresma- 
nus, kol pagaliau pavyko 
pasiekti šio istorinio laimė
jimo, kada liepos 27 d. kon
gresas vienu balsu priėmė 
jau žinomą Kersteno rezo
liuciją.

Karių Sąjungos “Ramo- 
atstovas pulk. Genys 

sakė, kad kariai teiks viso
keriopą pagalbą, painfor
muos savo narius, sušauks 
susirinkimą ir lauks toli
mesnių ALT nurodymų.

Teisininkė O. Tamulevi- 
čienė prie anksčiau kalbė
jusių minčių pridūrė, jog su 
latviais ir estais reikia lai
kyti ryšį, nes visų trijų Pa
kalti jo kraštų užgrobimas 

• vyko vienu budu ir tikslu.

vė”

KUR DINGO 3,003 AMERIKIEČIŲ?

ši nuotrauka parodo “laisvės kaimelį.” kur dabar apsikeičiama Korėjos karo belais
viais. Amerikos karo vadovybė Korėjoj sako, kad apie 3,000 amerikiečių dingo komu
nistų nelaisvėj. Spėjama, kad jie buvo arba išžudyti, arba išmirė bau u.

Eastono Padangėje
Valo BoLevikus ir Bimbos yra žymus vadai,

Liepos 30 d, federalinė'0 J:. K“zmaL tik a”trae‘>“ 
rolieija (FBI) Philadelphi-'PaP lauska’ kunam da“glaU 
joj suėmė sešius bolševikų

rinio Distrikto prezidentas,'jau vieną egzempliorių jos 4 priešvalstybinių organiza-

Kongresui rezoliuciją pri 
ėmus, pareiškė Dr. Grigai- Pasidalinus nuomonėmis, 
tis, dabar musų visų parei- pirmininkaujantis pareiškė, 
ga patiekti tardymo komi- kad organizacijų atstovai, 
sijai turimų gyvų liudytojų žinodami dabar reikalo pa- 
medžiagą, kaip bolševikų'dėtį, gali pasvarstyti su sa- 
buvo naudojama klasta už-Įvo nariais ir valdybomis to- 
grobiant Lietuvą. Tuo tik- limesnius planus ir sumany
siu, ALT manymu, daug'mus, ir kad kitas susirinki- 
galės talkininkauti Lietuvos mas pagal reikalą bus su-

ALT prezidiumo narys ir 
tautininkų žymus veikėjas, 
išvyko atostogų. Gydytojai 
jam liepę bent mėnesį at
sisakyti nuo visokių darbų, 
nes sveikata esanti bloga.

BROOKLYN, N. Y.

seniau turėjo pirkusi.

Korespondentas.

BROCKTON, MASS.

| Lietuva—Peštukų Žemė?

kviestas daug platesnis.
—J. T.

cijų sąrasą. Bet prieš juos 
klebonas nė žodžio.

Liet.

PHILADELPHIA, PA.

Kodėl Maža Gegužinių?

Senesnėsės kartos lietu-

teisininkai tremtiniai ir ka
riai. Šis susirinkimas bu
vo sušauktas tik pasiruoši
mui, vėliau bus sukviestas 
kitas, platesnis.

Konsulas Dr. P. Daužvar- 
dis pareiškė, kad dabar at
ėjo istorinės svarbos proga, 
kada prieš Ameriko/ kon- 
greso tardymo komsnją ga-j
Įima bus įrodyti Sovietą K#pinil! S,reikas p„ibaif[i

M irė A. Kartano Duktė

Rugpiučio 3 d. mirė Rū
ta Cottrell, žinomo Mar- 
ouette Parko vaistininko
duktė. -inriTi zTvyiraunu vyi<j, uvl

kriminalą pagrobiant Lietu
vą ir vedant lietuvių tautos 
žudymą. Esant tokiai tei
sėtai progai musų visų jė
gos ir pastangos turi būti 
nukreiptos Sovietų melui, 
klastai ir žiaurumams paro
dyti.

Iš Nevv Yorko atvykęs 
“Kario” redaktorius B. 
Aušrotas pareiškė turįs 
svarbios medžiagos bolševi
kų įvykdytai klastai ir Lie
tuvos užgrobimui įrodyti ir 
jis tą medžiagą patieksiąs.

Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Chicagos sky
riaus pirm. L. Šmulkštys 
jautriais žodžiais pasveiki
no ALT Vykdomąjį Komi
tetą didžiuoju laimėjimu. 
Jis aiškino, kokios svarbos 
turi kongreso nutarimas 
tarptautinėje plotmėje. Ka-

Beveik dvi savaites tęsę- 
is katalikų kapinių darbi

ninkų streikas pasibaigė. 
Susitarta, kad komisija iš 
tirs reikalą ir nustatys 
abiem pusėm privalomas 
sąlygas.

Naujienų” Rudeninė 
Gegužinė

Ji Įvyks rugpiučio 16 d., 
kaip ir visuomet, Liberty 
Grove sode.
Apsimokėjo Taisyti

S. Tveri jonas nesenai nu
sipirko namą prie 621 W. 
61st PI. ir, pradėjęs valyti 
nuo sienos senus popierius, 
rado popierinių pinigų— 
penkinių, dešimtinių, kad 
jam tikrai kambario taisy
mas apsimokėjo.
A. Olis Atostogaujadangi dabar yra proga nu 

šviesti pasauliui, kaip vyko A. Olis, Chicagos Sanita-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var- 
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nuginei?

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

KELEIVIS
Saatk Boston 27, Mass.

Svečiuose pas V. Kalvelį

Liepos 26 d., Oninių pro
ga, “Angliakasių Atsimini
mų” autorius Frank Lavin- 
skas, Ona Lavinskienė, A. 
Ručinskienė ir trys Šulai- 
čiai nuvykome aplankyti 
vienminčio, nenuilstamo ir 
veiklaus LSS 19 kuopos na
rio Vinco Kalvelio jo nau
joj rezidencijoj, 61 Grand 
Avė., Islip, L. I.

Vincas mus sutiko šyp
sodamasis ir ištiestomis 
rankomis; jis aprodė savo 
dv
ties 
garažą
bai graži, malonu darbo nu
kamuotam žmogui pasėdėti 
didelio medžio pavėsyje.

Išsikalbėjus einamaisiais 
reikalais, Vincas prisiminė 
savo gimtąjį Papilės žemai
čių kraštą. Jis jo ir dabar 
tebėra išsiilgęs. Sako, kai 
tik Lietuva atgausH^jfcėpri- 
klausomybę, aš paliksiu šį 
namuką ir grįšiu Lietuvon. 
Drg. Kalvelis buvo nuvažia
vęs Lietuvon 1932 metais ir 
savo akimis matė, kokia pa
žanga tenai buvo padalyta 
visose srityse.

Prisiminėme ir čia jo 
dirbtą darbą lietuvių darbi
ninkų tarpe. Prieš 40 me
tų Hartforde jisai įkūrė 
LSS kuopą ir ją ilgus me
tus vedė. Jis gausiai rėmė 
lietuvius menininkus. Ir 
pats drg. Vincas ne tik mė
go muziką, bet ir grojo 
smuiku koncertuose.

Į LSS drg. Vincas įstojo 
1910 metais ir visą laiką 
buvo jai ištikimas. Sąjun
gos eilėse prasidėjus skili
mui, drg. Vincas pareiškė: 
“Kur Grigaitis, ten ir aš.”

Maloniai praleidę kelias 
valandas ir įdomiai pasi
kalbėję, išvykome namo.

Pakelyje aplankėme bu
vusį dženitorį Janušką, da
bar laikantį barą. . Jis se
niau skaitydavęs “Keleivį” 
ir iš Lavinsko pirkdavęs 
knygų, todėl Lavinskas ir 
šį kartą pasiūlė jam savo 
“Atsiminimus,” bet, pasiro
do, Januška dabar ne kny
gas skaitąs, o dolerius. A. 
Ručinskienė, pamačiusi kad 
Januška atsisakė knygą

Liepos 26 n. parapijos-
biuletenyje klebonas atsi- viaj, kurie buvo įpratę va- 
hepe į paskutinę ^ur^sPon'. saros metu išvažiuoti į ge- 
denciją apie jo darbelius.. raj £jnomus piknikus, ren-

tlR P’Į'igiamus įvairių organizacijų 
cisti tai Koiesp . it-ncijai, Up-o piip mt-tu dahar, , . ..... .per ilgą eilę metų, dabar,
kad žinia apie bažnyčios Pa_ į susitikęs vienas kitą, klau- 
sventinima navėluota dvwm • , ,•sia, kur dingo tie mums 

taip įprasti vasaros metu iš
šventinimą pavėluota dviem 
mėnesiais. Kiti faktai ne
ginčijami, reiškia, teisingi. 
Nežiūrint to, visvien kalba 
apie šmeižimą ir daro išva
dą, kad “nieko nuostabaus, 
ei kai kurie, norėdami iš1 

lietuvių ir jų tautinio him
no, pamėgužiOjirnO dvUSiOJė-

važiavimai miškuose? Se
niau nuo gegužės mėnesio 
pradžios iki spalių pradžios 

[turėdavom šešis ir daugiau 
tokių išvažiavimų. Dabar 
gi vieno, dviejų užtenka.

vadus ir traukia juos teis
mo atsakomybėn pagal 
Smitho aktą.

Suimti “trečiaeiliai” va
itai, kurie vadovavo vieti
nėms Philadelphijos bolše
vikų organizacijoms. Suim
ti Philadelphijos komparti
jos distrikto komiteto na
riai: Joseph Kuzma, Sher- 
man Labovitz, Benjamin 
W eiss, Walter Lovvenfels, 
Thomas Nabried ir David 
Dubensky. Suimtųjų tarpe 
yra vienas negras, kiti atei
vių sūnus. J. Kuzma yra 
slavų kilmės, 41 metų am
žiaus, gimęs Brooklyne, bet 
užaugęs Eastone, kur jis su 
tėvais atvyko gyventi būda
mas 13 metų amžiaus. Eas
tone J. Kuzma išėjo bolše
vizmo “mokslus” ir čia jis 
dažnai sukinėdavosi tarpe 
lietuvių bolševikų, kurių 
mes savo laiku turėjome 
nemažai.

Lietuvių bolševikų lizdą 
Eastone sudaro bolševikų 
“literaturkos” skyrius, kurio 
sekretorius yra Leonas Til
vikas. Kompartijos narių 
lietuvių tarpe nebuvo daug, 
bet visi ALDLD nariai jau
tėsi esą Maskvos žmonės ir 
nemurmėdami laikėsi paiti 
jos linijos. Kada lietuvių 
bolševikų tarpe įvyko ski
limas (skloka), jis pasireiš
kė ir ALDLD eilėse. Kai 
Pruseika su savo šalininkais

rūpėjo svetimos moterys, 
negu Lenino dogmos. Da
bar pasirodo, kad policijos 
akyse J. Kuzma yra didelis 
veikėjas, o musų Šolomskai 
ir Bimbos yra tik plepiai, 
kurie net į trečios kategori
jos vadus neįsipiršo. J. 
Kuzmą policija ilgai turėjo 
sekioti, kol surado jo gy
venamą vietą ir nustatė jo 
darbą distrikto komunistų 
komitete.

Gaudymas trečiaeilių ko
munistų vadų rodo, kad 
Amerika, nors ir iš paleng
va, vis dėlto nuo Maskvos 
agentų valosi.

Vėliausiomis žiniomis, 
Nevv Jersey valstijoj suimti 
dar du Philadelphijos kom
partijos distrikto nariai. 
Visi astuoni komunistų 
veikėjai “grandžiurės” jau 
apkaltinti pagal Smith Ak-

Teismas suimtiesiems pa
skyrė aukštas kaucijas. 
Svarbiausiam kaltinamajam 

Kuzmai paskirta kaucija 
$50,000, o kitiems po $25,- 
000.

Senas Eastonietu.

WILK£S--BARRE, PA.

SLA 7-to Apskričio Metinis 
Išvažiavimas

________ „_____  ~___persuka žodžius: LIETU-i Musų mieste taip yra dėl
Iviejų butų* namą ir jo pa-!VA, TĖVYNĖ MUSŲ, TUj kelių priežasčių. Viena 
ies suplanuotą praktišką PEŠTUKŲ ŽEMĖ.” svarbiausių yra ta, kad Phi-
raražą su salka. Vieta la- t., i:..,,,,.;,, Jadeh>kijos lietuviai ir jųToks lietuvių tautos įžei

dimas ir musų himno išnie 
kinimas kelia klebonu Stra- 
kausku didelį pasipiktini 
mą. * Iš jo lietuviai jau

organizacijos neturėjo įsi 

giję savo nuosavios vietos 
arba parko tokiems išvažia
vimams rengti. Vietos ge
gužinėms visada buvo iš ki-

daug blogo susilaukė, dar nuomuojamos, o pastaro- 
daug gali tikėtis, bet niekas! sjoms išnykus 
nemanė, kad jis nueis taip
toli. kad tyčiosis iš lietuvių 
tautos ir himpo. Lyg bijo
damas atsakomybės, jis pa
žymi, kad kiti taip persuka 
musų himno žodžius, bet 
kokiu tikslu jis tai rašo, 
dargi anglų kalba? Visi su
pranta, kad tuo k u rs to m i 
prieš lietuvius tie. kurie lie
tuviškai jau nekalba. Nie
kas tokio lietuvių himno ne
girdėjo, tik kun. Strakaus- 
kas. Jei kas butų girdėjęs, 
butų atsiliepęs, kaip į tau
tos įžeidimą, o kun. Stra- 
kauskas tai rašo parapijos 
biuletenyje angliškai. Įdo
mi to žmogaus dora!

Jei kas nors drįstų Lie
tuvą pavadinti peštukų že
me, tai bene tik pagal kun. 
Strakausko elgesį. Jo bu
do savybės: peštynės, kerš
tas, kurstymas vienų prieš 
kitus, siekimas valdžios ir 
garbės, puikybė.

Anksčiau jis rašė, kad 
Montello kai kas laiko 
mažąja Maskva. Girdi, rei
kia lietuvių vardą pataisyti, 
taigi duokite bažnyčiai pi
nigų. Iš tikro mažąja Mas
kva vadinama ne Montello, 
bet “tautiškas namas,” ku
riame spiečiasi žmonės iš 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatu- 

jros Draugijos, vyriausio

ar apysto- 
voms pasikeitus, jokių vietų 
neliko, o nąujų niekas ne-

giiz.o pas bolševikus, jis nu
sivedė ir “pasiprovijusius” 
sklokininkus į ALDLD.

Žinoma, dėl valdžios 
akių ALDLD dedasi “ne
partinė,” tik “kultūrinė” or
ganizacija ir visai nesenai 
L. Tilvikas, vietos ALDLD 
skyriaus sekretorius, vieti
nės spaudos atstovus įtiki
nėjo, kad jis jokios politi
kos nežino ir jo organizaci
ja esanti tiktai apšvietos,

Sekmadienį, rugpiučio 23 
d., Rocky Glen Parke įvyks 
metinis SLA 7-to apskričio 
išvažiavimas (ne gegužinė, 
bet rugpiutinė). Išvažiavi
mo programa įvairi ir įdo
mi. SLA vice-pirmininkas 
Povilas Dargis pasakys įdo
mią kalbą apie pasaulio 
įvykius ir musų Susivieniji
mą. Dainuos SLA 50 kuo
pos vyių kvartetas iš Bing- 
hamton, N. Y. Jis gražiai 

Įdainuoja ir kiekvienam bus 
malonu pasiklausyti. Kaį 
bės ir musų geras draugas, 
Susivienijimo teisių patarė-

ieško. Musu miesto svetai-*• jas adv. J. R. Verbalis. . <
- • . ...... mnei tlKSIIl nraani ZSLC1 ia.  __ ______ * Š —nės ir klubai, turintieji lei

dimus pardavinėti valstybi
nę, alų, vyną ir kitką, tuo 
tik ir tenkinasi. O kaip tik 
jiems tiktų ir privalu butų 
piknikams vietą įsigyti. To
kia vieta patrauktų ir palai 
kytų čia gimusius lietuvius 
prie savųjų, pratęstų tirpi
mo laiką (melting pot), ir 
tt Kitos lietuvių kolonijos 
tai turi; rusai, Ukrainai, 
lenkai ir kitos mažumos dar 
stipriau yra apsirūpinę tais 
reikalais, negu mes. Kodėl 
tad Philadelphijos lietu
viams tuo nesusidomėti?

