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Ministeriai Tariasi Briuselyje 
Dėl ’Europos Armijos’

Šj Ketvirtadienį ir Penktadienį Prancūzijos, Italijos,
Vokietijos, Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo 

Ministeriai Tariasi; Svarsto Prancūzų Pasiūly
mų Pakeisti Sutartį dėl Europos Armijos

Kūrimo; Amerika Gal Pritars Pakei
timams

Šį ketvirtadienį ir penk
tadienį Briuselyje, Belgijos 
sostinėje, posėdžiauja “Eu
ropos gynimosi bendruome
nės”.užsienių reikalų minis
teriai. .Jie tariasi dėl kai

Neic Yorke Mirė 
Vito Marcantonio

New Yorke

t Vito

nuo širdies 
9 d. mirė 

Marcantinio, žinomaskurių pakeitimų sutartyje . ,.i.1 .
apie‘Europos armijos kūli-! bolsev.kuojanfs pohtikie-
ma .TpJ minimai 11US> Pel' 14 metli atstovavęsmą. Jei ministeriai susitars, 
tai šį mėnesį Prancūzijos 
parlamentas pradės svarsty
ti tą sutarti.

Prancūzijos vyriausybėj?/.*
pritarė pakeisti Europos ar-L. 1 , .. , .

•oi metų amžiaus besiruoš
damas statyti savo* kandida

rytinę Harlem dalį kongre
se (nuo 1934 iki 1950 metų 
su dviem metais pertrau-

Vito Marcantinio mirė

šen. McCarthy vėl tyrinėja

Senatoriai tyrinėja senatorių McCarthy, o jis savo keliu 
tyrinėja “subversyvius." Jo vedama senato pakomisija 
pereitą savaitę apklausinėjo keletą įtariamu asmenų iš 
Massachusetts valstijos.

Komunistai Žada 
“Laisvinti” Formozą

Kinijos komunistai dabar 
daug kalba apie Formozos 
“laisvinimą” iš kinų nacio
nalistų “vergijos.” Kinų 
.vyriausybė padarė net nu
tarimą, kad Formozos “lais
vinimas” dabar esąs pir
miausias Kinijos reikalas, 
“kad užtikrinus Kinijos su
verenumą ir teritoriaiinį in
tegralumą.”

Kinu nacionalistai For- *■
mozoje iš savo pusės dabar 
smarkiau ginkluojasi ir daž-
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Dar Trys Klausimai Lieka 
Kongresui Apsvarstyti

Kongresas Pagerino Socialinį Draudimą; Nebaigti Ginčai 
dėl Žemės Ūkio Produktų Kainų Palaikymo; Ato

minės Energijos Įstatymo Pakeitimas dar Ne
baigtas Tarti; Kongresas Nori Uždrausti 

Komunistų Partiją, Administracija su 
Tuo Nesutinka

Jur y A. Rastvorov I Pereitą savaitę kongresas
Guvens Amerikov™5'*^ užbaigti savo įgyvens e /(darbų, bet šią savaitę jis 

! “tikrai” baigs posėdžius;įau ginKiuojasi ir aaz- Sovietų “dipiomatas” ir*p it £ /
niau užpuldinėja komums- šnipų viršinįnkas Japonijoj,1- 4 ?ėmė socialinio draudimo pa

gerinimą ir tik belieka jį su
derinti su atstovų rūmais ir 
patvirtinti. Pagerintas so

mijos sutarti, bet trys mi
nisteriai, kurie nenorėjo 
sutarčiai pritarti, iš kabine
to pasitraukė. Pasitraukė 
buvusieji gen. de Gaule ša
lininkai, kurie yra priešingi 
Europos armijos kūrimui.

turą į kongresą nuo “Gerų 
Kaimynų” partijos.

Būdamas kongrese Mar
cantonio ištikimai sekė vi
sus Sovietų Rusijos ir kom
partijos politinius zigzagus 
ir visada balsuodavo pagal

tų lai\us ii Kinijos pakraš-«jury Rastorov, atvyko 
čius. Amerikos karo laivy-,į Ameriką ir čia apsigyvens 
nas vis dar turi įsakymą j nuojat Rastvorov pabėgo
ginti Formozą nuo kinų ko-|nuo boUevikų šių metų!:ia,inis draudi^as itraukia
munistu pasikėsinimų. nradžinip ir masė amprikip lC1.a3inh <Įiąuaimas lirauKia piaazioje n piase ameiikie-vhi 6 mjĮionų naujų žrrto- 

čių prieglaudos. Jis eilę me- pįu j senatvės apdraudą ir 
tų buvo i-usų šnipų virsinin-ipaįejia senatvės pensijas 
ka» Japonijoj n Tolimuose.vjsįems apdraustiems. Maž- 
K v tuose. daug šeši milionai senų pen-

, Pereimesdamas pas ame- sjninku gaus didesnes pen- 
Studebaker kompanijos rikiecius Rastvorov atiden- • ag

darbininkai pereitą savai-'gė visą rusų šnipų tinklą]
tę iš antro karto balsavo (Tolimuose Rytuose ir už Į Daug ginčų kongrese su- 

Kovą Prieš Religiją Rekordinio Dydžio Uždarbių mažinimo klausi-'gerą pasitarnavimą gauna kėlė žemės ūkio produktų 
mą ir sutiko, kad uždarbiai teisę pasilikti Amerikoje.!kainų palaikymas. Kon-

Studebaker
Dirbs ir Toliau

Vėl Traukia į Kinijos Potvyniai

Sovietų Rusijoj vėl stip- Potvyniai Kinijoj šiais j*ems būtų sumažinti nuo'Spaudos atstovams Rastvo-
nLalia , nmlrFtn’ir visada balsuodavo pagal rfnama propaganda prieš metais pasiekė rekordinio 10 lkl 15 nuošimčių. Pirmą rov sakė, kad jis . nori gy 

nartine linija, bet jis visa-’relini ia. Bolševiku laikraš-'dydžio ir padarė Kinijos kaitą darbininkai toki kom-;venti, kaip padorus žmo- 
u»rt| uei nuropos armijos OT-nHav^i osns konumis-Gtof'X,mzi5i,e; “raH.’vaUtioėlams'mil^imiVn nnn. panijos siūlymą buvo atme-'gus.” Rastvorov buvo Be-kunmo svarstyti parlamen-,
te, bet pirma prancūzai no
ri, kad sutartis būtų pakeis 
ta. Keturios valstybės—

da gindavosi esąs komunis-'čiai skundžiasi, 
tas. Jis sakydavo, kad giniai prietarai’ 
sveikas protas ir “geriau-j visą Rusiją ir

kad “reli- valstiečiams milžiniškų nuo- PanŪ°s siūlymą 
plinta po stolių. Apie 16,000,000 ak-/-§- 
net

'gus.
irijos šalininkas.

jauni rų žemės centralinėj Kini-Į Studebaker kompanija! 
sias” Amerikos interesų su-'žmonės ir komunistų parti-joj, kur auginama daugiau- moka aukstesnius uždarbius DAUG KAS NORI 
pratimas verčia jį balsuoti jos nariai dažnai tais “prie-šiai ryžių, yra vandens ap- neku kitos automobilių] MUITŲ APSAUGOS 
pagal bolševikų partinę li-tarais” užsikrečią. ’semta. Apie 20 milionų dirbtuvės, todėl uždarbių1 --------Vokietija, Belgija, Olandija 

ir Liuksemburgas—sutartį 
jau patvirtino, tik Prancūzi
ja ir Italija dar nėra jos pa
tvirtinusios.

Amerikos vyriausybė jau 
senai ragina Europos vals
tybes sutartį patvirtinti, kad 
prieš gresiantį pavojų iš Ru
sijos būtų priešpastatyta 
stipri Europa, o Europa, gir-'viršininkas
di, negali būti stipri,_ kol jojin sušaukė spaudos atsto-, “neužgaunant tikinčiųjų *da reikia ruošti žemę ir sėti kompanija 
vokiečių aimijos joje neia. .vus rvtiniame Berlvne iri • ,, , . , ' • j v • r*•Jei Europos ministeriai DasiDXkoio kodė i”s> • bct. ka.'.P ryžius naujam derliui. Cen-
fia savaitę sutartu sutartį ni bX’vite ® j Paikoje su tuo jausmų tralines Kinijos proy.nc.jo-
apie Europos armijų pakeisi j^^rtojo S “i“

niją.

gresas jau sutiko, kad že
mės ūkio produktų kąinos 
būtų “lanksčios” ir būtų pa
laikomos nuo 82 iki 90 nuo
šimčių “pariteto.” Vyriau
sybė tuo žvilgsniu laimėjo. 
Bet šią savaitę kongresas 
dar turi išspręsti pieno pro
duktų kainų palaikymą. Vy
riausybė pieno produktų 
kainas numušė, o atstovų 
į-ūmai nutarė kainas pakel
ti. Vyriausybė nori, kad 

vy-

; žmonių Hupeh, Hunan ir sumažinimas reikš tik tą,i uviaesimt įvairių pramo
Bolserikų spauda 1 ag1^3 Kvvangsi provincijose pali-kad tos kompanijos darbi- nės šakų kreipėsi per savo akpnaJ, , . - ,-i • -- ____ •__ • - t- j , mstiprinti prieštikybinę akciją, į<o pastogės dėl upių iš-ninkai gaus maždaug tuos organizacijas į Federal Ta- 

ruošti paskaitas, parodas, gdjejjrno įr turėjo gelbėtis pačius uždarbius, kaip Gen- j-įff Commission su prašy-. ,
platinti bedievišką literatu-į aukštesnes vietas nuo van- eral Motors, Ford, Chrysler mu pakelti muitus ant įvai-! on£iesas nemainytų 
|rą ir kitaip kovoti prieš re-|deng įr kitų kompanijų darbinin-rfų prekių iš užsienių. Laik-ifiausy”es Prarytų patvar-

