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Senatas Tariasi Pasmerkti
Senatorių McCarthy

Senatorius Flanders Vadina Senatorių McCarthy “Penk
tojo Amendmento Senatorių”; Reikalauja Jį Pa

smerkti; Kiti Senatoriai Siūlo Flanders Rezo
liuciją išplėsti; Dar Kiti Nieko Nenori Tarti 

Prieš Rinkimus; McCarthy Prieteliai 
Stengiasi Visą Reikalą Užmozoti

Pereitos savaitės gale ir 
šios pradžioje senatas svars
to senatoriaus Flanders iš 
Vermonto pasiūlytą rezoliu
ciją pasmerkti senatorių 
McCarthy už tai, kad jis pa 
niekino senatą atsisakyda 
mas liudyti dėl jam daromų 
įvairių priekaištų. Senato
rius Llanders vadina McCar

Prancūzai Duoda 
Tunisui Autonomiją

Prancūzijos vyriausybė 
liepos 31 d. nutarė suteik
ti Tuniso protektoratui 
pilną vidaus autonomiją. 
Tik užsienių politika ir ša
lies gynimas liktų prancū-

thy -penktojo amendmento zli rankose- 0 šia?P Jau,Tu 
msas galėtų tvarkytis, kaipsenatorių.

Dėl senatoriaus Flanders jo gyventojai non.
rezoliucijos eina karštos dis-J Derybos tarp Prancūzijos 
kusi jos, kurios daugumai įr Tuniso vadų jau eina dė 
senatorių yra labai nemalo- nutartos autonomijos Įgy- 
nios, nes ji reikalauja aiš-'vendįnimo. Prancūzų vy
kiai pasisakyti už ar prieš riausybė, vedama P. Men 
senatoriaus McCarthy pa- dės-France, po ilgų ginču 
smerkimą.

Kai kurie senatoriai de
mokratai, aiškūs McCarthy 
priešininkai, ir senatorius 
Morse iš Oregon siūlo Flan
ders rezoliuciją praplėsti ir 
išvardyti visą eilę senato- aukų iš abiejų pusių krito

nutarė ieškoti radikališko 
sprendimo Tuniso klausi 
mui. Jau keletas mėnesių 
Tuniso nacionalistai tero 
rizmo aktais kelia visame 
Tunise nerimą ir jau daug

liaus McCarthy nukrypimų 
nuo senatoriui priderančio 
elgesio. Daugumas repub
likonų senatorių, ypač kon
servatyvių senatorių, nori! prįgį jįuįtų fcljmą 
visą reikalą uzmozoti ir- c •
Flanders

teroro pasekmėje.

Šveicarų Protestai

LĖKTUVŲ NEŠIOTOJAS “PHILIPP1NE SEA*’ PLAUKIA PRIE HAINANO

\ 'A v
Į

I)u Amerikos karo laivai, lėktuvų nešiotojai, buvo pasiųsti prie Hainan salos Kini
jos pakraštyje ieškoti dingusių keleivių iš anglu keleivinio lėktuvo. Vienas iš tų lai
vų čia matomas paveiksle. Lėktuvai iš tų laivų vėliau numušė du kinų lėktuvus, ku
rie bandė trukdyti ieškoti dingusių keleivių. Dabar abu karo laivai atitraukti nuo 
Hainan salos. “Hainan incidentas*’ baigtas.

Kongresas Skubina Užbaigti 
Darbus ir Išsiskirstyti

83-čias Kongresas Baigia Savo Dienas;Su Kuo Pasirodyti
Prieš Balsuotojus? Dar Mažiausiai Keturi įstatymai 

Turi Būti Priimti; Jų Tarpe Socialinio Draudi
mo Pagerinimas ir Farmų Produktų Kainų

Palaikymas Liečia Milionus Žmonių

Prezidentas Remia 
‘Drungną Šalininką

rezoliuciją “už | Šveicarijos ir vyriausybė,
... . . . f1.""!ir spauda ir įvairios ekono-dzioie senatas vienu ar kitul . . t .., - , , . . u minės organizacijos gnez-budu baigs svarstyti sena-!. . . , . ■ -a . at r- .v ‘ ii • | tai protestuoja pnes Ame- toriaus McCarthy klausi- r .„ , , .. : . . likos vynausybėsma, bet vargu įsdns aiškiai J J

mušti." Sios savaitės pra

pasmerkti senatorių McCar- 
thy.

Klausimas jaudina visą 
kraštą, nes šen. McCarthy 
jau spėjo tiek pagarsėti, 
kad dėl jo pasmerkimo ar 
išbaltinimo visame 
eina gyvi ginčai.

Indokinijoj 700,000 
Trauksis į Pietus

nutanmą
pakelti muitus ant Įvežamų 
iš užsienių laikrodžių.

Šveicarijos laikrodininkų 
unija savo proteste sako, 
kad niekas nebegali tikėti 
Amerikai, jei ji po garsių 

krašteį kalbų apie tarptautinės pre- 
i kybos palengvinimą ima ir 
Į kelia muitus išdirbiniams 
kaip tik to krašto, kuris 
daugiausiai stoja už preky
bos laisvę ir “privačią Įmo
nę”. Panašių abejonių dėl 
Amerikos politikos aišku
mo, jei tik ne jos širdingu
mo, girdisi visoj Šveicarijoj

Pietinės Indikinijos vy
riausybė šaukia visus norin
čius pasitraukti nuo bolše
vikų šiaurinės Indokinijos ■’ kituose kraštuose, 
gyventojus nebijoti trauk
tis, nes laisvame Anamitų 
krašte visiems būsią darbo 
ir pragyvenimo. Pasitrau
kiantiems žmonėms bus tei
kiama pagalba Įsikurti.

Visame šiauriniame Indo
kinijos krašte daugelis žmo
nių dar abejoja, 
trauktis ar ne. Bet apie 700 
tūkstačių bėglių esą laukia
ma pietuose.

VLIK’o PIRMININKAS
JAU IŠVYKO

Šiaurėj Surado Sodybą

Liepos 28 d. Prelatas M. 
Krupavičius, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to (VLIK) pirmininkas iš- 

31 -Pems plaukė atgal i Europą. Kar
tu išplaukė ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas K. 
Žalkauskas. Jie buvo atvy
kę Į Ameriką gegužės mė
nesio pradžioje.

Pennsylvanijos ir Danijos 
tautinių muzėjų ekspedicija 
surado Kanados šiaurėj, 
Melville pusiausaly, jau 
aiktikos srityje senovės so
dybos griuvėsius. Be viso
kių kitų liekanų, rasta dau
giau nei 100 namų griuvė
sių, kapų, Įrankių.

Rusai Didina Savo , Kongresas Priėmė 
Karo Laivyną] Mokesčių Įstatymą

Atlanto Sąjungos karo 
laivyno vyriausias vadas, 
admirolas Jeraūd Wright, 
kalbėdamas New Yorke le
gionierių suvažiavime, sa
kė, kad Sovietų Rusija pas
kubomis didina savo karo 
laivyną ir stengiasi pralenk
ti Ameriką. Rusų karo lai
vynas dabar ir rusų planai 
ateičiai rodo, kad Rusija 
daro drąsias pastangas pa 
veržti iš Vakarti valstybių 
pirmenybę jūrose.

Šiuo tarpu rusai turi nuo 
375 iki 400 submarinų ir 
tuo žvilgsniu jau gerokai

Kongresas baigė svarsty
ti vyriausybės remiamą mo
kesčių Įstatymo pakeitimą.

Ir Kipro Sala Nori 
Apsisprendimo

Anglija susitarė su Egip
tu ištraukti iš Suezo kanalo 
zonos 83,000 savo kareiviu

Naujame Įstatyme mokės-: ir perleisti suezo Karo oazę 
čiai nuo pajamų atskiriems’ Egiptui. Kartu su tuo An 
asmenims mažai tėra pa-'glija nutarė stiprinti savo 
keisti. Daugiausiai palen- karišką bazę Kipro saloje,
gvimmų gauna tie mokesčių 
mokėtojai, kurie turi paja
mų iš dividendų (serų savi
ninkai). Jiems pirmieji 50 
dolerių pajamų atleidžiami

Viduržemių jūroje
Kipro gyventojai, dide

lėj daugumoj graikai, reika
lauja, kad jiems būtų leista 
laisvai pasirinkti, ar jie no-

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pareiškė vilties, kad 
republikonų kandidatas i 
senatą Illinois valstijoj, Jo
seph T. Meek, bus išrinktas 
Į senatą, Į vietą demokrato 
senatoriaus Paul Douglas.

Prezidento pareiškimas 
nustebino daugeli žmonių 
todėl, kad kandidatas Meek 
visai nėra “Eisenhovverio 
republikonas” ir yra pasi
sakęs prieš visą eilę prezi
dento siūlomų Įstatymų.

Tuo tarpu senatorius 
Paul H. Douglas kongrese 
rėmė daug daug prezidento 
siūlymų, ypač užsienių po
litikoj ir socialinėj Įstatim- 
davystėje.

Piliečių organizacija, ži
noma vardu “Citizens for 
Eisenhoower” atsisakė rem
ti kandidatą Meek todėl, 
kad jis, tos organizacijos 
manymu, nėra Eisenhovve- 
rio šalininkas.

Sovietų Vėliava
Šiaurės Poliuje

visai nuo mokesčio, o nuo ri pasilikti Anglijos koloni-
iikusių pajamų iš šėrų lei-

( džiama nurašyti 4 nuošim
čiai. Taip pat leidžiama at
skiriems aemenims nurašv-

pralenkia Atlanto Sąjun- ti daugiau gydymosi ištai
gos kraštus. Šalia to rusai dų. Seniau buvo leidžiama
stato modemiškus karo lai
vus ir labai rimtai grasina 
Vakarų valstybių kelių sau
gumui.

Bostonietis Cort
Vyksta į Prahą

Anglijos valdžia atsisa
kė suteikti prieglaudos teisę 
bostoniečiui profesoriui Dr. 

j Joseph Cort, kuris kaipo 
j buvęs ar esantis komunis
tas nenorėjo grįžti Į Ameri
ką ir čia eiti tarnauti i ka
riuomenę. Anglijos valdžia 
jo neskaitė politiniu emi
grantu ir reikalavo ji aplei
sti kraštą. Pereitos savaitės 
gale Dr. Cort su žmona iš
vyko lenkų laivu i Čecho- 
slovakiją, kur jam esą pa
žadėta prieglaudos teisė.

Bolševikiškas Liurdas

nurašyti gydymosi išlaidas 
virš 5% visų pajamų, o da
bar bus galima nurašyti iš- 

5 laidas virš 3rc. Yra Įvairių 
palengvinimų ir šeimoms 
su vaikais.

Naujas mokesčių Įstaty
mas palengvina mokesčių 
naštą biznieriams ir korpo
racijoms. Apie tą Įstatymą 
“Keleivyje” dar rašysime 
plačiau.

Dėl naujo įstatymo kon
grese ėjo karšti ginčai. 
Prieš istatvma balsavusie-C •- £
ji senatoriai ir kongresmo- 
nai sako, kad Įstatymas yra 
naudingas pasiturintiems 
žmonėms, o eiliniams žmo
nėms visai mažai raudos te- 
atneš. Bet kongreso dau
guma Įstatymą priėmė ir 
vyriausybė skaito, kad tas 
Įstatymas bus “kertinis ak
muo” republikoniškos ad
ministracijos veikloje.

ja, ar jungtis prie nepriklau
somos Graikijos. Bruzdė
jimas už dėjimąsi su Grai
kija Kipro saloje jau eina 
nuo 1931 metų, kada Įvyko 
pirmos kruvinos riaušės dėl 
laisvės. Kipro gyventojai 
ypač protestuoja prieš an
glų planą jų salą padalyti 
anglų kariška baze.

Kas Atsitiko Prie 
Hainan Salos?

Amerikos admiralas W. 
K. Phillips papasakojo lai- 
raščių atstovams Maniloje, 
Filipinų sostinėj, kas atsiti
ko prie Hainan salos, kur 
amerikiečiai numušė du ki
nų komunistų lėktuvus.

Amerikos lėktuvai buvo 
pasiųsti prie Hainan salos 
ieškoti dingusių keleivių iš 
kinų bolševikų numušto an
glų keleivinio lėktuvo. Lėk
tuvai skraidė daugiau kaip

Maskvos laikraštis “Kom- 
somolskaja Pravda” prane
ša, kad rusų mokslininkų 
viena ekspedicija iškėlė So
vietų vėliavą virš šiaurės po
liaus. Ekspedicija pasieku
si šiaurės polių lėktuvu ir iš 
ten toliau keliaus nuo vie
nos ledo salos iki kitos Nau
jojo Sibiro link. Mokslinin
kai tyrinėją vandens sroves, 
temperatūrą, jūros gilumą 
ir panašius dalykus.

Nesenai rusų spauda gy
rėsi, kad kelios rusų ekspe- 
dirijos tyrinėjančios šiau
rės paslaptis.

Reik Dalyvauti Politikoj

83-čias kongresas baigia 
savo darbus. Buvo numa
tyta, kad kongresas galės 
išsiskirstyti liepos 31 d., bet 
dėl atominės energijos Įsta
tymo pakeitimo svarstymo 
ir dėl McCarthy pasmerki
mo senatas nesuspėjo laiku 
apsidirbti.

Republikonų vadai sako, 
kad kongresas dar žūt būt 
turi priimti keturius įstaty
mus, jų tarpe socialinio 
draudimo pagerinimo Įsta
tymą, kuris palies milionus 
žmonių, ir farmų produktų 
kainų palaikymą, kas irgi 
yra labai svarbu milionams 
farmerių. Šalia to, kongre
sas dar turi nutarti kariškos 
pagalbos užsieniams davi
mą ir išleisti Įstatymą kovai 
prieš bolševikus krašto vi
duje. Kongresas jau priėmė 

Į mokesčių Įstatymą ir Įstaty
mą statybai remti.

Republikonų partijos va
dai mano, kad su tokia Įsta- 
tymdavyste kongresas galės 
drąsiai stoti prieš balsuoto
jus šį rudenį ir jie tikisi, kad 
balsuotojai vėl išrinks re- 
publikonišką kongreso dau
gumą.

Opozicija kongrese nuro
do, kad 83-sis kongresas pa
sižymėjo “dovanų daliji
mu.” Jis padovanojo vi
sam kraštui priklausančius 
aliejaus šaltinius po jūros 
vandenimis kelioms pakraš
čių valstijoms. Kongresas 
ir atominės energijos nau
dojimą perleidžia priva
čioms kompanijoms, kai 
kraštas to energijos šaltinio 
tyrinėjimui išleido 12 bilio
nų dolerių. Opozicija ir dėl 
kitų priimtų Įstatymų reiš
kia griežtos kritikos. Šio ru
dens rinkimai kongreso dar
bus Įvertins.

AFL prezidentas George 
Meany, kalbėdamas knygri
šių konvencijoje, pareiškė, 
kad šiandien darbininkai 
turi veikliai dalyvauti poli
tikoj. Jei mes norime Įvyk
dyti mūsų organizacijos 

12 mylių nuo Hainan salos,^iksIus> ?akė jį, tai mūsų

AMERIKOJ ŽMONIŲ
GALVOS BRANGIOS

Per tą laiką jie turėjo pa
simatymų su aukštais Ame
rikos vyriausybės ir kon
greso asmenimis, matėsi ir 
tarėsi su Įvairiais VLIK'ą 
sudarančių organizacijų at
stovais ir dalyvavo Ameri
kos lietuvių susirinkimuose 

Į ir viešuose prakalbose.

Visai arti Maskvos via 
Glinkovo vietovė, kurios 
šaltinio vanduo tikinčių 
žmonių laikomas toks pat 
stebuklingas, kaip Prancūzi 
jos Liurdo. To stebuklingo 
vandens pasiimti ateina ne 
tik paprasti žmonės, bet at
važiuoja brangiomis maši 
nomis ir Maskvos bolševi
kiškos aristokratijos nariai.

Kodėl Kava Pabrango

Federalinei prekybos ko
misijai buvo pavesta ištirti, 
kodėl pabrango kava. Da
bar ji paskelbė, kad tas at
sitiko ne dėl kavos t ūkumo 
pasaulio rinkoje: čia labai 
daug yra kalta kavos pirk
lių spekuliacija.

kai staiga ant jų iš užpaka 
lio užpuolė trys kinų komu
nistų lėktuvai ir pradėjo 
šaudyti. Amerikiečiai lakū
nai turėjo Įsakymą gintis, 
jei juos kas užpultų. Jie ir 
gynėsi, du kinų lėktuvai bu
vo numušti žemyn. Ameri
kos lėktuvai neatsakė šū
viais Į vieno mažo kiniečių 
karo laivo šaudymą, nors 
galėjo tą laivą nuskandinti. 
Kai dingusių keleivių ieš
kojimas buvo baigtas, tada 
Amerikos karo laivai ir lėk
tuvai pasitraukė nuo Hai
nan salos.

šventa pareiga išnagrinėti 
kvalifikacijas kandidatų 
viešosioms pareigoms ir 
kaip jie žiūri Į dalykus, ku
rie mums brangūs.

LANKYS IR JAPONIJĄ

Diktatūriniuose kraštuose 
žmogaus galva labai pigiai 
vertinama ir todėl ten jos 
netekti gali net už menką 
nusikaltimą. Amerikoj ji 
yra brangi. Čia mirtimi bau
džia labai retai ir mirties 
bausmės čia kasmet mažėja.

Štai 1930-1940 metais 
Amerikos teismai kasmet 
išnešdavo vidutiniškai 166, 
1940-1950 metais 128, o 
paskutiniais metais jau tik 
83 mirties sprendimus.

Aišku, ne visi mirties 
sprendimai yra vykdomi,Kaip žinoma, Anglijos, 

darbiečių delegacija netru- dalis jų pakeičiami lengves- 
kus lankysis komunistinėje nėmis bausmėmis.
Kinijoje. Iš ten ji vyks ir ---------------------------
Į Japoniją. Delegaciją su- čechoslovakijoje už šni- 
daro darbiečių vadas Attlee, pinėjimą popiežiui nuteistas 
jų generalinis sekretorius kalėti 25 metus vyskupas 
Phillips ir kairiųjų vadas Trochta. Kartu nuteisti ir

•Bevan. . trys kunigai.

S
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Balsas Tyruose
Vienas iš didžiausių Amerikos politikos pralaimėji

mų pokariniais metais buvo Kinijos persikėlimas i ana
pus geležinės uždangos. Tiesa, pralaimėjimų būta ir 
daugiau, kaip, pavyzdžiui. Rytų Europos užleidimas ru
sams, nedarant nieko, kad Rytų Europos tautos atgautų 
savo laisvę. Bet Rytų Europa su jos 100,000,000 žmonių 
negali lygintis su Kinija, kuri giriasi turinti net 600 mi
lionų žmonių! O kai susidėjo Rytų Europa ir Kinija, tai 
jėgų pusiausvyra pašlijo ir dabar, totalitarinio režimo 
suvienyta ir net sukaustyta milžiniška Kinija, šalia ki
to didžiulio milžino—Rusijos, jau gali iš “laisvojo pa
saulio’’ panosės pasiimti Indokiniją, ir Vakarai nežino 
ką daryli.

Kinijos klausimo tragišką Įtaką i viso pasaulio liki
mą pereitą savaitę Amerikos kongresui priminė Korėjos 
respublikos prezidentas Dr. Syngman Rhee. Jis kalbėjo 
jungtame kongreso posėdyje ir karštais žodžiais ragino 
Amerika padėti Korejai sujungti jos kraštą Į vieną val
stybę. Korėjos prezidentas sakė. kad Ženevos konferen 
cija parodžiusi, jog Korėjos negalima suvienyti derybo
mis. Karo paliaubos netenka prasmės, nes jos buvo sie
jamos su vėlesnėmis derybomis dėl Korėjos suvieniji
mo. Be to, bolševikai kasdien karo paliaubų sutarti lau
žo ir todėl karo atnaujinimas, ar “kontrataka’’, būtų vi
sai pateisinamas dalykas.