Lietuviškos Radijo 
Programos

Šiuo pranešimu noriu pri
minti senesnės lietuvių kar
tos skaitytojams, kad nuo 
balandžio 11 d. šeštadienio 
vakarais 9 vai. veikia nauja 
radio programa, perduoda
ma iš radijo stoties WDAS. 
Šią naują lietuvių radijo 
pusvalandžio programą su
organizavo Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Todėl 
klausykitės kiekvieną šešta
dienio (subatos) vakarą 9 
vai. šio naujo ir skirtingo 
vietos Lietuvių Bendruome
nės balso. —Z. J.

mosi tikslų organizacija....
Savo laiku ALDLD čia 

buvo veikli: tada jos nariai 
dažnai bendraudavo ir po
litikuodavo su J. Kuzma, 
kuris iš jaunų dienų buvo 
veiklus komunistas. Dabar 
policija sako, kad Eastone 
išsimiklinęs” J. Kuzma 

buvęs žymiausias Philadel
phijos bolševikų vadas. 

Atsimenu, anuomet, kada
čia bolševikiškai veikė Šo- 
lomskas, J. Bimba, J. Kuz

Kūdpoš yra raginamoji 
parduoti ko daugiausia ti
kėtų. Juk žinote, kad ki
tas Susivienijimo seimas 
Įvyks • Wilkes-Barre, todėl 
reikės daug pinigų seimui 
surengti. Kuopa nuo kiek
vieno tikėto gaus 20 centų.

Rengėjai parke turės du 
bufetu ir kiekvienas ištroš
kęs ar išalkęs bus skubiai 
patenkintas. Laukiame vi
su rugpiučio 23 d. Rocky 
Glen Parke.

ma ir kiti tokie “čyfai,” at
rodė, kad musų Šolomskai SLA 7-to Apskr. Valdyba.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai .vra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų: (2) lietuviškų laikrai*

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

J

• čiu

pirkti, pati nupirko ją, nors prokuroro Brownell įrašytų
biznierius, kurie 

skalbiasi “Keleivyje.”
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—Gut momink, Maike! 'sako. Nu, priėjau artyn
žiuriu. Rodos, matytas žmo-

Saugokim Sveikatą
VASAROS SUSIRGIMAI .dos tarppirštes. čia jis ran- 

Kiekvienas metu ui augu. tarp piritų yra 
daug paviršutinio odos 
sluogsnio jau mirusių nar
velių, drėgmės nuo prakai
to ir čia lengvai nepasiekia 
oras. Patekęs j šių vietų 
grybelis pradeda augti ir 
Įsišaknija Į tarppirščių gy
vą medžiagų. Nuo tokio 
grybelio augimo atsiranda 
pūslelės, nepaprastas niežė
jimas, deginimas ir žaizdos. 
Toks kojų susirgimas labai 

sudaro

metu
tarpis turi savo susirgimus. 
Rudens ir žiemos metu 
lengvai pagaunamas “šal
tis,” t. y. slogos, ir lengvai 
gaunamas bronchitas arba 
ir plaučių uždegimas. \ a- 
saros metu yra daug gali
mumų susirgti vasarai bu
dingomis ligomis. Manau, 
dar nėra vėlu apie jas pa
kalbėti.

Saulės Nudegimai
Vasaros sulaukę visi sku-j\s,'ai’83na ligoni ir 

ba atsigaivinti saulės ener- liaug nemalonumų, 
gijos spinduliais. Saulė yra
musų gyvybės ir energijos 
šaltinis. Pavasari visa gam-

Apsisaugoti nuo užsikrė
timo šiuo grybeliu reikia: 
(1) maudymosi vietose ne

ta atgyja: sužaliuoja aug-,vaikščioti basam, o nešioti 
meni ja, sužydi sodai gėlės, 

vabzdžiai, 
kiti

atgyja įkyrus 
musės, uodai ir 
darbo žmonės ištrukę iš 
fabrikų laisvą dieną skuba 
praleisti gamtos prieglobs
tyje, ant ežeru, upių ir ju
ros krantų smėlio pagulėti.

kuntaplius; 2) grjžus iš pa
plūdimio išplauti kojas šil- 

\ įšiltu vandeniu su muilu, ypa
tingai tarpupirštes; (3) iš
plovus, gerai iššluostyti 
rankšluosčiu ir išpudruoti 
asteroliu arba dessineksu, 
arba 5*7 boro milteliais;

apatinėje dalyje, tuomet 
nereikia imti liuosuojančių- 
jų vaistų, nes gali būti ir 
aklosios žarnos uždegimas. 
Tuomet geriau kreiptis į sa
vo gydytojų. Galima pa
statyti iš šilto, drungno 
vandens su soda enemų (4 
stiklai vandens ir 1 arbati
nis šaukštelis sodos). Ger
ti arbatų iš ramunėlių, ne 
stiprių; atsigulti lovon ir 
dėti butelius su šiltu van
deniu ant vidurių. Maistas 
turi būti skystas, o geriau
siai bent 1 parų pabadau
ti. Vėliau galima valgyti 
iš ryžių su atskiestu pienu 
sriubų, dželę, sausainius, 
bulvių piurę. Neimti be gy
dytojo jokių stipriai vei
kiančių vaistų, o svarbiau
siai neprileisti aklos žarnos 
uždegimo, kurį tik gydyto
jas tegali nustatyti.

A. Dargi*.

Polemika ir * Kritika

NORI ATŠAUKTI SE$Ą ĮSTATYMĄ

New Yorko gubernatorius Dewey (dešinėj) reikalauja, 
kad butu atšauktas 18B6 metais išleistas Jungtiniu Vals
tijų Įstatymas, kuris leidžia federalinei valdžiai kistis Į 
vidujinius valstijų reikalus.

N au j i Rast a i

—Labas rytas, tėve!
Šiandien anksti atsikėlei. Įgus, ale neatsimenu kas

—Norėjau tave susitikti Uskiuzmi, sakau, negaliu 
pirma negu išeisi ant kokių prisiminti. Žodis po žodžio 
lekcijų. lir pasirodė, kad seniau bu

vnm rrzitn ont i’ion/'kų norėjai pasakyt,'vom geri frentai, ant vieno 
burdo gyvenom. Ant galo 
jis man ir sako: įstok, sako, 

musų Sandarų memberiu,

—O 
tėve?

—Norėjau paklausti, ar 
tu žinai tokį pleisų, kur

Labai tankiai taip besišil-i(4) į tarppirštes įdėti va-
. dą saulės spindulių kaiti oje! tos, o dar geriau nedidelius 

11 žmonės užmiršta, kad saulė,gabaliukus merlės.
ultravioletiniais spinduliais Sunkesniais atvejais ten- 
labai greitai paveikia odos.Ra kreiptis į savo šeimos 
sluogsnius ir įvyksta tikras Į gydytojų, 
odos sužalojimas, panašus* . <. . . .
į apdeginą karau ' vande- Au*«

KAI ŽMOGUS IŠ SI GEMA
Vienas Urugvajaus lietu

vis prie progos atnešė man 
pluoštą iškarpų iš Ameri
koje išeinančio neva lietu
viško “Laisvės” laikraščio, 
kuriame tūlas D. M. šolom- 
skas rašo visokias “istori
jas.”

“Lietuva”

Išėjo jau 4-tas “Lietuvos” 
žurnalo numeris. Jis įvai
resnis negu pirmiau išėję 
numeriai. Paduosiu čia kai 
ka iš jo turinio.

V. čižunas savo straips
ny mėgina spręsti labai su
veltų lietuviškos mokyklos 
emigracijoj reikalų. Jis taitinėj Rusų

Vienoje jų jisai plepa'reikalų nori lopyt, užuot pa-r)a^'1 
--------- ------ ---------- atvirai:

vo Lietuva, grobė jos turtų 
ir niekino lietuvių tautų.

Apžvalgoje V. Vaitiekū
nas, K. Bielinio 70 metų su
kaktuvių proga, sultingai 
sumini K. Bielinio nuveik
tus darbus.

K. Bielinis straipsniu 
“Rusijos Problemos Dabar- 

Emigracijoj,” 
ta klausimų

nušviečia paremdamas jį 
medžiaga.

Įdomių 
“Lietu-

’ žurnalo numery. Visi
visuomenininkams, poli-

Į
žmogus gali be daktaro nuo1 tai gausi dažniau baltakės 
ligos išsigydyt? žmonės'paragauti, ba aš, sako. čia

kad

neva apie Rytų Prasijos is-’( stačius klausimų 
torijų. Jis sako, kad tas Kadangi iki šiol Ameriko-^au'ia 
“ežeringas kraštas”
šimtus metų buvo žinomas išlaikomos lietuvių 
kaip Rytų Prasi ja. Dau-jų mokyklos nuoširdžiai ne- vos
giau to vardo neliko. Po sirupino lietuvių vaikus pa- 
antrojo pasaulinio karo tas mokyti tėvų kalbos, tai yra 
plotas prijungtas prie Tary-'gyvas reikalas pradėti steig- 
bų Sąjungos ir Lenkijos.’ti nuo bažnyčios neprikiau- 
Frijungtas plotas prie So- somas mokyklas, arba leisti 
vietų Sąjungos dabar vadi- vaikus i viešąsias mokyklas, 
namas “Kaliningrado Šri-(suburiant juos į kurią nors: . .

•kils mnkvkln 3KC1JH

per je ir kitur Romos katalikui .1 * - istraipsniu yra tameparapi- 1 - 'Vasaros metu maudantis 
mėgstama į vandenį pasi- 

saulėsjnerti, po vandeniu paplauk
ti. Tokias atsitikimais van
duo patenka į ausies vidų 
ir kai kada sudaro daug ne
malonumų. Paprastai pirš
tą įkišus į ausį, arba šoki
nėjant ant vienos kojos, 
vanduo pasiduoda nuo au
sies bubnelio ir atšoka prie 
išorinio išėjimo.

Y patingai pavojinga yra 
nardyti vandenyje tiems, 
kurie turi sužalotų bubnelį 
arba pūliuojantį ausies už
degimų. Patekęs vanduo į 
sužalotų ausį, gali padaryti 
ausies sunkų uždegimų.

Kad išvengus tokių susir 
as-'girnų, maudantis ir nardant 

reikia užsikimšti ausis spe
cialiais gumos kamščiais ar-

niu. Oda parausta, galop 
atsiranda pūslės, žaizdos ir 
pan. Todėl kaitinti; 
kaitroje reik labai atsar
giai. Pirmą kaitą tik kokią 
15-20 minučių—nedaugiau.vra kažin kur bosas ant šito saliuno. Ir jis T■ . , i- i j - - loliau, kasdien salima pa-nusiSKunde, kad jiems rei- , - f ,.............../ . .J ,. .Iginti ta laika, kolKia steni faituotis su dipu-

I-~ *;l-

kalba,
tokia Liurda. kur stebuk
lais žmonės išsigydo.

—Kiek aš žinau, tėve, taif kais. bako, kaip tik ateina
pasauly yra tik viena tikrai 
stebuklinga vieta. Bet ji 
ne Liurdoj.

—O kur?
—Sovietų Rusijoj.
—Eik jau, eik!
—Tikrai, tėve. Katras tik 

komunistas tenai nuvažia
vo, kiekvienas išsigydė.

—Ale aš, vaike, norėčiau 
žinoti, ar yra tokia vieta, 
kur dipukus butų galima iš
gydyt-

—Kodėl tėvas norėtum 
juos gydyt? Juk daugumas 
jų eina bažnyčion, klauso 
kunigų, dievobaimingi vy
rukai.

—Bet ne visi tokie geri,
Maike. Aš jau sakiau tau, 
kas darosi brocktone. Ne
klauso klebono, ir dac oi.
Kai aš tenai pabuvau kuri 
laikų ir viską apžiurėjau, 
tai pasidarė markatna ant 
dūšios. Pamislinau, reikia 
užeit į Sandaros saliunų ir 
paimt kokią burną, gal ne
bus taip liūdna.

—Palauk, tėve, apie ko
kį Sandaros saliunų kalbi?
Aš žinau tik laikraštį tokiu 
vardu, bet nesu girdėjęs, 
kad saliunas kur taip va
dintųsi.

—Jes, Maike, Brockotne 
toks pleisas yra. Ir turi ne
siekto tranko. Galima gau 
ti raseiskos očiščenos, lietu
viškos gyvatinės ir kitokio 
štofo. Taigi užėjau ir sa
kau, duokit triskart valytos 
ir per skylę varytos.

—Prašau kiek galint 
trumpiau, tėve, nes aš laiko 
neturiu.

—Paspėsi, vaike; moks
las nepabėgs. Taigi pųsi- 
< miau stiklų baltakės ir 
dairausi. kur galėčiau pri
sėsti. Pamačiau, kad vie
nas vyras sėdi prie sta
liuko ir moja man. Eik šen,
sako, pasikalbėkim. Jau ii- -^ė^esių, visa tai 
gas čėsas kaip nesimatėm,j$4,300.

kokia lietuviška šventė, tai 
tie grinoriai tuoj ir išlenda 
su save įnešimais, kad pa
skirti kokių apierų ant tau
tiškų reikalų. Čia jiems 
duok dešimkę, čia penkde- 
šimkę, tik duok ir duok, 
stačiai nėra ratunko. O jei
gu ne ant tautiškų reikalų, 
tai jiems duok ant forničių, 
tai ant knygų, tai ant kito
kių paibelių. Nu, o kam to 
reikia, jis sako? Kam spen- 
dyt pinigus be reikalo? 
Kam reikia tų naujų for
ničių? Ar šitie, kų turim, 
negeri? Dar geriau žmo
gus jautiesi, kai daiktai se
ni. O jeigu bus nauji ir 
čysti, tai kožnas jausis su
varžytas, turės vaktuotis, 
Kad neaplieti šnapsu, kad 
nepadėti degančios cigare
tės, kad nenusispiauti bile 
kur—vienu žodžiu, nebus 
jokios laisvės. O juk Ame
rika yra fry kontras. Čia 
jokių suvaržymų neturi būt. 
Vot, sako, dėlto ir turim 
nuolatos su tais grinoriais 
ergeliotis.

—Kaip matau, tėve, tai 
tikrieji “grinoriai” yra ne 
dipukai, kurie siekia geres
nių dalykų, bet tie, kurie 
jiems priešingi.

—Bet pasakyk, Maike, 
kas mums reikėtų daryti, 
kad tų faitų nebūtų?

—Čia, tėve, tai jau jūsų 
reikalas.

GRĮŽĘ BELAISVIAI 
GAUS PO $150 IR ALGĄ

Visi Amerikos kareiviai, 
kurie sugrįš iš komunistų 
karo nelaisvės, gaus iš val
džios po $150 ir prarastą 
armijos algų už visą laikų, 
išbūtų karo nelaisvėj. Pa
prastam kareiviui, kuris iš
buvo priešo nelaisvėj 30

ilginti ta laika. Kol organiz
mas įgys atsparumų. Be 
.o. patartina kūną tepti ko
kiais riebalais. Smarkiai 
paraudusios odos vietas 
tepti kremais, kuriuos par
duoda vaistinės. Jei nėra 
kremų, galima nudegu
sios vietos -užtepti rūgščią- 
ja grietine. Svarbiausia 
priemonė, tai atsargumas, 
ne perdaug švitintis saulės 
kaitroje.