Užpereitą savaitę pabė- ligijos įtaką. ! Potvyniai šiemet ištiko kai. (rodžių dirbėjai pramynė ke-į
. ^karinės VokietijosĮ gavo ragįnimuose bolše- kraštą blogiausiame laike,* Studebaker kompanija Hą įr daugelis kitų pramo-j Kitas klausimas, kuris šią 

šnipinėjimo organizacijos vjkų spauda sako, kad kada pirmas ryžių derlius skelbia, kad po darbininkų nininkų nori panašios ap--saVaitę turi būti baigtas 
Arthui-jprieg religiją reikia kovoti dar nebuvo suimtas ir ka-sutikimo uždarbius mažinti saugos nuo užsienių konku-!spręsti, yra atominės ener

Dr. Arthur John 
Skandalas Didėja

Dr.
dirbs ir toliau, ’rencijos. Visi prašantieji’

ti, tai Amerika sutarties pa- vikų propagandos
ii6labainermriai^31 S> n°1S.?P*e ?kietijos ^surienijimą šaudymais kovoti prieš “re-įatsilieps į visos Kinijos ūkįj

šūkius įėjimais, trėmimais ir net( Dideli potvyniai žymiai

ir pasakojo, kad Dr. Ade-

Šveicarai Pasisakė Už

. i Ilginius prietarus,” bet da-!ypač Į Kinijos pajėgumą 
nauerio vynausybė vakan-j^j. paįyS prisipažįsta, kad;eksportuoti maistą 
nėj Vokietijoj priveisė na-j^y metai bolševikų smurto nius,

prietarų” vis dar neiš-l-------------------Amerikos Prekių Boikotą cių visose valdžios įstaigo
’I37 
" tų

į uzsie-

3,000 šveicarų laikrodi
ninkų rugpiūčio 15 d. turė
jo mitingą ir nutarė pa
skelbti vienos savaitės boi-

se ir ruošia Vokietiją nau-!najkjno 
jam karui.

Vokiečių vyriausybė iki 
paskutinės dienos tvirtino, 
kad bolševikai pagrobę Dr.

JJonn, bet jo pasirodymas

(VALSTYBĖS SKOLŲ 
! LUBOS PAKELTOS
i leistiŠiaurinė Korėja j Kongresas nutarė

Stipriai Ginkluojama federalinei vyriausybei uz-
kotą amerikoniškoms pre , , , . - iz
kėm^ “Nepirkit Amerikos sPauc*os atstovams nebelei- Pietines Korėjos vynau- 
prekių” savaitė vėliau bus džia abejoti, kad vokiečių sybės šaltiniai praneša, kad 
pakartota'. Šveicarų laikro- šniP« gaudytojas pats buvo komunistai labai sustiprino 
dininkai rengia visą'eilę mi- bolševikų šnipas [siaurinę Korėją. Ten pa-
tin^ų po visą kraštą. Vokiečių socialdemokra-:statyta 22 nauji aerodromai,

tai reikalauja sušaukti par- kuriuose laikoma apie oOO 
■ 1 — ■ Jamentą ir Dr. John pabė-! įvairių lėktuvų, šiaurinės

traukti papildomai 
nus dolerių skolų. Dabar
tinės skolų “lubos” yra 275 
bidonai dolerių. Skolų lu
bos pakeliamos “laikinai,” 
iki 1955 metų birželio 30 d.

Sovietai ir Uniformos
SOCIALDEMOKRATŲ ’gimo skandalą aptarti, j Korėjos armija didinama, o 
SUSIRINKIMAS RUGP. 20 Ypač jie siūlo aptarti Dr.S4,500 jaunų korėjiečių la’ĮunįfoV,m^ 

-------- John tvirtinimą, kad sutar-vinami karo aviacijos tamy-l tamg £-
Rugpiūčio 20 dieną LSS tyje apie “Europos armiją”

19 kuopa šaukia nepaprastą eSą slaptų nuostatų, kurie 
narių susirinkimą, atsto- nebuvo skelbiami viešai.
vams į LSS suvažiavimą iš-j---------------------------
rinkti. Susirinkimas įvyks, ,7. „ , . . ... ,
Atletu Klubo patalpose' .Y"? d ,eJlJ daC

’ hininky Vakarinėj Vokieti
joj via įteikę reikalavimus168 Marcy Avė., Brooklyne. 

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Prašome visus narius su 

sirinkime dalyvauti.
LSS 19 kuopos sek.«torius

J. Petniūna*

bai Mandžurijoj. Visa tai 
daroma prieš karo paliaubų 
sutarties nuostatus. Šiuo 
tarpu šiaurinėj Korėjoj esą 
1,220,000 kareivių, iš kurių 
700,000 yra kiniečiai, o kiti 
šiaurinės Korėjos vyrai. 

Apie šiaurinės Korėjos

gijos įstatymo pakeitimas. 
Dėl to įstatymo senate ėjo 
ilgi ginčai, kurie ir dabar 
dar nėra baigti.

Pereitą savaitę senatas
Y "“‘“Y''"'4 _ ... . (vienbalsiai priėmė įstatymą,Atstovai Posėdžiauja , , . f . , Jpagal kurį komunistų parti

ja būtų uždrausta, o pri
klausantieji tai partijai bū
tų griežtai baudžiami. Vy
riausybė yra priešinga tam 
įstatymui. Prieš tokį įsta-

. ’ tvmą pasisakė ir federalinės atstovaująs i

j muitų apsaugos 
i kad jų pramonėANGLŲ DARBIEČIŲ , , . . ,

VADAI KINIJOJ iSvarbl krast0 &ynimui

įrodinėja, 
yra labai

Anglijos Darbo Partijos 
aštuoni vadai, priešakyje su
C. Attlee ir A. Bevan, per PV.KTOTAW T11 ..
Maskvą nuvyko į komunisti- . STO. , Ilk—Čia su-
nę Kiniją. Kinai juos pasi- slrl.nl'0 antras Pasauho be
tiko labai vaišingai. Pasi-1"^ sąjungos kongresas, 
tarimuose kalbama apie kuname dalyvauja 1,600 at- 
prekvbos plėtimą tarp Ang-'stovl* 18 « kraštų. Kon- 
lijos ir Kinijos. Darh,ečiU!?resas „ skclbla . policijos (FBI) vadovybė, 
vadai turėsią progos matyli!luo.’.vY’/.’yvv P’otestonų “ nes jįs tik pasunkins ko- 

bilio- įvairias kinu komunistų suslsPietusių Lmunistų sąmokslo sekimą,
įstaigas ir net kalėjimus il6° ,valraus Pavadinimo,,:. .................... ........

168,000,000
ko'm'unistu ateoatikių 

•160 įvau 
krikščioniškas 
Katalikų bažnyčia kongrese 
nėra atstovaujama. Šuva

Sovietų Rusija panaikino 
'avo diploma- 

Uniformuoti diplo
matai buvo įvesti antrojo 
pasaulinio karo gale. Bet 
užtat Rusijoj įvestos unifor
mos gimnazistams, kaip tai 
buvo carų laikais. Maskvo
je, kur yra virš 200,000 vi- 
durnių mokyklų mokinių, šį 
rudenį valstybinės siuvyk-siaurines

ginklavimąsi žino ir Jung-’los pristatė tiktai 30,000 
tinęs Tautos ir visi kraštai, j uniformų mokiniams, todėl

dėl uždarbių pakėlimo, o 
250,000 darbininkų strei
kuoja. Ruhro srities me
talistai ir angliakasiai grasi-ibet nieko nedaroma, kad ją'nežiūrint įsakymo daugelis 
na išeiti į streiką. sulaikius nuo ginklavimosi..mokiaių bus be uniformų.

GVATEMALA TEIS
BUVUSĮ PREZIDENTĄ žiavime dalyvauja atstovai

-------- lir iš kraštų iš anapus gele-
Gvatemalos vyriausybė (ži n ės uždangos.

skelbia, kad neišleis iš kraš
to buvusio šalies prezidento 
Jacobo Arbenz Guzman, 
nes esą jis esąs įveltas į ko
kį tai koTnunistų kriminalą.

pavrtuinniiu.gią savajtę vyriausybė ir 
aznjcias. !kongre?as ieškos susitari

mo tuo klausimu.