Korėjos prezidentas sakė, kad pusantro miliono

SVTARfc BAIGTI FILIBVSTERi

Senatorius Wm. knowland (dešinėj), republikonu daugu
mos vadas senate, ir senatorius Lyndon Johnson, demo
kratų vadas, sutaria baigti filibusteri senate dėl atomi
nės energijos Įstatymo pakeitimo. Pažangieji senatoriai 
13 dienų kalbėjo senate apie tą įstatymą, ji kritikavo, bet

I konstituciją ir dabar apie Į 
!tą “amendmentą” visi kal
ba ir daug kas norėtų tą' 
konstitucijos p e gerinimą' 
kaip nors apriboti. Kodėl?

Nagi todėl, kad Įvairiuo
se kongreso tyrinėjimuose 
nemažai ž m cxn i ų pradėjo 
slėptis už penktojo amend-

Šūviai Prie Hainano lieka be gyvybinio kelio.
j Tiesa, netekus imperijos, 

Pereitos sa\ aitės pradžio- kokiems valams bėra reika-

siia orieš keletą metu au-‘,-7 ■ • / • anghj imperijos likvidavi-7 ,J prieš Keletą metų ap (imtuvai neleido savęs ki- . p in(iijv6 Pakistano 
klausinėjo Įvairius didmies-’ nnn Ualmn 1°' ro inzulJyb’ iaKisiano,
čiu kriminalistu* daugeli* nams .RU.xai>n nuo "_1Ran Burmos, Ceilono, Palesti- cių Kiiminaiistus, daugelis igalos ir j komunistu guvius1 
žinomų gengsterių ir
tierių atsisakė atsakyti i 
paprasčiausius k 1 a usimus,

^“-'galos ir 
įake- atsakė 

Tik
suviais. nos ir Sudano atėjo Suezo 

eilė.
uauiasciausius mausimus t pasklidus žiniai apieĮ Ta pat| vaįZ(ų duoda ir
nes, girdi, “atsakymas galij^ il^bu^TabaUtemuta’*^11^^’ kUfi0S k°loni‘ 
duoti pagrindą mane ap-!?- bu\o laoai įtempta. ^ h.^ likviduojamos, kaip pagnnaą mane ap |Vl<a lauke ka kinu bolse-fai Jndokinijoj> 0 vėliau? rQ.

dos, ir šiaurinėj Afrikoj.
, , . x.„ ........... ........ , kinų bolšekaltinti .

Panašų patyrimą kongre 
so tyrinėtojai turėjo ir turi 
ir su politiniais “subversy- 
vių gaivalų’’ tyrinėjimai 
Daugelis apklausinėjamųjų h. j suprat0. 
asmenų atsisako atsakyti ,i vlsas Hainan 5alo5 inci. 
klausimą, ai jie yra ai &all(jen.as buv0 pasėkmė bol- 
kada nors buvo komunistų Sevik(J barbariško užpuoli.

mo ant anglų keleivinio lėk-

’jVisi laukė, ką 
vikai darys?

Greit betgi pasirėdė, kad 
,kinai Į taiklius šūvius atsa- 

lb?"(ko tik protestais ir plūdy- 
,mais. Vadinasi, gavo pamo-

pagaliau vyriausybės remiamas įstatymas praėjo
partijos nariai? Ypač poli-

stanėiukus asmeniui, kuris yra keltinas klausimas, kuris gal tinių Žmonių atsisakymas
....................... _ ... nė kiek daugiau jų reikalingas, kiek keistas, bet visiškai rim-’atsakyti Į nepatogius klau-

jaunų korėjiečių ii \irš pusės m’liono kinų nacionalistų kajp senukas pirmųjų mūsų tas: už kokią Lietuvą mes šian- simus sukėlė dideles disku

Tuo tarpu Rytuose auga 
ir vis daugiau pučiasi nauja 
kolonialinė galybė—Sovie

tų Rusija. Kada ji pradės 
byrėti?

Filibusteris

Tryliką dienų senate ėjo 
..filibusteris”. Senatoriai

Formozoje, kartu su Amerikos pajėgomis,'seimu

jų
pirmųjų 

ar paliegęs

tuvo. Anglų lėktuvas buvo
numuštas ir 11 žmonių žu- kalbėjo nepabaigiamas kal-

, . ... . . ... . .. , ro. tame skaičiuje trys ame-'bas apie atominės energijos
kovojame, kokiai ateities sljas dėl “penktojo amend" skiečiai ...... r ... -

Jpagaliau. čikaginėse skerdyklose garbinimo kultu; su koncentra- la^tas, ar jis priklauso ai djli, bet ta proga patys ga-]57 senatoriai pasisakė už 
O kaip su Rusija, ar ji neįsikištų Į tokį karą.’ Rhee dvasinę vergiją velkąs kultūri-’eijos stovyklomis ir išrinktųjų P11*ląuse prie komunistų v0 

sako. kad jeigu Rusija bandytų Į karą Įsivelti, tas tik ninkas, mokytojas, visuomeni- luomu? Ar už Lietuvą laisvą’Pariij°s, atsako: “Aš atsi-1 
duotų progos Amerikos oro pejėgoms išdaužyti Rusijos
gamybos centrus pirma, negu Rusija spėjo pasigaminti 
daug vandenilio bombų. '

Toki nepaprastą pasiūlymą Amerikos kongresui }^atkfcvė" ^o ZvZikltą tau 'lietu* I
padarė Korėjos prezidentas S. Rhee, kuris čia lankėsi tai: kacetininkas ir ne vienas

pamoką neužkabinėti Įstatymo pakeitimą, 28 —- 
svetimu lėktuvu. lorieš. įstatymas nriimtas.

š-
nevisai 

inkimuo-
smaukiančiu "'a^arbTn.oTa mane aPkaltinti”; ITrade Not Aid Praktikoje f* balsuot°jai aP* «« M*
s saukiančiu 'ado garbintoju. £ Pruseika toki atsaky-. tymą ir apie atomines ener-
i-i Klausimai teisingai na-___i__________________ * ~ *__ ____________ _________ •_________ .-j__ Jo-penkias dienas ir buvo iškilmingai pasitiktas. Bet tas džiūsta Vokietijoje, nes jie tau-į Klausimai teisingai 

pasiūlymas pataikė i kurčias ausis ir buvo priimtas la-.tos reikalus statė augščiau už kelti. Ir taip vadinamo 
’ ' ' ‘ Kongresas, kaip apstulpęs, net nežinojo kaip savuosius’ kultūrininkas, svie- f0” parazitiškumai

tėjas sukinėja fabriku ratus.\uvo< valstvbė 
nes jis tautą vedė šviesi
liu i gražią ateiti.

spaudoje Korėjos prezidento siūlymas 'žaliukai neplaukia.

bai šaltai
elgtis po tos kalbos—ar ploti svečiu’ iš tolimos Korėjos, 
ar visai tylėti. ,

Amerikos

ke-
Jiems

jie nuke-'

ir
pinigu

Pa* mą davė ne kongreso tyrinę; Pereitą savaitę prieziden- gijos naudojimą dar dau- 
, tojams ir -ne teismui, bet tas I). D. Eisenhower Įsakė giau girdės ir turės progos 
imigracijos valdininkams, i pakelti muitus ant Įveža- apie tą reikalą ir patys pa- 
Kaip policijoj, “grandžių-! mų laikrodžių. Laikrodžių galvoti.
rėj”, teisme, ar kongreso 'daugiausiai Įvežama i ši

“se-;
Lie
pų

'Įstijimas be jokios viešos at
skaitos. ir tuščios rietenos .... , - . .... .. a, - i t l Kraštas sudėjo 12 bilionu.tynnejime, taip .r p r į?^**^* “’JSLgį ,d®leri!Į- kad atomine

giją ištobulinus ir kad jąbuvo priimtas aiškiai nedraugiškai. Pagal tos spaudos liauja pas st. Lozoraitį, nes jisitfTrAbuvuS1? rez!mo,Palai,kų imigracijos valdininkus kie- m i apie 50 nuošimčių.
eomiifAtavimųCMIIJĮ/I VVM ▼ <XXSC*y k. omineXXVI sinln ng 

pasaulini
dauoiau--- ir novarliic

mažiau, kaip pradėti treti j i pasaulini karą, o _____ ..., . . r .... . . ... . . .vertybių mastaikarui Amerika nesijaučia nei pasiruosusi nei. bendrai, iaukti ka<
Į ji linkusi. Toks pasiūlymas Amerikai atrodo nepapras- bent trumpu 
tas ir stačia’ šiurpą keliantis, nors daugelis atsakingų visuomenės 
žmonių, ypač karo vadovų tarpe, patylomis gal ir mano, atsiskaitys .

a į * , v * ‘1111,
. . buvo ministerių. Ką gi pa-į_ 1 nonoro ir galas žino dai,Avienas žmogus gali pasi- 

ko, tas viskas kelia tik -- , i skundžiasi,tnkiam darysL Nauja gadynė, nauji iri KO, tas VISKas Kelia tlK P^~;slėpti UŽ penktojo konsti- „
tik sišlykstėjimo tų lietinių tar-Uncijos amendmento ir at- -*!ern>
►rs.’pe, kunems Lietuvos veika- sisakvti duoti atsakymus i ima&.. .

* nes jie į Ameriką

Reikia
nors. kada nors 

žoodeliu už tuos lai tikrai 
sudėtus pinigus

1___ 1 įlr i nl/iiva
Kad pniiuuo i VišiciuS

kad juo ilgiau bus laukta, juo sunkiau vėliau bus apgin
ti savo laisvę ir ateiti. ’

Ir

Po 
prieš

griežto
visokius

rup:.
Kaip kiekvienas garbin

gas darbas, taip ir Lietuvos 
pasisakymo .vadavimas, turi savo darbi-

sveicarai
s muitų staigus pake- naudingą taikos darbą. Kas 

yra didelis smūgis, dabar turi tą energiją iš- 
i Ameriką kasmet naudoti ir keno interesuo-

z,iiiuneiii>

prezidentas Rhee pažymėjo, kad jis siūlo amen'-markizus” ir panašius avan-turi
kiečiams “kietą doktriną”, bet jis pridūrė, jog komuni-Tiuristus. “Draugo” bendra-

Gai lia\os(njnku?, pasišventėlius, bet 
ir savo “šefuotus” pa

nepatogius klausimus. 'atveža apie 13,000,000 laik-se? Klausimas vertas rimto
Atsisakymas atsakyti į'rodžių ir muitai apsunkins apgalvojimo, šiuo tarpu 

nemolonius klausimas nėra ju prekybą su Amerika. 'laimėjo “privačios Įmonės” 
prisipažinimas prie kokios ‘ 'interesai, bet kada nors ga-
nors kaltės, nors daug kas' Amerikos laikrodžių jj j,. vjsos
mano, kad tai yra beveik kompanijos džiaugiasi, kad visuomenės įnte-

razitus, kurie tol ragus sta-Jlygu prisipažinimui. Šen. muitai pakelti. Jos sako,
resai laimėti.

štai padarė “ši mūsų pasauli labai rūstų: pasibaisėtiną darbis A. Erdvilas klausia:1.^ koj juos Lietuviško iždo'SlcCarthy jau turi nukalęs aukštesni muitai prisidės' Balsuotojai gali Įvairių
na^auli knnamp hnti minkštu vpiškia hūti vprcni“ «.t>___ v •- • •n_-r ii _ __ i_ A . m-in loikandidatu nacitoirauti koinpasauli kuriame būti minkštu reiškia būti vergu”. Visos 
žmonijos civilizacija laukia “mūsų aukščiausio spren
dimo. Todėl turėkime drąsos!”—sakė S. Rhee.

Korėjos prezidento žodžiai kongrese nuskambėjo 
garsiu aidu, bet posūkio Amerikos politikoje nepadarė. 
Laisvasis pasaulis, vadovaujamas Amerikos, yra pasiry
žęs laukti, kol priešas kada nors apsispręs pulti. Belau
kiant, tas laisvasis pasaulis lopo tvoras, kuria karo są
jungas, “nurašo Į nuostolius” Indokinijas ir vis laukia, 
kada pagaliau totalitarinis bolševizmo pasaulis nurims, 
prisisotins ir pasidarys sugyvenamas.

Karejos prezidentą dėl jo kalbos daug kas vadina 
“karštakošiu”. Istorija kada nors pasakys, ar t»s “kar
štakošis” turėjo aiškesni supratimą mūsų gyvenamo lai
kotarpio ir to “kietojo pasaulio”, kuriame gyvename, 
ar tie žmonės, kurie tariasi gali laukti “geresnių laikų” 
be “aukščiausiojo sprendimo”.

“Pagaliau baigiant atvirai iš- likučiai vilioja

Penktas Amendmentas

išsireiškimą “penktojo Prie laikrodžių pramonės kandidatų pasiteirauti, kaip 
amendmento komunistas” išgelbėjimo nuo bankroto, 'gi jie žiūri Į atomines do
riems žmonėms, kurie atsi-'. Paprastai muitų argu-(vanas stambiosioms elek- 
sako pasisakyti, ar jie kada mentai yra labai apčiuopia-tros kompanijoms? 
nors yra buvę ar gal yra mi. Mes už laikrodžius mo-' *
komunistų partijos nariai. Įkėsime brangiau ir tuo bū-^* J°hn Pabėgo 
Jau veik visur mokyklos at-!du tą pramonę čia gelbėsi-!Amerikos konstitucija bu- Liudijimas prieš save -Jau veiK vlsur mokiuos ai-.uu tų pramonę via gemesi-i ro(įos mažai bėra abejo- 

vo priimta 1789 metais ir yra prisipažinimas. Konsti-'leidžia iš pareigų mokyto-! me, o šveicarai dūmoja,'^ kad’vakarinėg Vokieti. 
tuoj po to visame krašte ki-tucija įsakmiai sako, kad kurie dėl nepatogių kur dingo Amerikos paža- tjjįg šnipinėjimo tinklo vir
io audra, kad konstitucija nė vienas žmogus negali kongreso tyrinėtojų klausi-Įdas nekelti muitų ir net su-'šininkas Dr John pabėgo 
visai neapsaugo piliečių tei-būti verčiamas prisipažintiimU slepiasi už penktojo Jiberalinti tarptautinę pre- a<=. bolš*ev’ikU« To’vvropa- 
sių. Prancūzų didžiosios re-padaręs prasikaltimą. Pra- amendmento. Svarstomas irkybą. Šveicarai nebus pir- rei buvQ sekJoti bolševi. 
voliucijos Įtakoje žmonės sikaltimą reikia Įrodyti, betĮis.tar’ma?’ Pa£al kurį valdomieji, Kurie patiria, jog kus jr fašistus, o jis, kaip

ninkai, pasislėpę už 5-ojo rinkiminiai pažadai ir dar- 
amendmento, neturės teisės bai nevisada sutampa, 
gauti pensiją. Iš tarnybų' #

A 1

ėmė reikalauti, kad naujoji jo nevalia prievarta, grasi- 
konstitucija būtų papildyta nimais ar kokiomis nors ki- 
ir kad joje būtų Įrašyta ivai- tomis smurto priemonėmis 
rios piliečiu teisiu garanti- išgauti iš kaltinamo žmo- tokie valdininkai 
jos. ‘ gaus. nedelsiant.

Žmonių spaudimas buvo; Tok? piliečio teisiu sau- Prieš penktojo Winstono Churchillio suti-
mento slapukus siūloma , ;in.. ono. ynurcniino» suu

A . LrA įofvoiiL’ti cgva Lro»»uiaw

metami Anglai iš Suezo

p z v a i g a
DAR APIE P. LOZORAITĮ smais. kurie mažų mažiausiai

______ | nesiderinti su kovojančio lie-
Daug triukšmo dėl niekų,tuv’° elgesiu.

sukėlęs p. Lozoraičio kiau-1 ‘«vais(ymasis kybartiniais ak
simas, vis dar kuliamas lai-tais- 'aldovišku pretenzijų kai-
kraščiuose. 
mena, kad

“Draugas”
Vyriausias

pn-

amend-' AngHJa’ vadovaujama

, . .. ' t®’*---- —o-v——» -----f; o k?!» ištraukti savo kariuome-imtoj! konstitucija tuoj patuose dar prieš Amerikos t ™1n^i knnsHu.c? o,: « Suezo kanalo zonos,
buvo papildyta n a u j a i s konstitucijos pnėmimą bu-Pfie? P?t!__k1“’^’ltacl’“’lKai kurie anglu konservą-

toks didelis, kad naujai pri-jgojimas ‘ anglų-saksų kraš- J

drūtas, bėgo pas bolševi
kus ieškoti neva tai Vokie
tijos suvienijimo!

Dr. John pabėgimas yra 
nemaža nelaimė. Jis pabė
go su galybe vardų žmonių, 
kurie rytinėj Vokietijoj ei
na Vakarų agentų pareigas. 
Klausimas dar nėra išaiš
kintas, ar Dr. John jau se
na’ tarnauja bolševikams, 
ar jis tik dabar staiga gavo 
įkvėpimą pakeisti kailiuką.

Pabėgęs pas bolševikus, 
Dr. John per radio aiškino
si, kad Vakarų Vokietijoj 
privisę labai daug nacių. 
Pabūgęs nacių jis dūmė pas 
nacių dvasios brolius bolše
vikus. !

Kai kas klausia, ar vokie
čiai, atgavę ginklus, kada 
nors nepasisuks veidu į Ru
siją, kaip ponas John? Lo- 
karno ir Hitlerio—Stalino 
paktas vaidenasi ne tik to
kiems kailiamainiams Joh- 
nams • • •

J. D.

iiuj įlietus nunsuiuvi iu i .. - ,
piliečių teisių vienų ta? relkal°. nekeičia. Suezas, 

garantija mesti lauk vienį1'?31 .vertintas kaipo An- 
tik todėl, kad kongreso ty- >n>PenJ<» gyvybinis 
rinėtojai susidūrė su sunku- ke las ’ dabal bus arabP 
mais apklausinėdami liūdi-sau«omas kontroliuoja-

gennimais (amenrtmentais) sikaltime žmogus būdavo]. 
Pirmieji 10 konstitucijos pa- kankinamas ir tuo būdu sytą 
gerinimų Įsigalėjo 1791 me-verčiamas prisipažinti priešioįimas. vadistinės minties ir 

demokratinėj 
vienokia ar 

parama įvairiems sepa-

j .idėjos skleidimas 
.... . . .. .. " mūsų visuomenėj,tuvos Išlaisvinimo Komite- kįtoičia

tas (VLIK’as) kovos su p 'raistiniams
Lozoraičiu neieškojo murdantiems 
kvietė ji i bendrą 
bei,sako laikraštis.

ir bendrą darbą 
veiksniams turėjo 

dalba, ir turi tautiniam darbui be abe-

tais ir visi tie 10 konstituci
jos pataisymų yra vadinami 

Bill of Rights” (Teisių Bi
lius).

kaltės papildymo. Draudi
mas reikalauti pr i e v a rta 
prisipažinti prie papildytos 
kaltės buvo visai supranta-

Teisių Biliuje penkta s’mas žmonių teisių saugoji-

jonės tik 
reikšmės.

neigiamos įtakos ir

“S. Lozoraitis ne tik atsisakė 
kvietimo į bendrą derbą, ne tik 
nerado reikalo bendradarbiauti] 
su VLIK’u kaip ‘diplomatinė j,. saįę0- 
jnstitucija’ su tautos valią 
reiškiančiu ir vykdančiu politi-

Toliau laikraštis iškelia 
p. Lozoraičio parazitiškumą

skyrius kalba apie šiandien 
labai išgarsėjusi dalyką: 
atsisakymą liudyti pačiam Simai? 
prieš save. Tame penktaja
me konstitucijos pataisyme 
skaitome:

mas prieš policiją, kuri se
nais laikais dažnai tik mu- 

ir kotavojimais mo
kėjo išgauti iš kaltininko
prisipažinimus.