Senesniojo amžiau 
menys ypatingai turi būti 
atsargus, saugoti galvą, už-

_lis. I ▼ IXXV*«

dengiant ją šiaudine dide-jba bent gerai vata su mer-
le skrybėle arba baltu rank
šluosčiu apsirišti. Nuo per- 
didelio saulės spindulių vei
kimo gali įvykti “saulės 
smūgis.” Tada žmogus 
stoja sąmonės, o taip pat 
rali ir kraujas išsilieti i 
smegenis. Tuosyk tenka 
šauktis greitos pagalbos ir 
atsidurti ligoninėje.

Suvilgytas šaltam vande
ny rankšluostis ant galvos 
turi būti pirma pagalba, 
kol ligonis pasieks gydyto
ju

liu.
Viduriavimai

Vasaros metu vasarotojų 
nu.l tarpe pasitaiko vidurių su 

sirgimų, dažniausia nuo 
sugedusio maisto arba ne
normalių valgymo sąlygų, 
nuo persivalgymų. Vasa- 
ios metu laikomi be šaldy
tuvo maisto produktai, kaip 
pienas, mėsa, žuvis, nepri
nokę arba pernokę vaisiai, 
greitai genda. Be to, nesą
žiningi maisto pardavėjai

Pasitaiko, kad neatsargus specialiai nudažo tam tik
-avęs šildymai saulės kait
roje taip sužaloja kūną. 
kad tenka ilgą laiką 
ligoninėje.

Taigi pradėkite 
šildytis labai atsargiai. Tik 
jau kunui pripratus, galima 
šildytis net iki odos pajuo- 
davimo.

Kojų Pėdų Susirgimai

Šita liga Amerikoje yra 
žinoma kaip “athlete's foot” 
(atleto pėda). Ji atsiranda 
taipgi vasaros metu, pas 
vasarotojus tarp kojų pirš
tų. Tarpupirštes yra pato
gi vieta ypatingam grybe
liui veistis, kuris vasaros 
metu laikosi drėgnose vie 
tose.

Vasarotojai mėgsta vaik
ščioti papludymiuose basi.

Bet nei žodžiu tas škurni-'prašyti, kad leistų tenai 
kas neprisimena, kad dalis dėstyt jiems lietuvių kalba??91 
Rytų Prasijos su Karaliau-(Įstatymą i nedraudžia dės-: 91 ’ ’
čiaus miestu yra buvusios tyt viešose mokyklose bet 
Lietuvos žemės. Net rusų'kuria svetima kalba, jeigu 
atstovybės Urugvajuje lei- mokinių tarpe yra pakan- 
džiamas kastižanų kalboje karnas skaičius norinčių jos 
propagandos ž u r n a 1 a s mokytis. Tuo budu lengvai 
“URSS” paskutiniojo karo išsisprendžia ir lėšų klausi- 
metu poroje straipsnių rašė? mas.
kad “Rytų Prasijos šalis į Kitas dėmesio vertas yra 
žiemius nuo Karaliaučiaus?Dr. A. Damušo ir B. Saldu- 
tai buvusios lietuvių žemės? kienės straipsnis “Lietuvos 
kurios turi grįžti prie savo Žemės Turtai.” Pavergtos 
kamieno Lietuvos.” | Lietuvos spauda okupantų

Bet Šolomskas nieko apie lupomis jau senai skalina, 
tai savo “moksliškose isto- kad Lietuvos žemės turtus 
rijose” nepasako. Nejaugi tirti niekam seniau neatėjo 
jis nežino nei to, kiek žinojo mintis Į galvų: tik štai da- 
nepriklausomybės laikų pra- bar komunistai tuo rimtai 
džios mokyklos mokinys? susi ra pi n ę. O pasirodo, kad 
sad ir prieš paskutinį karą jie meluoja. Lietuvos mok- 
Rvtų Prūsuose, nors ir sa- slo įstaigos labai rimtai tuo 
votiška lietuvių kalba, išei- klausimu buvo susirupinu- 
davo net keletas lietuviškų stos ir jų daug kas čia nu- 
laikrašcių. Reiškia, ten dar.veikta. Dabar okupantai, 
buvo lietuvių. Gal Šolom- to darbo vaisiais besinaudo- 
skas paaiškintų ir pasakytų darni, visais pašaliais giria- 

kad tai esą iu daroma.

Jie
tika besiįdomaujantiems ir 
Lietuvos laisvinimo klausi
mais susirūpinusiems vie
naip ar kitaip praverčia.

“Lietuvą” leidžia Lietu- 
jvos Laisvės Komitetas. Jos 

sudaryta koalici
ją pagrindu. "Lietuvos” 

4 W. 57th St., New 
Y.

ATSIŲSTA
“Santarvė,’ 

visuomeniniu

PAMINĖTI
rezistencinis 
ir kultūros 

Nr. 4.
eidžia Lietuvių Rezisten

cijos Informacijų Biuras 
ondone. 48 pusi., kaina

nepažymėta.
‘Lietuva,” politikos žur

nalas, Nr. 4. Leidžia Lie- 
uvos Laisvės Komitetas 

New Yorke. 188 pusi., kai
na 50c.

“Tėvynės Sargas” Nr. 1 
(10), pusi. 176, kaina $2.

Tikrovės Suvokimas,” 
M. Matuko lašinys filosofi
niais pažinties klausimais. 
Išleido S. ir J. Braziai, Chi
cagoje, 60 pusi.

mokslu žurnalas,

Šen. Kennedy Pastangos

rais dažais mėsos produk
tus, kad jie atrodytų labai

Senatorius John F. Ken
nedy (dem., Mass.) rėmė 
biiių įsileisti Į Ameriką 
214,000 karo išvietintųjų, o 
be to jis su Humprhey pa
siūlė neišnaudotas imigra
cijos kvotas panaudoti ne
žiūrint i jų kilmę geriems 
specialistams, artimiesiems 
piliečių giminėms ir ki
tiems, kurių Įsileidimas bu
tų naudingas Amerikos už
sienio politikai. Kai kurių 
kraštų kvotos yra išnaudo
tos ilgiems metams. Juo
du siūlo ir ta sąlygą panai
kinti.

savo fanatikams, kur dabar si, Kari tai esą jų 
yra tie lietuviai? Į Dr. J. Paplėnas savo

O gal jis paaiškintų ir straipsny svajoja, kaip iš 
tų, koks yra skirtumas tarp laisvintoje Lietuvoje turės 
tų kryžiuočių, kurie prieš būti tvarkomas darbo atly- 
kelis šimtus metų Karaliau-’ginimas. Gerai, kad J. Pap- 
čių pavadino Kocnigsbergu, lėnas, buvęs tautininkų jau 
Įsrutį—Instenburgu ir kitus nimo veikėjas, dabar tur 
miestus bei vietoves vokiš- drąsos atvirai pasisakyti 
kais vardais, ir dabartinių kad toje srityj nepriklauso- 
rusiškų raudonųjų kryžiuo- moj Lietuvoj ne visa buvo 
čių. kurie Karaliaučių-Koe-'tvarkoj.
nigsberg pavadino Kalinin A. Dalginis, gerokai 
gradu ir kitus miestus ir už- Lietuvos praeitį įsibėgėjęs 
silikusias dar pusiau lietu-j faktais įrodo, kad rusai nie 
viškais vardais vadinamas'kuomet nebuvo Lietuvo.-

Taip pat genamas 
iš upių ar šaltinių 

gali būti apkrėstas bakteri
jomis. Atsigėrus tokio ne
virinto vandens, galima su
sirgti dizenterija ir net 

h oi era.
Paprasčiausias vasarop su

sirgimas, tai viduriavimas 
Prasideda kai kada vėmi 
mu, vidurių skausmais ir 
tankiais vidurių paliuosavi- 
rnais. Kai kada tenka bėg- 
:i išvietėn iki 15-30 sykių 
Susirgęs nustoja jėgų, silp
nėja. Šitaip susirgus, pir
miausia reikia susilaikyti 
nuo maisto, o užnuodytų 
maistų išvalyti paimant 
i mosuojančiųjų vaistų (ri
cinos arba putojančios cit-

gulėti švieži, 
vanduo

saulėj

J

vietoves pavadino rusiškais 
vardais? O apie grąžinimų 
jų Lietuvai nei nekalbama. 
Jeigu dalis Rytų Prūsijos, 
senovėje priklausiusių Len
kijai. buvo jai grąžinta, tai 
kodėl negrąžinama Lietu
vai priklausanti dalis? Juk 
dabar Lietuva yra Sovietų

draugai ir kiekviena proga 
kai tik pasitaikė, jie šim 
tais lietuvius trėmė Sibiran 
o jų vieton rusais koloniza

Kiek Pasauly Komunisto?

sudarys Tas grybelis prikimba prie lininės magnezijos). JeiiSajungos dalis. Tai kaip 
(basos kojos ir patenka į pė- yra skausmų pilvo dešinėjeĮtik grąžins Lietuvai kas jai

priklauso butų teisingai pa 
sielgta. Šolomskas turėtų 
savo bimbiniams frentam 
tai paaiškinti.

M. Krasinska*.
Montevideo, Uruguay.

Maskvos radijas pereitų 
savaitę paskelbė, kad iš vi
so pasauly esą 24,000,000 
komunistų. Kinijoj, kuri 
turi apie 400,000,000 gy
ventojų, komunistų esą šeri 
milionai. Kiek jų yra ki
tur, nepasakė.
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Hotentotai Vatikane
Jei aš pavogsiu tavo pa-' “priešų” naikinimo kaltais 

čią, tai bus geras darbas; kyla nesusipratimų. Ispa- 
bet jei tu pavogsi mano pa- nijos kardinolas Pedro Se-
cią,
mė.

tas bus didelė nuodė-

Šitaip išaiškino savo mo- skundėsi, 
ralę vienas hotentotas (pir- pyotestonai 
mykštis Afrikos gyvento
jas) misionieriui, kuris no
rėjo atvesti hotentotus i 
krikščioniškąjį kelią.

gura y Saenz, Sevilijos ar
kivyskupas, pakartotinai 

kad Ispanijos 
turi “perdaug 

laisvės. Tas bažnyčios ku
nigaikštis “ganytojiniais’

Hotentotas ir pačios vo
gimas yra geras pavyzdys, 
kaip žmonės moka vertinti 
dalykus pagal savo naudą.
Kas man gera, tas yra do
ra; kas man bloga, tas yra 
nuodėmė.

Jei spėti pagal vyraujan
čią moralę, hotentotai gy
vena ne tik Afrikoje. Jų 
pilna bolševikiškos Rusijo 
valdžios viršūnėse, jų yra 
Azijoj ir Amerikoj, Euro
poj ir Australijoj. Hoten- 
totų moralė žydi ir bolševi
kiškame totalitarizme ir 
krikščioniškame pasauly. Ta 
morale yra permirkusios ir 
įvairios bažnyčios. Geras 
tam pavyzdys yra šių dienų 
Vatikano pasisakymas dėl 
tikybos laisvės katalikiškuo- nuostatais 
se ir nekatalikiškuose kraš-l

aplinkraščiais reikalavo 
griežčiau pažaboti atskalū
nus, kad jie neklaidintų is
paniškų avelių.

Dėl šitokių jo reikalavi
mų kai kuine Amerikos ir 
Prancūzijos katalikai pa
reiškė kritikos. Esą, ispa
nų kardinolas perdaug se
noviškas ir kalba tik savo 
vardu, o ne visos bažnyčios 
vardu.

Atrodė, jog kardinolas 
Segura tikrai tik savo inkvi- 
zitorišką nuomonę reiškia. 
Bet taip tik atrodė. Šio
mis dienomis Vatikano var
du prabilo kardinolas Ot
taviani ir nedviprasmiai pa
sakė, jog kardinolas Segu
ra kalbėjo remdamasis po
piežių pasisakymais ir ne
prasilenkė su bažnyčios

Vadinasi, Vatikano įta
kingas balsas patvirtina 

pažiu
ras. Kur katalikai turi dau 
gumą ir užtenkamos įtakos 
i valdžią, ten tikybinės ma
žumos turi būti kietai “glo 
bojamos,” stačiai smaugia
mos.

tuose. Vatikano hotento- 
tiška istorija yra tokia:

Ispanija yra katalikiškas kaidinolo^ Seguios 
kraštas. Ten veik visi gy
ventojai yra “krikštyti ka
talikiškai.” Protestonų ten 
priskaitoma tik 20 ar 30 
tūkstančių iš 26 milionų 
gyventojų.

Katalikiškame Ispanijos Tiesa, kur
krašte

katalikai yra 
neturi spren-negausi protestonų.mažumoje ir 

mažuma yra persekiojama..ūžiamo balso krašto tvarky- 
Protestonams ten nevaliai ten jiems leidžiama 

ir reika- 
tikvbinės

viešai melstis ir nevalia sa-ibuti 
vo bažnyčių iš lauko pa-1 
žymėti kaipo bažnyčias; 
jiems nevalia skelbti savo 
pamaldų, leisti tikybinių 
raštų proĮ^igandos tikslu, 
nevalia dilyti jokių viešų 
eisenų ir tt.

Katalikų bažnyčia Ispa
nijoj yra tvirtai susiporavu
si su fašistiniu Franko reži
mu. Režimas remia bažny
čią savo policija ir žemiško
mis gerybėmis, o bažnyčia 
atsimoka fašizmui dangiš
kais laiminimais paklus
niems, o bauginimu amži
na ugnimi tiems, kas drįstų 
šiauštis prieš “krikščioniš
kąją” Franko diktatūra. 
Bažnyčia ir fašizmas Ispa
nijoj dirba ranka rankon 
savitarpinei gerovei.

Senas dėsnis “Kas Dievo 
—Dievui, kas Ciesoriaus— 
Ciesoriui”' fašistinėj Ispani
joj yra padėtas bažnyčios ir 
fašizmo santykių pagrin
dai!. Bet ir ten kartais ky 
la nesusipratimų dėl klausi
mo kas kam priklauso. Cie
sorius (valdžia) ir Dievas

liberalais” 
lauti sau tiktai 
laisvės. . . . Tokią dvigubą 
ir hotentotišką pažiūrą į ti
kybos lais\ę patvirtino kar
dinolas Ottaviani, žymiau
sias bažnytinės teisės žino
vas, išsprusintas Vatikano 
moralėje ir kalbantis su vi
su popiežiaus dešiniosios 
rankos autoritetu.

Praktikoje tai reiškia, 
kad katalikų bažnyčia turi 
reikalauti sau pilniausio 
laisvės; bet, kur ji gali, ji 
turi neduoti laisvės tikybi
nėms mažumoms.

J. Str.

KELEIVIS. SO. BOSTON
SENATORIAI ATIDUODA PAGARBĄ MIRUSIAM TAITI I

v«a maiosi kai • kurie senatoriai, 
atiduoti jam paskutinę pagarbą, 
bė visos partijos.

susirinkę prie senatoriaus Roberto Tafto grabo. 
Kaip ri ntą alstybės vyrą ir patriotą, velionį ger-

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari 
dienų klausiniams 
Kaina ....................

ir naudinga šių 
suprasti knygute
......................... 5«c

Malenkovas ir Karas
kai us,vra

diktatūra
ji negali ilgai‘nes

Diktatūra 
komunistinė 
labiau, nes 
išsilaikyti kapitalistinio pa
saulio apsupta. Laikinos 
sąlygos gali versti Kremlių 
tuo tarpu atidėti šį lemiamą 
susikibimą, bet nuo to šven
to karo bolševikai niekad 
neatsisakys. Kada galima 
laukti bolševikų puolimo?