LĖKTUVŲ PILOTŲ
STREIKAS TĘSIASI

VALDŽIA APMOKĖS 
McCARTHY ADVOKATĄ

Šeši senatoriai rugpiūčio

American Airlines kom
panijos 1,243 lėktuvų pilo
tai tęsia savo 'streiką, kuris 
prasidėjo liepos 31 d. Kom-

Gvatemalos buvęs prezi- 30 d. pradės tyrinėti sena- panija dabar nutarė atleisti
torių McCarthy dėl jam da-jvisus savo tarnautojus ir 
romų visokių užmetimų, darbininkus. 1,900 tarnau- 
Sen. McCarthy prašė, kad tojų atleidžiami tuojau pat, 
senatas sutiktų apmokėti jojo 13,821 tarnautojas bus at- 

tai buvusios valdžios parei- advokatą, kurį McCarthy leisti po poros savaičių. Pi- 
gūnų. Iš viso įvairiose pa-fnori pasisamdyti, kad padė-(lotai streikuoja ne dėl aukš- 
siuntinybėse Gvatemalosįtų jam gintis dėl daromų tesnio užmokesnio. Jie rei- 
mieste dar slapstosi apie priekaištų. Senatas sutiko kalauja, kad jiems nereik- 
8<)0 buvusios valdžios parei- apmokėti senatoriaus Mc-
gūnų ir komunistų vadų. įCarthy advokatą.

dentas dabar yra Meksikos 
pasiuntinybėje, Gvatemalos 
mieste. Toje pasiuntinybė
je rado prieglaudą keli šim-

tų lėkti be pertrūkio virš 8 
valandų.
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Gamyba Kyla--
Gyvenimas Blogėja

Paprastai jei kuriame krašte gamyba kyla. tai, rodos, 
ir gyvenimas turėtų eiti geryn. Jei daugiau pagamina
ma Įvairių prekių, tai ir gyventojams daugiau tų prekių 
turėtų tekti. Bet gyvenimas rodo, jog galima ir taip 
ūkininkauti, kad ir gamyba kiltų ir gyvenimas blogėtų.
Tokių nepaprastų pavyzdžių duoda bolševikiški kraštai, 
kur gamyba “kyla ir kyla.*' bet žmonių gyvenimas vis 
eina skurdyn ir skurdyn, arba bent stovi vietoje. Kaip 
tai gali būti?

Kad supratus tą reiškinį, prisiminkime Ameriką karo Į 
metu. Per karą čia visi dirbo išsijuosę, dirbo, kas tik 
galėjo dirbti, dirbo viršlaikius ir šventadienius, bet gyve
nimas dėl to visiškai negerėjo, nes didelė dauguma dirb
tuvių dirbo karo reikalui, o ne žmonių pareikalavimų 
tenkinimui. Iš to pavyzdžio galima suprasti, kad kartais 
gamyba gali būti labai išpūsta, o gyvenimo lygis gali eiti 
žemyn arba stovėti vietoje. Kiek panašiai yra bolševikų 
kraštuose.

Lenkų socialistų (PPS) žurnalas “Swiatlo” š. m.
Nr. 2 paduoda Įdomių daviniu apie dabartinės Lenkijos 
gamybą ir žmonių skurdą. Pagal oficialinius valdžios 
davinius, gamyba Lenkijoj labai pakilo, ypač pramonės 
gamyba, bet žmonių gyvenimas pasidarė neišpasakytai 
skurdus. Gamybos vertės apskaičiavimas Lenkijoj daro
mas 1938 metų kainomis ir pagal valdžios davinius Len
kija 1953 metais pagamino visokiu vertybių už 31 bilioną 
ir 700 milionų zlotų, tuo tarpu 1938 metais gamyba siekė 
tik 15 bilionų su puse zlotų. Reiškia, dabar Lenkijoj 
gaminama dvigubai daugiau visokių išdirbinių, negu 
1938 metų Lenkijoj. Kadangi dabar Lenkija turi tik 27 
milionus gyventojų, o 1938 metais ji turėjo 35 milionus. 
tai išeitų, kad ant kiekvienos galvos dabar pagaminama 
beveik 2 su puse kartų daugiau išdirbinių, negru 1938 
metais.

Gamyba pakilo. Bet darbininkų uždarbiai, imant 
realinius uždarbius, o ne zlotais, dabar siekia tik 41G 
prieškarinio uždarbio! Jei 1938 metais Lenkijos darbi
ninkas negalėjo pasigirti geru gyvenimu, tai dabar jo 
gyvenimas yra daugiau negu du kartu blogesnis, kaip
prieš karą! Lenkų darbininkas po Sovietu valdžia pa- “pREVENTYVINIS 
kliuvo iš prieškarinio skurdaus gyvenimo i bolševikišką 
ubagyste.---- c? - c - *

Kur gi eina pagamintos gerybės Lenkijoj? Atsaky
mas Į šitą klausimą yra tas. kad bolševikiški Lenkijos 
šeimininkai daug lėšų (gerybių) skiria ūkio plėtimui.
1938 metais Lenkijoj iš mažesnės gamybos 12 su puse 
nuošimčiu buvo skiriama ne vartojimui, bet ūkio plėti
mui, o 1953 metais virš 25 nuošimčių ėjo gamybos plėti
mui. Tai reiškia, kad ketvirtoji dalis visų tautos pajamų 
buvo skinama ne vartojimui, bet dirbtuvių statymui, ma
šinoms ir būsimai gamybai. Kai kuriais metais ūkio 
plėtimui Lenkijos valdovai skiria net apie trečdali visų 
tautos pajamų. Tuo būdu vartojimas tun būti mažas, 
nes darbo jėga ir Įvairios žaliavos ėjo ne žmonių reika
lavimų tenkinimui, bet pramonės ugdymui ir ypač tų 
pramonės šakų. kurios tarnauja karo reikalams.

Tokia yra viena pagrindinė skurdo priežastis. Be to. 
kas lieka nuo ūkio plėtimo yra skirstoma taip, kad eili
niam žmogui lieka tik nuotrupos. Lenkija, kaip ir visos 
kitos bolševikiškos šalys, laiko daug kariuomenės, tun 
galybę politinės policijos ii: partinių biurokratų, kurie 
visi minta iš darbo žmonių prakaito.

Virš to, Lenkija moka didelę duoklę Sovietų Rusijai 
visokiomis gerybėmis. Lenkija kasmet išveža i Rusiją 
20 milionų tonų anglių tokiomis žemomis kainomis, kad 
vien iš to anglių eksporto Lenkija turi 250.000.000 dole
rių (ne zlotų) nuostolių kasmet. O anglis yra tik vienas 
produktas. Į Rusiją gabenamos ir visokios kitos gery
bės labai pigiomis kainomis. Tuo būdu Rusija iščiulpia 
Lenkijos ūkį savo naudai, o Lenkijos žmonėms lieka 
skurdas ir propaganda.

Lenkija yra vienas pavyzdys, kaip bolševikiška Ru- 
.c ija išnaudoja ir net smaugte smaugia pavergtuosius 
kraštus. Jei klausyti propagandos, tai Rusija “remia” 
visas “broliškas respublikas” ir satelitus, bet gyvenimo 
tikrovė rodo. jog Rusija yra didžiausias parazitas, ji savo 
kolonijas sausai išmelžia.

MINĖJO SAVO 80 METU GIMTADIENI

Herbert Hoover, buvęs prezidentas, rusrpiūčio 10 d. mi
nėjo savo SO-tąji gimtadienį Mest Branch, Iowa. mieste
lyje. kur jis yra gimęs. Ta proga buvęs prezidentas išbarė 
demokratus ir sakė. kad 20 metų demokratų valdymo davė 
kraštui visokių negerovių.

[Rytų varžytynių. Jei Japo-I* 
Įnija galėtų prekiauti su sa-j 
vo didžiuoju ir artimiausiu’ 
kaimynu Kinija, jos ekono
minės bėdos būtų daug ma
žesnės. Bet ir prekyba su 
Kinija ar su Rusija nepa
šalintų visų Japonijos bė
dų.

Prancūzija, Australija ir 
Naujoji Zelandija.

Konferencija su kelių me
tų pavėlavimu bandys už
tverti Azijoj tvorą, per ku
rią kinų komunistai nega- 

peržengti. Kaip sek
sis tvorą tverti ir kiek ji bus 
drūta, šiandieną dar negali
ma nieko tikro pasakyti. 

x
Kaip su Atomais?

Prieš 8 mėnesius prezi
dentas D. D. Eisenhovver

Pagalba Japonijai
Japonija bėdoje. Jos ūkis 

arti bankroto. Japonų eks
porto rinkos susitraukė, o 
žmonių joje pokariniais me
tais paciaugėjo 15 milionų .. 
ir kraštas stovi prieš neiš- e 
sprendžiamus sunkumus.

Pereitą savaitę Japonija 
kreipėsi i Ameriką, kad jai 
būtų suteikta greita pagal
ba. Derybos dėl pagalbos 
teikimo greit prasidės.

Japonai kalba apie kokį 
nors “Marshallo planą,” ari jungtinių Tautų organiza- 
gal didelę paskolą. Be to, cįjos seime siūlė visoms 
Amerika tariasi su kitais, tautoms susidėti ir bendro- 
krastais, kad ir jie Įsileistų mjs pastangomis siekti Įkin- 
daugiau Japonijos išdirbi- atominę energiją Į tai-
nML .. _ .J kos meto darbą. Tas siūly-

Japonijos bėdos kyla iš ma? buvo taikomas ir Rusi
jos labai didelio gyventojų jaj

Po ilgų kalbų Rusija siū
lymą atmetė. Atmetė ne 
tiesioginiai, bet pareikala- 

• vo, kad Amerika pirma at-

Japonija yra labai tirštai 
apgyventas kraštas. Maža
me plote Japonijoj gyvena 
88,000,000 žmonių. Visas 
Japonijos plotas yra maž
daug toks didelis, kaip Ka
lifornijos valstija. Be to,
Japonijoj tiktai 17 nuošim
čių visos žemės dirbama, o 
83 nuošimčiai žemės pavir
šiaus yra kalnai ir uolos.