*
Praėjo jau 163 metai, 

kaip penktasis “amendmen-mu organu, 
svės kovą

Eiliniam žmogeliui dar di- 
Jis visą laiką lai- dėsnis klausimas iškyla, kai jis

“Niekas . 
byloj negali

. .kriminalinėj 
būti verčiamas

trukdo savo veik- mato plaukiančius žalius tuk- liudyti patsai prieš save

ninkus. Konstitucijoj Įrašy
ta penktojo amendmento 
garantija, kad niekas nega
li būti verčiamas liudyti 
pats prieš save paliks 
konstitucijoj. Bet prieš pa
sinaudojimą ta teise žmo
nėms viešoje tarnyboje jau 
taikomos Įvairios pabaudos. 
Tas ir suprantama, nes jei
gu pilietis, priėmęs priešai-
I “X* 1 1 •• •

ma$, o Anglijos imperija

I

tas” buvo įrašytas į šalies ką būti ištikimas konstituci-

jai, atsisako atsakyti į klau
simą, ar jis griauna kon
stituciją. tai kaip jam be
galima pasitikėti? Šiaip jau 
piliečių tap neliečia, nors 
atsisakymas atsakyti į ne
patogius klausimus ir se
niau ir dabar meta ant žmo
gaus nemaža Įtarimą.

—K. T. 2.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

iro NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAD SKAITO, KAM 

TAS DUONOS NBPKAM)

Kas Girdėt Chicagoje'
Ko Ten Važiuoti ? kilimo vyriausius veikėjus,

Kai aš vienam geram . meUL“’
tiuliui parašiau, kad, gavęs riančia 1905 metų revoliu-

gcivęo sukaktimi,
atostogų, žadu skristi į Chi- o »
on. tai jis man aiakė:!^. kaa

“kų, į Chieagų? Ar tik ne minės, jei mes, socialistai,
* v iJivu ĄU. XXX Lin iiv ' .... o T’

skerdykla smarvės išsiilgai?”lnes"u^r,slme ..(J‘s. .‘?gl"a
Mano ‘ bičiulis suklydo.*^ dabart I"“**.1.nnktl 

„ , . . • , idziaga, skatinti čia esanciusiKas vasaros metu ir tai dar; .. , , • i. . , . . , (tos revoliucijos dalyvius ra-tiumpas atostogas tureda-i. a . -_ -• • • 7,u- . (syti atsiminimus ir juosmas važiuoja i Chieagų, tau ,- , skelbti.jis tikrai tų daro norėdamas i
ne skerdyklų kvepalų jjauo- . Atrodo, kad daktaio mui
styti (nors geresnių kaip’**8 teisinga n įeikėtų jų 
Chicagoj vargu kur užtiksi) ‘gaBon Įsidėti.
ir ne dulkių gerti, už kurias! Bekalbėdami apie šį ir 
Chicagai gal pirmoji dovana Įą, prisiminėva ir kų tik mi- 
pi įklausytų, ir aš ne tų “ ma- rusi rašytojų V. Krėvę-Mic- 
lonumų” buvau išsiilgęs.Jkevičių. Pasakysiu, kad 
Man ir kitiems panašiems kiekvienas, su kuriuo tik 
tokiu atveju rūpi pamatyti teko kalbėti, anksčiau ar 
naujų žmonių, susitikti su vėliau vis prisimindavo ta 
senais draugais, bičiuliais, liūdnų įvykį. Visi laisvei 
pažįstamais, su jais pasikal-ngS minties žmonės juokėsi 
Lėti, kaip sakoma, dusių nu- įį kunigų pasididžiavimo,i 
laminti. kad jiems pavykę nors pas-į

Kai tokiu tikslu atvažiuo- kutinę valandų Krėvę „i 
ji, tai, aišku, nėra laiko kur kelių atvesti”.
nors pavėsyje ilsėtis ar sau-į Dr. Garmus pirmų kaita 
lėj kepintis. Ieškai progų Krėvę sutikęs Kijeve, kada 
ko daugiau visokių žmonių Krėvė ten lankė universite- 
pamatyti. Ir lankiau jų ge- tą. R Krėvė, kaip ir dauge-j 
rų būrį. Apie kai kuriuos ]įg kitų lietuvių studentų,
nocimdfvTnnc o* ui no kva _____ .. i • ______ •_____• v!

KINIEČIŲ BOLŠEVIKŲ UŽPUOLIMO PRIE HAINAN AUKOS Lietuviai Užsieniuose
BOLIVIJA pakviesta VLIK’o Informa-

. cijos Tarnyba, lietuvių žur- 
lr Čia Esama Lietuvių naiįstų ir spaudos organiza- 
1 ai Pietų Amerikos vi- cįjos. Paruošiamuose dai - 

duryje esanti valstybė. Pa- buose talkininkauti iš lietu- 
sirodo, kad lietuvių ir čia vių pakviestas kun. P. Ra
gy venama. Santa Cruz mie- gažinskas. Jis paprašytas 
ste gyvena Jonas Laurina- tarpininkauti tarp rengimo 
vičius su savo šeima, Anta- komiteto ir lietuvių žurnali- 
nas Laurinavičius su šei- stų. Kongreso komitetas pa
ma Sucres ir jų giminės prašė parašyti lietuvių peri- 
Elena ir Ona Osauskiai Co-( odinės spaudos istorija, kuri 
chambos mieste. Laurina- bus įdėta į ruošiamų koon-
vičiai yra kilę iš Veprių ‘giesui paminėti leidinį, 
valsčiaus, Ukmergės apskr.« . . .

Antanas Launnavičius|L,e‘MV,a‘ Tau,« rarodoj 
turi lietuviško krupniko) Sao Poalo 400 metų su- 
dirbtuvę. Jis už savo gami- kakties iškilmių programoj 
nį yra gavęs sidabro meda- yra įr didelė paroda. Ji 
lį ir garbės diplomų, o šie- atidaryta liepos 25 d. Jo- 
met tikisi gauti net aukso’je dalyvauja ir lietuviai, pa- 

jmedalį. J. Osauskas tobuli-pidalinę gautomis patalpo- 
jnasi alaus darymo srityje. mis su latviais ir estais.
Jie visi gyvena pasiturin-

Remia BALF'ų
Stasys Gudas iš Chicagos

1941 metais buvo nužu- atsiuntė BALF’o centrui

ciai.

I

ARGENTINA 

Nužudė Lietuvį

dytas lietuvis ūkininkas Si-$300 ir prašė pasiųsti juos 
rnonas Gainas, o šiemet ge-, Vokieti joje pagalbos veika - 
Igužės 1 d. nužudytas jo bro- lingoms šeimoms.
•lis Jonas kuris buvo perė-| Chi gALp o apskri.
męs valdyt, nužudyto bro- birželio J3 d su 
lio turtų, vertų apie 400,000 6

Kinų komunistų lakūnai prie Hainan salos numušė anglų keleivinį lėktuvą, kuriame 
Šero 13 žmonių. Paveiksle matyti, kaip Amerikos vienas lėktuvas lydi plaustą su iš
sigelbėjusiais keleiviais, o apačioje (kairėj) žuvęs amerikietis I.eonard Lee Paristi ir 
jo vaikučiai, iš kurių du žuvo bolševikų u'puolime. Vėliau amerikiečiai maždaug to
je pačioje vietoje nušovė du kinų lėktuvus.

pasimatymus gal ne pro ša-gyveno jabai vargingai. Jis:
lį bus ir kitiems papasakot. su juo kaitų gyvenusiu gienė sako taip ir daranti, atsidūriau pas kitų: nuvy-kusiems tautiečiams.

Lietuvis
Užsuku

jį pavadinau, nes jau prieš vikiška Medžiaga jdžiagos, net anekdotų, ku-vyko laimingai iššokti iš de-tų svaras) ir ten gyvenau-jų brolis. Kol susiras Gainių
kelerius metus jis įžengė į! Galvoie turiu mūsų žy-r*e vert^n^ tam ar Kitam gančio gatvėkario. (Gatvė-tieji lietuviai iš savo men-giminės, administracijos įs-| Detroito skyrius nesenai 
aštuntųjų dešimtį, bet ma-'mu teisininką jona'^meniui apibūdinti, ar ku-Raris susidūrė su aliejaus kų išteklių nepajėgia jo nu- taigos turtų pavedė prižiūrė- taip pat surengė gegužinę, 
žai žilų plaukų teturi ir dar Talala kuris Ker<teno ko-riam nors lvykiui išaiškinti, tanku, kuris sprogo ir de-sipirkti. Cukrus gi ypač vai-'ti patikėtiniui, bet į tų tur-kuri davė pelno $307, Be to 
paslankus, kaip šešiolika-misijai paruošia visa me-'Jos pasiklausius atrodo, gantis aliejus uždegė gat-kams reikalingas, be to tu-'tų kėsinasi visai s v e t i m i jos metu surinku 510 svarų 
TT^tiu tutintųjų Jie fiuhara-iL.. i™:-:;- kad jai pavyks parašyti Lie- vėkari). Tada žuvo kelios rint jo vasarų galima išsivir-! žmones. drabužiu ir $43 auku.------ — ................-— ------ omu iiivuu n. v ui įsi j a - . - < . . --*■ ~
eina gydytojo pareigas apklausinėje liudininkus ‘"T0? ‘3tori]ą’ busjdo-dešimtys žmonių, Abelkis ti uogų ir tuo budu turėu
Park View Home. Tai vra Europoje bet erižusi ii tęs™ lr sen,ems lr jauniems, tssigelbejo, bet ilgai sirgo, žiemai atsargos.
žydų chroniniu ligoniu prie-čia pradėtąjį dirba vėl no- Mok-Vtiems ir nemokytiems. Dabar jau gerokai pašilai-, BAU 'o centras cukrų Fasaullo Spaudo. 

1 Joje'esą ir sėdžiaus įvairiose vietine ’ Daktarė sakosi esanti ai-sęs jau gali vaikščioti be perka gei

BRAZILIJA

geromis sųlygomis.1 Kongresą*

BAL’o pirmininko pas
tangomis iš federalinės vy- 
Įriausybės gauta 20,000 sva-

niuje gimęs, dabar apie 80 brangios, j dangų šaukiam .T? l /o P*K-,cių praenj. nes trejetų «-,»«» meno.,ns cuk. us kviesti lapkričio 6-!3 dd. Pa-BALF’o ištaigai Miunchenemetų senelis žydas geručius dėl bolševiku žiaurių “ J1 j,s 10,r‘aną siunčiamas , Vokietijų. sau,,0 spaudos kongresą. , £ S

kalba lietuviškai. darbų medžiagos turima iki leJU?.L th,5ag?s b'bboteko-matcių Krikštas , o daba. •; -------------------------- ..... ---------- ,------ « »~ P'
n . . ,, , . valinį bet j, reikia sutvar-^ J1 T-'-'1 paraSęf roman* “Pir'i
Darbo daktaras turis pa- k . išversti j gios medžiagos. Įdomu, kad! šiybo8- kurio veiksmas

kankamai, bet vis negalįs ; . . 4 su«Voi ♦un ( n c 5,1—•
• * 1 . • *11 • i J 11 v.iškęsti ir plunksnos i rankas 2 

a-'Ji

su-
BROOKLYN, N. Y.

jlenkai turi Chicagoj net 3:kasi autoriaus tėviškėj Že- 
’geras bibliotekas, kurių-maičių Kalvarijoj. Tikisi,

- knvanmK ii n^iulfii^ntis. ’nepaėmęs. Mat, senas įjira- Jaučiasi Laiminga Pasken- knygomis ji naudojantis, jkad netrukus galėsiųs jį iš-J 
timas kankina. Jaunystėj.dusi Lietuvos Praeityje i Nuk ka|boms ; Jleisti. Baigęs rašyti ir “Vie- toriau 1 
Dr. Garmus >ia bandęs įa-Į fai mūsų istorikė Dr- eiti, daktarė pastebėjo, kad nu°lyn° Lobius ", istorinę ^ie

Aš Ten Nebuvau
Gerb. “Keleivio” redak-

i

•jį per Lietuvos konsulų yra 10 metų be pertraukos tei
kiama pagalbų Vokietijoje 
gyvenantiems pabėgėliams. 
Kartu su laišku prezidentas

STAMFORD, CONN.

ienybės” Nr 29 (liepos (

Bankrutavo Lietuviška atsiuntė ir 
Leidykla RewH»ger paveikslų.

‘Stamford Adv ocate”!
Jono Lenktai-'IEŠKOMI BALTRUŠAIČIO 

leidykla “Patria”! GIMINĖS
oficialu bankrotų.

darbų is medicinos ir gyvy- Mylėtojų Draugija. Tai bus ]aįkų viešpačių elgsenų. Bet šiuo metu kūrybą pa- ™anaį ir kltl veikėjai vie-j šita ]ejdykla buvo įsteig-
bes mokslo, čia Amerikoj didelė knyga, gal 800 pus- Rodos 1600 metais Mas-dėjęs į šalį ir rašus tikrų «ej° Z(įl land0 vasarvieteje,-u Vakarų Vokietijoj ir ten
prieš keleris metus gražiai lapių. Joje nebus vien sau- kvon nuvykę derybų vesti’Roselando lietuvių parapi-Ohver Twist Inn, Hampton įšlei<lo daug vertingų lietu-
apipavidahno savo kaimy- sa medžiaga—vardai, skai-Lietuvos kancleris Leonas’j°s 50 metlJ istorijų. Jos BaJ; L- į-_ ;viškų knygų. Atvykęs Ame-!1 *wiato"; Me Paliko didelį
n° atsimini- f.įai Kas be ko, istorijų Sapiega su 3 000 palydovų 'medžiaga apsikrovęs tiek, blU0 viesai pareiškiu, kad rikone Lenkaitis leidvkla'lurtą- Turimomw ūmomis bu-
mus, ‘‘Nemuno Pakrantė-|skaltydamaa be metų skai- JieP gyisi b’uvo įdaryti’ ” ’ - • — —
mjs , dažnai rašo ^Naujie-iaių> vardų įr kitokių faktų Kremliuje, kad negalėtų 
nose ir Keleivyje . (neišsiversi, bet ir ta sausa “šnipinėti”. Juk ir šiandien.

daug darbo įdėti.

Prieš kelis mėnesius mirė 
Antanas M. Baltrušaitis, būda
mas 72 metų amžiaus, kilęs iš 
Raudėnų parapijos, čia gyvenęs

Šiuo metu turįs daug me-'medžiaga tampa įdomi, kai 
džiagos apie 1863 metų su- ji praskiedžiama. Dr. Sruo-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI
«;‘Keleivio” Kalendorius 1955 Metams

Kaip* kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” leidžia 
didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau ruošiamas spaudai.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačių ka
lendorinę dalį.

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

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: 1

šnipinėti 
kitų nekomunistinių valsty
bių diplomatai Maskvoje 
yra suvaržyti ir tegali kojų 
kelti tik ten, kur duotas lei
dimas.

Arba vėl kitas palygini
mas. Kai rusai įsiverždavę P1.

kad kambary maža ir vietos &š pas pp. Zorlandus su siu- 
bepalikę. Vis tai žalia me- v<jų unijos pareigūnais ne- 
džiaga, jai sutvarkyti reik viešėjau. Kokiu būdu ten 

“pateko mano vardas, aš ne-
Prieš parapijos steigimų žinau.

Roselande jau buvusios 3l Nors toji žinutė tilpo 
draugijos. Vienoj ju buvo/ Vienybėje , bet šį prane- 
291 narys, iš kurių 263 že-I «mą aš prašau įdėti į “Ke- 
maičiai, pasitenkindamas leivį”, nes Brooklyne dau- 
- iminė man Abelkis. Va- guma siuvėjų skaito “Kelei-

rikon, Lenkaitis leidyklų’
atgaivino ir per 4 metustvo (^edęs. ................
įsiskolino iki $45,1,00. Jo'mines LietuvoJe pra4omi sk„. 
spaustuvės turtas_ įvertintas ,Jai atsiliepti į:
.$18,000, tokiu būdu nepa-(('onsulate General of I.ithuania 
dengtų skolų lieka 27 tūk- 41 West 82nd Street
stančiai dolerių. New York 24, N. Y.

1

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mas*.

į Lietuvą, tai žmonas ir vai
kus veždavę į nelaisvę, o 
pagautus vyrus vietoje nu
kankindavę būdais, kurie 
visai panašūs į dabar enka
vedistų vartojamus, tik šių 
dienų priemonės ir toje sri
tyje yra tobulesnės.

Iš daktarės būtų buvę ga
lima ir daugiau įdomių da
lykų išgirsti, bet aš jaučiau, 
kad jų atitraukiu nuo sku
baus darbo, o iš antros pu
sės, man pačiam reikėjo bū
ti kitoj sutartoj vietoj.
Žemaitis Rašo Roselando 
Istorijų

dinasi, žemaičių čia pakan
kamai būta, todėl gal tik
rai žemaičiui ir priderėjo 
Roselando lietuvių istorijų 
parašyti.

—J. S.

PHILADELPHIA, PA.

Nupirko 30,000 Svaru 
Cukraus

Vietos BALF’o skyrius 
veda vajų. Jis dar nėra 
baigtas, bet BALF’o cen
trui jau pasiųsta $2,250, ku
rie skirti 30,000 svarų cu
kraus užpirkimui. Cukrus

Apleidęs vienų istorikų bus pasiųstas Vokietijoje Ii-1

vj", todėl tuo būdu dides
nis draugų unijistų skaičius 
sužinos, kad minėta “Vie 
nybėje” žinutė yra neteisin
ga.

Su pagarba
Jonas Hermanas

Susirgo Škėma
Rašytojas Antanas Škė

ma, žinomas ir kaipo akto
rius ir režiseris, susirgo šir
dies liga.

Laikraštis—tai ugnis ir 
ta ugnimi sudeginsime ru
sus Lietuvos žemėje.

—Jurgis Bielinis.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vahzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadw«y, S«. Boaton 27, Mass.

t
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Maiklo su Tėvu

Piktybiniai Navikai 
Arba Vėžys

Ka* Yra Vėžy*

—Maike,ar 
prie Amerikos

ir vadinami careinomomis.
Yra dar viena piktybinio 

f naviko rūšis, kuri pasitaiko 
li-

Tokie navikai gali 
atsirasti ir išaugti iš raume

tydami cibuką, iš kurio sun
kiasi survatkos-n i kutinąs, 
gauna apatinės lūpos vėžį.