Yra specialistų, karo ži
novų, kurie sako, kad Ru
sija greit negalėsianti ka
riauti, nes (1) eina vidaus 
kovos Kremliuje, (2) Ru
sijai trūksta žmonių, (3) 
Rusijos pramonė yra at
silikusi ir (4) taika Ko
rėjoj rodanti Malenkovo 
taikingus norus. Kiek šie 
tvirtinimai teisingi?
Vidaus Kovos Kremliuje
Šios kovos, tiesa, laikinai 

sukėlė sąmyšį vadovybėje, 
bet Malenkovas su svar
biausiais priešais susitvarkė 
gana < greit. Raudonojoj 
armijoj belieka pakeisti
niekeno A.vt ir.- 

IlVIIIVlgVU.-

$231 PORAI ČEVERYKŲ

o invalidai gali būt be pasi
nio gailėjimo vėl mesti kovon, 

taip buvo ir paskutinio 
karo metu. Neatrodo, kad 
dėl žmonių ir apmokytų ka
rių stokos Rusija negalėtų 
kariauti.

Atsilikusi Pramonė

tiek savo geografine padėti
mi. budinga, kad paskuti
niu laiku Malenkovas labai 
stengiasi įtikinti Turkiją 
Maskvos taikingumu, gal 
cut norėdamas užtikrinti 
Turkijos neutralumą (beša 
liškumą) puolant Persiją, 
kaip savo laiku Stalinas pa
sirūpino Švedijos neutrali
tetu puldamas Suomiją 
Turkija gai būt ir patikėtų

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

kai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoj*. Kaina..25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi 
jų. V įsiems kyla klausimas kode. 
ctusija nesusiatna su kitomis v aisty- 
oėmis ir kodėl Kusija nenori įgileisi. 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip j, 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ai
ra demokratija, kokie darbininkų 

uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Daoar rusai sako kao 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yia tiesa apie Rusiją tai yra tiesk 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko

la Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą, 

puslapių didumo. Kaina 00 centų.

iu U it uu.

T, .. _ Maskvai, jeigu Malenkovas
Rusijos pramone esanu |4tu meluodamas. Gir

atsilikusi, palyginti su Ame-jdiH Maskvai neleikia Dal.
rikos pramone Bet totas dane]u ir Bosf 0 tu0 
tvirtinimas yra labai netvn- da,. tai ncsenaj Mo.
tas, nes Rusijos Karo pra-,lotovas ilgai sė(,ėjo Berlvn 
mones duomenys yra rūpės- maldaute maldaudamas is 
tingai slepiami, sąmoningai'Hit,erio duoti Rusijaį |ais. 
klastojami. Pasibaigus ka vas rankas

Rusijai 
Balkanuose n

rui su Vokietija Rusijos ka- žinti jai Dardanelus 
ro pramone ne vieną minu
tę nesustojo dirbusi, 
sai gaudė ir grobė visais

kus, atseit slaptosios žval
gybos karininkus, ir, gal 
būt, nustumti į šalį vieną 
kitą maršalą ar generolą, 
duodant progos iškilti jau
niems, veržlesniems bolše
vikams. Tokia perorgani
zuota kariuomenė negali 
sau ramiai sėdėti ir Maien- 
kovas, norėdamas nukreip
ti armijos dėmesį nuo vi
daus įvykių, gali ją pasiųsti 
lengvam grobiui. Toks žy
gis sustiprintų ir paties Ma 
lenkovo padėtį, pakeiti jo 
varda kariu akvse.
Rusijai Trūksta Žmonių?

Rusijai trūksta žmonių, 
nes, esą, per paskutinį ka
rą ji stipriai nukraujavo 
Tiesa, raudonoji armija, 
dėl visiško nevertinimo ka- 

_įiių gyvybės, turėjo didelių 
anie astuoni mi

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

. ■
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žetnes išvaizdų. Vagai 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "lavirkaėtas .Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Raitos." 
Farasė Z. Aleksa. Kaina.......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žirioims tuo klausimu papildyta 
Knygutė. Kaina............................. ŽOe
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtų visą žemės rutulį ? Iš kw 
ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga- 
.ėjo surankioti viso pasaulio gyvu. 
aus, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaita 
knygelę "Ar Buvo Visuotinas Tva
nas ?” Kaina .................  Zac

(KURGI VISA TAI NYKSTAT
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmoras kuria per amžius ? Šį intri
guojantį politiskai-ekonoraišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .................................. l«e

negalės NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstatų nuzuaymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 2» ypatos. 2£e

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataiutą 
bažnyčios autoritetą ir taktais pa
rodo,* kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... >1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonea 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. ..

j Žinoma, jeigu Rusija užim 
Ku” tų Persiją, 

reikšmė jai
tai Dardanelų 
kiek sumažėtubudais vokiečių karo spe

cialistus, kad jie gamintų 
geriausius ir naujausius 
ginklus—lėktuvus, tankus, 
rakietas, nuodingas dujas, 
bakterijas bei atomines 
bombas. Be to, bolševikai 
meta kovon menkai gink
luotus karius, kad jie pa
imtų kovoj .kritusių karių 
ginklus, todėl jų armijos 
aprūpinimas, ypač maistu, 
nesudaro tokių sunkumų, 
kaip kitoms armijoms. Taip 
pat sunkioji pramonė be
veik išimtinai dirba karo 
pramonei. Žmonės alkani 
ir pusnuogiai, bet Kremlius 
dieną ir naktį kala ginklus 

Taika Korėjoj
Norint suprasti kodėl bol

ševikai siekė taikos Korė 
joj reikia pirmiau pažiūrė
ti, kodėl bolševikai pradė
jo tą karą? Maskva užpuo 
lė pietinę Korėją, nes norė
jo pasinaudoti proga Japo
niją galutinai apsupti ir ją 
atskirti nuo kito pasaulio. 
Kada šitas planas nepavy
ko, tai bolševikams neliko 
nieko geresnio, kaip sutikti 
su dabartine padėtimi Ko
rėjoj, nes neutrali Korėja 
juos saugotų nuo vėl stiprė
jančios ir atsigaunančios 
Japonijos. Rusija amžinai 
bijojo Japonijos, ir dėl tos 
baimės rusams geriau turė
ti mažą, nepavojingą Korė
ją, kaip pertvarą ir apsau
gą nuo karingos ir žmonių 
perpildytos Japonijos. Tai
ka Korėjoj duoda Rusijai 
saugų užnugarį Rytuose ir 
ji gali veidu atsisukti į Va
karus, ar kurią kitą vietą. 

Kas Toliau?
Aiški’, kad dabar Rusija 

galės mesti daugiau kariuo
menės į okupuotus kraštus 
ir užgniaužti prasidėjusi 
bruzdėjimą. Nauji Krem
liaus Valdovai bijo, kad tie 
nelaimimai ncišsiplėstų ki
tur ir kad nepasisekimai 
ten nekaštuotų jiems rau
dono sosto.

Pavojingiausia dabar vie
ta yra Persija (Iranas), nes- 
jiems šita šalis labai svarbi 
tiek savo žibalo šaltiniais,

Andrius Valuckas.

Naujas !migracijos 
Įstatymas

n

gyvenantieji šiuo įstatymu 
pasinaudoti.

Sec. Ii. C. Išduoti 55,- 
000 vizų vokiečiams, išvy
tiems iš Rytų Europos ir da 
bar gyvenantiems Vokieti
joje.

Sec. VII. A. Kiekvie
nas pabėgėlis, norintis gau
ti vizą į Ameriką, privalo 
urėti buto ir darbo garan- 
i ją, kuri privalo būt Ame

rikos piliečių išduota. Ga
rantijoje privalpr/buti pažy
mėta: L -J

(a) Buto ir dąrbo vietų 
antrašai; (b) koks bus dar
bas ir kiek gaus atlygini
mo.

Transporaciją per jurą KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
apmokės Tarptautinės Emi-'vASTIJŲ PILIEČIU? 
gracijos Fondas ir Ameri-’ .....J . 1 Isaiskimmas pilietybes statymų »’Jkos valdžios laivai pagel-į reikalingais klausimais ir atsaky- 
bės. Kelionės išlaidas nuo Hetu.v,ų .,‘.r .,anK!ų...kalb^ 
uosto iki apsigyvenimo vie- JUOZAS STALINAS
tOS apmokės paskolos foi- Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
moję Šaipu organizacijos, O 'pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 

J 1 i . J ’ jis Įgijo valdžią ir pabalino Gavo bu-JOS tam reikalui gaus pa- vusius draugus. Labai įdomi knyga, 
skola iš JAV iždo iki 5 mil?*““’ ............................... **
dolerių. j KODĖL Aš NETIKIU

Šio imigracijos įstatymo;I DIEVĄ?
vykdymas yra pavestas
partment of State, Secunty;rių nesumus joks jėzuitas.......... 20e
md Consulate Affairs Sec-' lietuvių KALBOS 

tion. Šį įstatymą vykoins, GRAMATIKA
JAV konsulatai Europoje. - Pritaikyta Amerikos lietuviam*.

Vici Li’fip tmitP savu Daug ka? iš lietuviško jaunimo nori VISI, Kūne tume SaVO ujimai išmokti savo tėvų kall-ą,
giminiu arba pažįstamu ir, O senimas irgi dažnai nori pagilmt 
, . ‘ . savo raštišką lietuvių kalbos zinoji-kune galite likusiems lietu- m*. Siu gramatika yra tinkama ▼>-
viume IrniTitviP nutrpllipti siems, kas nori gerai lietuvių kai— \ian.- t) t mtyje page. )ti. išmokti. Didelė knyga, 144
atvykti į Ameriką, siųskite Kaina tik ................• ••............. »T-

Šiomis dienomis JAV 
Kongresas priėmė naują bi 
lių, žinomą kaip “Refuge 
and Relief Act of 1953. 
Einant šiuo įstatymu. Ame 
tika įsileis iš Europos 214 
000 asmenų per 3 metus
5 mėnesius, t. y., iki 1956 
metų gruodžio 31 d.

Čia pažymėsiu svarbiau
sius to įstatymo punktus, 
liečiančius pabėgėlius iš 
Lietuvos, Klaipėdos Krašto 
ir iš Mažosios Lietuvos.

Sec. II B. Bus išduota 
35,000 vizų pabėgėliams 
nuo komunizmo iš Rytų Eu
ropos ir dabar gyvenan
tiems Vokietijoje, Austrijo 
je ir Berlyne (Vakarų zo
noje).

Sec. IV. A3. Bus išduo 
ta 10,000 vizų asmenims 
pabėgėliams, gyvenantiems

į BALE’ą buto ir darbo ga 
ran ti jas.

Daugiau informacijų bu: 
suteikta vėliau.

Kan. Prof, J, B. Končius, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
BALE Pirmininkas.

| TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

’i parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš- 
1 kus socializmo aiškinimas. .... Itė,

laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu' -lą turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina .............................. 10e

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar ži-iote, kr.d Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytoją? Ar 
žir.ote, kad j’ buvo paprasta kai- 

1 mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
įgyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
! tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
,O paskiri ji ėme apysakas tašyti.
! Jos apysakos yra tikras gyvenimas,
! kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
’ žemaitė pastebėjo daug dalyku, ku

rių kiti nepsstebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia iankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo bu >ą ir musų papro
čiu-. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p. ieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
kta ir Al. Bulotiene. Ruletus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka-
ro. Tai didelė knyga, 12S puslapių, 
šu garsiais raštais ir retais paveiks
lai?. Kaina ................................. &0c

i

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
B<t Jei ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpstu ? (r d< Iko vienas

I maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kifu panašių daly
ku? Kodėl jam reikia rabatų? Si- 

! tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ..................................... 15c
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitM 
draugijos formos, ir kodėl tarės bu-

! L pak cistas kapitalizmas.

Pakalbinkime kaimynu* ii 
draurus užsisakvti “Kėlei-Laikraščiai praneša, kad 

pora paprastų čeverykų so
vietiškoj Lenkijoj dabar 
kainuoja $231 Amerikos pi f 
nigais. Moteriškas sveteris’nuo?tolių 
—$187. Svaras jautienos Bonai užmuštų, apie dvyli- 
valdžios parduotuvėse kai-!^a milionų karo invalidų ii 

$3 iki $5, o sva- apie keletą milionų komu-.nuoja nuo 
’ ras kavos- $50. Tikras

(bažnyčia) dalijasi gerybė-'jus! Vaikščiok basas 
mis ne be rietenų. Ir dėl nuogas.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

<► SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

ro-
ir

nistų likviduotų karo be
laisvių Vokietijoj, taip pat 
civilių žmonių, kurie buvo 
įtarti bendradarbiavime su 
vokiečiais. Bet nereikia už- 
užmiršti labai svarbios ap
linkybės, būtent—komunis
tinės Kinijos keturių šimtų 
milionų žmonių. Draugin
gumo sutarty su Rusija Ki
nija pasižadėjo duoti gar 
didelį skaičių žmonių Rusi
jos pramonei. Gali būti. 
kad milionai kiniečių ūki
ninkų ir šiaip nekomunis
tinių žmonių yra gabenami 
vergijos darbams Rusijon, 
jų tarpe ir karo pramonėn, 
o nuo tų darbų išlaisvinti 
rusai imami kariuomenėn. 
Ir Leninas pasitikėjo kinie
čių durtuvais, todėl pilnai 
galima, kad keletas milio
nų kiniečių yra apmokomi 
raudonojoj armijoj. Paga
liau, butę sužeisti ir karo

NATO 
poje ir

valstybėse—Euro-
Švedijoje. Anglijoj

.Įvį.” Kaina metams $4.

PAVOGTAS LĖKTUVAS NUKRITO CHICAGON
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Tūlas Edmund ( ross ( hivagoje pavogė lėktuvą ir pakilo 
juo viršum miesto. Bet pakilo negana aukštai, užkabino 
telefono stulpą, nutraukė vieną sparną ir nukrito gat
vėn. Čia matosi jo skutai. ( ross buvo sunkiai sužeistas 
ir policija nuvežė ji ligoninėn.
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▼
Sv. Rašto Aiškintojai

Moters Vieta Šventraščio 
Žinovų Pažiūrose

Kartą girdėjau dvieju 
lietuvių ginčą.
ševikuojantis 
kitam, rodos

Vienas bol-J 
žmogus sako 
socialistui: !

“Jus išsižadėjote Markso 
mokslo ir esate išdavikai.”

Socialistas tam “Markso 
mokslo” žinovui aiškino ši
taip:

“Pažiūrėk,” sako, “j krik
ščionis. Jie visi remiasi 
tuo pačiu šventraščiu, bet 
kaip jie moka vieni kitiems 
galvas skaldyti ir net gal-* 
vas kapot dėl šventojo raš
to aiškinimo! Tai kas čia 
stebėtina, jei ir Marksą 
daug kas savaip aiškina.” i

Man tas palyginimas at
rodė gana keistas, nes 
Markso raštų nieks nelaiko 
šventraščiu ar neklaidingo 
Mahometo mokymu.

Bet taip krikščionių 
šventraščio aiškinimas tik
rai yra margas ir dažnai 
keistas. Štai, šiomis dieno
mis 130,000 “Jehovos liu
dininkų” buvo suvažiavę į 
New Yorką. Jie aiškina, 
kad jau greitu laiku čia že
mėje sulauksime “Dangaus 
karalystės” po Armagedo
no mūšio, kai šėtono galybė 
bus galutinai sutriuškinta. 
Tokias ir dar Įdomesnes 
keistenybes “liudininkai” 
skelbia remdamiesi švent
raščiu.