Kasmet Japonijos gyven
tojų skaičius didėja po vie
ną milioną ir kur imti mais
to didėjančiam gyventojų 
skaičiui, jei dirbamos že
mės mažai tėra? Japonai 
išsigudrino vandenynus pa
daryti savo laukais ir iš žve
jybos gauna didelę maisto tirštumo, iš pralaimėto karo 
'dali (apie trečdalį), bet vis- ir iš dabartinio pasaulio pa- 
vien gyventojų gausumas'^dalijimo į dvi “šaltai” ka 
Japonijoj yra perdaug di-j liaujančias dalis. Didžiau-

niekas negali padėti. Jis dien. jo manymu, yra visiškai 
žino. kad karą pradėjo bol- negalimas. Kaip jūs galėtu-
ševikai. bet jis kalba ir kai- mėte tok> kar4 turėti- Jei tai 

reikštų kelis (Amerikos) mies
tus sunaikintus, kelis miestus.bes, kad karą pradėjo pie

tinė Korėja, kuri karui vi
siškai buvo nepasiruošusi 
ir nebuvo ginkluota kaiui 
vesti. Mizara žino, bet

kuriuose daug. daug tūkstančių 
žmonių būtų užmušti arba su
žeisti ir sužaloti, susisiekimo 
priemonės sunaikintos, gydymo

Maskvos propagandos lini-'įr slaugymo priemonės dingu- 
ja yra ta, kad karą prade-,sios? Tai būtų ne preventyvis 
jo Syngman Rhee, tai mū-įkaras, bet karas.

Mizara pagal tą Mask- Trumpas prezidento atsa-su
vos liniją ir meluoja. Me
luoja sąmoningai, kaip tik
ras šelmis.

KARAS’

Prezidentas

A v
z v a

1

g a
KAS GI PRADĖJO?

Bolševikų “Laisvė** 
kad

rašo,

“eiliniai amerikiečiai, taikos 
treškėjai. Į S y n g m a n ą 
[Rhee. Korėjos prezidentą] 
žiūri su neapykanta.

“Jie [suprask, eiliniai ame
rikiečiai] dabar jau pradeda 
ryškiau Įmatyti. kad jis pra
dėjo karą Korėjoje.”

Mizara “Laisvėje,” keik 
damas išvykstantį Rhee,

delis, kad ji galima būtųĮsias smūgis Japonijai buvo!sis’akvtu nuo teigės naudotio į'iAtzMA yvnArcmin i —. i X ~o XM I * ”išmaitint! vietoje pagamin
tu maistu. Maisto žmonėms 
ir žaliavų pramonei reikia 
būtinai atsivežti iš kitur, o 
todėl Į užsienius reikia bū
tinai gabenti savo išdirbi
nius. Reikia žūt būt rinkų.

Paskutiniais metais Japo
nijos gyventojų prieauglis 
yra šiek tiek sumažėjęs 
Gimdymų kontrolės propa
ganda sumažino krašte gi

Kinijos persimetimas Į ana 
pus geležinės uždangos. 

Kinijos pralaimėjimas,

atominius ginklus karo at
sitikime ir tik po tokio at
sisakymo Rusija sutiktų da-

kaip prakeikimas, kabo ^tjlyvauti bendrai su kitomis 
viso pasaulio ii ilgai bus voiatirKamic ainminčc 

didžiausias šal
pa

mūsų bėdų 
tinis.

x
KeliauninkaiPefcino

Aštuoni Anglijos Darbo

valstybėmis atominės ener
gijos pritaikyme taikos 
tikslams.

Į Eisenho\verio planą ru
sai Įkišo savo seną siūlymą 
“uždrausti atominius gink-

kymas yra labai reikšmin-' mimų skaičių nuo 29.4 iki 
gas. Iš jo galima daryti iš-, 21.4 nuo tūkstančio gyven 
vadas, kad laikas bet kokiai tojų, bet sumažėjęs mirtin- 
preventyvinei akcijai jau gumas ir repatriavimas še- 
yra praleistas ir niekada ne- šių su puse milionų japonų 
begriš. Daugeliui žmonių iš jų buvusių kolonijų

Partijos vadai, jų tarpe Att- lūs,” arba, kitaip sakant, 
lee, Bevan, Philips ir kiti, pareikalavo, kad Vakarai 
nukeliavo Į Pekiną susipa- atsisakytų nuo savo turimos 
žinti su komunistinės Kini-kariškos persvaros.
Įjos laimėjimais ir padėčiaJ Kodėl \ akarai turėtų at- 
' Keliauninkai vyko per Mas-^išakyti nuo savo kariškos 
kvą, kur Maskvos diktato-! persvaros, rusai nepaaiški-

v._ Įtokie prezidento žodžiai busc.isen-5..... »nemaza naujiena, pasikalbėjime
1949 metais Rusija

ta

17.
TA
L7.

hower, savo
su spaudos atstovais praei
tą savaitę, buvo paklaustas, sprogdino pirmąją atominę 
ką jis mano apie “preven-Įbombą, o po penkių metų 
tyvi karą.” Prezidentas at-'ji, matomai, turi tiek atomi- 
sakė šitaip: niu ir vandenilio ginklų, 

kad “preventyvmis karas*’

bet tas ir taip aišku. 
Amerika neturėtų ato

minių ginklų, rusų kariška 
persvara būtų tokia, kad 

sakė kalbas, bet anglų gru- prieš ją visi lenktųsi.

nai rugpiucio
1 ‘Suruošė ••draugiška Duota.”

10 d. jiems na» 
Jei(Mandžurijos, Korėjos

kitų užjūrio klastų^ \isuen puotoje puotauta ir kalbė- 
~ Yisi vaišių dalyviai paiš- gyventojų skaičių nuo 1945 

‘metų iki šių metų padidino 
15 milionų.

1930 metais Japonija tu- 
ėjo tiktai 64 milionus gy
ventojų. Per 23 metus gv-

pės kalbėtojas Philips sa- 
ko, kad jie “nebegali prisi
minti, apie ką ten buvo kal-

Pereitą savaitę valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles sakė, kad Amerika

išsigimtu i tikrą karą. o to- ventojų skaičius ten padau- 
'gėjo 24 milionus. Daugiau-dėl apie tai ir galvoti nėra 

'ko.
' Tuoj po antrojo karo 
Amerikos ultimatumas i dvi

bama. j dar kaitą klaus Rusijos, ar
Kad socialistų budeliai, jj sutinka ar ne dėtis prie 

atominės energijos taikymo 
taikos tikslams. Jei ne,

, su šaknimis išnaikinę sočia-
šiai vaikų gimsta kaimiečių |istinį judėjimą Rusijoj,

Mes visi esame girdėję tą iš
sireiškimą "preventy vinis ka
ras" nuo pirmųjų Hitlerio die
nų. Jis atsimena, kad tai bu 
vo pirmą kartą, kada jis tą iš
sireiškimą girdėjo.

šiose dienose, jei mes tikime, savaites galėjo FUSUS nuva- 
kad atominia giniklai būtų nau- ryti į jų “natūralines sie- 
dojami tokiame kare. kas būtų nas. Iki 1950 metų būtų 
preventyvmis karas? užtekę geroko stukterėjimo,

Prezidentas mano, kad pre- kad 1TJSUS nubaidžius Į jų 
ventyvinis karas, jei žodžiai iš guoli, o dabar atsakingieji 
viso ką nors reiškia, būtų kokia žmonės mano, kad laikas 
nors greita policijos akcija su praleistas ir reikia laukti, 
tikslu išvengti baisios katastro- kad rusai duos pasauliui tai- 
' s ar sunaikinimo vėliau. ką arba karą, pagal jų pa-

Preventyvinis karas šian- sirinkima.

Japonijai Reikia Pagalbos

grįžta prie to, kas pradėjo 
Korėjos karą. Jis nori Įkal
bėti, kad ta kąra pradėjo 
Syngman Rhee, pietinės 
Korėjos prezidentas, nors 
Jungtinių Tautų organizaci
jos stebėtojai ir karo eigo
je pagauti dokumentai aiš
kiai rodo, kad karą pradėjo 
šiaurinės Korėjos bolševi
kai. Jeigu Mizarai ir da
bar dar “neaišku,” kas pra
dėjo Korėjos karą, tai jam

Žinia laikraščiuose nese
nai skelbė, kad “Japonijai 
gresia ekonominis bankro
tas.’’ Žinia buvo remiama 
tuo faktu, kad Japonija
1952 metais už 755 milionus 
dolerių daugiau prekių už
sieniuose pirko, negu ji 
pardavė užsieniams, o jau
1953 metais ji pirko užsie
niuose daugiau prekių už 
vieną bilioną 135 milionus 
dolerių, negu ji išvežė Į už
sienius. Šiais metais Japo
nija turi toki patį užsienių 
prekybos deficitą, kaip 
1953 metais.

Kol ėjo Korėjos karas Ja
ponija gaudavo iš Ameri
kos didelius užsakymus sta
tyti Korėjos frontui ir visai 
Korėjai daug visokių pre
kių. Tie užsakymai, pasi
baigus Korėjos karui, išse« 
kė. Nemažai pinigų Japo
nija gaudavo ir iš Amerikos 
karių, stovinčių Japonijoj

ir žuvininkų tarpe, bet dar-, udraugiškaf, „
bo žemės ūkyje 11 z\ ejybo-Įvaįgjno anglų socialistų pra- 
joe pi įauganti karta mažai :važįuojančią delegaciją, gal 

Todėl is_ kaunu Į nėra nieko nepaprasta. Tau- 
. žmonės trau-L santykiuose veidmainia- 

kia 1 miestus, l’”‘

teranda, 
paaugę jauni

kur tiūksta 
ir darbo ir pastogės. Japo 

sako,

ir

vimas yra įprastas dalykas. 
Ir anglų darbiečiai nėra pir- 

.... ... ’mieji socialistai, kurie savo
ū^aiieriėtų Pasta“ vienminčiu žudvtoju rankas 

tyti i.OOO.ftOO naujų namų.. ?u jajs vi;dką ė.
Bedarbių Japonijoj (pilnųjų
ir dalinu) šiuo metu esą ar-

nai kad miestuose:,

(apie 800 milionų dolerių 
per metus). Dabar Ameri
kos kariuomenės skaičius 
Japonijoj žymiai yra suma
žintas, o todėl iš tų karių 
mažiau dolerių beteks japo
nams (gal 200 milionų per 
metus).