Dar didesnę žalą, kaip 
dabar pripažino paskutinis 
gydytojų kongresas Kalifor
nijoje, daro cigarečių rūky
mas. Dauguma tokių rūko
rių vėlesniame amžiuje gau- 
įna plaučių bronchialinių

Vėžys, lotynų kalboje va 
dinamas “cancer/’ yra liga, 
kuria suserga dažniausia'pas. jaun^niVs arnzJurm /J? liaukų vėžį ir nuo jo miršta, 
vyresniojo amžiaus asme-g®I?lus;. Tokie navi 31 ga ‘i Kai kurios profesijos be 
nys. iatsirastl ir.lsau?tl 18 raume<vpatingų apsaugų suserga

Vėžys yra piktybinis na- n5’., jungiamojo audinio,odos ir kitų organų vėžiu, 
vikas, kuris gali atsirasti skaidubB riebalines me įa- pjrmoje ejiėje čia priklauso
kiekvienoje kūno dalyje. Jis F.°S ir.,taiF-k.a? .,10? ,u’dirbantieji prie X-Ray (Ro- 
gali atsirasti ant išorinių 8ies PĮktybmiai navikai va- } s<nduli 0 tai
kūno dalių—odos, veido, dinami ^ komomis. | ie vadinam\ ^tra-

lūpų, akių, lytinių organų, 'Xb’ZJ violetinių spindulių
taip pat ir vidaus org»-gkktSaf tofe kad ^r1 Tas Pasak>'tina 

nų — gerklėje, plaučiuose, ^*lrtumas tok., kad sa 
koma augimo

apie
.... . darbuotojus, kurie

, .. . . pla( zl°Je dirba prie atomo skaldymo,
sudaro ligoniu, uranijaus, plutonijaus ir

KUR BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ LĖKTUVĄ

SOUTH ••
CHINA SEA

Iešmas rodo vietą prie Hainan salos. Pietinėj Kiny jūro
je. kur kiny bolševiku lakūnai numušė keleivinį angly 
lėktuvą su 22 žmonėmis. Tik 8 žmonės buto išgelbėti, 13 

žuvo jūroje ir viena keleivė mirė ligoninėj.

visus
' «-» « « z-V rl m z™\ t A

skrandyje, kepenyse, 
tuose ir smegenvse. Taip
pat kūno kaulai ir kraujas Larcmomas au£a Pf radiumo. v. „

mažu, pradžioje jokio. Dirbantieji su deguto Pre-'V‘^
krauio vėžvs arba skausmo llgonls neJaucia-’oaratais azodažu ir in na zlstama> kraujo vėžys arbaKuomet piktybinis na-pukelbė,

vikas išauga jau gerokai di- „.i]; „ (Įkalęs i savo

Grabe Jau 750,000 Vinų!

nuo šios ligos neapsaugoti. J . ’ p. .
Tiesa, kraujo vėžys arba'skausmo llSon‘s 

baltoji mažakraujystė (leu-
komia) pasitaiko jaunesnio
jo amžiaus vaikų tarpe. . . ,

Nuo vėžio neapsaugoti įr,zaizc ligonis
skausmus. Dažnai

delis, jis sudaro
saugos vėžiu. .........XT , , , , - , . -vinių! Kaip žinoma, zmo-. (Nustatyta, kad kaminkre- - i , • .naiunta ‘ , • , - nes kaliais vadina cigaretes1 J ,ciai, valydami kaminus, po ..v1nimi< ; grabą

mano geras pa-!jimo Komitetą,” kuris su 
anądien garsiai įvairių daktarų ir laborato- 
kad jis jau esąs J rijų pagalba žada padėti 

grabą 750,000 aiškinti ryšį tarp tabako 
naudojimo ir sveikatos. 

Įdomu, jei tas tabako in- 
na, o tas dustrijos ' įkurtas “tyrinėji- 

irgi patvir-

tu priguli Vilksbariuose. Sako, kaneč
Lietuvių Su- reikia jauno kraujo. Aie, 

siviniojimo? kaip senam žmogui jauno
—P r i e “Susiviniojimo” kraujo įleisti, niekas nežino, 

nepriklausau, tėve; bet aš Kaip aš žiūriu, Maike, tai 
priklausau prie Susivieniji- šiais laikais daug lengviau 
mo. yra kraują žmogui nuleisti,

—Vistiek, Maike, ta pati negu įleisti. Todėl aš misli- 
susaidė. 'nu, kad su krauju neužsi-

—O kodėl tėvui tas pa- moka nei baderiotis. Kad 
rūpo? . j Susivienijimą atjauninti,

—Nežinau, kaip čia tau'verčiau įdėti seniams mon- 
išklumočyti. Matai, Zacirka key glands. Toki opereišiną 
išskaitė gazietose, kad ta'galėtų padaryti kad ir se- 
varganizacija turėjo “lietu- kretorius Yinikas. Juk jis 
vybės vajų”, per čielus me- daktaru vadinasi. Ir jeigu 
tus prirašinėjo naujus mem- gazietose apie tai pagarsin- 
berius, bet kai vajui pasi- tų, tai visi seniai bėgtų i Su 
baigus visu
suskaitė, tai pasirodė, kad kią vigadą kožnas mielai 
po vajaus jų pasidarė 445 užmokėtų po dešimtinę. Tai 
mažiau, negu buvo prieš būtų daug geriau, negu 
vajų. Taip esą valuk to. kad “amžinas vajus”. Ar ne tei- 
žmonės jau paseno ir mirs-1 sybė, Maike?
ta. o jaunų neprisirašo. Lie- g —Tėvas kalbi niekus, 
tuvybės vajus nieko nema-, _K 0 d e j njekus? 
čijo
voj( 
žiną
daugiau prisirašytų. Bet as 
žinau, Maike, kad ir tas nie-(
ko nemačytų. ba iš amžino! Nevisai teisybė, tėve. 
ražančiaus irgi nedaug bu- Nors tūli daktarai tokius 
vo pažitko. Mūsų para pija 'bandymus darė, bet taip at
ne tiktai nepaaugo, ale dar jauninti pacientai neilgai 
sumažėjo. Išrodo, kad visos r,uv° jauni.
lietuviškos draugystės jau' _\a, tai kas, kad pirmu 
ritasi į pakalnę. Todėl Za- tini?.! bandvmai nenusise- 
cirka sako, kad reikėtų vi-'kė! Galima* vėl patrajyti. 
sas jas uždaryti, o likusius juk tu man svki sakei, kad 
jų memberius prirašyti prie'į,- Rymas ne "iš karto buvo 
mūsų Ščeslyvos Smerties pastatytas.
Susaidės. Tada užpirkti 
agulnas mišias ir spakai- 
niai laukti iki Gabrielius

... _____ _ valydami kaminus, -vinimi •
gyvuliai. Tokie vėžio susir- ^aikii pasi ai- įjgesnjy darbo metu gauna „ .. . , - - , , ,,
cimai nasitaiko nas narni- ko’ kuomet toks h^onis rietu vėži ;mano Paz*stamas sakosl Jau,mo komitetas

P Au-Ikreipiasi pa8 gyd>loj^’ jaui Prie vėžiu susirrimo ori-surukęs 750’000 cigarečių tintų tabako kenksmingu- 
,^’esti net pervėlu jį pagydyti.'sideda kai kurios ankrečia pe! savo netrump^ amželj.'mą, argi tabako fabrikantai 

mos ligos: odos džiova-' Kalba apie “vinis į gra-’Į^? «a^nti žmones nerū- 
vilkligė—lengvai pereina į b3 išėjo po to, kai keli 3- Į- ° 
odos vėžį. Taip pat sifiliu Amerikos gydytojai paskel- lauKU-

mus gy vulius surasti, 
galai irgi turi savo rūšies 
tokius susirgimus, 
į vėžį.

Kaip Atsiranda Vėžys?
Kad geriau suprastume, . , .

kain atsiranda vėžvs ir kaiD nmų piktybn
j j i .P žio) atsiradimui. Kokios gi I avirsti vėžiu. .......pradeda augti teks s.-s iežagt veikia piktvbinL Esamos ant kūno apga- ^ vėžio ir širdies ligų. Esą me atsitikime toks tynneji- 

prisiminti iš biologijos O1, karnft6 ea]į tapt, pįk-to amžiaus vyrai, maždaug mas SaJ.Pragintų tabnkan-

panašius Piktybinių Navikų 
Priežasty*

Šių dienų mokslininkai 
pašvenčia

vargu galima 
Daugiausiai ko iš

Jis
tas

daug darbo ir ty-susirgimai burnoje, ant ly-'bė, jog cigaretės dvigubai fabr k^
i • - /*-!*•• i* i*i undidiriH vvru fc2TD oO ir 70 lnukti, t<n rmujos icklėi-•bimų navikų (ve-'tmių organų gali su laiku Pūtima vyrų taip ao ir • ’ o L.-jansi i
js__ : iz_i.:___ : . -nOc-t; , metų mirtingumą nuo plau- mO!? cigaieiem.^, o geimusia-

(gyvybės mokslo).
Kiekviena kūno dalis su

sideda iš mažiausių kūno 
dalelių, vienetų, vadinamų
jų narvelių arba ląstelių.
Kiekvienoje kūno dalyje to
kių ląstelių yra nesuskaito
mi milionai. Kiekviena ląs
telė yra gyva. savistovi kū- 

•no dalis ir atlieka savo pa- . . . . .
skirtį, veiksmą. J susidėvė-^P P* JaB

‘ z 1 Bandymu keliu su

navikų atsiradimui ir jų au- rnos, karpos gali tapti pik 
■gimui?
! Kai kurie mokslininkai 
dar mano, kad 
mas yra viena
Naujesnieji mokslininkai šį dirbtinius dantis—protezus.

Tokia dantų nevarka galipk - - n e 4 v i , • i
būti burnos vėžio priežasti- HSa turėtų pasiskelbti, bet Pats_. tabakas ta,p nedeęa

j tybiniais navikais 
Tas pats reikia

Ipo
pasakyti cnb

20 metų rūkymo cigare- ^us mažiau visokių chemika- 
dvigubai daugiau suser-dM maišyti į cigaretes.

Amerikos cigaretės turipaveldėji-'apie blogus, kiaurus dantis Sa tomis ligomis, kaip ne-' ,AmenKos cigaretes turi 
priežasčių, arba blogai sutvarkytus,™^^' '7™'-___

tvirtinimą nuneigia. Bet 
yra visgi įrodymų, kad pik-

Mano pažįstamas 
yra tame amžiuje.

kaip Jos’ kart3 
kada pačios iki

uždegtos, dega 
visiškai sudega.

krandžio Xra sveikas ir judrus ir bet cigaretės padaromos de- 
<»boi.ov.».jUi. Jokiai ligai dar nenori pasi-^^gančiomis su chemikalų

V "Pas moteris ’parodę ki-ū-,(iuotk 0 s?vo surūkytų ci-’Pnemaišu; kad tokiu būdu
pelė- čiu gūželiai arba patinimai, garečių krūvą jis apskai-'f au£Jau J1 

jusios ląsteles vietą stojabuęo r kad-nuo»o taip pat ypatingi gimdos čiuoja šitaip: 50 metų rūky- daugiau jų pirktų
nuuja. Tarp tų ląstelių ga- a krėst ■ į H b kraujavimai gali būti vėžio mo P° 4" cgareėių per die-jprastos salietros pn
h hnti užsilikusiu, vadinamu F . - .. no jr sudaro apie 750,-lcl?aretes padaro ’

tybiniais navikais sirgusio mi ir turėti įtakos s* 
asmens kai kurie anūkai vėžio atsiradimui.

savo člunkus sivienijimą rašytis. Ir už to-11 būti užsilikusių, vadinamų apkrėsti sveika pele ir'užuomazga ir jie rcikalin-u> "
• ....... . . ....---------gemalinių, kurtos pas.teka kitas pc,esP Cia'gi gydytojo tyrimo. ;00« cigarečių. Pradėjęs jis

be veiksmo iki tam tikro buvo rasta matQPma u|i chroniniai skrandžio nc-'‘™"tai rūkyti būdamas 19 
taip pat tarp -anlnvimni ypatingai su met1> ° dabar jau 69-ti meamzmus. iaip p«*v UIip tra-elekroninį mikroskopą galavimai, 

s\ei ų, pajėgių ąs ių a medžįaga? vadinama v iru*, skrandžio . .
H* ^ahn'a011 nedora ^Tok^i Tyrimuose žmogaus piktybi jimu gali būti skrandžio vė-,visa matematika.

r , ląstelė, susidarius pato- navikų tokių virusų

naviko pradžia. Tai 
augantis navikas visam 
sveikam kūnui yra svetimas, 
žalingas ir yra ne kas ki
tas, kaip vėžio užuomazga, 
pradžia. Todėl toliau gre
ta žodžio vėžys vartosime ir
piktybinio naviko pavadi- ... , r.. .v .tik skersaruoziainimą.
Piktybinių Navikų Rūšys

udegtų ir žmo-
i).. r a-

įemaisas 
negęsta

mas.
Tokios cigaretės sveika

tai gal nieko nekenkia, bet
rūkšties sumažė- ta*

pradžia.
(Bus daugiau)

Dr. A. Dargi*.

beldžiasi į duris, tai irikk‘k gaisrų jos sukelia! Vie-

Kalbas apie tabako ir
nok niekas neuždraudžia to 
daryti, o todėl cigaretės čia 
ir daromos tokios, kad jos

■ypač cigarečių kenksmingu- K,.ejtai sup|ešketų. Apdrau^ 
.mą sveikatai sukėlė patys,dos kompanijos, kurios var- 
l cigarečių fabrikantai savo
[begėdiškais pasigyrimais, 
ka,n ,. . ., ,. Kilionai KeliamsPiktybinis navikas gali 

sukelti vadinamieji viduji
nės sekrecijos hormonai,'likos keliai, bet jie nuolat na gerklės, ramina nervus ir ^‘"dYančiu 

esti kūne r>erdaiiPr ar- gerinami, iu tinklas plečia- nariniai Tokius nacJorvri- i’ . i

________ ikad jų cigaretės yra svei-
Kad ir geri, rodos, Ame- klausios, geriausios, neerzi-

jei jų esti kūne perdaug ar- gerinami, jų tinklas plečia- panašiai. Tokius pasigyn- 
ba permažai. Yra įrodyta, mas ir tobulinamas. Mat, mus žmonės kantriai klausė 
kad atsparumo prieš vėžį gyvenimas verčia tą daryti, per radio ir televiziją, o 
nėra. Atsparūs pasirodo i Gyventojų skaičius smar- smalsuoliai gydytojai tuo 

ir širdies'kiai auga. Juk tikimasi, tarpu pradėjo aiškinti, ko- 
raumenys, blužnis ir kt. 'kad, pavyzdžiui, 1970 me- dėl dabar daug daugiau vy- 

Maistas turi didelės svar- tais čia jau bus 200 milionų rų serga ir miršta nuo plau- 
vėžio ir širdies ligų, ne-

užtriubvs. Kaip tu mislini, 
Maike?

—Aš manau, tėve, kad 
tai netikusi nuotaika.

— Kodėl?
—Todėl, kad gyvas žmo

gus turi rūpintis apie gyve
nimo prailginimą, o ne mir- -Lll 
ties laukti.

—O tu, 
mirties?

i —Bet tėvas turėtum su 
i rasti, kad toks eksperi 
mentus yra nelengvas dar 
bas. -Jeigu jis ir gelbėtų 
kiek, tai kur gi gauti tiek 
beždžionių?

—Maike, aš žinau, kui 
būtų galima keletą monkių 
nukniaukti. Pradžiai užtek- 

tiktai SLA viršininkams
Jeigu pasirodytų, 

jiems pamačijo, tada 
užvesti monkių farmą ant 

Pasaulis yra',SLA prapertės Atlantic Ci- 
ir mokslas'Lv ir užauginti tiek jaunų 

kasdien atskleidžia vis nau-[rnonk*M» kaf( kožną SLA 
jų jo paslapčių. Eidamas iš ^nl būtlI galima atjauninti, 
vakaro gulti, aš visada lau

Maike,

-Ne, tėve. 
labai įdomus

I įskiepyti, 
nelauki, Ka(i

Piktybinių navikų (vėžio) bos į ląstelių augimą ir jų gyventojų. Visi nori, o dau-cių 
yra labai daug rūšių. Pir-sutrikimą. Nenormalus mai-gelis ir gali vis patogiau gy-gu
mutinis mokslininkas, kuris stas, blogas virškinimas dėl venti, todėl automobilių mažiau cigarečių rūkė. Ty 
pagrindiniai ištyrė vėžio są- blogu dantų, skrandžio su- skaičius šuoliais didėja. Da- rinėjimas ir parodė, kad ci-j 
otatą, buvo vokiečių moks- trikimai gali prisidėti prie bar jų yra apie 50 milionų, garetės nėra joks sveikatos 
lininkas profesorius Rudol- piktybinių navikų augimo, o kiek jų bus po keliolikos šaltinis ir net, priešingai, 
fas Virchovas. Jis, pasi-j Išoriniai veiksniai—ilgas, metų? • Įgali iššaukti įvairias ligas,
emdamas pagrindiniu dės- nuolatinio saulės ir vėjo Automobiliams reikia ge-Plaučių vėžys yra viena iš 

niu, nustatė, kad kiekviena veikimas į veido odą—po rų kelių. Todėl prezidentas tokių ligų, kurią sukelia il-
ląstelė gali atsirasti tik iš ilgesnio laikotarpio sužadi- Lisenhower, kalbėdamas gas cigarečių vartojimas,
panašios ląstelės — “omnis na. ypatingai pas kaimo gubernatorų suviažiavime/ypač jei rūkoma “užsitrau-
•ellula e cellula.” Jis su lauko darbininkus, odos sakė, kad per ateinantį de- kiant.”
pagalba padidinančių stiklų piktybinius navikus, žaiz- šimtmetį naujiems keliams Kaip tik tyrinėtojai ap- 
ir nustatė navikų rūšis, jų das. tiesti ir seniesiems taisyti kaltino cigaretes dėl plau-(
augimą ir kokią žalą jie su- Vi a surasta apie 250 me- reikėtų numatyti 50 bilio- čių vėžio sukėlimo, cigare-iven^°Ja* 
daro žmogaus kūne. Įdžiagų, kurias vartojant ar- nų dolerių. jčiu kompanijų šėrai

to bilionus dolerių, ne kar
tą bandė paveikti įvairius 
įstatymų leidėjus, kad jie 
uždraustų i cigaretes mai- 

chemikalus, 
bet kol kas cigarečių fabri
kantai pasirodė stipresni, 
negu galingos a pd raudos 
kompanijos, ir cigaretės de
ga, kaip pašėlusios. O “kos- 
tumerių” niekas ir neklau
sia. Jiems per televiziją.

_ per radio ir per kitokias 
seniau, kada ZTn°nčsjrekiamas kalama į galvą rū- 

|kymo malonumai ir baigtas 
kriukis.

J. Rūkorius.

KARALIAUČIUJE TIK 23 
VOKIEČIAI BELIKO

Taip sako iš ten atvykęs 
vokietis. Miestas neatsta
tytas, daug kariu, uostas 
atitvertas. Rusai‘civiliai gy- 

atrodo labai skur- 
jęew'džiai. Naktį į miestą išeiti

kiu. ką nauja pamatysiu 
rytojaus dieną. Mirties aš 
nelaukiu.

—Nu, jeigu tu taip kalbi, 
tai ir aš noriu gyventi. Bū
tu gerai, kad ir Susivieniji-

—Tėvas verčiau pasiūlyk 
toki sumanymą savo klebo 
nui, kad pamėgintų atjau
ninti pasenusius savo para- 
pijonus.