Liepos 26 d. iš Arizonos 
atėjo žinia, kad ten polici
ja areštavo 36 vyrus, kurie 
gyveno daugpatystėje su 86 
moterimis ir turėjo 263 vai 
kus. Suimtieji vyrai yra 
mormonų sentikių sektos 
nariai, kurie laikosi “tikro
jo” mormonų sektos moks
lo ir daugpatystę skaito 
Dievo nustatyta lytinio gy
venimo tvarka. Taigi, pa 
gal šventrašti. . . .

Mormonų sektos kūrėjai 
buvo^r Joseph ir Hvrum 
Smith’ai, du broliai, kurie 
abu žuvo 1844 metais Car- 
thage, III., miestelyje nuo 
įdukusios minios keršto. Jo
seph Smith buvo tikrasis 
mormonų sektos kūrėjas 
Tai buvo 1830 metais Illi
nois valstijoj, Nauvoo mie 
ste. 1843 metais Joseph 
Smith pasisakė gavęs papi! 
domą apreiškimą iš dan 
gaus, pagal kuri mormo 
nams valia praktikuoti

daugpatystę. Nuo 1843 iki 
1890 metų mormonai ir lai
kėsi daugpatystės.

1890 metais mormonų 
bažnyčia, kurios centras 
Utah valstijoj (kur sektos 
nariai išsikėlė iš Illinois po 
1844 metų persekiojimų), 
atsisakė nuo daugpatystės. 
Bet dalis tikinčiųjų laikosi 
ir toliau tikrojo Joseph 
Smith mokslo ir praktikuo
ja daugpatystę. Tokie mor
monų “sentikiai” ir buvo 
policijos užpulti liepos 26 
d. Short Creek miestelyje, 
Arizonos valstijoj, kur tos 
sektos nariai Įsikūrė prieš 
20 metų mažai prieinamoj 
vietoj.

Per 20 metų mormonų 
“fundamentalistai” (tikrojo 
mokslo išpažintojai) ramiai 
gyveno Short Creek vieto
vėje, Arizonos pusėje prie 
Utah valstijos sienos. Sek
tos centras buvo Salt Lake 
City, Utah. Kai kurie sek
tos nariai gyveno Salt Lake 
City, o i Short Creek, Ari
zona, atvykdavo pas savo 
gausias šeimas pagyventi 
pagal Joseph Smith moks
lą. .. . - .

Arizonos gubernatorius 
dabar sako. kad sekta bus 
išnaikinta, jos nariams bus 
uždėtos tokios pabaudos, 
kad visas jų turtas bus kon
fiskuotas, daugpačiai vyrai 
bus pasodinti Į kalėjimą, 
vaikai bus išdalinti tarp 
mormonų auginimui, o mo
terys galės pradėti naują 
gyvenimą. Kaltintojai sa
ko, kad Short Creek fun
damentalistai versdavo jau
nas mergaites turėti lyti
nius santykius su visokio 
amžiaus vyrais, versdavo 
mergaites paaugles “tekėti” 
už kelias žmonas turinčių 
vyrų ir, bendrai, kad visa 
Short Creek komunos tvar
ka buvo biznio ir paleistu
vystės mišinys. . . .

Areštuotieji 'mormonai 
griežtai atmeta paleistuvys
tės kaltinimą. Jie sako, kad 
jie gyvena pagal savo tiky
bos mokslą, o kas dėl ištvir
kavimo, tai, pagal jų saky
mą, paleistuvystė ir prosti
tucija žydi tarp tų, kurie 
veidmainiškai atmeta daug
patystę. . . .

Short Creek mormonai 
laikėsi bendros nuosavybės 
principo. Visi sektos nariai 
buvo komunos dalyviai, dir-

IMAUDSU * PEIKIA KR£Mq

Moterys mėgsta švelnią, gražią kūno odą. Tą švelnumą 
galima palaikyti dažnai ištepant odą kremu. Ypač geras 
daiktas yra išsitepti kremu einant jūron ar ežeran maudy 
tis ir išsimaudžius.

IJos moka taip susitvarkyti, 
J kad ir namus švariai užlai
ko, ir vyrų pagalbos nerei
kia. Gi tos moterys, kurios 
uri vien namais rūpintis, 
kurioms vyras kas savaitę 
atneša stambų čeki, tos tai 
skundžiasi nepabaigiamais 
ir sunkiais darbais.. Tačiau 
joms reiktų ne vyrų pagal
bos pagal p. “Jaunavedžio” 
receptą, bet patarti mažiau 
su kaimynėm šnekėti, ma
žiau gulinėti ir daugiau
dirbti.

Patyrusi Moteris.
Allton, III.

Rudens Mados

A. ČECHOVAS:

Sugundė
Seniau vienuoliai mėgo gy

venti atsiskyrę nuo žmonių, 
vienišuose vienuolynuose, kur 
jie maldomis, darbu ir kitokiais 
budais stengėsi išganyti savo 
sielą. Ypač daug atsiskyrėlių 
vienuolių buvo Rusijoj Kai kur 
jie gyveno pavieniai, kaip "pus- 
telninkai,” kai kur *jie susibur
davo Į vienuolynus, kurie bū
davo nuošalioj vietoj, toli nuo 
pasaulio pagundų. Žymusis ru- 

rašytujas A. Čechovas že
miau dedamam vaizdely gražiai 
pavaizdavo, kas su tokiu vie
nuolynu atsitiko, kai Į jį kartą 
užėjo pasaulietis.—Vert.

verkė
kė.
gęs
Jis

iiy.

ir nė žodžio nepasa- 
Jo veidas buvo pavar- 

ir reiškė gilų skausmą, 
užsidarė savo kambarė- 

Septy nias dienas jis
sėdėjo ten nevalgęs, 
ręs, negrojęs 
verkė.

vargonais
nege- 

ir

bo laukus, augino gyvulius. PuslaboS del 
o pragyvenimui maistą ir; 
kitus reikalingus daiktus1 
gaudavo ,iš bendro sandė
lio. Seniūnai tvarkė komu
nos ūkį ir palaikė biznio 
antykius su nūodėminsruo- straipsnio, kuris tilpo Mote- 

ju pasauliu. " pi Skyriuje, “Keleivio” Nr
Tokia bendros nuosavv-:29- Jame vienas jaunas vy- 

bės tvarka mormonu senti- ras pasišovė duoti patari- 
kiai irgi pateisina ' švent- mu5’ kaiP su žmone-

* Patarimų Vyrams9
Aš noriu padalyti kelete 

pastabų dėl “Jaunavedžio

raščiu. Pagal šventraštį, 
apaštalai taip gyveno, ne
pripažindami privačios nuo
savybės.

Šventraštis, kaip matome, 
gali pateisinti daugnatvste. 
komunistinę gyvenimo 
tvarką, “dangaus * karalys
tės” laukimą šioje žemėje

:9. 
ras 
mus
le, kad meilė neišgaruotų 
Matyt, tas vyras yra vos 
kelios savaitės kaip vedę: 
ir šeimyninio gyvenimo dar 
visai nepažįsta. Jam atro
do. kad žmonelė, sėdinti vi 
są dieną namuose, yra di 
dėlė kankinė ir vyras turi 
viską daryti, kad sunkią 
‘ žmonos dalią” kaipr nors

ir daug kitokių dalykų. Vis- palengvinti. Tikrovėje rei-
kas priklauso nuo 
šventrašti aiškini.

Moters vieta šventraštyje 
yra gana kukli. Mozės pa
skelbtieji Dievo prisakymai 
moterį lygina prie jaučio ir

to. kaip Kalai atrodo kitaip.
Kiekvienas sveikas vyras 

eina į darbą, gi dauguma 
žmonų lieka namuose. Ką 
jos daro? Slampinėja iš 
kampo į kampą, gulinėja,

Nors saulė kepina negai
lestingai ir moterys pajū
riuose vaikštinėja maudy
mosi drabužiuose, bet ma
dų kūlėjai jau suka galvas 
moterim su rudens mado
mis ir rodo busimus mode
lius.

Šį rudenį motėm drabu
žiai bus siauresni ir rodys 
moters figūrą. Apsiaustai 
ir' trumpi švarkai (toppers) 
kris nuo pečių tiesiai arba 
bus talijoj sugniaužti. Pe
čiai statesni, nenuolaidus 
Sijonai daugumoje siauri, 
bet ne ankštus.

Bateliai siauresni (point- 
ed) su smailomis kulnimis.

Motėm a pleduose šį ru
denį matysime tokias spal
vas:

Įvairių atspalvių rudą 
spalvą, pradedant tamsiai 
plytine ir baigiant šviesia 
kaip kiaušinio lukštas.

Mėlyna spalva, kuri ypač 
buvo madoj šį pavasarį, 
taip pat tiks rudeniui, tik 
švelnių atspalvių.

Žalia spalva visad buvo 
“rudeninė.” Ir čia atspal
viai keisis nuo gilių žalu
mo iki švelnių gelsvai žalių 
tonų.

Juodos medžiagos bus 
paįvairintos kitų spalvų 
kombinacijom, todėl maty
sim daug dryžuotų medžia
gų (juodos su baltais, pil
tais ir kitokiais dryžais).

Toli tyruose buvo vienuo- 
ynas. Gal šimto kilometrų 
atstume negyveno nė vie
nas žmogus. Kartą naktį 

tą vienuolyną atsibeldė 
žmogus. Tai buvo mieste- 
ėnas, paprastas “griešnin- 

mylfs gyvenimą.
Pavalgęs ir atsigėręs, at

eivis apžvelgė vienuolius, 
kurie jam patarnavo ir, pa
purtęs galvą, lyg reikšda
mas papeikimą, prabilo:

Ras,”

asilo, kurių nereikia “pa-l negaluoja, o kai nuvargęs 
geidauti” iš artimo savo.. .(vyras grįžta namo, tai grie

bia ir pietus virti, ir kam
barius valyti, ir viską šva-

NAUDINGI PATARIMAI

BEISBOLININKŲ DIDVYRIS

Beisholininkų didvyris Don Zimmer buvo šankiai sužeis
tas. Beisbolas perskėlė jam galvą taip, kad reikėjo dvi 
operacijas daryti. Dabar jis jau pasveiko ir matosi čia

savo šeimos.

Ne daug ką geresnę vie
tą moteriai pripažino ir se
nieji krikščionys. Šv. Povi
las, tikrasis kriKščionių 
bažnyčios įkūrėjas, liepia 
tik vyskupams būti “vienos 
moters vyru.” Bažnyčios 
tėvai pakartotinai moterį 
niekino, kaipo vaikščiojau 
čią pagundą. Vienas kata
likų vyskupų suvažiavimas 
rimtai svarstė, ar moteris 
turi sielą, kaip ir vyras. Po 
“gilių” diskusijų buvo vis
gi nutarta, kad ir moteris 
turi sielą, kaip ir vyras.

Šv. Augustinas, vienas iš 
bažnyčios stulpų, parašė sa
vo viešą išpažintį. Joje jis 
iškalbingai ir susikrimtęs 
apgailestauja savo paklydi
mus, linkimą į visokias ere
zijas, bet visiškai nelieja 
ašarų dėl savo lytinio gy
venimo. Jis turėjo vieną 
meilužę Afrikoj, o kai atvy
ko gyventi į Romą, čia su
sirado kitą meilužę, sušilau 
kė su ja vaikų, bet kai nu
tarė vesti “tikrą žmoną,” 
tai savo meilužę su vaikais 
“atleido iš pareigų.” Ir 
dėlto jo išpažintyje jis visai 
nesimuša į krutinę, lyg taip 
ir turėjo būti. . . .

šventraščio pasaulis yra 
vyrų pasaulis. Moteriai ta
me pasaulyje priklauso 
kukli reprodukcijos įrankio 
ir pagundos šaltinio vieta.

Bet kaip butų be to “pa
gundos šaltinio”? —J. L.

rinti, žodžiu, šoka dirbti vi
su? darbus iš kaito. Vyras,, 
grįžęs iš darbo, turi padėti 
žmonelei indus mazgoti ir 
kambarius tvarkyti, nes ji 
viena neapsidirba. “Jauna
vedžiui” atrodo, kad taip 
ir turi būti, o man atrodo, 

ad jei vyras išdirbo fabri
ke 8 valandas, tai jį reiktų 
atleisti nuo “dišių mazgo
jimo,” nors jis ir butų jau
navedys.

“Jaunavedys” savo pata
rimuose sako, kad vieną 
vakarą savaitėje reikia taip 
praleisti, kad žmonai butų 
malonu. Taigi, su tuo ma
lonumu dažnai išeina ne
koks dalykas. Daleiskim 
vieną vakarą savaitėje žmo
na ištempia vyrą į “mu- 
vius.” Prasėdi ten iki 11 
valandai, kol sugrįžta namo 
ir sugula, ateina pusiaunak 
tis. Ryto metą žmonelė 
miega, o vyrui reikia anksti 
kelti, pasidaryti pusryčius 
ir neišmiegojusiam eiti 
fabriką. Jo sąžinė gal ir 
rami, kad suteikė žmonai 
malonumo, bet dirbti jam 
tikrai tą dieną sunku.

Aš nekalbu apie tas mo
teris, kurios ir fabrike dir
ba, ir šeimą turi. Joms ten
ka dviguba našta, bet tos 
moterys dažniausiai nepra
šo ir nereikalauja, kad vy
rai joms namuose padėtų.

geriausiaSmalos dėmes 
valyti karštais taukais. Tau 
kai ištirpdo smalą, o taukus 
galima išvalyti su muilu ir 
šiltu vandeniu.

Ceratą (oil eloth) plauk 
su vandeniu ir pienu. Į 
galioną vandens įpilk puo 
delį nugriebto pieno (skim 
milk). Nusausink su švaria 
skepeta.

MOTERŲ POLICIJA

Moterys pradeda eiti į polici 
jos tarnybą. Viršuje matosi 
Los Angeles miesto policinin 
kė Frances Sumner, kuri ro
do jaunai policininkei, kaip 
derėti moterišką policijos 
uniformą.

įsejo 
didele

širdgėla bei pasipiktinimu 
pradėjo pasakoti vienuo
liams, ką jis išgyveno per 
tuos tris mėnesius.

Visai “atsitiktinai” pir
mas namas, į kurį jis mies
te įėjo, buvo “linksmybės 
narnai.” Gai 50 žmonių, 
turėjusių daug pinigų, jame 
valgė ir be saiko gėrė vy
ną, dainavo ir drąsiai kal
bėjo tokius nešvankius žo
džius, kuliuos tikinčiam i 
Dievą žmogui negalima pa
kartoti. Ant puotaujančių 
stalo stovėjo pusnuogė pa
leistuvė Sunku įsivaizduo
ti ir rasti ką nois gražesnio 
ir žavingesnio! Ta gyvatė, 
jauna, ilgaplaukė, juodakė, 
riebių lupų, begėdė ir nuo
ga, rodė savo baltus kaip 
sniegas dantis ir šypsojosi, 
lyg norėdama pasakyti: 
“Pažiūrėkite, kokia aš nuo
ga ir graži.” šilkas gra
žiomis klostėmis dribo nuo 
jos pečių, bet jos grožis ne
norėjo slėptis po drabužiais 
ir jaunas želmuo pava
sarį lindo iš po klosčių. 
Nuogoji moteriškė gėrė vy
ną, dainavo ir parsidavė 
kiekvienam, kas tik norėjo.

Senis, piktai mosikuoda
mas rankomis, nupasakojo 
apie arklių lenktynes, teat
rus,-dailininkus, kurie pie
šia ir lipdo nuogas mote
ris. Kalbėjo jis gražiai ir 
skambiai, lyg grodamas ne
matomomis stygomis, o vie
nuoliai klausėsi žado ne- 
teke..