Kai japonai išsems savo 
dolerių atsargą, jie nebega
lės pirkti užsieniuose sau 
reikalingų žaliavų ir mais
to, o tada ir ateis “ekonomi
nis bankrotas.”

Žinoma, Amerika neleis 
Japonijai “bankrutuoti.”
Bus atrastas vienas ar kitas 
būdas gelbėti iš bėdos mū
sų naują sąjungininką, ku 
ris vakar dar buvo mūsų 
priešas. Bet tas gelbėjimas 
nebus lengvas ir tikrai ne
bus pigus.

Japonijos,ekonominis ne 
galavimas yra pasekmė
“šaltojo karo” ir Vakarų- tos.*’

ti penkių milionų žmonių. 
Amerikos vyriausybė da

bar svarsto, kokių priertio- 
nių galima imtis, kad Japo
nija nebūtų priversta ieško
ti rinkų savo išdirbiniams 
Kinijoj ir Rusijoj. Mūsų 
vyriausybė skaito, kad Ja
ponijos klausimas yra de
gantis ir jį reikia nedel
siant išspręsti.

—ab.

TOKIE JIE BUVO IR 
SENIAU

Maskvos viešpačiai sako, 
kad Lietuva yra sena rusiš
ka žemė, kad “jos atsisky
rimas nuo rasų tautinių pa
pročių privedė prie vidaus 
susilpnėjimo ir visiško žlu
gimo,” jų dabartinių moks
lininkų žodžiais tariant.

Bet šitaip galvojo ir pen
kiolikto amžiaus gale Mas
kvoj viešpatavęs Ivanas 
Trečiasis, kuris Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos 
pasiuntiniams pasakė:

“Lietuvos ir Latvijos že
mės yra mano tėvų žemės 
iš seno Dievo valios duo-

Anglų darbiečių delega
cijos kelionės rezultatai pa
sirodys tada, kada iš pasi
tarimų su rasų ir kiniečių 
komunistais reikės daryti 
praktiškas išvadas. Tada 
pasirodys, kiek Maskvos ir 
Pekino diktatorių “širdingu
mas” bus paveikęs anglų 
darbiečių vadų galvoseną. 

x
Azijos Gynimas

Rugsėjo 6 d. susirinks Fi
lipinuose pirmoji Azijos ir 
kitų kontinentų suinteresuo
tų valstybių konferencija 
tartis apie pietryčių Azijos 
kraštų saugumą. Kiek jau 
dabar yra paaiškėję, di
džiausioji Azijos laisva tau
ta, Indija, pasitarimuose 
nedalyvaus. Taip pat ne
dalyvaus Burma, Ceilonas 
ir Indonezija. Negalės pa
sitarimuose dalyvauti nė 
Indokinijos valstybės—Lao
sas, Kambodžija ir likučiai 
Anamitų krašto.

Konferencijoj dalyvaus 
iš Azijos tautų tiktai Fili
pinai, Thailandas ir Pakis
tanas. Be to, konferencijoj
dalyvaus Amerika, Anglija, kolonijos

Amerika planą vykdys su 
kitomis valstybėmis, Rusijai 
nedalyvaujant.

x
Likvidacijos Laikas

Po antrojo pasaulinio ka
ro prasidėjo kolonializmo 
likvidacija. Ji dabar dar 
nėra baigta, bet žengia pir
myn. Štai tik šių dienų pa
siekimai: Olandija ir Indo
nezija sutarė visiškai nu
traukti bet kokius ryšius 
tarp tų dviejų kraštų, kurie 
visai nesenai dar buvo “ko
lonija” ir “metropolija.”

Anglija sutiko ištraukti 
savo kariuomenę iš Suezo 
kanalo zonos ir palikti tą 
gyvybini kelią arabų globo
je, o stiprią Suezo kanalo 
bazę sutiko palikti suny
kimui. Teoretiškai anglai 
dar gali grįžti Į Suezą, bet 
praktiškai jie atsisveikina 
ant visados.

Indokinija, kaip kolonija, 
likviduota, bet, nelaimei, 'ji 
pakliuvo Į kitokį kolonia
lizmą—bolševikišką. Irano 
aliejaus klausimas išsispren
dė, paliekant aliejaus šal
tinių nacionalizaciją.

Po Indijos, Pakistano, In
donezijos, Ceilono, Burmos, 
Lebanono, Sirijos, Filipinų, 
Palestinos, Laoso, Kamodži- 
jos, seka Egiptas, Tunisas, 
Moroko. Bet tai dar ne ga
las. Senoviškas kolonializ
mas baigia mirti ir tik kai 
kur spardosi. Jo vietą pa
saulyje užėmė sovietiškos

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

ro NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NKPRA1O

Kas Girdėt Chicagoje
Majoras Prekiauja i dieną visados buvo malo-

!»Praeitą kartą nebegalė
jau parašyti, kad buvau už
sukęs pažiūrėti, kaip vyksta 
prekiauti paskutiniajam ne
priklausomos Lietuvos Šiau
lių miesto majorui, arba 
kaip Lietuvoj vadindavo 
burmistrui, Petrui Linkui. 
Atvykęs į Chicagą, jis mė
gino “kapitalo susidėti” sė- 
uėdamas lietuviško laikraš 
čio redakcijos kėdėje. Pa
dirbėjo kelerius metus ir 
įsitikino, kad čia lietuvių’ 
laikraštininkų būklė nepa
vydėtina ir kad jų duonelė 
labai sunkiai uždirbama. 
Jis paliko redakciją, paliko 
sekietorės vietą Oho įstai
goje ir jo žmona ir abu ati
darė valgomųjų daiktų 
krautuvę adresu 2300 W. 
23rd St.

Gera*vieta, didelė gražiai 
įrengta pilna prekių krautu
vė. Netrūksta ir pirkėjų, o 
kai jų yra, tai ir savininkai 
regali skųstis, nors Lietuvo
je nė vienas biznieris nesa
kydavo, kad jam sekasi, vi
si skųsdavosi, bet gyveno. 
Atrodo, kad ir buvęs majo
ras galės ‘‘iš nuostolių" gy
venti.

nūs ir žavingas!
Tikrai žmogus, vienur ki

tur pabuvojęs, gali sakyti, 
kad Lietuva turėjo tokių va
sarviečių, kokių retai tėra. 
Jos dar nebuvo kaip reikia 
sutvarkytos, bet gamtos gro
žio ten buvo ir perdaug.

Važiavome į Beverley 
Shore ir atgal Augusto nau
ju Buick kartu su rašytoju 
Švaistu. Jis didelis meške
riotojas, o meškeriotojai, 
kaip ir medžiotojai, dideli 
melagiai. Jie žino ir moka 
pa pasakoti visokių nuosta
biausių nuotykių.

Aišku, ne kitoks yra ir 
švaistas. Jam, rašytojui, 
fantazijos juk netrūksta, jo 
lūpose kiekvienas nuotykė- 
lis yra ištisa pasaka ir ver
čia tave patikėti nors ir ne
nori, nors pats sau tylomis 
kalbi, kad taip negalėjo bū-! 
ti, kaip pasakotojas paša-’ 
koja. Bet kelionė buvo 
tikrai idomi.

SEGA MEDALĮ GENEROLUI DOOLITTLE

Karo veteranų (Velerans of Eoreign \Vars) organizacijos 
vadas Wayne E. Richards (kairėj) sega medalį prie gen. 
J. H. Doolittle švarko. Gen. DooLttle pagarsėjo antra
jame kare too, kad jis pirmas vadovavo bUtonams, kurie 
daužė Tokio miestą Japonijoj. Medalio įteikiau) iškilmės 
vyko Philadelphijoje veteranų suvažiavime.

vargę lakūnai mišką palai
kė žaliuojančia pieva. Ben
drai daktaro kalba buvo 
įspūdinga.

Dar kalbėjo Juozas Gin- 
kus, lietuvių radijo vedėjas 
ir buvęs Rytų Komiteto pir
mininkas lakūnų išskridimo 
metu.

Po kalbų meninę dalį gra
žiai išpildė Jurgis Vedegys 
ir Viktoras Bekeris duoda
mi muzikos ir liaudies dai
nų.

Aukų išlaidoms sumokėti 
surinkta $47. Didesnes su- 

]mas aukojo: J. Ginkus $10, 
Starku $4, inž. Mažeika $2, 
V. Petraitis $1.50 ir tt.

Minėjimu daug rūpinosi 
ir aukas rinko: adv. S. Brie
dis, A. Sakaitis, E. Styrie- 
nė, B. Spūdienė ir kiti. Vi
siems dėkojame.

Korespondentas J. S.

RUMFORD, ME.

Vokietijos Socialdemokratu 
Kongresas Berlyne
(Mūsų korespondento pranešimas)

(Tęsinys) jir lygiavertingumas; 5—
Kongrese vienas svarbių- kad būtų garantuota kariš- 

jų klausimų buvo užsienio kų pajėgų demokratinė 
politika. Pirmininko E. 01- parlamentarinė kontrolė, 
lenhauerio referatas iššau-! Socialdemokratija pakar- 
Kė didelius ginčus. Po dis-'toja savo nusistatymą, kad 
kusijų buvo pasiūlyta pri-j organizuojama Europos ap
imti paruošto nutarimo dalįJsigynimo sąjunga šitoms są

lygoms neatitinka.
Vokietijos Sovietų zono

je padėties reikalu kongre-

r pridėti sakinį:
“Vokietijos Socialdemo

kratų Partija atmeta Vokie-, , .
tijos apsiginklavimą.” Sis sasgp“ „ Dakart0
pasiūlymas buvo dviejų trei-l kongresas pakaito-
dalių balsų daugumos at
mestas.