—Žinai ką, Maike, tavo 
mas gyventų. Reikėtų tik giliukis, kad aš šiandien ne
atrasti spasabą, kaip jam piktas. Kitaip, būtum gavęs

Jei kenksmingas navikas ba einant su jomis į sąlytį Šių dienų geri keliai yra Yorko biržoje nukrito “ke-(baksu« paskutiniuoju meta 
pradeda augti iš odos nar- galima gauti odos piktybi- brangūs dalykas. Jau vien liais punktais.” Pasirodo,karininkai buvo užpul- 
velių, tai tokie navikai, kaip nius navikus. Sakysime, ii- tik veikiantieji ir suprojek- kad toks kaltinimas taiko dinėjami.
jau minėta, pasitaiko ant gas gydymas odos ligų de-tuotieji, kuriais važiuojant fabrikantams į jų skau-|. B’ie krautuvių susidaro 
veido, lūpų, lyties organų guto vaistais sužadina odos reikia mokėti mokesti, kaš-Įdžiausią vietą—kišenę. Te-j^08 eilės, ypač jei pasklin- 
ir vadinami odiniais arba vėži. tuos 8 bilionu dolerių. 'gu tik žmonės įsitikina, kad da gandas, kad duodama
epidermoidais. Kita piktybi-1 Vartojant įvairias aštrias Prieš 14 metų tokių ap-jeigaretės kenkia sveikatai, mėsos.
nių navikų rūšis išsivysto iš medžiagas maistui, kaip pa- mokamų kelių tebuvo tik rūkymo mada pradės ma-Į. Karaliaučiaus pakeliui 
liaukų narvelių ir esti kūno rudę taukai, prieskoniai, ai- 160 mylių, tai Pennsylvania žėti. o jei mažės rūkorių I Išbūvą laukuose vaizdas 
viduje. Tokie navikai gali koholio gėrimai gali prisi- Turnpike pradžia, o šian-'skaičius, tada mažės ir fab- labai prastas, kaimai atro- 
išaugti skrandyje, plaučių dėti prie piktybinių navikų dieną tokių kelių jau yra rikantų pelnai. Supranta-do skurdūs, sunykę, 
liaukose, žarnose, gimdos atsiradimo skrandyje. 840 mylių ir dar tiesiama ma, kad fabrikantai sten-

duoti jauno kraujo. Apie per marmūzę 
tai kalbėjo ii- SLA seimas kymą.

gleivinėje, smegenų dalyse Ypatingai tabakas turi 1,081 mylia, 
ir pan. Šios rūšies piktybi- didelės reikšmės piktybinių! Juo daugiau bus•1 • •! * •! A • -1 '.ir * T> “1 *uz tokį pasa-'niai navikai pasitaiko pas navikų atsiradimui. Rūkan- gerų 

, J vyresniojo amžiaus ligonis tieji pyi'kes nuolatos kram-{saugesnis

Igiasi nuo tokios “baisios ne-
tokių laimės” apsisaugoti. Todėl!r.""

“Keleivyje” naud:nfr®
, ... . . durrti viaokin* biznio •kul
kelių, juo geresnis ir ir patvs fabnkantai jkure 7^- »-r .

Bus susisiekimas. “Tabako Industrijos Tyrinę- bintu* ir pajieikojimu*.

i k
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’ vaisių nematyti, todėl jų va
dovybė nutarusi pakeisti 
veikimo būdą — partizanai 
išnyko—išsiskirstė.

Pulkininkas Burleckij bu
vęs perkeltas į šiaurės Ryt
prūsius ir į Lietuvą grįžęs 
tik 1949 metais. Čia išbu
vęs iki 1951 m. Grįžęs jau 
radęs ir čia (Lietuvoje) kol 
chozus Rusijos pavyzdžiu. 
Žmonės juose dirbą labai 
nenoriai. Dar buvę ir parti
zanų, kurie tai vienui- tai 
kitur “pašalindavo” ypač 
uolius komunistams lietu
vius pareigūnus.

Pulk. Burleckij sako, kad 
tokių žiaurumų, kaip Lietu-

Puslapis Penktas

Nepasiekiama Laimė
Vienas išmintingas žmo-i Šiandien ir tuo požiūriu 

gus kaitą pasakė, kad vie- reikalai kiek pagerėjo, bet
vis dėlto darbininkas dar 
turi prakaituoti savaitę, kol 
užsidirba batų porą. Šian
dien jau daugiau batų pa
gaminama, bet vis dar toli
ma diena, kada Tarybų Są
jungos gyventojai galės 
džiaugtis gera batų pora.

Ž-i*.

NAUJAS ITALŲ KELEIVINIS LAIVAS

Italu naujausias liuksusinis keleivių laivas “Cristoforo Colombo’’ atvyko pirmą kar
tą į Ameriką ir New Yorko uoste jam buvo suruoštas triukšmingas pasitikimas. 
Laivas 29,100 tonų talpumo plaukios tarp Italijos ir Amerikos su keleiviais.

nas esminių dalykų laimei 
pasiekti yra turėti bent vie
ną porą gerų batų. Tarybų 
Sąjungos piliečiai štai jau 
daugiau nei 30 metų gyvena 
“rojuje,” bet gerų batų po
ros negali gauti. Adomo ir 

i Ievos rojuje gal batų ir ne- 
I reikėjo, bet komunistų ro
juje ir purvo ir šalčio yra 
daugiau negu kitur papras- 

ten būtų reikalingi. Deja,1 * i w y •
tarybinis pilietis ir šiandien Socialdemokratų
gauna vaikščioti kojas ap- SuVttŽiavimOS 
sukęs paprastais autais, ar 
veltiniais. , drabužiniais 
ar brezentiniais batais apsi
avęs. Odiniai batai ten re
tenybė ir ne paprasto eili-

Lietuviu* Malšino 
Ištiso* Divizijos

“Keleivio” Nr 28 jau 
buvo pranešta, ką pa paša-j 
kojo Kersteno komisijai j 
Vakarus pabėgęs Sovietų 
politinės policijos pulkinin
kas Burleckij. Kadangi jo 
parodymai yra labai įdo
mūs, tai apie tai verta ir 
plačiau parašyti.

Pasak jį, komunistų vadi
namieji “banditai” buvo 
patriotai, narsūs kariai. Jis 
sako, kad 1944-45 metų 
“valymuose” Lietuvoje da
lyvavo net trys divizijos, 
kurių štabas su generolu 
Vietrovu priešakyje, buvo 
Vilniuje. Be to, dalyvavo 
gausybė milicijos, “liaudie

Spaudoje jau buvo pra
nešta, kad K. L. S. S-gos 
antras suvažiavimas įvyks 
š. m. rugsėjo 4 ir 5 dd.

Centro Komitetas ir sky
rių atstovai, suvažiavę į 
Oakville, Ont., liepos 24 d.

voje. jis nėra išgyvenę* per,----—
visą savo gyvenimą, kad to- Saulė* Užtemimas Buvo 
kių laisvę mylinčių žmonių Gerai Matomas

gynėjų”(stribų) ir partinis; nieKur nėra matęs ir kad1aktyvas. Visa Lietuva buvoję.'“ , ? ~ . i Birželio 30 d. saulės už . T «trainsnvip
oadalvta i o n e r a t vvines,tlk ten* L,etuvoje’ J“ galu’ temimas buvo matomas u-ūmume straipsnyje -----_ —.o. Donvbė o Danrastas‘---------~
padalyta į o p e i a t y vines, #;raaa; -^-L-tinė* i i;c ii™., tn. zidentas Paleckis r a s o, lietuvių tarpe nėra naujas. P°nyi>e, 0 papiastao nutarė suvažiavimą saukti

u “■ kn ^ilnrii ir kad es3 “tik su bitlerinin- Jis prasidėjo jau praeito darbininkas tegali tik sva- vieną savaitę anksčiau, t .y.

minėjo dešimtąsias Vilniaus rį perša Kiaulėnas. Atrodo,
“išvadavimo” metines. Ta kau čia bus ir socialdemo-ni° žmogaus kojai skirti.

- proga “Tiesoje” išspaus- kratų nuopelnų. Socialdemo-!^uo malonumu ir šiandien 
pre- kratų judėjimas Anglijos ten tegali džiaugtis tik nau-

. , .tinai įsitikinęs sovietinėsapygardas, iš kurių jis at-’
simenąs Vilniaus, Kauno,’ Var. °# *n&umu ir ko snutej. įsaumiesty ir. 7 liaudies išdavi šimtmečio rale- Io centras Karo metu rusai nė'-.’^J^nėToirdd
Šiaulių Traku Panevėžio f apslsprendę* “ to Pra«aro Mariampolėje, čia net dvi “ais .liau°ies isdavi-simtmetio gale Jo centiasJ užmušto vokiečio ka-‘ gxP i ? x • kt dd‘ T
biaunų, i iakų, i ane\ežio, Limite i.- «t.L-„ndo- i kai, hitleriniai bernai, pa-buvo Bellshilly. Socialdemo-V1y“° užmušto vokiečio ka ,ronto Lietuvių Namuose.
Tauragės ir Jurbarko apy-, lietuviu Šilutė užtemimo stebėtinu-dėję okupantams smaugti kratų organizacija išsilaikė ^eivl° nepaliko nenumovę j Pakeitimas padarytas dėl
gardas. K.ekviena. apygar- Taųp byloja apie iretuvtų ir apgaudinėti Lietuvos liau iki 1916 metų. ,bat«- b .taikos metu kiek- to> kad raRsėjo dd. į k.
da, buvo paskirtas įgal.o-: I>nesn™ fcriS‘ e?MarL di” Zinoma netrūko Pa’l Po ^o karo nauja Uetuvių vieną ^um.et, Tarybų Są-sta Toronte Me.
tinis su enkavedistų parei-, „ats savo aki-ampolėie cukraus fabriko dėkų Maskv“‘ pasigiri-banga pasiekė A n g 11 j o s Jun8°J tu°J .Pazlnsl lb batll-tuvių Diena ir kad profeso-
vosl'r’karink't’ailova^'^"'"-”’'“ tauria.'J „vari.. “S apie didelę pažangą ir;krantus. Tad ir vėl kilo rei-"f5, ^n, kaip.sakesne, odi-'rius j Kaminskas, kuris

Tuo pačiu metu pi 
tuvos komunistų
centro komiteto buvo įs- med£* rujai?™^ai stai nesiliauja žvanginę gin-'viniai negu anuomet, didės-.kokybės
teigtas specialus „orgbiu- Bui leckij ne tik liudijo K° U plIe ‘J
ras , kuriam vadovauti is Kersteno komisijoj, bet iš Ordinų Nesigaili

lieti ir mūsu suvažiavime.
J klais ir kurstę naują karą”Jni negu kitoms lietuvių orga-5. ^48 Suvažiavimui parų ošta

... ________  ______________— - . . įnizacijoms, kurios apsiribo- Jun£os darbininkas, norėda- šitOkia darbotvarkė:
Maskvos atvyko visasąjun- Miuncheno “Amerikos Bai- jo ir lenkų mokslininkai,| Urd,nų "esisai11 |ja savo “kiemu”. Kas kitamas nusipirkti odinius ba-j Suvažiavimo atidarymas,
ginės komunistų partijos sa” i-a(Jijo bangomis dar bet jiems kaž kodėl nedavė! Lietuvių meno dekados socialdemokratai. (tus, turėjo dirbti 104 su Pu_.prezįdiumo rinkimai, Man-
centro komiteto narys■ ^us- kreipėsi į savo tautiečius leidimo atvykti ir patarė Maskvoje proga Maskva' t se va^andli\ teigi skaitant 8 c]a(ų komisijos sudarymas,
lovas. Jis ir buvo tikrasis nurodydamas lietu-.važiuoti į Kaukazą. apdovanojo net 270 Lietu-1 ^uvo*‘ Ų.enai dienai bus, Rezoliucijų komisijos suda-
betuvių pasipnesmimo su-vius pavvzdžiu> kaip reiJ . vos menininkų įvairiais or-fa11^^ darbo dienų, o, sakysim,i g Sveikinimai, Centro
naikinimo vadovas. Grynai ki priešintis komunistams. M,ne ® V*In**us kIa,SV1'dinais ir trims suteikė auk-įe* na^!onal0 na,/s 11. vuas| Amerikoj pakanka vienos ^ - —• — i—
kariniai reikalai buvo gen. P . Sukaki, ------------ v , . , .
Bartašiūno, tada vidaus rei- Rinkimai su Vaišėmis 
kalų ministerio žinioje. ! Komunistinėje Rusijoje 

Kova buvusi labai sunki, žmonės į rinkimus eina 
nes partizanai buvę gerai baimės varomi ir malonu- 
ginkluoti ir narsūs. Pagauti mų ieškodami. Mat, pasak 
žudėsi, jų tarpe nebuvo ga- pulk. Burleckij, rinkimų 
Įima surasti šnipų, net žiau- patalpose rinkikai vaišina

Liepos 13 d. bolševikai

Laiškas iš Anglijos

?“*‘“7. Socialistinio Internacionalo'darbo dienos hatams nžsi pianešimai, Diskusijos
sciausią SSSR liaudies ar- - , sukasi EurODOSid?’dienos batams UZbl- dėl pranešimų, Rezoliucijų

i tisto” vardą. 'X (svarstymas, Centro K-to rin-
kontinente, tai mums, Angli
jo'š socTaiistams,”dėf’geoga-i Bet ir turėdamas pinigui kimai, Tolimesnės veiklos 
tinęs padėties tenka ypatin-!Ta|yb’-i Sąjungoj taip ieng- uždaviniai, Nauji pasiuly- 
gai didelis uždavinys. Mes!va’ batll nenusipirksi, nes jųimai ir Suvažiavimo uzdary-
esam kaip laidas, per kurį!nePa^am’na tiek, kiek rei- mas.
.zuanoe; Li-ien J'kia. ’K. L. S. S. Centro Komitetą*. —■ ii- -j - • i- u-z- x x i reiškiasi mūsų sėkmingesneiAsmenišku Uzga.du Va.s.us Ii būti geras patriotas, kuris kova IntclJ

riausi kankinimai nieko ne-mi dešrelėmis, alumi, sal-| Didžiojoj Britanijoj veikė yra "tautinės ideologijos", o d aRg , J
padėdavo. dainiais beveik uz._d.vką3 didesnės organizacijos, kitų partijų buvimas tik ken-g|. galėtų‘mus

. ' nes dalis išlaidų paimama kurios buvo sukurtos po pa- kia Lietuvos nepriklausomy- .U|__ •___ _________ . f. 1- _ •
apjungiąs vy-

e - -J, • Ia T nesame gausūs, bet vis dėlto 
imu slaptas pasitari- , , , santai vnnunai, u giciuvu. _ tenka pažymėti, kad turime
s kurtame dalyvavo Lie-nedarbo diena’ todel d.augu Socialdemokratų Partijos or- ternacionalui; esą jiems In
* . . • ■ m-jc cVukinaci Kaldinti IQ rV_____ 2___XT _________ ______ “ ___InrnooiAnoloc mvmmo

liotiniu
mas. kuriame dalyvavo Lie- nc,lar'lK’ tooei oaugu Socialdemokratų Partijos oi- ternacionalui; esą jiems In- b kurfe
tuvos kompartijos sekreto-' balsuoti įsry-ganizacija. Nesenai prie šių ternacionalas pirmoje vieto-y^ į jam jtarj’
rius A. Sniečkus, gen. Bar- t0 ,11,tu,etl, la,g? dieną, trijų dal. pnsidėjo Lietuvos je, o Lietuvos reikalai an-... jj remja Ne šuoliais> Į^t 
tašiūnas ir įvairūs kiti svar- dbe‘®'s ?^,.atei?sd" *''! Atgimimo Sąjūdis (LAS). ,tr0Je- ... .pamažu ir nuolat augame ir
būs pareigūnai. Pasitarimui • a ’ v u Jis gimė ne reikalo spiria-’ * ,.nor^ *1"stiprėjame,vadovavo Sovietų Sąjungos daug ko nebe- £ dė] ku,. *sme. mas atitaisyt, Kiauleno kai- P >
vidaus reikalų ministerio lle.ka.' ... .. , . 'nu užgaidų ir noro vadovau- bos "ė?kfumus, kiek jie l,e-
Berijos pavaduotojas Kru-' A,Ple. .nnk,!n"s L'^tuvoje tj - Al imįm0 ikvė ėja5 vra įe ^cialdemokia.us papra-
glovas (dabartinis vidaus'Bu^l.eck,J. sako- J,SA. J. Kiaulėnas. Kol Kiau-z?d?10; į*8,?®'0 ^5
reikalų ministeris) su ypa. stebėjo Aukse,aus.os Tary- centro?™"1'" ka<l L'et“vos Ši
lingais nerijos ir Stalino iga ^8 ri’0 PJva^ar! >.'|valdybojc ir redagavo jos ?Ld®mokriri Pa"1Ja J 3 U
liejimais. Kruglovas išbarė i^P^0"1^ ''^‘-laikiuštį “Britanijai Liek-
Sniečkų ir Bartašiūną ir iš-nių ^oų linkimus . 
reiškė jiems Stalino ir polit- 
biuro nepasitenkinimą, rei-

K. Tamošiūnas

miestas Po Jura

remiasi, būtent išdeportuo- 
ti šeimas, buožes, inteli
gentus, nesigailėti pinigų 
papirkimais, nesivaržyti tal

kam pabėgti į kurią nors 
vietovę, tą vietovę sunai
kinti.

Jr prasidėjo masiniai žu
dymai, kaimų pleškinimas,
“Lietuva dūsavo ir plūdo 
krauju, tačiau ji nepasida
vė”. sako Burleckij.

I
Ypatinga vieta yra Kana-!

įvį”, viskas Sąjungoje jam je pasisakė kovosianti už ne-dos šiaurėje, Nova Seotia 
Dvi tris savaites prieš buvo tvarkoje bet kai kiti P^ausomos Lietuvos atsta- provmeijoj, netoli Sydney

rinkimus, sako, pradeda “bosai” ji iš minėtų parei- ’ dl’ r v T oTn®
kalavo “iš žodžių pereiti Į jaudintis saugumo pareigū-'gu pašalino, tai mūsu Kiau- ta a.’ kat.d daugeli, mylios nuo krašto -.000 pe-
veiksmus", atimti iš “bau-įai. Iškratomi rinkiminiai lėnas atsistojo ne tik prieš dldellą. .tariamųjų patnotų dų gilumoje po juros dug- 
ditų pagrindą”, kuriuo jie'būstai ir pastatomos sar-savo “tautinės minties” aP££ u •

gybos. Rinkiminių komisijų draugus, bet ir prieš pačią P™ n 8 ? V aWe™kratU yk!°8’. k"n<g d,rba 8’.000 
. . , . . . . . o, - T • _ griežtą pasipriešinimą krik-darbininku. Tokiu po įuranariai be ūmų, rinkiminių Sąjungą. Jam ir panašiems ® * 1 v^x„ x„„x: i ,, , •. \ -i •i v • k i x • ”• oorfuri u* a, scionių demokratu ir tauti- kasyklų kitur Amerikojelapelių ir bylų, ateina nesi-ponams nerupi bendra visų . , 1]žrn.,.-.iornt. nasodinti „a,į

ni automatais. Balsuotojų suderinta kova dėl Lietuvos.. " 3 n-
dant —visos _priemonės esą.'cilių nepastebėti. Mat, lie-laisvės, nerūpi Didžiosios, TTraeha 1918 mc- Tos kasyklos užima per
leistinos, bėgančius “ban-Įtuviai nesidomi nei rinki-Britanijos lietuvių vienybė, g : n . * n .aiškinti 40 ketvirtainių mylių, jose
ditus šaudyti, o suspėjus nuris nei bufetais. Ateina bet rūpi patenkinti savo as-. į- ’ ‘ildJ į* i da’ keHu-urvų yra 270 mylių.