Aštuntą dieną ji 
pas vienuolius ir su

—Vienuoliai, jus nieko 
nedirbate! Jus žinote tik 
algyti ir gerti. Argi šitaip 

galima savo sielą išganyti? 
Pagalvokite! Tuo metu, kai 
ųs čia rainiai sėdite, ge

riate ir valgote, jūsų arti
mieji eina į peklą. Vieni 
miršta iš bado, kiti, nežino
dami kur dėti savo auksą, 
skęsta ištvirkime ir žūsta 
kaip musės medaus lėkštėj. 
Nėra žmonėse nei tikėjimo, 
nei teisybės. Keno reikalas 
uos gelbėti? Keno reika- 
as apaštalauti? Negi ma
no, kuris nuo ryto iki vaka
ro yra girtas? Argi Dievas 
nužemintą dvasia- mvlinčia 
širdį ir tikėjimą davė jums 
tik tam, kad sėdėtumėte už- 
idarę keturiose sienose ir 

nieko nedirbtumėte?
Miestelėno žodžiai di- 

Ižiausį įspūdį padarė vie
nuolyno viršininkui. Tai bu
vo “stebuklingas,” gabu? 
vyras. Jis gražiai grojo 
vargonais, lotyniškai rašė 
eilėraščius ir buvo labai iš
kalbingas.

—Broliai,—kalbėjo virši
ninkas vienuoliams.—Iš tik
rųjų, vargšai žmonės ištvir
ko ir nebetiki dėl nežinoji
mo ir silpnumo, o mes iš 
vietos nepasijudiname, lyg 
tas mums neturėtų rūpėti 
Kodėl gi man nenueiti ir 
nepriminti jiems Kristaus, 
kurį jie pamiršo?

Kitą dieną viršininkas 
paėmė savo lazdelę, atsi
sveikino su savo brolija ir 
išvyko į miestą.

Grįžo jis tik po trijų mė 
nėšių pasenęs ir sulysęs 
Susitikęs su savo vienuo-

Kada kitą rytą viršinin
kas išėjo iš savo kambarė
lio pas vienuolius, tai jis 
neberado jų nė vieno. Visi 
jie pabėgo į miestą.

(Vertė .J. Vanagas.)

Rašalo dėmes iš medvil
nės arba lininio audeklo 
galima išimti su pienu. Pa
merk suteptą audinį į saldų 
pieną ir palaikyk, paskui 
truputį patrink, pakeisk 
pieną ir vėl palaikyk. Tą 
kartoti, kol dėmė pranyks. 
Po to praplauti su šaltu 
vandeniu ir padžiovinti sau
lėje.

Nuo bulvių arba daržovių 
pajuodusias rankas geriau-

liais, jis pirmą kartą apsi- šia valyti su lemono sunka.

M a my t ė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, aukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė.' Adresuokit taip:

Keleivis
SM E, Broadvray, Sa. Baston 27, M
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Kaip Mūsiškiai Gyvena 
Kituose Kraštuose
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PATERSON, «. J.

ARGENTINA giau kaip trys ateiviai iš
dešimties vedą australes, gi 
tik viena australe iš dešim
ties ištekanti už australo.

Mažiausi palinkimą aus 
trales vesti parodę lenkų 
vyrai, jų moterys taip pat 
nelinkusios eiti už austra
lų. Tokios esančios ir grai
kės. Labiausia linkę tuok
tis su australais prancūzai, 
tiek vyrai, tiek moterys.

Lietuviai neminimi, jie, 
matyt, laikosi vidurio.

APIE INFLIACIJĄ
Drg. V. Gervicko straipsnis 

.apie infliaciją. tilpęs 31-mame 
■“Keleivio” numery, paskatino 

Juozo Jelausko, kilusio išjr mane pasisakyti šituo reika
lu. Kaip išrodo iš drg. Gervicko 
aiškinimu, jis turi galvoje tiktai 
valiutos infliaciją. Tokios inflia-

Lietuvių Kapai Cordoboj

Metai bėga, o su jais au
ga ir lietuvių kapų skaičius. 
Štai, labai trumpu laiko
tarpiu išaugę musų tautie
čių kapai:

Antano Viduno, gimusio 
1904 m., kilusio iš Veršų 
kaimo, Leipalingio vals
čiaus. Argentinoj gyveno 
nuo 1928 metų.

Juozo Duvilčio (Avilkio), 
Argentinoj gyvenusio arti 
30 metų.

Antano Keturakio, ilga
mečio Lietuvių Susivieniji
mo Argentinoje žymaus 
ve

Ožkinių kaimo, Suvalkų 
aj skr., čia gyvenusio nuo 
1929 metų

Albino Bartuškos, 78 me- ciJ°s’ Paprastai, seka po dideliu
tų amžiaus svedašiškio, Ar
gentinoj gyvenusio nuo 
1905 metų. Gyveno jis Pa- 
tagonijos lygumose ir gerai 
vertėsi avių auginimu.

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoj, kuris šiemet 
šventė 39 metų sukaktį, 
Cordoboj nupirko žemės 
sklypą ir vietos Susivieniji 
mo skyrius pradėjo statyti 
“Lietuvių Namus.” Tai bus 
musų kolonijos centras.

VOKIETIJA
PLB Gautingo apylinkės 

komitetas mus prašo pa
skelbti šį nutarimą:

PLB Gautingo apylinkės 
visuotinis susirinkimas lie
pos 13 d. tos apylinkės narį 
p. Mečį MusteikĮ vieniems 
metams suspendavo iš na
rių teisių ir pareigų ir įpar
eigojo visuotinojo susirinki
mo prezidiumą paskelbti 
jam viešą papeikimą spau
doje už tai, kad su nepa
liaujamais ginčais iššauk
davo nesusipratimus ligo
nių tarpe, net pagaliau pra
dėjo lietuvių spaudoje 
skelbti apie Gautingo lietu
vius ligonius pramanytas 
žinias, apie atskiras kada 
nors įvykusias negeroves 
primesdamas ligonių dau
gumai.

Visuotinio Susirinkimo 
Prezidiumas.

AUSTRALIJA
Dėmesio Vertas įvykis

Melbourne visos trys Pa
baltijo tautos iškilmingai 
minėjo birželio baisiąsias 
dienas.

Savi Namai

karų ar kitokių katastrofų. Kuo
met kraštas suardytas ir val
stybė neturi iš ko mokesčius 
rinkti, ji priversta leisti popie 
rinius pinigus. Pinigų atsiran
da daug, bet gyvenimo reikme
nų trūksta, todėl jų kainos ky
la’.

Bet yra ir kitokios rūšies in
fliacijų. Yra uždarbių inflia
cija, ir yra kainų infliacija be 
pinigų padauginimo. Pavyz
džiui, Jungtinėse Valstybėse di
delė infliacija buvo 1929 me
tais, kuomet doleris buvo ga
rantuotas auksu iki 100%.

Gi šių dienų infliacija yra 
daugiau uždarbių infliacija. Ji 
prasidėjo per antrąjį pasaulinį 
karą ir pasiekė savo čiukuro 
Korėjos karui einant. Per ant
rąjį pasaulinį karą apie 5,000.- 
000 darbininkų buvo ištraukta 
iš pramonės į karo tarnybą. 
Kiti buvo įjungti karo reikme
nų gamybom Gyvenimo reik
menims gaminti darbininkų ne
užteko. Tuo pasinaudodamos 
unijos ėmė reikalauti didesnio 
atlyginimo. Ir kuo aukščiau 
kilo darbininkų algos, tuo aukš
čiau kilo gaminių kainos.

Drg. Gervickas klausia: 
“Kur istorijoj surasta toks at
sitikimas, kad darbininkų algų 
pakėlimas butų sukėlęs inflia
ciją?” Bet istorijos čia visai 
nereikia, nes tokie atsitikimai 
beveik kasdien vyksta prieš 
musų akis. Kai John Levis 
pernai išvedė streikan anglia
kasius ir laimėjo algų pakėli
mą. anglies kaina tuojau pakilo 
$1 tonai. Plieno darbininkai 
pernai taip pat išreikalavo di
desnių algų. ir tuojau plienas 
pabrango -SI tonai. Bostone 
gatvėkariais važiavimas seniau 
kainavo 5 centus. Atėjo uni
ja ir pradėjo reikalauti geres
nio atlyginimo tarnautojams. 
Per 10 paskutinių metų buvo 
17 streikų. Rezultatas buvo 
toks, kad šiandien mokam už 
važiavimą 15 centų ir dabar 
norima pakelti iki 20 centų, 
nes miestas turi milioninius de
ficitus iš gatvėkarių. O ką 
reiškia pabrangimas kuro, plie
no, susisiekimo ir kitų dalykų, 
jeigu ne infliaciją? Visų pir-

KELEIVIS, SO. BOSTON

AMERIKIEČIAI GRĄŽINA K \Ro BELAISVIUS

čia matosi, kaip Amerikos kareiviai varo karo belaisvius į apsikeitimo punktą. Visi 
belaisviai aprengti naujom uniformom ir sveiki, nutukę. O komunistų grąžinami ka
ro belaisviai yra apdriskę, basi ir vos paeina nuo bado.

Ar Galima su
Betkuo Prekiauti? Wpilkai Viena, PUana
Anglai yra pratę prekiau- Birželio 15 d., 8 vai. ryto 

ti nors su pačiu nelabuoju, gatvėje rastas sužalotas di- 
Jie negali iškęsti neprekia-*Pu^as Antanas Visockis, 
vę ir su kraštais, su kuriais Nuo jo rankos . nuluptas 
patys kariauja. Štai, juk'kuodelis. Sužeistas buvo 
jie kariavo ir su raudoną- nuvežtas į ligoninę, žaizdos
ja Kinija, bet biznį vistiek 
su ja varė. Ir ta prekyba 
vis augo. Pavyzdžiui, šie
met per 5 mėnesius ji pirko 
Kinijoj prekių už $8,400,- 
000, o pernai per tą laiką 
tik už $5,000,000. Šiemet

buvo sutvarstytos ir paleis
tas namo.

Policija išaiškino, kad 
Visockį sužeidė taip pat du 
dipukai, geri parapijonai. 
Jie prisipažino tai padarę, 
tik neprisipažįsta laikrodu-

ji pardavė Kinijai už $7.-IM pasiėmę. Teismas turės 
280,000, o pernai tuo pačiu jiems duoti tinkamą atpil-

dą.
Sibire tremtiniai savo 

krauju ir kūnais tręšia tun- 
vykdant prekių pasikeiti*-] drą, o čia atvykę jų broliai, 
mas tarp Anglijos ir Kini-i dolerio ir alkoholio apsvai- 
jos bus daug didesnis. jgrinti, taip pat leidžia krau

ną savo tautiečiams. Skau- 
Anglija sakosi nenuside- (ju jr gėda! Ponas,

danti Tautų Sąjungos nuta- ---------------------------- -—-

laiku tik už $900,000. Ne 
senai Anglijos pirklių .gru
pė pasirašė ir sutartį, kurią

gaiKai prasidėjo Korėjos karas ir nės sąlygos. Tokios infliacijos, mofono plokštelių 
Kongrese pradėta kalbėti apie paprastai, piinta iš vien? kraš- delsta. Teismas. Sovieti- 
algų “užšaldymą” ir streikų už-jto kitan ir pasiekia pasaulinio nįs teismas, - kur policijos 
draudimą, uniios tuojau sujudo masto. Vieną tokią infliacijų icdraudimą, unijos tuojau sujudo masto. Vieną tokią infliacijų žodis lemiamas, 
reikalauti daugiau algų. Nese-i pasaulis pergyveno po Napoleo-1
nai dar pasirašytos su darbda
viais darbo sutartys buvo ati
darytos ir algos buvo pakeltos. 
Automobilių pramonėj į tokias

no karų; ji prasidėjo li<14 me
tais ir tęsėsi iki 1822 metų.

Amerikoje per 19 tą jį šimt
metį infliacijos karto os i beveik 

isossutartis buvo įrašyta “laiptų” kaij 12-15 metų. Beveik visos 
taisyklė, pagal kurią algos tu-Jjos' buvo kainų infliacijos— 
rėjo kilti ar kristi, derinant jas kainų išpūtimas. Kiekvieną jų 

kainų lygiu." Bet vėliau uni-Jsekė kainų krachas, defliacija,su
jos pareikalavo ir kompanijos finansinė panika 
sutiko, kad šita taisyklė butų 
pakeista taip: nežiūrint kainų 
indekso, algos negali būt nu
muštos daugiau, kaip 3c į va
landą; bet aukštyn jos gali būt 
keliamos kiek reikės. Tada 
“The New York Times” pasa
kė: “Tai yra įstatyta infliacija 
ir prie šitokios tvarkos ji turės 
eiti toliau.”

Negalima tačiau sakyti, kad 
dėl kiekvienos infliacijos yra 
kaltos darbininkų algos. Būna 
atsitikimų, kuomet valdžia tam 
tikrais sumetimais tyčia vykdo 
infliaciją; ir būna infliacijų, 
kurias iššaukia tam tikros uki-

Sprendi 
mas trumpas: už Stalino 
garbes paniekinimą siuvė
jas Menders nubaustas 20 
metų kalėjime.

Palaidi liežuviai dabar 
kalba, kad siuvėjas Men
ders suliedino Stalino gar
bei skirtas plokšteles per

BOSTON IETIS.

JIE IR TADA MELAVO

Atsimenate, netaip senai 
Korėjoj buvo susitarta pa
sikeisti ligoniais belaisviais. 
Komunistai grąžino jų ne
daug ir pasakė daugiau ne
turį ; dabar matome, kad 
grįžtančiųjų belaisvių tarpe 
yra daug sunkiai sergančių 
džiova ir kitomis ligomis. 
Taigi jie melavo, kad dau
giau ligonių pas juos nėra.

H• I

Didesnės Australijos lie
tuvių kolonijos stengiasi 
apsirūpinti savomis patal
pomis, kuriose galėtų susi- 
rinkti, ruošti vaidinimus ir "la eina Pakėlimas. o pas- 
vykdyti kitus kulturinius ku' gyven,mo t^krangimas. 
darbus. Tuo tikslu, štai
Syd nejaus kolonija jau su
rinko pasižadėjimų 584 
svarų sumą. Adelaidės lie
tuviai sukurė namams sta
tyti komitetą, kurio pirmi
ninku yra advokatas V. Po
žėla, o nariais architektas 
K. Reisonas ir B. Marmu- 
konis. Komitetas viešu at
sišaukimu kreipėsi į tautie
čius prašydamas pirkti na
mų šėrus. Vieno šėro kai
na tik svaras, tai yra apie 
$2.20.

Ateiviai ir Vedybos
Pasak Australijos imi

gracijos departamentą, dau-

gy1
Žinomas finansinių reikalų 

autoritetas, Edson B. Smith. 
apie algų ir kainų infliaciją 
rašo taip: “Unijos laikosi in
fliacinės politikos. Todėl $70 
alga šiandien gali nupirkti tik 
tiek. kiek 1939 metais galėjo 
nupirkti $37 alga. Ir išrodo, 
kad unijos yra nusistačiusios 
varyti infliacijos politiką iki 
galo. .Tos nuolatos ieško aukš
tesnių algų. kas neišvengiamai 
reiškia aukštesnes gaminių kai
nas. šita unijų politika yra 
naudinga ur.ijistams, kurie dir
ba; bet ji yra žalinga tiems, 
kurie jau nedirba ir turi gy
venti iš sutaupų arba iš senat
vės pensijos.”