Priimto nutarimo svar
bioji dalis yra ši: Jeigu Ry
tų ir Vakarų pasaulio susi-

ANTANAS E. KORIS

Namai iš Pašto Ženklelių
Sakysite, tai išmislas. Ne.

Nueikite 927 W. 18th Plaee, 
visai arti “Naujienų” redak-Įžu jo žėnklų atsarga suma-į Būtų buvę malonu pasi- 
cijos, ir pamatysite 3 aukš-'žėjo, bet jis tapo “antrosios kalbėti ir su sena pažįsta-

t • . _ ------------ ma ragytoja Petronėle Orin-
taite-Janutiene, daug įdo-

tų namą. Visiems jis atro-, Lietuvos sostinės” namų sa- 
dys pastatytas iš plytų, betjvininkas, ar geriau pasa- 
jo dabartiniam savininkui kius, jų dalininkas. Bet da- maus apie Chicagos lietu- 
•Juozui Liubinskui atrodo,! bar namas pats save apmo- 
kad jis ji pastatė iš pašto; ka ir nėra abejonių, kad 
ženklelių. netrukus Universal Savings

Juozas Liubinskas yra se- and Loan Association visas 
nas, ne tik Lietuvoj, bet savo teises jam perleis, 
daug plačiau žinomas pašto j Aišku, Liubinskui tas na-

Chicagos Palangoje
Mano geras prietelis K.

Augustas iš “Naujienų” da
vė progos sekmadienį nuva
žiuoti į Beverley Shore, tą 
Lietuvos Palangą prie Mi- 
chigan ežero. Buvo karšta 
diena, todėl čia vasarojan= 
čių ar tik tą dieną atvykusių 
buvo labai daug. Visur tik 
lietuviškai ir tegirdėjai kal
bant. Čia buvo ir jaunų ir
senų, bet beveik visi nau-į Draugijos narys, jis yra ir 
jieji ateiviai. Ir vyrai ne jos valdyboje. Jau peržen-

zenkių nnEejaš, filatelistas.;mas
Jį gerai žino ir visi Ameri
kos lietuviai, pašto ženklų 
mėgėjai. Jis veiklus Ame- 
į ikos Lietuviu Filatelistų

o f ivvrlzi avi wiv nagiatvtafi------ T----- is

pėsti atvykę, bet Įvairių ge
rų firmų mašinomis atva
žiavę.

Didžiausias ermideris, ži
noma, apie Kalvaičių vilą.
Aš negalėjau pasilikti iki 
vėlaus vakaro, kada čia pra
sideda “sezonas,” pradeda 
šokti ir jauni ir žili, bet jau 
ir pavakarėj čia 
“gyvumo.”

Bet bendrai man šita 
“Palanga” nepatiko. Jos
nė lyginti negalima su Pa-įnimu, o sūnus tarnauja 
langa. Kur čia gausi tą pla-| Amerikos kariuomenėj, 
čiausi, švariausi paplūdy-j Ir vis dėlto prieš pusant- 
mį, kunuo netrukdomas ga-Jrų metų Liubinskai tapo mi

gęs per septintąją dešimtį, 
aišku, darbo rinkoje jis ma
žos vertės ir maža rasi to
kių neišmintingų darbdavių, 
kurie norėtų toki darbinin
ką pasisamdyti. Jo gyve
nimo draugė, kad ir sunkiai 
dirbdama ligoninės maitini
mo skyriuje, kažin ko neuž- 

netrūko! dirba, nes šitos srities dar
bai pigiausiai apmokami.

pašto ženklelių. Bet namas 
neblogas ir tvirtas.
Gavau Barti

“Keleivio” Nr. 31 prisi
minęs pasikalbėjimą su dr. 
Sruogiene parašiau, kad Sa
piega Į Maskvą derybų bu
vo nuvykęs su 3,000 paly
dovų. Daktarė mane išba
rė už šitą, nes jų buvę tik 
1,000; bet kad jie buvę 
Kremliuje uždaryti, čia ma
no nesuklysta.
Ko Aš Nespėjau Aplankyti

Aš daug daugiau ką tu-

Mirė Antanas Koris
Liepos 31 d. Lewistono 

Central Maine General li
goninėj mirė Antanas E. 
Koris, gyvenęs 68 Plymouth 
Avė., Rumforde.

Velionis gimė 1885 me
tais rugsėjo 15 d. Lietuvoje. 
Į šią šalį atvyko dar jaunas 
būdamas. Rumforde išgy
veno 49 metus. Pradžioje 
dirbo popieriaus fabrike,

tinai ir tvirtai pabrėžia so
cialdemokratijos norus ma
tyti padalintą Vokietiją vėl 
suvienytą laisvėje ir taiko
je.

Tūkstančiai socialdemo
kratų aukų Sovietų zonoje 
liudija, kad socialdemokra
tija yra stipriausia jėga Vo
kietijos suvienijimo kovoje. 
Kongresas atsimena šios ko
vos prieš komunistinį reži
mą skaitlingas aukas.

SDP Berlyno kongresas 
nurodo savo solidarų ryšį su 
Rytų Vokietijos broliais ir 
ir seserimis ir primena savo 
pasiruošimą toliau tęsti ko
vą už laisvos Vokietijos su
vienijimą.

PER MĖNESĮ SEPTYNIOS 
POROS KOJINIŲ

I

Mirė š. m. liepos 31 dieną 
Rumford. Maine.

vių gyvenimą būčiau išgir- vėliau turėjo savo duonos 
dęs ir iš Efrozinos Mikužiu-'kepyklą, o jai prieš 20 me
tės, kuri jame taip veikliai i tų sudegus, atidarė krautu- 
dalyvauja . . . bet aš nei vę ir ją vedė iki 1951 metų.

Jis buvo Lietuvių Piliečių 
Klubo ir vietos republiko- 
rų komiteto narys. Velio
nis paliko nuliūdusią žmoną 
Oną, sūnų John J. Korį ir 
tris anūkus: Virginia, An- 
thony ir Frankie ir sūnėnų 
h- dukterėčių.

Rugpiūčio 3 d. po pamal
dų katalikų bažnyčioje di
delio būrio giminių, drau
gų ir pažįstamų (net 100 
karų) buvo palydėtas į St. 
John’s kapines ir čia palai
dotas šeimyniniame kape. 
Pamaldas bažnyčioje ir ka 
puošė laikė kim. Benjamin 
Rybokas, patarnavo velio- 
nies žmonos sesuo Kevvezie- 
nė. Karstą nešė sūnėnai ir 
dukterėčių vyrai: Joseph 
Wenckus, Charles Jaros Sr., 
Charles Jaros Jr., Omer 
Melanson, Leo S. Auby ir 
Victor Karvei. Į laidotuves 
buvo atvykę ir iš tolimesnių 
vietovių: James Salala iš 
Montreal, Canada, Vincas 
ir Antanas Domeikos ir An- 
ton Bartash iš Rochester, 
N. Y., Joseph Bunkartas ir 
jo sūnus Joseph iš Law- 
rence, Mass., Mrs. John 
Kaytis ir Mrs. J. časper iš 
Hartford, Conn., Anto.n 
Deitvva iš Methuen, Mass., 
James Karvei iš Dixfield, 
Me., Mrs. Grace Savage iš 
West Peru, M e.

visų čia suminėtų, nei dar 
nesuminėtų gerų bičiulių 
nesnspėiau Damatvti. Da- 
bar gailiuos, bet pervėlu. 
Turiu vilties, kad kitą kar
tą būdamas Chicagoje aš 
mokėsiu geriau laiką sutvar
kyti. —J. S.

BROOKLYN, N. Y.

Tiek tegali uždirbti inži
nierius su aukštuoju moks
lu dabartinėj Lenkijoj. Tai 
iš tikrojo gyvenimo paimtas
pavyzdys.

----------
N. inžinierius uždirba per 

mėnesį 1,450 zlotų. Nailo
ninės kojinės ten kaštuoja 
200 zlotų ir tiek pat kavos 
svaras. Jei išmokslintas in
žinierius per mėnesi tegali 
uždirbti tik 7 poras kojinių, 
tai kiek uždirba paprastas 
darbininkas, kurio atlygini
mas yra kelis kartus mažes
nis negu inžinieriaus?

O štai antras pavyzdys, ku
ris irgi rodo, koks “aukšta^’

tarimas neįvyksta, jeigu 
gresia tautų laisvei ir taikai 
pavojus ių Vokietijos suvie
nijimas i vieną kolektyvio 
saugumo sistemą, nežiūrint 
visų pastangų, neįvyksta, 
socialdemokratija pareiškia, 
kad žemiau nurodytomis 
sąlygomis ji prisidės prie 
pastangų apsaugoti taiką ir 
apginti laisvę taipgi panau- 
sojant kariškas priemones.

Partijos kongresas nusta
to, ar toks momentas jau 
yra atėjęs.

Maloni Žinia

Jonas Valaitis, mokyto 
jas, socialdemokratų veikė
jas, labai ilgai sirgęs, jau 
tiek pasveiko ir sustiprėjo, 
kad galėjo net kelias dienas 
išvykti iš Brooklyno į ža
liuojančius laukus.

Linkime jam atgauti pra
rastą sveikatą ir vėl grįžti 
i visuomenini darbą.

Išvyko Atostogų
Lietuvos generalinis kon

sulas New Yorke Jonas 
Budrys rugpiūčio 10 d. išvy
ko kelių savaičių atostogų.