3 ar 4 valandos po pietų o menines užgaidas, jie nori Kasyklos yra moderniai
balsavusių skaičius labai būti vadai. fprenciiose ir iu atpities šie įrengtos, vien oro ventilia-
mažas. Duomenys praneša-' LAS steigiamasis susinn- J į nirmininkaves ciJai Per metus išleidžiama
mi į centrą. Prasideda plū-kimas įvyko 1954 m. liepos Ri jį ūamPnebedavė to- Per 200,000 dolerių, 
dimai, barimai pačių vado-'lO d., Lietuvių Sporto ir So- .. , ikar
vų tarpe. Duodami įsaky-cialinio Klubo patalpose. iau a e i. [)ar neyisa iškastoji an-
mai, grasinimai. Rinkimų įžanginę kalbą pasakė Kiau-J Reikia pasidžiaugti I»n- glis išvežama mechanine 
komisijų nariai pradeda bė- lėnas. Jis pradėjo “tautinės dono lietuviškosios visuome-jėga, naudojama ir 100 ar-
gioti po nebalsavusiųjų na- ideologijos” istoriją nuo ur- nės politiniu subrendimu, kliu, bet jų skaičius vis ma-

Burleckij sakosi su savo mus, žinoma, policijos pa- vinio žmogaus gyvenimo, ėjo Susirinkime buvo nemažas žinamas. Žmonės, baigę
daliniu dalyvavęs “likvi-dedami. Ko nepavyko prie per viduriniuosius amžius būrys, tačiau į diktatūrinės darbą, kasdien išsikelia į
duojant” pietinėj Lietuvoj .urnų atvesti, už tuos komi-ir baigė “tautos vadu” ir'minties “sąjūdį” tik vienas viršų, bet nabagai arkleliai 
partizanų vadą Miškinį. misijos nariai “pabalsuoja”, i Voldemaru. Kiaulėnas ne- kitas tesirašė, nors sąrašas pasilieka apačioje visą lai-

Pasak jį, galų gale patys Reikia juk gelbėti savo kai- praėjo nepaminėjęs ir negai- buvo kiekvienam kiste kiša- ką ir dienos šviesą išvysta
partizanai pamatė, kad jų lį, nes jei balsuotojų skai- Įėjo “šiltų žodžių” senoms mas. tik atostogų metu liepos
aktyvus pasipriešinimas duo čius tebus mažas, teks at- organizacijoms D. Britani-; Buvo aišku, kad žmonės mėnesį, kada kasyklos už
dą daug nuostolių, o greitų sakyti vietos pareigūnams, joj; jo nuomone, tik tas ga-nesižavi juoduoju amžių, ku-daromos dviem savaitėm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.
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Kasa Duobe Dantimis
Kasmet Amerikoje nusi- tos pilės yra nemaistingos 

žudo keliolika tūkstančių ir sunkios medžiagos, ir 
žmonių. Nusižudo Įvairiais žmogus jų prisivalgęs jau- 
būdais: vieni pasikaria, ki-’čiasi prisikimšęs, bet pilvas 
ti nusišauna, treti palenda gerai žino, kur yra geras 
po automobilium ar dar steikas ir kui- yra “suliesė- 
kaip kitaip. Jeigu savižu- jimo pilė.” Tos pilės nepa- 
dj pasiseka išgelbėti, jis deda alkio numarinti, 
paskui patenka i daktarų par n^ra į£rasta vaistų, 
globą, kurie stengiasi išaiš- kurie visai užmuštų apetitą, 
kinti, kas ji privedė todėl norint suliesėti, rei-
savižudvbės, ii kaip jį ga- pasitikėti savo paties
Įima ateity nuo to apsau- Reikįa mažiau val.
g0EE - , , , 'gyti n • parinkti toki muistą,į

Savižudybę papildo dau-nelukina. 
gumoj žmonės, kurie arba 
nusivilia gyvenimu, arba Į Daug moterų, norėdamos 
momento nuotaikos pagauti suliesėti, nevalgo pusryčių, 
nebemato prasmės gyventijTai yra žalinga ir nepadeda 
ir vilkti gyvenimą, kuris numesti svorio, nes apie de- 
jiem atrodo našta. Bet yra Išimtą valandą moteris pra- 
ir kitos lūšies savižudžių. Įdeda jausti alki, o kai atei

na priešpiečiai, tai ji yra

DVIEJŲ MĖNESIŲ JONUKAS JAU KERPASI PLAUKUS

Ketai dviejų metų vaikams reikia kirpti plaukus, bet šitam vyrui, Johnny Martin, 
tokia operacija buvo labai reikalinga. Vaikas visai nesibaido plaukų kirpimo ir pa* 
tenkintas šypsosi, kai plaukų kirpėjas jjšukuoja. Plaukų kirpimo operacija nufo
tografuota Kovbury. Mass.

Atsiminimai
(Magdutės Jaunyste Lietuvoje)

(Tęsinys)
Gyvenimas Garliavoj bėgu tykiai ir ramiai, kaip ap- 

tingusio upelio bangos. Be didelių Įspūdžių žmonės buvo 
ramesni ir netiek nervuoti, kaip gyventojai miestų, vadi
namų kultūros centrų.

išsiilgę tos kultūros mano tėvai išvažiuodavo kartais 
i Kauną, Į teatrą arba koncertą, kati ir rusišką, nes kito
kių tada nebuvo.

Važinėdavom ir i atlaidus, po aplinkines parapijas, 
kur suvažiuodavo daug kaimiečių. Ten tikrai skambėjo 
lietuviškas žodis. Visur būdavo pristatyta vežimų, pilna 
žmonių, jaunimo. Bažnyčios netalpindavo visų suvažia
vusių žmonių, tai daug melsdavosi ant šventoriaus. Va
saros kaitroj kvepėjo rūtos ir bijūnai, kurių glėbius atsi
veždavo moterys ir merginos iš savo darželių. Po pamal
dų žmonės ieškodavo savo giminių ir pažįstamų, o susi
radę kalbėdavo apie šeimyniškus reikalus. Būdavo tai 
atlaidai ir metiniai suvažiavimai.

I

Yra žmonių, kurie gyveni
mu yra labai patenkinti, ku
rie bijo pagalvoti apie mir
tį, kurie tikisi, kad gyvens 
labai ilgai, ir tačiau kasdie
ną save po truputi žudo.
Tokie keisti savižudžiai yra! vaisių 
visi pertukę žmonės, nes nu-(duonos

taip išalkusi, kad suvalgo 
dvigubai daugiau, negu jai 
reikia.

Pradėti dieną reikia su 
pusryčiais: puodelis 

sunkos, kiaušinis, 
riekė, lėkštė “cere-

jgerais

tukimas artina ligas ir mir- ai 
ti, ir nutukusiems žmonėms 
kiekviena menka liga arba 
operacija gali išsivystyti Į 
mirtiną pavojų. Anot vie
no daktaro, pertukę žmonės 
kasa sau duobes . . . savo 
dantimis. Kasa pamažu, 
kiekvieną dieną.

Gerai sveikatai palaikyti 
pirmoje eilėje yra svarbus 
geras svoris, tai reiškia, kadigių. Vartoti 
žmogus nebūtų liesas ir ne- vių ir vaisių.
būtų nutukęs. Prieš nutuki
mą vartojamos visokios 
priemonės. Kai kurios jų 
yra geros, kai kurios ne.
Moterys, norėdamos sulie
sėti, dažnai perka suliesė
jimo tabletes, kurios plačiai 
garsinamos laikraščiuose 
Tokių “pilių” pagalba yra 
labai abejotina. Visos su
liesėjimo “pilės” yra dviejų
rūšių, žiūrint medicinos aki-į žmonėm 
mis. Jos arba stabdo ape-'pakilti nuo stalo

ir kava—tokius pusry
čius pavalgius lengva su
laukti priešpiečių ir neiš-l 
alkti. Jeigu nori grei
čiau suliesėti, tai vartoti 
“skimmed milk,” o jei ne, 
tai galima vartoti paprastą 
pieną.

Pietus valgant daboti, 
kad mėsa būtų liesa, nevar
toti bulviu ir miltinių val- 

daug daržo- 
Grapefrutai,

melonai, kopūstai, špinatai, 
sietiniai, tomeitės—tie val
iai ir daržovės netukina, o 

sveikatai labai naudingi.
Norint suliesėti, nereikia 

staiga pradėti badauti. Ga
lima truputi nedavalgyti, 
bet, svarbiausia, reikia pa-

N EPAŽĮST A.HOJI
Nepažinau tavęs, šalis gimtoji,
Ir tu manęs, tur būt, nepažinai.
Tai ar ne tu kalėjime vaitojai,
Kai pavergei man širdį amžinai?
Tai argi ne tave širdy nešiojau 
Su meile didele ir širdgėla.
Negirtas būdamas tavimi pagiriojau, 
Dabar dairaus aplink—tavęs nėra.
Išdeginai, kaip dykumas, man širdį 
Ir gyslas ilgesio kaitria ugnim.
Tai tavo sielvartas mane nugirdė,
Kad aš prisiekiau mirti su tavim.
Iš sielvarto sužiedijo dirvonai,
Bet tu nepražydėjai širdyje.
Kur dingsiu aš širdyje su lavonu, 
Nepražydėjus mano Lelija.
Vilkolakiu ant kryžkelių gal staugsiu, 
Naktibalda trankysiuos per naktis.
Tavęs atgyjančios, žinau, nebesulauksiu, 
Lavono tavo nepakels širdis.

K. Boruta.

todėl širdžiai geriausias po
ilsis yra miegas. Kurie ser
ga širdies liga arba gau
na širdies smūgį, turi ypač 
daug ilsėtis ir gulėti lovoje, 
nes tai geriausias poilsis 
širdžiai.

Po pusvalandžio miego 
visas organizmas tarytum 
iš naujo atgija. Žmogus tū
li daugiau energijos, jo pa
stabumas geresnis, dėmesys 
geras, ir jis daug greičiau 
ir geriau atlieka savo dar
bus, kaip nemiegojęs.

SEIMININKĖM

I

— I
Sveika Pasnausti fFabrikuose retai kas turi 

______ valandą pietų pertraukai.
Yra Žmonių, kurie giria-j ,’ažnįausiai :uri Pusvalan- 

rinkti tokį maistą, kuris ne-’si, kad dieną niekad nemie-. - a ,a minutes. Bet ii 
tukina. Tiek normalauslga. Yra ir tokių, kurie f3 ,a. lsnauąotl
svorio, tiek pertukusienrsako. kad miegojimas die- P°“^1U1* . Užvalgius pne>-

yra labai sveika mą vra senatvės ženklas. Jie P1®clUs» Jei ^ar “Į
- - kafį minutės, surask vietą,

kelio: 
kur

Kepenys yra labai sveikas 
maistas. Dėl įvairumo ga
lima imti ne tik jaučio ke 
penis, bet ir kitų gyvulių, 
v įsų kepenys maždaug taip 
l>at paruošiamos.

Veršio Kepenys

Reikia paimti:
Veršio kepenis 
1 puoduką pieno
1 svogūną
2 šaukštus sviesto 
2 šaukštus grietinės 
1 šaukštą miltų 
Drauskos ir pipirų

Kartą mano tėvai sumanė nuvažiuot į pagarsėjusią 
stebuklais vietą, vadinamą Kryžiais, 10 verstų nuo Gar
liavos. Tik vieną kartą per metus ten būdavo šventos 
mišios ir atlaidai.

Važiavom gana ilgai siauru duobėtu keliu po kait
riais saulės spinduliais, nes diena pasitaikė karšta, o ke
lias buvo be jokio pavėsio. Kuomet atvažiavom, mišios 
jau buvo prasidėjusios, ir daug žmonių klūpojo aplink 
nedidelę koplyčią, pastatytą ant nuplikusio nuo saulės 
kalnelio. Vieta atrodė apleista. Prie koplyčios nebuvo 
nė šventoriaus, nė jokio medelio. Aplinkui—išdeginta 
saulės žolė ir smėlis.

Jokių ten kryžių nebuvo, tik keli nudžiūvę medžiai 
priminė, kad ten būta kada tai šilelio. Vienas medis tu
rėjo nepaprastai iškraipytas ir supintas šakas. Ant to 
medžio prikaltas kryželis, kuris, kaip žmonės kalbėjo, 
darė stebuklus.

Pakalnėje buvo nedidelis prūdas drumsto geltono 
vandens, nešvarus, nes per vasaros karščius jame mau- 
lėsi kiaulės. Po pamaldų žmonės brido į vandenį, plovė 
-avo skaudančias akis, žaizdas ir sėmė į bonkutes to 
“cudauno” vandens nusivežu namo, nes tai buvo stebuk- 
inga gyduolė nuo visokių ligų.

Sunku tikėti, kad tas vanduo būtų ką nors pagydęs. 
Mano tėvas, grįžtant namo, sakė, jog didžiausias stebuk
las yra, kad žmonės nesusirgdavo nuo to vandens. Ta
čiau toji šventvietė, užsilikusi dar nuo Perkūno laikų, 
galėtų sutraukt daug žmonių, jei ji būtų gražiai sutvar
kyta ir švariai užlaikoma. Bet tais laikais nebuvo, kas 
:uo rūpintųsi- ir užsiimtų. ,

__ _ „__ _ _ ____.......................... ... .......... tada, kailnemiega iš principo, kad “““uies, suras*. vietą, kutį Pirmiausia veršio kepenis
tita, arba prikemša pilvą'jauti, kad alkio nebėra, betlneatrodytų seni. Tuo tarpu F.3!0®^1. atrerpū nuplauti ir pamirkyti piene.

pamiegoti po pietų nors ištiesti kojas. At-jg pieno išėmus vėl nuplau-
pusvalandį yra labai svei-.sis?dę$ toki°j viet°J užmerk ti, nuimti plėvę, supiaustyti, 
ka, ir kiekvienas, kurs tik ak!s’ atlfcisk raumenis. ir .pabarstyti druska ir pipi- 
turi galimybės, turėtu ne-nieaą negalvok. Nois rais, išvolioti miltuose ir 
vengti Doniet Damiecoti ^a^ k nebus tas pats, ka> ia- kepti karštame svieste. Kai . P g ; mus miegas lovoje, bet toks iškeps, kepenis iš skaurados

Tyrinėjant u n iv eisite- poilsis taip pat atgaivins išimti, į sviestą sudėti smul- 
tuose studentų pajėgumą kūną ir suteiks jėgų darbui, kiai supiaustvtą svogūną ir 
mokytis ii diibti, pasiiodė, Pasilsės raumenys ir nervai, šaukštą miltu. Kai pakeps 
kad tie studentai, kurie po o tas yra labai svarou. riki rausvumo, įpilti vieną

benu^*atJ Šeimininkės, kurios fa- puoduką buljono arba van-
pamokas n audžiau,. .. nedirba turėtu'dens, užvirinti ir paskui

«oka užskaitas kain tie kii-'DrlKuoe neuiroa, įmetą . .... ... -
»ta>P sutvarkyti savo darbus ld«‘> du saukstus gnetines.

taip pat pastebėta, kad po" R.a<1 P® pietų gale- . ,K .. . , f ,
pietų darbininku produk- Ž,nor?a/ mle«as
tingumas žymiai* nukrenta.!™'®“"1"*1?8"-/e‘
Patys darbininkai žino, kad ?ama kad. ne8u»la""
sunkiausias laikas yra zytLum. Iov“8. ««><=«*h arha 
“prieš darbo pabaigą”, tai.suknele\1‘?! Pakl1^. nes"
yra tarp 3 ir 5 valandų. Pau8.‘ Palt*J"s- R®‘kia »- 

rasti toki kampą, kur gale- 
Žmogaus organizmas, be-'tum laisvai ir be baimės iš-

nenaudingos medžiagos irįdar galėtum valgyti. Kai 
tūnrirori pilvą apgauti. Kaitas momentas ateina, laikas 
žmogus jaučiasi prisikim- nuo stalo pakilti, nes ką po 
šęs, jis nenori valgyti, bet to suvalgysi, eis į nereika- 
pilvą sunku apgauti. Nors lingus riebalus.

DIENHIENPHU ANGELAS” AMERIKOJE

Prancūzu armijos slaugė, p-lė Genovaitė de Gallard-Ter- 
rauhe. kuri pagarsėjo tuo, kad buvo vienintelė moteriškė 
Dienhienphu apgultoj ir pagaliau paimtoj tvirtovėj Indo
kinijoj. Ji atvyko Amerikos kongreso kviečiama ir jos as
menyje amerikiečiai pagerbia karo slauges, kurios su pa
sišventimu slaugo karo aukas. Slaugė de Gallard-Terrauhe 

lankysis įvairiuose Amerikos miestuose

pietų
lieka

įr duoti stalan su bulvių 
koše, rūgščiais agurkais, sa
lotom.

Šviežių Kopūstų Sriuba

Laikas greitai bėgo, bet ne vaikams. Girdėjau, mo- 
ina sakydavo, kad vasara greit prabėga, bet man vasara 
atrodė gana ilga, gi žiema be galo prailgdavo, ypač kai 
šalčiai ir sniegas neduodavo progos išbėgt laukan.

Bet žiemos ilgi vakarai buvo pasakų laikas. Nežinia, 
a>- kas galėjo daugiau mėgti pasakas negu aš. Galėjau 
su didžiausiu dėmesiu klausyti jų ištisas valandas, o pas
kui žodis į žodį pakartoti.

Tų pasakų šaltinis buvo tarnaitės. Mano tėvai, kaip 
ir kitos šeimos miestely, laikydavo tarnaites ne vien dėl 
“ponystės,” bet darbams. Paprastai turėdavo prie namų 
daržus, laikė šiek tiek gyvulių, vištų, ančių, tai darbo 
uZekdavo. Nuo tarnaičių išmokom ir lietuviškai kalbėti, 
nes nemokėdamos lenkiškai, kalbėdavo su mumis lietu
viškai. Tėvai paprastai kalbėdavo lenkiškai.

Bet svarbiausia buvo pasakos. Stebėjausi, kaip ma
no motina, samdant merginą, klausinėjo, ar ji moka dar
bų ir kur pirma tarnavo. Man tie klausimai atrodė ne
reikalingi. Jeigu ji moka pasakot pasakas, tai tinka ir 
gana.

(Bus daugiau)

dirbdamas per dieną, nu- skiesti, nebijodama, 
vargsta. Po pietų, kada da- ką nors sujauksi.
lis kraujo eina į virškini 
mo aparatą, visas kūnas at
rodo suglebęs ir žmogų api-

kad

Pusvalandis miego žmo-

Daugeliui žmonių rūgščių 
kopūstų sriuba yra persun
ki virškinimui. Vasarai at
ėjus, labai sveika yra val
gyti šviežių kopūstų sriubą.

Išvirti buljoną iš dviejų
gaus organzmiui labai daug svarų jautienos su visokiais
reiškia. Miegant pailsi ne

ma nuovargis. Dal bas tokiu:tik raumenys ir nervai, bet 
metu atrodo sunkus ir yra|visi <»rganai, kurie dirba
neproduktingas. Žmogaus;neprikiausomai nuo žmo- 
pastabumas, dėmesys ir fi-!gaus valios, kaip antai šir- 
zinės jėgos sumažėja. |dįs> plaučiai ir virškinamie- 

Trumpas miegas, kad ir Ji organai. Miegant tie or
io minučių, organizmą at- ganai dilba pamažu, kadan- 
gaivina ir po trumpo poil- gi žmogus nejuda, tai dau 
šio žmogus jaučiasi kaip giau kraujo gali nueiti j 
“naujai gimęs”.

Gaila, kad nedaug tėra

kaip'giau kraujo gali nueiti
virškinimo o r g a nūs, ir morką, 
maistas yra virškinamas 

_ Širdis
po pietų truputį pamiegoti.ipamažu pumpuoja kraują,

nedaug
žmonių, kurie turi sąlygas lengviau ir geriau. Š 

Ino nietu trunuti pamiegoti.i pamažu pumpuoja kr<

prieskoniais: salierais, lau
ro lapeliais, svogūnais, mor
kom ir pan. Šviežią kopūs
to galvą supiausyti ir, su
dėjus į buljoną, virinti, kol 
kopūstai pasidarys minkšti. 
Išvirus užbaltinti grietine. 
Kas mėgsta, gali įdėti tris 
šaukštus tomeičių košės 
(catsup) ir vieną tarkuotą

Remkit biznierius, kūne 
skelbiasi “Keleivyje.”