šitų faktų galima nematyti 
tiktai nenorint juos matyti.

rimui, kuris draudžia par
duoti Kinijai karui reika
lingus (strateginius) daly-
Viic • Kpf Vc ciii m t* Lili ir kas nupirks, nesigailčs.kus, nei Kds> šių aienų Ka Galįma pirkti su arba tik biz.
rui nėra reikalinga? Ame- ni. Sąlygos labai geros, nes savi- 

. • Įninkąs nereikalauja tuojau jnešti pi-rikos apsaUgOS ministei 1S nigų. Galima mokėti kas mėnesį.
Wilson teisingai yra pasa
kęs, kad šiandien kiekvie
nas daiktas ar patarnavi
mas, kuris teikiamas Kini
jai, stiprina jos karines jė
gas, todėl Amerika ir pada
rė išmintintra išvada ne- ^as nuolatinis. Gali būti senesnioie Kliiliiungą l.vauą ne amžiaus vyras ar moteris, net pusi

ninkas. Kreiptis: (33)

PARDUODU BIZNį
Parduodu bizni—barą ir restora

ną. nes išeinu poilsio. Biznis eina

Daugiau informacijų:
J. I.ugauskas, 

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

(33)

Reikalingas Darbininkas
Reikalingas darbininkas prie ba

ro ir restorane (bartenderis). Dar-

veda su Kinija jokios pre-
anksti. Dabar, kai pats kybos 
Berija atsisėdo į kalėjimą, ’ 
sruvejas Mendens uz tok, dar 1 kufje kM 
darbą butų pakylėtas į did
vyrius.

Gal būt! Sovietuose tik
ra tik švino kulka. Ji ga
lioja ir pačiam sovietinės 
policijos buvusiam viršinin
kui Berijai. —Vis.

DIEPHOLZO
GIMNAZIJOS

APYSKAITA

Jie prekiauja ir yra linkę 
“nestrateginių” dalykų są
rašą išplėsti. Štai, anglų 
Ceylonas net gumą parda
vė Kinijos komunistams, o 
kad be gumos šiandien ka
ro neveši, tą ir vaikas žino.

Nelaimė, kad iki šiol Va
karai kovoje su komunizmu 
nebuvo nuoseklus. Jie daž
nai viena ranka muša, ant-

.ra glosto. Kitaip elgiasi 
Lietuvių Bendruomenės komunistai. Jie nuosekliai

J. I.ugauskas,
426 So. 5th St., 

Brooklyn 11, N. Y.

PARDUODU FARMĄ
Parduodu 24 karų farmą su na

mu ir vištininku gražioj vietoj, ne
toli ežero. Kreiptis: (33)

J. Dermeitis,
R. 3, Box 208,

Caro, Mich.

Vokietijoje centro komite-
SUSOVIETINTO SIUVĖJO LIKIMAS Iii -• - j* , - :tdyba ) siomis dienomis įs-

rė, kaip miršta visi žmonės: 
nė gamtoje, nė Sovietų 
tvarkoje mirtis nepakitėjo. 
Siuvėjo Menderso rūpesčiai 
pasiliko tie patys. Bet kai 
kas suprato, kad dabar at
ėjo metas nusikratyti tų pa 

pripratimu jis neišsižadėjo: laikų, kas brukte buvo
savarankiai žmonėms pa- įbrukta. t Prekyvietėse atsi
tarnauti jo pagalbos reika-jrado gramofonų plokštelių 
linffiems. Naujose gyveni- su Staliną garbinančiomis

Estijos sostinėje gyveno 
išradingas siuvėjas Men
ders. Estiją Sovietams oku
pavus ir ten komunistų 
tvarką Įvedus, siuvėjas Men
ders dirbo eiliniu darbinin
ku siuvėjų kolektyve. Senu'

Naujose gyveni
mo sąlygose jam neteko 
drabužių siūti. Sovietinės 
Estijos piliečiai jį lankė 
prašydami senus drabužius 
persiūti, patvarkyti, palopy
ti, sagas įsiūti. Naujų kraš
to šeimininkų ūkis buvo 
taip tvarkomas, kad tuoj 
pritruko drabužiams me
džiagų ir sagų, sagelių susi- 
sagstyti. Buvo įtaisytos šau
nios dirbtuvės karo pabūk
lams gaminti. Atsirado ant 
žemės ir po žeme pasakiški 
įsitvirtinimai. Bet štai, visi 
kas ką dėvėjo baigė nune
šioti ir sagos ištrukinėjo. 
Siuvėjas Menders buvo se
nų pažiūrų žmogus—jis sie
lojosi kasdieniniais savo 
reikalais.

siuntinėjo platoką (19 pus
lapių) apžvalgą, kurioje 
patiekiama ir Vasario 16 
Dienos Gimnazijos apyskai
ta.

Šitas leidinėlis gana smul-

vykdo dėsnį: Priešą reik 
mušti visur, visuomet ir vi
sokiomis priemonėmis.

DETROIT, MICH.

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dėl ligos farmą su 30 

akrų žemės. Stuba iš 6 kambarių, 
garažas dviem karam, didelė barnė 
(daržinė), nedidelis vištininkas, visi 
pastatai nauji. Kaina prieinama.

Alez White,
RFD 2,

Thomaston, Conn.
' ' (33)

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dėl ligos farmą su 30 

akrų žemės. Stuba iš 6 kambarių, 
garažas dviem karam, didelė barnė 
(daržinė), nedidelis vištininkas, visi 
pastatai nauji. Kaina prieinama.

Telefonas: ATlas .3-9608. Thom
aston, Conn. (33)

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susipažinti 

su gero charakterio vyru, kurs ne
geria ir turi kiek pinigų. Aš esą 
49 metą, darbšti, gera ūkininkė ir 
šeimininkė. Rašyti: '• (33)

Mrs. Stasa, *’
R. D. 4, Cortland, N. Y.

Ir Ji Nesiskubina į Rojų

... _ , . P. Jakštienė yra labai
kiai supažindina sxait>toją vietos lietuvių komu

nų visais bukumais ii vai-,njstų tarpe. Teismas nuta- 
gais, kuriuos gimnazijai- jj ĮUrj apiejsti Ame-
tenka pakelti ir is kurių vi- kajp pavojingas as-
suomenė gali matyti, kad Tnuo, })eĮ jj nesiskubina. Ji 

net apskundė teismo tari 
mą; bet aukštesnis teismas

tai gimnazijai reikalinga 
jui Mendersui buvo (ikras P^lba; ypač tos pagalbos 
radinys. Jis jas nupirko. ™kla ,dabįr_’ pmnaz.- 
Nupir'ko ne dėl poezijosJos. vadovybe užpirko gim-
apie Staliną. Kai kelnės, . , - __ Gaila tacia

eilėmis ir dainomis. Siuvė-

smunka, tai net ir pačiam 
Stalinui skirta poezija į gai
vą nelenda.

Siuvėjas Menders iš Sta
lino garbei skirtų gramofo
no plokštelių pasidarė sagų. 
Plokšteles suliedino, supylė 
į atitinkamus modelius ir 
štai tau sagos! Sagos ver
tesnės už Stalinui skirtą 
plokštelę! Jei tomis plokš
telėmis buvo galima garbin
ti Staliną, tai kodėl dabar, 
kai Stalinas mirė, jos ne
gali patarnauti sovietinio 
piliečio kelnėms? Taip gal
vojo sovietinės Estijos siu
vėjas Menders. Bet i kel-‘ 
nių sagų reikalą kitaip pa
žvelgė policija.

*
Kai sagos buvo padirb

tos, tai ties siuvėjo Mender
so durimis susidarė žmonių 
eilė. Toks didelis buvo jų

tačiau, kad apy- 
skaitdje nepaaiškintas tų

jos skundą atmetė ir liepė 
pasirūpinti išvažiavimo do
kumentais. “Draugė” Jakš
tienė tikrai pati tais doku 
mentais nesirūpins, kol ją

GAILIOS DILGELES
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

nes ligas, škorbutą, ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
za ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
$2.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Ma

■ urnų užpirkimo reikalas vas neprivers, nors visuo- 
plačiau. DėJ kilusių tuo met raudonųjų “rojų” gir- 
k laušimu įvairių gandų iki f]avo net parausdama. 
šiol gimnazijos vadovybė

Saga nedidelis daiktas, 
bet kai kelnės be jos nesi
laiko, tai net Maskvai išti
kimybė susvyruoja. Siuvė
jas Menders suko galvą, 
kaip čia sagų prasimanyti?
Kaip žmogui patarnauti?
Žmogui, kurio kelnės smun
ka. Pradėjo jis lankyti vie-Įpareikalavimas! Įsivėlė po- 
šas ir slaptas prekyvietes.Ilicija. Sovietinė policija.
Tai buvo tais laikais, kai 
Maskvoje mirė komunistų 
dievaitis Stalinas. Jis mi-

Kur? kas? kaip? Rasta 
siūlo galas. Paaiškėjo ke
no garbei butą skirtų gra-

nedavė aiškaus atsakymo.
Apžvalgos leidinėly daug 

kalbama apie tai, kiek iš tų 
rūmų bus gimnazijai ir jos 
mokiniams naudos, kokia 
graži tenai apylinkė ir tt., 
bet padėties reikalas nuty
limas. O šitas klausimas 
kaip tik ir sukėiė Amerikos 
lietuvių • visuomenėje neaiš
kumų, ir tas labai kliudo 
aukų organizavimui.

Kodėl gimnazijos 'vado
vybė negali ar nenori pa
skelbti notaro patvirtinto 
pirkimo-pardavimo sutar
ties nuorašo, kuris aiškiai 
parodytų, kokiomis sąlygo
mis tie rūmai pirkti ir kas 
bus teisinis įsigyjamo turto 
savininkas?

—J. T.
Nuo Redakcijos: Mes ši

tą klausimą jau seniau kė
lėme.

Detroito Draugas.
3K

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

J
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VISI VAŽIUOKIME I 
NEW HAMPSHIRE

DARIŲ IR GIRĖNĄ 
PRISIMINUS

Šios yra paskutinės ži
nios apie LDD 21 kuopos 
pikniką, kuris Įvyks ši sek
madieni, rugsėjo 16 d., Pes- 
liakų vasarvietėje, South- 
side Camp, Little Island 
Pond, Pelhain, N. H.

Iš South Bostono eis bu- 
sai lygiai 11 vai. priešpiet 
nuo Lietuvių Piliečių Drau
gijos namo, Broadway prie 
E. St. Kelionė busu $2.

Kas važiuos automobi
liais, tie gali naudotis šiuo 
kelrodžiu:

Iš Bostono važiuoti iki 
Lavvrenee, Mass.; ten va
žiuoti Broadvvay gatve iki 
Haverhill St.; Route 110 
važiuoti po kairei iki Route 
113, ir šalia tautiško parko, 
mylios atstume, Įvažiuosite 
Į Salem Rd. (ten bus iška
ba, nurodanti kelią Į pikni
ką ); nuo čia sukti i kairę; 
privažiavus raudoną darži
nę (red bam) irgi bus iš
kaba; iš čia suktis po deši
nei ir už mylios rasite pik
niko vietą.

Iš Haverhill važiuoti Į 
Methuen; čia pasukti Į R. 
113 ir važiuoti, kaip iš Law- 
rence, iki pikniko veitos.

Iš Lovrellio važiuoti iki 
Dracut Center, R. 113, suk
tis po dešinei ir važiuoti 
apie 5 mylias iki Salem Rd. 
(čia bus iškaba); suktis po 
kairei ir važiuoti, kaip bos
toniečiams nurodyta.

Kurie norės vvkti uikni-•z -  z
kan, bet neturi automobilių, 
tiem patartina atvykti Į 
Lavvrence’o Lietuvių Pilie
čių Klubą, 41 Berkeley St.; 
iki 2 vai. po pietų LDD 
draugai lawrenciečiai parū
pins transportaciją pikni
kam

Visiems iki pasimatymo.
Pikniko Rengimo Komisija.

City Point Maudyklose 
Nušautas Ryklys

daug juoko. \ isiems puiki 
programa. Gros orkestras.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
Bostono ir plačios apylin
kės lietuvius atvykti ir 
drauge su mumis pasilinks-

Po dvidešimties metų 
Dariaus ir Girėno žuvimo 
malonu skaityti spaudoje, 
kad lietuviai jų nepamirš
ta. Daugely vietų rengia
mi gedulingi prisiminimai, 
ypatingai tenka Chicagos 
lietuvius už tai pagirti.

BALFo pobūvis 
norwoode

Laiškas T. M. Draugijai Yra V. Stroliai Laiškas

Norwoodo BALF’o sky
rius kasmet Norvvood lie
tuvių visuomenei surengia 

įminti ir kartu paremti si bendrą pobūvi—pietus,
kilnu tikslą. Visi prisideki-Į, • .
me .rie paminklo užbaigi- se,lu »p!.'at11

Kuomet p. Jurgėla 1932 
metais organizavo jų žygi, 
tuo metu mes gyvenę Ame
rikoje lietuviai sudėjome 
visą ką turėjome; bet, de
ja, tam didžiajam jų ir mu
sų troškimui Įvykdyti—lėk
tuvu pasiekti Lietuvą—vis 
dar truko penkių tūkstančių 
dolerių (būtiniems prietai
sams Įsigyti). Šiandien jau 
pamiršome, kaip tai buvo 
nepaprastai sunku tą pini
gų sumą surinkti. Buvo 
vargta ištisi metai ir reikia
moji suma nebuvo surinkta.

1933 metais, liepos mė
nesi, Darius su Girėnu iš
skrido iš Nevv Yorko i Kau
ną, kad ir ne pilnai visa 
kuo aprūpinti. Ant tėvy
nės slenksčio palūžo jų plie
niniai sparnai. . . . Soldeno 

liške, Vokietijoje, žuvo 
musų didvyriai, nugalėję 
baisųjį Atlantą. Tą skau
džią valandą pravirko visi 
amerikiečiai; verkė ir visa 
Lietuva.

atimu,
susirenka norvvoodiečių di
džioji dalis. Tokius pobū
vius gražiai paremia vietos

Pilkime pfvta po plytos iki J“2™ri“: Dundu'
oaminkla užbaigsi™: Rug- £..Lun|ch, <L įmanaus- 

skysto ir kieto kuro 
biznierius A. Navickas ir 
kiti. Toks nuoširdus parė
mimas rengėjus skatina vis 
gražiau surengti tokius po
būvius. Meninę programos 
dali atlieka vietinės pajė
gos. Daugiausia triūso Įde
da šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Retkarčiais pri
sideda ir suaugusieji pada
rydami malonaus juoko.

prie paminklo 
mo. Kas neturėjo progos 
pirmiau, tas gali atlikti sa
vo pilietinę pareigą dabar, 

eime plytą {
paminklą užbaigsime: Kug 
sėjo 6 d. yra sekmadienis. 
Pirmadieni vėl šventa (La
bor Dav). Ture sime net* '
dvi laisvas dienas, 
visi i ši parengimą:

J. M. Tumavičienė

Taigi

KOMISIONIERIUS LONG 
SLEPIA RAkETiERILS

‘U begaliniu

‘'Keleivio” ofisan yra at
ėjęs T. M. Draugijai laiškas 
iš Anglijos.

Streikas Sustabdė Busus

Tarp Massachusetts ir 
Rhode Island valstijų strei
kas suparaližiavo busų ju 
dėjimą. Streikuoja New 
Engi and Transportation 
kompanijos tarnautojai, rei- 
kalaiidami algų pakėlimo.

Viešnia
Pereitą savaitę “Keleivį” 

aplankė draugė Marcinke
vičienė iš East Hartford, 
Conn.

Svečias

“Keleivio” ofise yra iš 
Baltimorės atėjęs laiškas 
V. Stroliai, apie kuri buvo 
andai “Keleivy” rašyta, 
kad jis buvo numatytas de
portuoti. Jis gyvena apie 
Bostoną, bet mes jo adreso 
nežinom. Gal kas galėtų 
jam pranešti, kad jam yra 
laiškas?