Sąlygos yra šios:
1-kart Vokietijos sarteM*?. J įgyVeromo lygis komunisti-nijimo pastangos nenutrau-; .. T , .. . 

kiamai būtų tęsiamos; 2-'ne-> Le"klJ°b 
kad būtų siekiama Europos] Iš Amerikos į Lenkiją 
saugumo sistemos suvienytų galima siųsti už $30 “orde- 
tautų rėmuose; 3—kad su- rį,” pagal kurį ten gauna- 
tartys, kuriomis Vakarų Vo-'ma medžiagos, kurios užten- 
kietijos Respublika kariš-'ka žieminiam paltui. Tą me- 
kiems tikslams įsipareigo- džiagą pardavęs, ten gausi 
ja, Vakarų Vokietijos vy- apie 3,000 zlotų, arba kitaip 
riausybės galėtų būti at- sakant, tokiai medžiagai 
šauktos, jeigu jos sudarytų nupirkti ten inžinierius

Dukterys tolimoj Australi-jrėjau Chicagoje aplankyti, 
joj rungiasi su kietu gyve-jbet nesuspėjau.

Man reikėjo aplankyti J. 
Kondrošką, seną socialde
mokratų darbuotoją, Chica
gos Lietuvių Tarybos veik
lų narį, kuris prieš kelerius 
metus vadovavo LSS 4 kuo
pai, kuris ir mane įvesdino 
į savųjų tarpą ir nešykštau
damas informavo apie vie
tos socialdemokratų veiklą 

Reikėjo matyti ir K. Liut
kų, dabartinį LSS 4 kuo
pos pirmininką ir kaip 
drausmingam bendramin
čiui jam prisistatyti, juo la
biau, kad buvau atvežęs ir 
daug labų dienų iš L. Gar- 
lauskaitės-Januškienės.

Norėjau sutikti ir Antaną 
Sugintą, buvusį Lietuvos 
seimo narį, su kuriuo anais 
senais laikais besimokinant 
teko viename kambary il
gokai gyventi ir svajoti ne 
tik apie mūsų pačių, bet ir 
mūsų krašto ateitį ir kartu 
šį tą dirbti.

Reikėjo surasti ir naujie- 
nietį J. Žukuaską, pirmąjį 
lietuvį, kurį aš, grinorius, 
atvykęs į Chicagą pažinau 
Mat, jis su J. Augustiene ir 
J. Liubinsku buvo atvažia
vę į geležinkelio stotį ma
nęs pasitikti.

Įėjai mylių mylias eiti. Pa
langoje galėjai paėjėti į šalį 
ir vienas kopose šildytis ar 
jūroje maudytis, o čia kaip

nėtu namu savininkai. Mat, 
Liubinskas parduoda vie
nam vieną ženklelį, antram 
kitą, o yra ir tokių Lietuvos

varlės vienas prie kito vo-i pašto ženklų, už kuriuos 
liojasi. O kame tas pušy-1 niekdžiugiai moka ir dešim- 
nas, kuris ir karštą ir vėsią1 timis dolerių . . . taip pama-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią 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: , I ll.Sl 0

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mi

Iš Dariaus-Girėno Minėjimo

leidžia
Kalen-

Liepos 23 d. Lietuvių Pi
liečių Klube buvo paminėta 
mūsų lakūnų skridimo 21 
metų sukaktis.

Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, komiteto 
pirmininkas J. šaltis pasa
kė atidarymo žodį ir papra
šė dalyvius lakūnų atmintį 
pagerbti atsistojimu ir tylos 
minute.

Pirmasis kalbėjo “Vieny
bės” redaktorius Juozas 
Tysliava. Po jo sekė prof. 
dr. Vinco Kanaukos kalba. 
Kalbėtojas pats po katastro
fos matė žuvusių lakūnų 
kūnus. Jis kalbėdamas apie 
katastrofos priežastis pri
minė, kad “Lituanicos” lėk
tuvą galėjo pasiekti tuo me
tu Vokietijoje praktikuoja
ma spindulių šviesa, kuri 
sustabdę motorus, o gal nu-

Studentai Neskaito Knygų

“Ateitis,” lietuvių katali
kiškos moksleivijos laikraš
tis, paskelbė jo surinktus 
duomenis apie tai, ką skai
to lietuviai moksleiviai. 
Vaizdas liūdnas. Pasirodo, 
kad per metus vidutiniškai 
perskaito tik 3.6 lietuviškų 
knygų. Čempionas toj sri
ty esąs tas, kuris perskaitė 
10 knygų, bet yra ir tokių, 
kurie prisipažįsta per metus 
neperskaitę nė vienos lie
tuviškos knygos.

dirbtų du mėnesiu.
Kiek Amerikoj dirba in- 

mos Vokietijos vyriausybės ;'fžinieriu? ar paprastas dar- 
i—kad būtų garantuotas vi- bininkas, kol uždirba mė
sų dalyvių lygiateisiškumas'džiagą paltui nusipirkti?

kliūtis Vokietijos suvieniji
mui. Jos negali rišti būsi-

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuSjus 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 anglių tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 CentaiX
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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taikyti vadinamas kraujo RAŠO JI A KRUVINOJI ISTORIJA
rūgenas (serumus), panaPiktybiniai Navikai 

Arba V ežys
Maiklo su Totu

—Tegul bus pagarbintas, 
.Vaike!

—Laoas rytas, tėve!
—Sei, Maik, ar tu gerai 

žinai amerikanckus zoko
nus?

—Tėve, sakyk Įstatymus, 
ne “zokonus.”

—Nu, tegul bus ir taip, 
kaip tu nori: tegul bus Įsta
tymai. Ar tu juos žinai?

—Kai kuriuos žinau, tė
ve, bet ne visus. Visų įsta
tomų ir advokatai nežino.

—Aš, Maike, noriu žino
ti, ar Amerikos iStat vinHi

draudžia žmogui pasikarti, 
ar ne?

—Ar tėvas nori kartis?
—Ne, Maike, aš pats sau

smerties nedalysiu. Aš sta
tau šitą klausimą valuk to, 
kad turėjau apie tai sporą 
Zacirkos saliune su vienu 
dipuku. Jis pradėjo saky
ti. kad policija mane sureš- 
tytų, jeigu aš bandyčiau pa
sidaryti galą. Aš pavadi
nau jį durnium. Sakau, 
mano gyvastis yra mano 
biznis, o ne policijos. Jei 
noriu—gyvenu: jei ne—ga
liu padaryt sau kaput. O jis 
ginčijas, kad taip nėra. Jis 
buvęs Lietuvoj lojaris ir ži
nąs. kad pačiam daryt sau

—Pasirodo, kad daugiau, 
tėve.

—Vaike, tu turi mistei- 
ką. Juk gazietos nuolatos 
įa^o apie nusižudymus, bet 
policija nieko iš to nedaro.

— tas suprantama, tėve: 
Kai žmogus jau nebegyvas, 
policija į kalėjimą jo nega- 
oens. Bet jeigu ji užkluptų

Nauji Vaistai Vėžiui Gydyti
(Tęsinys)

Svarbiausias vėžio gydy
mas buvo: operacijos, Ro- 
entgeno (XRay) švitinimas 
ir radiumo spinduliai. Da
bar, kuomet išsivystė ato
minės energijos gamyba, 
kai kurie nauji dalykai pri
taikomi taip pat vėžio ir ki- gija 
tų ligų gydymui. j voti

o j • - ni°spaudoje pasiroue prane-

Apsaugos Priemones
New Yorko valstija 1898 

metais pirmutinė pripažino, 
kad vėžio klausimas yra 
viešosios sveikatos reikalas. 
Ji pirmutinė pradėjo steigti 
vėžio tyrimo skyrius.
Dabar Jungtinėse Valsty

bėse susikūrė speciali drau- 
vėžiui tirti, su juo ko- 
ir surasti naujus gydy- 
būdus. Šioji draugija

vra American Cancer So-
smia,. Kad jaunas gabus m- ; Inc j; renRa šiam
įln!e'klu? 13 m,esto’1 reikalui specialias lėšas la-
Kalph Nuelle, suorgamzayojlx)rat<)ria^ vėžio tyrimams.

Ji kiekviename didesniame 
mieste turi savo skyrius ir

tokių radioaktyvių medžia
gų įsvežinėjimą ligoninėms 
ir žada net privatiems gydy
tojams pristatyti. Tai yra 
pirmutine atominių vaistų 
vaistinė (drugstore). Šios 
organizacijos vardas yra 
“Nucon” ar “Nuclear Con- 
sultants, Ine.” Prie šios or
ganizacijos prisidėjo Dr. 
Kennard Morgenstern ir Dr. 
VVilfred Konnecker. Jie 
atomines radioaktyves me
džiagas specialiai paruoš
tose švino dėžėse gabena iš 
Kansas City Į New Yorko 
ligonines ir kitur. Jų būs
tinė yra St. Louis ir Long 
Island City.

Tokių radioaktyvių me
džiagų pervežimas iš vienos 
vietos i kitą nėra toks pa
prastas daiktas. Sakysim, 
radioaktyvinės cobalto me-

jesižudant dar gyvą, jis tik-jdžiagos vienai uncijai per
vežti reikalinga speciali dė-.ai būtų areštuotas ir pas

kui nubaustas, nes žudytis 
statymai draudžia.

—Bet aš to nesuprantu.
Maike. Juk Amerika ro- 
Kuojasi fry kontras. Sako, 
žmogus čia turi pilną lais
vę, demokratiją, ir jis gali 
daryt ką tik nori. Na. tai 
Kokia čia laisvė, po paralių, 
jeigu žmogus ir numirti ne
gali kada nori?