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI JDOMI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 

| vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Be to, knygoje yra “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro«iway So. Boston 27, Mass.
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Mašina Seka Nusikaltėlius
Šiais laikais vagys, plėši- kėjo Įrodyti, kad tikrai ku

kai ir kiti nusikaltėliai yra'ris nors jų minėtų automo- 
daug gudresni negu anks-bili pavogė, bet tas jau ne- 
čiau. Jie savo darbą dirb- buvo taip sunku: iš fotogra- 
dami naudojasi šių dienų fijų rinkinio buvo paimtos 
technikos laimėjimais. Aiš- jų nuortaukos, parodytos 
ku, kad ir tie, kurie su tais liudininkams ir vagis tuoj 
nusikaltėliais kovoja, turi buvo atpažintas.
taip rat naudotis naujausia Antras atsitikimas. Per- 
technika. O ji yra tikrai nai Los Angeles i nuošaliai 
sugalvojusi daug visokių'gyvenančios mote»skės na- 
mašinų ir kitų priemonių j mus Įsiveržė nevy donas ir 
ir čia minimam reikalui. ią išžagino. Nukentėjusiojiją išžagino. Nukentėjusioji 

teatsiminė, kad to vyriškio 
dešiniojoj smakro pusėj bu
vo ištatuiruota (išbadyta) 

mašiną, kuri padeda nusta- peteliškė.
tyti nusikaltėlio asmenį. j Tuoj iš mechaninio seklio

ŠĮ kartą pakalbėsime apie 
va d i n a m ą j Į “mechanini 
Sherlock Holmes,” tai yra

NARAS pasiekė naujo rekordo

Ed Fisher (kairėj) pasiekė naujo rekordo panėręs. Jis iš
buvo 30 pėdu gilumoje 24 valandas. Paveiksle matyti. kaip 
kitas naras jam duoda tanką su oru kvėpavimui. Fisher 
savo rekordą pasiekė prie Floridos pakraščio, Ke> Largo

|das apdraudžia žmones li-jkio akylumo neturi, toks gali sustoti vietoje, negali 
;gos atsitikime: viena orga-inelaimei ištikus palieka už merdėti, bet turi žengti pir- 
nizaeija apmoka ligoninės’durų ir turi iš ubagotos me-'myn ir pirmyn.
išlaidas, o kita apmoka gy-Jdicinos prašyti sveikatos,j Jei ūkio gyvenimas, 
dytojo išlaidas. Milionai arba gali verstis kaip nori. įžiūrint kilančio gvven

_ . ne_
Įžiūrint kilančio gyventojų 
skaičiaus, pradėtų šlubuoti 
ar net nusiristų į depresiją, 
tas gal paveiktų ir gyvento
jų skaičiaus augimą. Di
džiosios depresijos metais 

Argi Amerika ką nors'gimimų skaičius Amerikoje 
vejasi?—paklaus ne vienas buvo žymiai sumažėjęs, nes 
skaitytojas. Juk rodosi vi- žmonės nebuvo tikri dėl sa- 
sas pasaulis dabar vejasi vo rytojaus ir vengė šeimų 
Ameriką ir vis negali jos prieauglio. Jei depresijos 

Tokių draudimo organi- pavyti! Ypač bolševikiška nebus, tai gyventojų prie- 
Kugija jau nuo 1929 metų auglis ir toliau bus didelis, 
pasimojo “pavyti ir pra- o kartu su tuo atsiras vis 
lenkti Ameriką”, bet kol Į daugiau skatintojų, kad

oytojo
žmonių turi tokią apdraudą. 
Bet tų organizacijų draudi
mas yra toli gražu neužten-Į 
karnas. Todėl šalia tokių 
dalinu draudimo organiza
cijų čia jau kuriasi laisvos 
ligonių kasos, kurios drau
džia žmones nuo visų ligų 
ir veikia, kaip veikia ligo
niu kasos kitose šalyse.

zacijų turi Įvairios unijos, 
o kai kuriose vietose veikia 
savarankės draudimo nuo

kaip
J. S. Pranaitis.

Amerika Vejasi

Kai nusikaltėlis patenka 
Į policijos rankas, tai ne tik 
jis fotografuojamas, daro
mos jo pirštų nuospaudos, 
bet ir surašoma nustatytos 
formos kortelėj viskas, kas 
svarbiausia jo asmeniui api
būdinti. Galite Įsivaizduo
ti, kiek tokių kortelių pri
sirenka policijos archyvuo-. . jau kelis kartus bausto. Nu-

Atsiminkit, kad, sa- kentėjusioji pažino ji ir jis 
kyšime, Los Angeles miesto buvQ nubaustas.
policija per metus užpildo, m .. . ...,. T.™ * i • i 4. v Trecias atsitikimas. Jisper 70,000 tokiu korteliu. Ir ‘ iyra susijęs su ręuvių pra-

Aišku, kyla klausimas,'dedančios aktorės Anės 
kaip tokiais kortelių kai- Sosjevos užmušimu. Anė 
nais pasinaudoti? Kiek lankė vakarinius dramos 
laiko sugaišti reikėtų, jei kursus. Vieną vakarą, jai 
norimą kortelę reikėtų ran- einant tuščia gatve, prie jos 
komis ieškoti. Gali būti,'prišoko vyras, suduodamas 
kad tada tas rinkinys visai per galvą pagaliu apglušino
netektų reikšmės. Techni
ka ir čia atėjo pagalbon, ir 
kai kurių didžiųjų Amen-'landų. Policija apklausinė 
kos miestų policija

se!

pareikalauta atsakymo. Jis
beregint iš tūkstančiu tūks- . , _ , , .
tančių korteliu išmetė kelis & ir va ' vaį^Į°- Paga-galų gale ir nusik~.vv...~. . . kaip kitur Vie-
šimtus, kuriose buvo pažy- >la“ J'e. Įstebėjo žmogų, kiekvienas savaip _ operuo-k į
mėta “veidas tatuiruotas.” kuris me£ino įsilaužti i na- ja.” Todėl asmeninėse kor-,,. . , - 4
Peržiūrėjus tas korteles, su
rasta tik viena, kurioj pa
žymėta : “peteliškė dešinio
joj smakro pusėj.”

Šita kortelė buvo plėšiko,

ligos organizacijos, kuriosikas dar toli gražu nepavijo, ūkiška veikla plėstųsi ir to-
dirba taip pat, kaip kituose] ’o vj į kaj įurialžl^lg- liau
kraštuose dirba ligonių ka-!.............................. - *
sos,” tik su tuo skirtumu,

įsikaltėliaikad ios.čia .laisvos, o ne

Batų pėdsakai viste- teiėse ko plačiau sužymima'^0“1! ,vcik!a
kai atitiko Sosjevos užimt- ir veikimo būdai. Tas vė-|?0,ke' Ji vadinasi Hea th 
sėjo pėdsakus. Jis buvo liau padeda išaiškinti nu-•?au,^lcel . an .° . 't-n'
suimtas, pradžioje dar gy-'sikaltėlio asmenį. lNew York lr tun al,le 4’0’’

ma.

. IOOO nariu.nesi, bet vėliau prisipažino. I Aišku, žino visą šitą ir VT ,. ,
Vadinasi, nusikaltėlį ma-nusikaltėliai. Jie stengiasi , ' e?.. 01. 0 as.

šina išaiškino ne pagal jo nusikaltimo pėdsakus viso-. ,au.zla 'ls.u® zmonessi 
išviršinius požymius, bet kiais budais nuslėpti, bet> ju se.mų nariais uz nedidel) 
pagal jo veikimo bUdąJkaip sako, iš savo kailio.menes,nA a'lyK>n?mą. Ja «*- 
Mat, patirta, kad žmonės'sunku yra išsinerti ir todėl f nlza<?Ja Vlfcna “ T

sniais ir Amerikai tenka, žinoma, Amerikai per 
vytis kitus kraštus. Pavyz- daug dar metų nėra jokio 
džiui, paimkime gyventojų; pavojaus, kad čia gyventojų 
skaičių. Amerika vis dar.bus perdaug ir gyvenimas 
yra, palyginus labai retai’pradės blogėti, ar bent gy- 
apgyventas kraštas. Ji nė išpenimo lygio pažanga su- 
tolo negali susilyginti su E u- stos. Europoje viena iš re- 
ropa, jau nekalbant apie'čiau apgyventų šalių yra 
tokius kraštus, kaip KinijaiPraucūzija. Pagal žinovų

A lzo L TA — • • • 1 —ar Japonija. Bet Amerika nuomonę, Prancūzijoj galė- 
“,a deda pastangas pavyti, jei'tų lengvai sutilpti apie 60 
su jau ne Aziją, tai bent Eu- milionų žmonių (dabar gy- 

fropą. Įvena 42 milionai). Na, o jei
Dabar Amerikoje yra gy- Amerika būtų taip tirštai

ventojų virš 160 milionų ir,

KieKvienas savaip airoa tą monemis policija vis ciioes- . .
ar kių darbų, turi savus ge- nę dalį nusikaltimu išaiški- Puse m‘honus "ar,ų' T.0*11“

... . . ' - lulOVAC llfimvtlll Izucne
rus ir blogus Įpročius, kad na. Ž-is.

ją ir tada žvėriškai išža
gino. Ji mirė po kelių va-

jau jo visus mirusiosios pazista-i 
prieš kelias dešimtis metų į mus vyrus. Visi jie Įrodė p e

Laisvos Ligoniu Kasos
Į Amerikos kongresas svar- draudimą ligoje tiek sustip- 

vyriausybės pasiūlytą rėjo, kad kongresas nedrįs-

laisvos ligonių kasos čia vis 
labiau auga ir daugina savo 
narių skaičių.

New Yorko ligonių kasa 
parūpina savo nariams li
goje gydytojus (nariai turi 
teisę pasirinkti iš visos ei
lės gydytojų, kurie turi pa-

jeigu gyventojų prieauglis 
toliau bus toks pat, 

tai apie 1975 
metus Amerika jau turės

apgyventa, kaip dabar yra 
Prancūzija, tai čia gyventų 
500 milionų žmonių ir gy
ventų visai nesusikimšę, 
kaip silkės bačkoje, bet taip

virš 220 milionų gyventojų, pąt erdviai, kaip dabar gy- 
Šiuo laiku Amerikos gy-’vena prancūzai. O iki 500 

ventojų skaičius didėja poĮmilionų čia dar labai toli.
tris milionus galvų kasmet.Vietos užteks visiems, 
ir iki 1975 metų jis turės 
persiristi per 220 milionų.

Žmonės, kurie žiūri Į 
ateitį, su gyventojų skai-

K. Esminas.

Spėjama, kad Amerikoj 1960

žmonių sveikatos “pageri- ta užgauti gerai organizuo- 
-inimą” ir jį atmetė. Už at-tų gydytojų interesų ir drau-Įsigijo sudėtingas mašinas.'nesą kalti.

kurios iš milionų kortelių Po mėnesio vėl toj pačioj', .. , , . , ,. . ,
beregint atskiria tas, kurios apylinkėj panašiai buvo įs- * • 1
yra reikalingos. ižaginta kita jauna aktorė.

Pirmiausia tokia mašina 
atsirado Los Angeles, o vė

vatyvūs kongresmonai irj Gydytojų opozicija pri- 
“ne\v deal” demokratai, verstinam draudimui vra

-. , ... •« i v - metais senesniu kaip 65 metųciaus daugėjimu nsa labai i

liau jas gavo ir kitų miestų 
policijos Įstaigos.

darę kontraktus su ligoniu 
kasa, ir parūpina ligoninę,!^ dator,'^^^
sanatonją ir vaistus. Vie:ii60 milionų gyventojų 
ninte.ė islaida, kūną nariai!Amerikos keliais bėginėja 
tun mokėti, yra šaukimas 40 mili automobi 
cvdvtmn i namus nn 10 va- v ... i - , • . i i-

Parduodama Vištų Farma
Vištų ūkis su pusantro akerio že

mės, K kambarių gyvenamu namu, 
dviejų karų garažu, dviejų aukštu 
vištininku, kuriame yra vietos 1.500 
dedančioms vištoms, ir dviejų aukš- 

(daugiau, o tai reiškia, kad J’ ■ST't.Š.
einantis biznis prie valstijos kelio. 
Kreiptis j .Mrs. Mangott, 463 Plym- 
outh St., Holbrook, Mass. (34>

Nusikaltėlio veikimo bUdas Kon5ervatoria. pasiū?paremta fcaimei ka(I į gydytojo į namus po W ya-')hjj „j kiek jų bus keiiuose
r,oi; .ianftOs ' aKaro. L zįlokĮ sau-i 1975 metais? Aišku, daug

turi mokėt1, cjaugiau, o tai reiškia, kad 
i viskas, esamiejį keliai bus taip per- 

siaip jau visas gydjmo i>- pildyti, kad jais važiuoti 
bus tikra kankynė. Todėl
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detektvvas suranda nusi kai 
tėlį? Štai keli iš Los Ange
les tikro gyvenimo paimti 
pavyzdžiai

laidas, dargi jei gydymas ir 
ilgai tęsiasi, padengia ligo- rriįia "naujų įįj-"'įr ^“ikia
nių kasa.

Tokių ligonių kasų Ame
rikoje jau yra virš pusantro

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22. Pascoag. Rbode IslaMl 

Adresas: State Sanatoriura. 
Wallum Lake. Rbode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton- 50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mjrlių.

!jų daug. Panašiai yra su j 
mokyklomis, su ligoninė-Į 
mis ir daugybe kitų dalykų.'

šimto n jų vis atsnanda ^uga gyventojų skaičius, 
daugiau. Kai kunos bgo- auga jr šeimų skaičius, o

, . , , ii - ouKcuvojv -u ui ic-i 111110.4X1 ^asos Pociai nuskambę-.gu tu0 auga pareikalavimas
kurie ką nors padare akto-draudimo kompanijoms ir lenffviau būtu žmone< bej° Z*™ ldejų ^^^‘'naujų namų, reikės daugiau
rems Ir to nebuvo gana. I,organizacijoms perdrausti. ti Jau senai vra

Tada masina turėjo pasa-Js tų pinigų jvainos organi- k d ; : š ni
turėdamas tokiu duomenų !|kvti, kas bendrai nusikalto zaciios ir kompanijos, ku- - L- , • - , •• ‘Bet surado ir Ubai greitai, toj apylinkėj, kurioj buvo n “'draudžia ^oni7’svete!“’irU'

“ S->?ta..ir W«lta[katą, butų galėjusios gauti

i-1 t ° ie-’‘V a>,ina. k mec“ jPa,amos nePaPia^" našiai čia daroma su pri-
kortelę plėšiko, kuns pap-jtiems nuostoliams padengti.;verstinu draudimu ligoje—
'as .vei U°-L Prezidentas D. D. Eisen-"g buvo apšauktas “socia-
u.’ uh.Y0 •*? irįJlouer 'ėliau aiškino, kad jjzmu,” na, o prieš socializ-

minetieji nusikaltimai, tarp j kongresmenai, kūne atmetė ,ma kag į n^nori kovoti,
8 ir 9 vai. vakaro toj pa-;jo pasiūlymą, nepažįsta gy-'
čioj miesto daly. Be to’yenimo faktį ir te tokio jų „ , ■ tfl]as ž ........-—.ne ,eln
kortelėj buvo pažymėta, balsavimo turės nuostolių ir Matosi draudimo ligoje draudimo principas, pntai-jr kelia 
kad nusikaltėlis “operuoja”.tiktai Amerikos žmonės, o* - J • *

būdu iš krūvos kortelių bu-'su reguliariomis pertrauko- ne kas kitas. Tiesa, draudimas senat-
vo surasti automobilių va-mis. Į Amerikos “gyvenimo fak-vėje (senatvės pensijos),
gys, kurie turėjo minėtus* Detektyvai per kelias sa-;tai” sveikatos rūpinimo sri-bedarbių pašalpos, draudi- 
požymius. Žinoma, dar rei- vaites sekė tą apylinkę tarp’tyje yra gana liūdni. Gy- mas nuo nelaimingų atsiti

kimų čia jau nebevadinama

pavogė
Liudininkas parodė, kad 
vagis nešiojo akinius, turėjo 
sugedusius dantis, veidas 
buvo strazdanuotas. Ir su
rask tu žmogau tą vagi te-

O kaip?
Tuoj nustatė minėtąją

mašiną tokiu būdu, kad ji 
atskirtų korteles, kuriose 
buvo pažymėta “nešioja 
akinius,” “turi sugedusius 
dantis,” “veidas strazda
nuotas.” Per kelias minu
tes buvo išmestos 3 kortelės 
su tais požymiais. Tokiu

apylinkės, 
atrinko

Vėliau mašina' Toki var-
, . , siūlė skirti priverstinam draudimui
korteles asmenų, 2o,(HK,,000 dolenų sveikatos jo priešinmkai,

mu. kaip, pavyzdžiui, Kai--vajrprekjy? maisto ir t.t. 
,.^oun.daV°p Health Plan, jau vjen ^ėl gyventojų

Kalifornijoj, n kt. 'nemažo metinio prieauglio
Visų tokių ligonių kasųįAmerikog ūkig H gto. 

principas yra tas pats. Zmo-jvėti vietoje Juk kagmet 3 
nes moka tam tikrą mazą!miHonai nauj gyvybių at. 
mėnesini mokesti savo svei-tgiranda kuriag reikia penė_
katos apsaugai. Kadangi^, dengti, mokyti, duoti pa- 
visada serga tik maža narių'gtogę 11 Be to> j.
dalis, tai is visų sumokėtų mag negtovi vietoje atgiran. 
pinigų sergančioji dalis yra;'da

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

ųsta gy-!juk Ruriioi vra “socializ-^*'t“**'-*vJ* •’,“įda vis naujų išradimų, ku-karščiavimų, išgąsčio,tokio ju't“-, Ta. yra normalus Uina

apsaugos

*dymasis pas gydytoją arba 
(ligoninėj čia pasidarė tiek

U ES ATUEKAK ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

kytas sveikatos 
reikalams.

Dygimas Įvairiausių lais
vų ligonių kasų ir “sveika
tos planų” rodo, kad su 
sveikatos reikalais krašte 
nėra taip gera, kaip gydy
tojų organizacijos bando 
žmonėms Įkalbėti. Tą patį 
dalyką rodo ir kitas reiš.ki-

įeina Į musų gyvenimą lavimų. Gerdamas tą mišinį rauni 
nnm'ns narpiVa 'n,aist4 nervams. Sios gyduolės kai-vis naujus pareina-)nuoja svaras. už >2.00 pri 

lavimus. Ir dėl gyvenimo,Siunčiame 5 uncijas. I Kanadą $2 25 
lygio kilimo ir dėl gyven-Į ALEXANDER’S CO. 
tojų daugėjimo niekas ne-

“socializmu.” Mat, tie da- 
jbrangus, kad paprastas dykai yra jau Įsigyvenę ir
žmogus dažnai gydymosi j jei juos pravardžiuosi “so-
naštos negali pakelti, arbaicializmu,” tai tik gali pa
turi bristi Į skolas, jei nori i traukti žmones prie tokio nys. Amerikoje apie 26,- 
savo ar savo šeimos sveika- socializmo. 000 000 žmnnin vra o-vdn-
tą palaikyti. Kituose kraš
tuose, kur žmonės susidūrė 
su tokiais pat sunkumais

Nežiūrint gydytojų opozi
cijos ir valdžios miegojimo, 
žmonės patys bando čia su-

sveikatai palaikyti, buvo su-rasti būdus apsaugoti savo
galvota priverstinas žmonių 
draudimas nuo ligos, kaip 
čia Amerikoje yra privers
tinas žmonių draudimas se
natvėje. Bet Amerikoje 
priverstinas draudimas ligo
je nebuvo priimtas. Roose-

sveikatą prieinama kaina. 
Tuo tikslu Amerikoje vei
kia daug visokių draudimo 
organizacijų, o kai kurios 
draudimo kompanijos drau
džia žmones nuo ligų. Maž
daug 85 milionai žmonių

velto laikais, kada kitos sodria yra vienaip ar kitaip ap
dalinės reformos buvo pra-lsidraudę nuo ligos, bet tas
vestos, tas reikalas buvo 
atidėtas ateičiai, o vėliau 
opozicija prieš priverstiną

draudimas visiškai neužten
kamas. Pavyzdžiui, Mėly
nas Kryžius ir Mėlynas šy-

000,000 žmonių yra gydo 
m i iš mokesčių mokėtoju ki
šenės, tai yra Įvairių karij 
veteranai. Jei prie to pri
dėti miestų ligonines, ku
rios beturčius gydo nemo
kamai. tai daug didesnis 
skaičius žmonių čia gydosi 
ne su “socializuotos medici 
nos” pagalba, bet su valdiš
ka. arba su ubagota medi
cina.