____________________ «
Susisiekimas Gatvėkariais 

Nepabrangs

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariško* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 

iki 12 vai. iš stoties WH1L, 

1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Pereitą savaitę City Point
maudyklose buvo suruoštos * •
Raudonojo Kryžiaus plau
kimo pamokos jaunuoliams. 
Susirinko tūkstančiai žmo
nių. Staiga policijos laive
lis paleido gandą, kad prie 
pat maudyklių nardo dide
lis žmogėdra—ryklys. Vi
si pradėjo bėgti iš vandens 
ir keli policijos laiveliai 
tuoj leidosi medžioti jurų 
vilką. Šaudydami jie nusi
vijo ji iki Thompsono salos 
ir tenai galutinai ji užmušė. 

Radijo Piknikui Praėjus

skausmu 
širdyje išvažiavau Lietu
von, musų didvyrių laido
tu vėsna. Dar šiandien prieš 
mano akis stovi tas be galo 
Įspūdingas laidotuvių vaiz
das. Tūkstančiai žmonių 
suplaukė iš visos Lietuvos 
vietų, visų akys skendo 
ašarose. Be galo jaudinan
tis momentas buvo Kauno 
aerodrome, kai tarpe plau
kiančių debesų pasirodė 
lėktuvų eskadrilė su didvy
rių lavonais.

Kapitono Dariaus žmona 
ir maža dukrytė, sprogstan
čia skausme širdimi, ištie- 
susios rankas Į kritusių kū
nus, šaukė: “Tėveli ... tė
veli . . .” Ir visi, kurie tą 
vaizdą matė, be gėdos 
jausmo vyųąi ir moterys 
raudojo.

Tai buvo prieš dvidešim
tį metų. Šiandien vėl juo 
prisiminus, noriu pakartoti, 
kad anais laikais buvo sun
ku reikiamą pinigų sumą 
surinkti, bet ir šiandien nė
ra lengva. Brooklyne Da
riaus ir Girėno paminklas 
dar neužbaigtas. Laiks nuo 
laiko matome spaudoje pa
minklo komiteto nusiskun-

Legislatura nesenai Įstei
gė vadinamą "štate Crime 
Commission,” kad ištirtų ir 
vėliau patiektų raportą kaip 
šioj valstijoj operuoja vi
sokie raketieriai, šmugel- 
ninkai ir kitokie Įstatymų 
laužytojai.

Šita komisija pareiškė 
tuojau reikalausianti, kad 
mokesčių komisionierius 
Long patiektų jai pilną ra
portą apie tokius krimina
listus, nurodydamas jų var
dus ir pavardes, kur jie 
operuoja ir kiek kuris jų 
yra sumokėjęs mokesčių už 
avo pajamas.

Long tuojau atsakė, kad 
State Crime Commission 
gali apie tuos piktadarius 
nesirūpinti, nes jis jokių in
formacijų jai neduosiąs. 
Esą, valstijos Įstatymai 
draudžia mokesčių komisio- 
nieriui išduoti paslaptį, 
kiek kas mokesčiu sumoka.

Šiemet toks BALF’o sky
riaus pobūvis rengiamas 
rugpiučio 16 d., 2 vai. po j- 
pietų, gražioje A. Venskaus & 
sodyboje, 47 Cedar St.

“Keleivyje” lankėsi se
nas jo skaitytojas A. Savi- 
lionis iš Manchester, Conn.

atsinaujino prenumera
tą, nusipirko knygų ir, pasi- 

pas savo sesers

Kaip žinoma, Bostone 
buvo manoma pakelti 
centais susisiekimą gatvė
kariais ir busais. Prieš tą 
kilo didelis visuomenės pa 
sipriešinimas- Galų gale 
nutarta tuo tarpu važiavi 
mo kainos nepakelti.

RADIO PROGRAMA

Lietuviu Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie 
niais nuo 12 iki 12:30 vai 
dieną. Perduodamos lietu-

DR. D. PILKA
Ofiao Valandoa: ■«« 1 US 4 

h n* T IU I
546 BROADWAY 

■O. BOSTON, MASS. 
Talafonaa: SOUth Boston ĮSSO

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Masa. 

Telefonas SO 8-414*
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

paklaus-

DATT- , • , - -svečiavęs
s ynus viecia $ejmą So. Bostone, išvyko Į viškos dainos, muzika n 

lankyti į šį pobūvį ir drau- nam0~ Magdutės Pasaka.
visus noruoodiečius atsi-F

ge Molėms gražiai praieisti ~ , . D , .fa.- o Cambridge uje rarduoda-laiką ir pasivaisinti. Savo t. \ M , .i . , mas Meat Marketasatsilankymu padalysime ge-i
ra darbą likusiems Vokieti-'. ir sroseme su ysa‘s. . “ . į įrengimais ir tavoru parduodamajoje lietuviams palengvin- už $2,900. Yra 3 feros svarstyklės,
i „ • __ 1 jt rr 1 10 pėdų šiokeisas. didelis šaldytu-(lami JU sunkią dalią. Tad vas-sandėlis. Šaldytuvas aiskrymui 

of_'laikyt, mašina mėsai raikyt, mašina 
inamburgui malti, elektrinis šaldyto- 
Įcas eoca-colai ir yra kambarys žmo- 
Įjrui miegot. Gali dirbti moteris ar 
‘vyras. Renda—$30 mėnesiui. Čia
pat mokyklos ir visokių tautų baž
nyčios. Telefonuot: ELiot 4-3783, 

. larba kreiptis asmeniškai: 574 Cam- 
Mire T. Dzeventkau&kiene bridge St., Cambridge, Mass. (34,

visiems iki pasimatymo 
einantį sekmadieni.

Sk. Rep.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 Easi 
Broadtvay, So. Bostone 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Po sunkios 
rugpiučio 5 d.

Parduodami Baldai

Tuomet jis ouvo 
tas, kas bus, kai jis išeis iš 
tarnybos ir State Crime 
Commission pašauks ji jau 
ne kaip mokesčių komisio- 
nierių, bet kaip privatų pi
lieti. kuriam liudvti istatv- 
mai nieko nedraudžia?

Well, kaip privatus pilie
tis aš nieko apie raketierius 
nežinosiu ir jokių dokumen
tų neturėsiu, atšovė Mr. 
Long.

Vadinasi, ar vienaip šitą 
poną spausi, ar kitaip, vis
tiek jokių informacijų apie 
raketierius iš jo neišspausi.

Spauda kelia šitą skan
dalą aikštėn, bet kas iš to? 
Plačioji amerikiečių visuo
menė ir skaityti tokių daly
kų neskaito. Neįdomu. Ji 
užimta kitokiais dalykais— 
Kas toliau futbolą nuspyrė, 
arba koks arklys lenktynes 
laimėjo.

Fabrikas
Atgal

operacijos,1
mirė Teklė; Išvažiavimo dėlei reikia parduoti

ynip fili beveik naujus baldus: riešutinis mie- DzevenutausKiene, apie ov nas vaiko loveiž saHonas ir vir.
metu amžiaus Aleko Dze-’tuvė su Frigedaire šaldytuvu ir 

, , |Bendix plaunamąja masina. Kreip-\entkausko žmona. |tis kiekvienu laiku šiuo adresu:
Velionė buvo Kajetono'42 E- Cotta^c St~ 3^,as auksta5-

Ramonsevičiaus duktė, ki-
Dorchester, Mass.

LIETUVOS AIDŲ RADIC 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Dorcheste* 

Tel. CO 5-5564

Tek AV 2-4026

I)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Coiumbia Road 

Arti L'pham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
WSAL «STATE * 1NSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Sės. 87 ORIOLS S1KBST 

West Roabury, Mass.
Tel. PArkwsy 7-0402-M.

lusi iš Sudvariškių kaimo, 
Stakliškių parapijos. Da
bar gyveno su savo vyru 
nuosavame name, Dorches
teryje. Palaidota rugpiučio 
8 d., šv. Mykolo kapinėse, 
Dorchesteryje.

Jos likusiam vyrui, ilga- 
mečiui “Keleivio” skaityto
jui, šioj liūdnoj valandoj 
reiškiam gilios užuojautos, 
o velionei—amžinos ramy
bės Amerikos padangėj

Automobilių Mokestis 
Padidės

Reikalingas Kepėjas
Skubiai reikalingas kepėjas. Ge

ros darbo sąlygos. Kreiptis šiuo 
adr&su: (33)

Rayvot Bakery.
178 VV. 8th St., South Boston.

Išnuomuojamas Butas
Pigiai išnuomuoju 4 kambarių bu

tą So. Bostone. 301 D St. Pagei
daujama pora be vaikų ar trys su- 

.augę. Kreiptis:
099 E. Fifth St.. So. Boston 27, 
Mass.. arba skambinti po 5 vai. 
vakaro SO 8-9070. (34)

PARDUODU
Parduodu “furnace,” šaldytuvą, 

pečių, gas range. lovą. komodą ir ki
tus daiktus. Viskas geram stovy. 
Galima pirkti po vieną ar visus kar-| 
tu. (33)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vaitoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

ir

Turi Priimti 

Savo Darbininkus

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieng

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

PASAULIO LIETUVIU 
ŽINYNAS

Vasaros atostogų metu nesi 
leisk i kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa 
galba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai surasi 
lietuvių kolonijas. Įstaigas, orga 
nizacijas ir atskirus veikėjus 
Be to, ŽINYNE rasite smulkiai 
išaiškintą naująjį Jungtinių 
Amerikos Valstybių \Valter 
McCarren Imigracijos ir Pilie 
tybės Įstatymą, vizų gavimo
Įvažiavimo procedūrą. rasite 
plačiai ir suprantamai išaiškin 
tą J. A. Valstybių mokyklų sis 
temą, kaip Įsigyti specialybę ar 
patekti Į pelningesnę profesiją 
Turėdami ŽINYNĄ jusite, kac 
po ranka jums yra viso pašau 
lio lietuvių įstaigos, organizaci
jos, visuomenininkai, profeso- 
soriai, žurnalistai. rašytojai, 
įvairių religijų dvasininkai ir 
tt. Panašaus leidinio lietuvių 

ŽYNY-
NAS būtinai reikalingas kiek
vienam kultūringam lietuviui. 
Reikalaukite pas platintojus ar
ba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis, 41 W. 83rd St., 
Nevv York 24, N. Y. (32)

Chas. Kristin, 
15 Porter St.,

Brockton 4, Mass.Mokesčių komisionieriaus 
Long pranešimu, kitų metų 
automobilių mokestis bus 
•851.86 nuo 81,000 vertės. 
Jei 1954 metų modelis bus 
registruojamas š .m. spalių- 
gruodžio mėnesiais, tai mo
kestis imamas tik nuo pu
sės vertės; bet 1954 metais 
toks automobilis bus taksuo- 
jamas nuo 90C vertės

Mokesčių rinkėjai turi tei
sę reikalauti, kad Registry

PARDUODU BIZNI
Dėl senatvės parduodu krautuvę 

—varietv store. Geras biznis ir yra 
3 kambariai gyventi. Kaina $1,500.
Kreiptis: (33)

S. Puceta,
40, St., Chelsea, Mass., arba kalboje dar nėra buvę.
Teler. CH 3-a651-J.

PARDUODU NAMUS
Lietuviška Aptieka

Savininkas H. CABIT

100 Dorche»ter Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietavii- 
kai. Patarnavimas mandagu; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
tia jsa 20 metų.

Parduodamas 2’,2 aukštų namas 
gražioje vietoje Dorchesteryje. Pa
jamų $100 j mėnesį ir puikus 6 kam
bariu butas savininkui. Automati
nis šildymas, elektrinės virtuvės, 
gražus sodas. Skambinti telefonu

of Motor Vehicles atšauktu po 6 vai. vakaro: TAlbot 5-7048.
. •• “ I • (34)registracijos bletas, jei ne- --------- :------------------------

ra sumokėti praeitų metu
mokesčiai.

dimą, kad vis dar trūksta 
Radijo Korpo-jpinigų. . . . Tačiau, mes 

kažkodėl to “trūksta” vis
stengiamės neišgirsti.

SLA 365 jaunuolių .Jam
aica Plain kuopa dvide
šimts metų atgal rengė Nor- 
vvoodo aerodrome aviacijos 
dieną, kad surinktais pini
gais paremtų jų skridimą. 
Ant ‘Lituanica’ lėktuvo šo
no buvo net jų kuopos nu
meris Įrašytas. Ir šiandien, 
kad padėjus greičiau minė
tą paminklą užbaigti, trys 
kuopos (365, 308 ir 328) 
rengia gegužinę Rožėno 
ūkyje, kuris randasi prie 
labai gražaus ežero, 488 
No. Main St., Raynham, 
Mass., rugsėjo 6 d. Ten 
bus visokių prašmatnybių 
ne tik suaugusiems, bet ir

Lietuvių 
racijos piknikas Įvyko rug
piučio 2 d., Brocktono Fair 
Grounds darže. Dovanas 
laimėjo: (1) George Reg- 
dopoulas iš Bostono, (2) 
Jonas Konstaitis iš Norwoo- 
do, (3) J. Alyward iš Dor- 

)4) Danutė Vie- 
So. Bostono ir 

Carbone iš Wa-

chesterio, 
raitytė iš 
(5) Tina 
tertovvno.

Įžangos 
dovanas 
025489, 
025410 ir

bilietai laimėjo 
šiais numeriai: 

025490, 025495,
025425.

“Miss Lithuania f,f Mass.” 
titulą laimėjo p-lė Bernar
dina Gureckaitė iš Brockto
no.

Steponas ir Valentina
Minkai nuoširdžiai dėkoja 
visiems pikniko dalyviams(be galo daug džiaugsmo 
ir rėmėjams. [musų jauniesiems — daug,

National Labor Relations 
Board nutarimu, Mt. Hope 
Finishing Co. iš Dighton 
turi atgal priimti visus dar
bininkus, kurie neteko dar
bo iškėlus fabriką i North 
Carolina. Be to, darbinin
kams turi būti sumokėtas 
skirtumas tarp to, ką jie ki
tur dirbdami uždirbo ir to, 
ką jie butų uždirbę Mt. 
Hope Finishing fabrike, o 
jei kuris darbo neturėjo, tai 
visą sumą, kiek jis butų 
uždirbęs nuo 1951 metų 
spalių mėnesio, kada fabri
kas buvo iškeltas.

Fabrikas turi apmokėti ir 
kelionės lėšas iki tos vietos, 
kurioj dabar yra tas fabri
kas.

Tas nutarimas fabrikui 
kaštuotų gana daug pinigų, 
jis apskundė tą nutarimą 

japeliaciniam teismui.

bWATKINS PRODUKTAM 
Reikalingi Agentai

! VVatkinso mentolifiė kamparo mos- 
•tis, VVatkinso linimentas, VVatkinso 
tcoconut aliejaus champoo. Kostume-

________ Iriai, kuriems reikia šių produktų,
,, .. įprašomi telefonuoti: TAlbot 5-3862,Lavvrence, Mass., policija arba rašyt: H. J. Cammack. 77 Nep- 

tižklupo lenktynių lažvbi-’onsct Ave- Mass, cro
ninku (gemblerių) lizdą irj 3 ŠEIMYNŲ NAMAS 
suėmė 36 vyi-ukus^ jų tarpe Roxburyje parsiduoda )abai 
ir jų “karaliuką
risi.

Pakliuvo Gembleriai

-------- ,-------------------- --------geramPetei' l OI'- Stovy 3 šeimynų. 5-6-6 kambarių na 
mas. Platesniu informacijų klausti 
telefonu: GA 7-8086. (33)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 

$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 

kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 

598 East Broadvvay 

South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

TIL 9 F.M.

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadvvay 

South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr.. ir 

Alphonse Steckc

Dcngiam Stogu® ir Sienas
Geriausiais “Bird” Kc-?.panijoa 

Šingeliais
Apkainavimas Dyka; 

(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

□uo 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 91.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-4).

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

i