Visas trūkumas su ligo
nių kasomis yra tas, kad jos 
apdraudžia tik tuos žmones, 
kurie susipranta iš anksto 
Į jas Įsirašyti. Jei kas to-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
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 
frateraalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

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

<
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NORVVOODE MIRĖ 
JUOZAS TRUSKAUSKAS

Lietuvių Enciklopedijos

Pralaimėjo Lėktuvnešį— 
Statys Naikintojus

SKAUTAI-SKAUTĖS LDD 21 KUOPA JAU
STOVYKLAUS! PASIRUOŠĖ GEGUŽINEI

Veisia Vėžius

Norwoodo ligoninėj lie
pos 30 d. staiga mirė Juozas 
iruskauskas, gyvenęs Nor- 
woode 41 Walnut Avė.

Velionis buvo gimęs 1891 
m. gruodžio 15 d., Tauragės 
apskrityje ir dar jaunuolis 
būdamas atvyko i šią šąli. 
Jis buvo pirmojo pasaulinio 
karo veteranas.

Velionis Juozas per eilę

Trečias tomas jau baig
tas spausdinti, i ši tomą dar 
netilpo visa C raidė. To
mas baigiamas Ch raide. 
Veila pažymėti svarbesnius 
lituanistinius straipsnius: 
Biržai. Biržiškos (Mykolas, 
Vaclovas, Viktoras), Bis
tras Leonas. Bvtautas Ro-

Didžiulis lėktuvnešis, dėl 
kurio statymo varžėsi ir 
Quincy laivų statybos dirb
tuvės, atiduotas statyti New 
Yorko dirbtuvėms, bet 
Quincy tikisi gauti statyti 
2 laivus naikintojus, kurio 
kiekvieno kaina yra 20 mi
lionų.

Be to, Quincy dirbtuvės 
yra tikros gauti statyti bent 
5 tankierius, kurių kiekvie
nas kainuoja apie 7 milio
nus.

Quincy laivų dirbtuvėse 
darbai yra sumažėję ir daug

Rugpiūčio 28—rugsėjo 6 
d. jvyks lytimo pakraščio 
skautų ir skaučių stovykla 
netoli Flymoutn, Mass. Sto
vykloje dalyvaus apie 200 
skautų ir skaučių nuo 12 
metų iš New Yorko, Bosto
no, Hartfordo, Worcesterio, 
Waterburio ir kitų vietovių.

Stovyklavimo sąlygos yra 
labai geros: visas stovykli
nis inventorius (patalinės, 
lovos ir kitkas) bus gauna
mas vietoje, raip pat skau
tai prityrusio instruktoriaus 
priežiūroje turės progos

Praeitą sekmadieni LDD 
21 kuopos nariai buvo susi
rinkę pasitarti, kas dar lie
ka paruošti, kad rengiamo
ji rugpiūčio 15 d. gegužinė 
(žiūrėk šiame puslapy skel- 
oimą) visus patenkintų.

Iš komisijos narių prane
šimų paaiškėjo, kad visais 
pasirūpinta: ir mėgstančiais 
pavalgyti, ir išgerti, ir pa
šokti, ir šiaip ramiai laiką

Vandenyne pagal Mass. 
valstijos krantą užveista 
jūros vėžių (lobsterių). Jei 
jiems čia patiks nuolat gy
venti, tai vietos žvejai tu
rės naują pajamų

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandas popiet iš stotie? 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WH1L> 1430 
klc.

Biznio reikalais kreiptis į 
M. Plutą, 1422 Columbia Rdn 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba

į St. Butkų, 28 Thelma RcL,
Dorchester, tek A V 2-3531.

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

ir nuo 7 iki 8

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

praleisti. Jei koks mažmo-jvilas Lapenas, 
zis dar buvo pamirštas, kiti] Biznio reikalais kreiptis šiuo 
tą priminė. Komisija dar'adresu:
turi laiko ir tuos trūkumus 
pataisyti. 119

Taigi gegužinei pasiruoš

manas. Blazas H., Blažys 
Juozas, Blekaitis Jurgis, darbininkų atleista. Jei nau-! nauaotis laiveliais.

jų užsakymų nebūtų, tai
rugsėjo (September) mė
nesi numatoma atleisti dar 
1,200 darbininkų.

Blombergo lietuviai, Bori-
metų buvo aktingas lietuvių sevičius Vincas, Bortkevi- 
socialistų judėjimo dalyvis čienė Felicija, Boruta Ka- 
ir per eilę metų buvo LSS zys, Bostono lietuviai, Bo-
133 kuopos pirmininkas 

Drg. J. Truskauskas pa
liko dideliame liūdesyje sa
vo žmoną Anelę ir dvi duk
teris: Izabelę ir Birutę.

tanikos sodai Lietuvoje, 
Bradūnas Kazys, Brakas 
Adomas, Brastos spaustu
vė, Brazaitis Juozas. Braz
džionis Bernardas, Brazili
jos lituviai. Brazys Teodo-

Juozo Gaubo Sukaktis

Palaidotas Nonvoodo ka
pinėse rugpiūčio 2 d. , ras, Brazis Algirdas, Bražė-

šeimai reiškiame m ū s ų ras Vilius, Brėslauja. Bridge 
širdingiausią užuojautą.

Adv. A. O. Šalna 
Svarbioj Komisijoj

porto lietuviai, Brisbane 
lietuviai, Brizgys Vincas, 
Brocktono lietuviai, Broo- 
klvno lietuviai, Bruožis An- 
sas ir Vilius, Bružikas Jo-

Bostono advokatų sąjun- nas, Bučys Pranciškus, Bū
ga išrinko adv. A. O. Shail- das (S. Daukanto), Būda- 
ną, Lietuvos garbės konsulą, as Stasys, Budavonė, Bū- 
i komisiją, kuri prižiūri ad- ga Kazys, Bugailiškis Fe- 
vokatų elgseną dirbant sa- liksas, Buivydaitė Bronė, 
vo profesijos darbą. ; Buivydas Antanas, Bukan-

-------------------------- • tas Dominika?, Bukšnaitis
Išvyko Pranas Čepėnas ! Pijus, Bukota Antanas Ta-

--------  Į mošius, Bulota Andrius, Bu-
Lietuvių Enciklopedijos] lota Jonas, Burba Aleksan- 

redaktorius Pranas Čepė-i dras, Burbiškiu piliakalnis, 
nas, baigęs redaguoti trečią- Burtai, Burtininkai, Butau- 
ji tomą, išvyko Į Chicagą, tas, Butkevičius Bonoventū- 
kur gyvena jo šeima. Chi- ra, Butkų Juzė, Cambridge

So. Bostone pas savo po
dukrą V. Barmienę gyvena 
Juozas Gaubas, kuris šiemet 
sulaukė 75 metų amžiaus. 
Tai žinomas muzikas, kom
pozitorius, ypač daug nusi
pelnęs Lietuvoje bemoky
damas jaunimą muzikos ir 
dainų.

Ir žilos senatvės susilau
kęs, J. Gaubas nenori sė
dėti rankas sudėjęs: jis dar 
iki šio pavasario mokė Put- 
name, bet ten grįžti rudenį 
nebemano. Sako, pakaks ir 
čia Bostone privatinėmis 
muzikos pamokomis verstis.

Ne Bažnyčią, 
Pašventino

Bet Altorių

cagoj būdamas, Čepėnas
rimč R_aiiX vrvno ’-T- tnma

wi X X<£« Kotvii-taii
a a v v ’ * a vj *

tomą ruošia Dr. J. Girnius,] 
o penktąjį Dr. J.

Lizdenienė Ligoninėj

lietuviai, 
k-II

Chicaeos lietuviai

Puzinas. Liutkuvienė Siunčia 
------- Sveikinimus

Šeštadieninės mokyklos 
mokytoja Stasė Lizdenie
nė, gyvenanti 476 E. 7th St. 
So. Bostone, ilgai sirgo vi
durių liga ir galų gale bu
vo priversta atsigulti mie-Į 
sto ligoninėj.

Janeliūnienė Tebeserga

Moterų skyriaus bendra
darbė Anelė Liutkuvienė at
siuntė sveikinimų iš Bridge- 
uaterio, kur ji žada pralei
sti vasarą beuogaudama ir 
grybaudama.

Šeimininkėms naujiena

M.
ruošta

Alena Janeliūnienė mie
sto ligoninėj jau guli nuo 
liepos 12 d. Jai reikalinga 
daryti operaciją, bet jos iki 
šiol nedarė, nes ligonė ne
buvo pakankamai sustiprė
jusi. Tikimasi, kad šią sa- United Fruit bendrovė Gva- 
vaitę operaciją jau galės temaloj augina 6 milionus ba- 
darvti. nanu medžių.

Skautai ir skautės turės 
atskirus stovyklinius rajo
nus ir maistą gaminsis at
skirai. Yra numatyta įdo
mi lietuviška, skautiška 
programa. Stovyklos mo
kestis yra $15. Skautai ir 
skautės, kurie nori dalyvau
ti šioje stovykloje, nieko ne-1 Draugijos piknike, 
laukdami registruojasi pas’ 
ūkvedį C. Kiliulį, 10 Michi-; 
gan Avė., Dorchester, Mass.,' 
sumokėdami po $5.

ta ir laukiama ko daugiau 
svečių iš arti ir toli. Dabar 
kiekvienas raginkime savo 
bičiulius rugpiūčio 15 d. su
sitikti Bernice Claire Farm, 
148 Bay Foad, No. Easton, 
Mass., Lietuvių Darbininkų

PAUL LAPENAS 
Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

Žemė Drebėjo

Petras Miliauskas iš Wor- 
cesterio šiomis dienomis 

; lankėsi “Keleivio” įstaigo- 
goje ir sake, kad laikrašty
je neteisingai buvo parašy
ta, jog Š. Petro bažnyčia 
buvusi pašventinta 1904 
metais, Ji, sako Miliauskas, 
buvo pašventinta tik 1908 
metais, o 1904 metais bu-S 
vo pašventintas altorius,

Pereitą ketvirtadienį 3:o 
vai. po pietų buvo jaučia
mas silpnas žemės drebėji
mas Naujosios Anglijos pa
kraščiu, nuo pietinės Maine 
per N. Hampshire iki New- 
buryport, Mass. Kai kurio
se vietose tebuvo girdimas 
dundėjimas, o kitur ir na
mai sujudėjo, lėkštės spin
tose sutarškėjo, atrodė, lyg 
netoli būtų įvykęs koks nors 
sprogimas.

Harvardo ir Bostono uni
versitetų s e i smografijos 
(žemės drebėjimui sekti) 
stotis šitą drebėjimą atžy
mėjo. Drebėjimas tęsėsi tik 
kelias sekundes.

Dvesia Antys

MŪSŲ PADĖKA

Vakar įvyko Lietuvių Ra 
rio Programų, vadovaujamų’ 
Stepono ir Valentinos Min- 

- kų, 20 metų sukaktuvių ju- 
1 bilėjinis piknikas, kuriame! 

dalyvavo labai daug žmo-1 
nių..

Atsilankiusieji su įdomu-

Bostono miesto parko
prie kurio kun. J. Žilinskas j prūdo antys staiga pradėjo 
ir laikė mišias. i dvėsti. Jau nugaišo 30 an-

Michelsonienės pa- 
“Nauja Valgių Kny-

Bažnyčios pašventinime 
dalyvavęs ir Miliauskas, at
vykęs iš Worcesterio kar
tu su kitais Šv. Jurgio ir Šv. 
Kazimiero draugijų nariais. 
Viso jų buvę keli šimtai. 
Bažnyčios maršalkos prie

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

Išnuomuojamas Butas 
Kambarys

So. Bostone. City Point, 
rnu Žiūrėjo į puikią metinę nebrangiai išnuomuojamas bu- 
I. J. Fox madų parodą, ku- tas: kambarys ir virtuvė, su 
lią taip gabiai veda Bernai-: baldais ar te baldų, vienam ar 
das Koritis. dviem asmenim. Taip pat iš

nuomuojamas saulėtas kamba- 
Rinkimas metinės gra- rys su baldais, centraliniu šil- 

Žuolės visuomet domina1 dymu, vonia ir kieme vieta au- 
publiką, kaip jaunus, taip tomobiliui pasistatyti. Teirau- 

' tis 597 E. 7th St., antras aukš-

i dvėsti. Jau nugaišo 30 an
čių. Specialistai aiškina, dėl 
kokios priežasties tie sodo 
lankytojų taip mėgiami 
paukščiai gaišta.

Miesto sveikatos skyrius 
įsakė vandenį iš prūdą iš
leisti ir jį išvalyti. Taigi,

ga jau baigta spausdinti. South Station juos pasitikę! pirmą kartą per 78 metus
Knytta dabar vra rišykloje 
ir greitu laiku bus pasiųsta 
visiems užsisakiusiems. 
Knygos kaina $1. 25.

raiti ir palydėję iki pat ba
žnyčios. Taip organizuotai 
atvykusių buvę iš Lowell, 
Lawrence ir kitur.

Įdomiausia, kad už įėji
mą į bažnyčią tą dieną bu
vo nustatyta 3 ar 5 doleriai, 
jis sumos tikrai nebeatsi- ž

tas prūdas vasarą bus ištisą 
savaitę be vandens ir mė
gėjai jame pasivažinėti 
“gulbėm laiveliu“ gaus pa
laukti.

ir senus.
tas, So. 
8-2814.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti rpham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

Boston, Mass. Tel. SO
Laimėjimo dovanas gavo:

(1) No. 023286, A. Scables,
124 Dr. B., Manchester,
Conn.; (2) 008697, Steve'
Rathenburg, 417 Park St.
West, No. Reading, Mass,; 7
(3) 003372, Jonas Brunotas,'^ Bostone.
656 E. 5th St., So. Boston;
(4> 009308, Gr. Norris, 28
Wentworth St., Dorchester;i
(5) Carl Cerulio, 111 Essex'sinkos’ renda ^‘r mėnes> S18’
St., Sąuantum. lS<im,ai^e 3.iįy‘

1 |ward Place off \\oodward St.,
Įžangos dovanas laimėjo: So- Bostone į Mr. J. Waller. 

(1) Ser. AG 846; (2) Ser. <32>

Išnuomojamas Butas
Du kambariai ir virtuvė an

trame aukšte, su baldais 2 vy
ram arba šeimai be vaikų. Pra
šome kreiptis: 487 E. 7th St.

Butas Nuomai
kambariai, maudynė, baltos

AG 1025: (3) Ser. AG 47; 
(4, Ser. AG 1463; (6) Ser.

Parduodu Armonikas
Turiu pardavimui visokių 

AG 1195; (6) Ser. AG 841; muzikos instrumentų (armo- 
(7) Ser. AG 757. jr.ikų ir k.). Prašom kreiptis:

XT .. -• 1124 ‘O’ St., So. Boston, Mass.,Nuoširdžiausią padėka šio . ,..
pikniko rengėjai išreiškia
maloniems bendradarbiams, 
gražuolių kontesto teisė
jams ir visiems susirinku
siems dalyviams.

(32)

vlk J' ’ r’ ‘ d •» ‘ia.-t |
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Įsoooooeooooooooeoeeoooooe!

LARAI SMAGUS PIKNIKAS
Rengia LDD 21 Kuopa

Sekmadienį, Rugpiučio (August) lodą
Piknikas (gegužinė) Įvyks labai gražioj

MASS. SEIMO NARIO CONDON VASARVIETĖJ 
žinomoj Bernice Claire Farm vardu

148 Bay Road, North Easton, Mass. 
Prasidės tuoj po pietų

Gros Bostono Keturių Karalių Orkestras; bus kalbų 
ir meno programa; dzūkų ir žemaičių kontestas su 
“arklių batais”; grybų ir mėlynių uogų rinkimo kon
testas. Laimėjusieji kontestantai gaus dovanų. 
Gamta čia labai graži. Yra sūpynių, gerai įruošta 
svetainė ir kiti palankumai. Norintiems maudytis 
netoli ežeras.

Kaip Nuvažiuoti
Iš South Bostono, nuo Piliečių Draugijos namo, 1 valandą 

'popiet eis busai. Automobilistams reikia važiuoti 138 keliu 
ir tuojau už Stoughtono. privažiavus 123 kelią, suktis, pro 
Fernandcs Market. po dešinei; privažiavus trikelį. važiuoti 
tiesiog viduriniu keliu iki Bay Road; čia suktis po kairei ir 
pavažiavus apie dvi mylias po dešinei randasi Bernice Claire 
Farm. Iš Tauntono važiuoti tuo pat keliu link Stoughtono 
iki 123 kelio; čia pasukti po kairei. Prie kryžkelių bus iška
ba (dagger). rodanti i pikniko vietą.

■ .

mena. Kai atvykusieji tą su
žinoję, tai visi tuo pasipik
tinę ir į bažnyčią nėję. Į 
pamaldų galą pradėję lei
sti be pinigų. Bažnyčia bu
vusi tuščia. Vadinasi baž
nyčios galvų apsirikta—ne
pasipelnyta, kaip norėta. 
Tačiau svečiams iš kitur po 
pamaldų buvusios suruoš
tos tikrai geros vaišės. 
Alau? buvę galima gerti, 
kiek tik nori.

Waltham Laikrodininkai 
Džiaugiasi

Gvatemaloj 70% naudojamos 
jžemės priklauso 2% gyventojų.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

VIETA VASAROTI
Švarioje vietoje, žemes ūkyje prie 

ežero, priimami vasarotojai. Pramo
gos ir pasilinksminimai. 3% vai. 
nuo New York City. l’/į vai. nuo 
Rostono. Kaina 20 dol. savaitei. 
Vietos atostogoms ir savaitgaliams 
užsakomos išlanksto. Adresas:
J. Paknys, Box 126. Thompson, Conn. 

Telef. i’utnam 8-7736.
(32)

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

90900000000000000000000009

RADIO PROGRAMA

Nieko Neįeik Įmokėti! 
Išsimokėt Per 3 Metus! 
Pilnai Garantuotas! $250

Pilnai Įtaisytas

BAYV1EW HEATING C0. 
Tel. GE 6-1204y

Walthame yra viena iš 
didžiųjų laikrodžių dirb
tuvių. Prieš 12 metų joje 
dirbo 2,700 darbininkų, o 
šiuo metu dirba tik 600. Ku
rį laiką dirbtuvė buvo net 
visai užsidariusi.

Dabar. pakėlus įveža
miems iš užsienių laikro
džiams muitą, ir tą dirbtuvė 
tikisi turėsianti daugiau 
darbo ir galėsianti darbi
ninkų skaičių padidinti.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

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

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

šokiams groja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidgevvater 855. Plačiau klausy
kit WBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M.

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

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
S25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BR0NIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskaa 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mas*.

i