—Demokratijoj, tėvejmo. Gydymo kambariai
riekvieno žmogaus gyvybė aip pat apsaugoti švino sie-

žė, kuri sveria 800 svarų. 
O koks pavojus būtų susi
dūrus ją vežančiai mašinai 

įeita mašina ’

šiai kaip jie pritaikomi dif
teritui ir kitoms ligoms gy
dyti. Paskutiniu laiku ypa 
tingai Chicagoje pagarsėjo 
jugoslavų gydytojas Dubro- 
viė, kuris esą suradęs tokį 
serumą vėžio gydymui. Dėl 
tų naujų vaistų Chicagoje 
teisme bylinėjamasi tarp 
profesorių. Tie vaistai duo
ti išbandymams gydyti vė
žį, atrodo, ypatingų gerų 
rezultatų nedavė.

Į • Lietuvą mes grįšim 
Su saule iš rytų.

Kad saulė mūsų žemėj 
Nebenusileistu.
Ir tikrai, kai tas Lietuvos 

į Lietuvą 
buvo nu

siaubta visa Lietuva. Nu
kankintų mirtimi Lietuvos 
gyventojų lavonai po kelias 
dienas buvo laikomi viešose 
aikštėse.

—J. K.

grizo

Prieš trylika metų, komu
nistų bernas, buvęs “Lietu
vos Žinių” redakcijos nuo
latinis bendradarbis, poli
tiškai nesusitupėjęs Jonas(
Šimkus telegrama pranešė duobkasys 
iš SSSR, kad' 1941 metų bir- 1S <3^ kerštu 
želiu mėnesį karui Lietuvo
je prasidėjus, kas tai savo 
akimis matė gatvėje poeto 
A. Rūko ir rašytojo Juozo 
Jurginio lavonus. Girdi, 
tai buvusi kruvinųjų Hitle
rio gaujų auka. 1942 me
tais komunistų “Šviesa” Nr.
2 apie tai pranešdama rašė, 
kad tos aukos nebus pamirš-

Vėžys yra tokia sudėtin
ga liga, kad tuom tarpu pa-
grinoimų vaistų jam pagy-,tos> ifdi ateisįanti atkersi 
dyti nesurasta. Svarbiausia!;,-__

prie didesnių ligonių spe
cialistus, kaip vėžį tirti, 
taip pat ir vėžiui gydyti.
Plačiu mastu eina nauji 
bandymai ypatingai kaip 
naują atominę energiją pri
taikyti vėžio gydymui.

Svarbu surasti toki veiks
nį, kuris naikintu vėžio pik- |>e‘ x.. .
tybines ląsteles ir nepakenk- f1

—anksti surasti vėžį, neuž
leisti koi jis lengvai pagy
domas chirurgijos būdu ir 
kitomis priemonėmis. Ypa
tingai vyresniojo amžiaus 
asmenys į visus savo kūno

jimo valanda.
Iš_tikrųju gi, “Kultūros” 

žurnalo, “Lietuvos Žinių” 
ir kitos spaudos bendradar
bis ir korespondentas Juo
zas Jurginis visą vokiečiu

Ir Jie Turi 
Pasiruošti

pasirodžiusius negalavimus: okupaciją ramiai sau gyve 
ar tai bus išoriniai, ar tai!no Anykščiuose, vėliau Vil-
vidaus susirgimai, turi ne- 

kreiptis į savo
niuje ir nė vienas nuo gal
vos jam plaukas nenukrito.

Su pasitenkinimu per
skaičiau SLA Nario straips
nį “Po SLA Seimo,” kuris 
buvo išspausdintas “Kelei
vio” Nr. 30, nes jame radau 
gilių pastabų ir minčių.

Autorius sako, kad reikia 
tęsti amžiną vajų ir kad ne 
tik organizatoriai, bet ir visi 

me_ nariai turi rūpintis naujų 
narių įtraukimu.- Tai tikra 
teisybė. Bet aš noriu pa
klausti, ar to straip’snio au-

užleisti ir
gydytoją ištirti sveikatą, niekas nesikėsė jo nužudy- 
Mažiausiai bent vieną sykį ti, nors prieš keliolika

metus reikia savo svei-’tų jis buvo baustas kalėji- 
Reikia vi- mu, kaip komunistas. Iš

tu kūno sveikoms ląstelėms ,BUomet atsiminti: pirmoje'kalėjimo išėjęs, parašė sa- . ei ,
Svarbu ištirti vėžio piktybČ re.ikia P«sp«i yo Pns.min.mus iš kalėjimo tonus žino bent vieną SLA
nių medžiagų apykaita, kuri !r "ed,uot! Jai ls,sen<*> uz-,!a,k,ų’
skiriasi nuo sveikųjufkokie ^'.^v « Pi*' ™S /
cheminiai vaistai veikia į za,bot,L Ypatingai asmenys, korespondencijas rasyda- —..... ----- i.. ---- niekas
piktybines ląsteles, ar gali
ma panaudoti naujus vais
tus, vadinamus antibiotikus,' 
o taip pat ar negalima pri-l

sulaukę 45-50 metų, tą turi, mas. Ir tada jam
gerai įsidėmėti.

(Galas)
Dr. A. Dar gis.

j r.eprikaišiojo dėl jo praei- 
jties. 1940 metais bolševi
kams okupavus Lietuvą. J.

organizatorių, kuris turėtų 
reikalingą šiam darbui pa
siruošimą? Aš manau, kad 
tokių yra Ijibai mažai, o gal 
ir visai nėra. Ta, mano 
nuomone, ir via tikroji prie
žastis, kodėl SLA nevyksta

mui ginis kai ką rašė “Tie- saxo narių skaičių padidin-
------------------------------------------ -------------------------------- įsai,” kai ką “Tarybų Lietu- .
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų vai,” vadinasi, komunistams' Aš manau, kad kiekviena

o . zrooi e v - ‘bendradarbiavo. O dabar,SLA apskritis turėtų orga-
SųjUngOS ( LjNN J ^UVaŽiaVimaS jU()Za? .Jurginis? .Jis pasi-jnizuoti kursus, kuriuose 

o . i liko Lietuvoj ir ten vra draudimo žinovai parnokin-
Rugsėjo (September) 4! LSS Suvažiavimo | aukštose pareigose. Svei-

dienomis, 10 valandą' Darbotvarkė Į^as jr nepečiamas
4i

valandą1
lyto, 168 Marcy Avenue,j 
Brooklyne, Įvyksta Ameri
kos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos (LSS) eili
nis suvažiavimas. Rugsėjo,
5 d., vakare, įvyksta dele-.g.ejuetorjaus j.Buivydo pra ... 
gatų priėmimo pokylis At-jne£lmas> paklausimal ir ais-!'1.*?0

Klubo name, toje pa-|kusijos; .į,. Literatu-'?,Jat hom."nlsla> pasinnKOj Būtų malonu, jei minėto
cioje vietoje, kur įvyksta ros rondo pranešimas—K. F* J“rgIn! '^straipsnio autorius ir kiti,

Bielinis; (c) LSS iždininko A* f'u.ą’ l?kla auka ir del|kam šis reikalas rūpi, pla- 
pranešimas — J. Pakalka; 'Y ^narnai matytų iavonųį,pąsisykytu mano čia li

pti) revizijos komisijos pra- Raunc .tlek !slleJO keltu sumany
1 z . 1 ee ašarų saukdamies keršto?nešimas; (e) LSS salpos , ...•1 1 N - , * t Mat, karas be melo sunkiai * - *reikalai—v. Gervickas; (!)• v-.- SLA 5 Anskr.t ♦ ' verčiasi, o kerštas būtinas.!musu spaudos padėtis.

ir o
Suvažiavimo

gyveno
atidaiy-ir A. Rūkas, pirmosios oku-Įnalis,i:

tų mūsų organizatorius. Juk 
jei mes sakome, kad frater- 

savitarpinis draudi-

Šios medžiagos perveža
mos ir oro keliu su didžiau
siu atsargumu.

Tokia radioaktyvi me
džiaga laikoma švininėse 
dėžėse, kurių sienos turi ne-! lėtu 
mažiau kaip 4 colius storu

vra apsaugota įstatymais, 
todėl niekas neturi teisės 
ją sunaikinti.

—Bet kur gi tada yra ta 
žmogaus laisvė, apie kurią 
lemokratai taip giriasi? 
/asakyk, Maike, kur ji?

—Pilnos, neribotos lais
vės, tėve, žmogus niekad 
neturėjo ir neturi. Kaip tik

smerti nevalia. Taigi mu-i > iš atsiranda pasauly, tuo

1 L
'mas. ipacijos metu buvęs atsakin-lmas .vra geresnis, tai ir mu-

2. Suvažiavimo prezidiu-'gose pareigose. Šiandien'organizatoriai turi mo- 
mo rinkimai. jis yra Amerikoje. į keti parodyti, kodėl jis yra

Pranešimai: (a) LSS _ . ... A . geresnis, jie turi būti geriarf
O kodėl tada, kai prasi- paruošti, negu privatiniųkodėl tada, kai prasi- 

vokiečių karas su Ru- 
komunistai pasirinko

bendrovių 
Būtu

agentai.

du subečinom iš penkinės ir 
uždėjom pinigus pas Zacir- 
ką, iki surinksim davadus. 
Aš rokuoju, kad tu, Maike, 
čia padėsi man penkinę lai
mėti. .Jeigu pats šitokių zo- 
konų nežinai, tai pažiūrėk 
į savo knygą, gal tenai rasi 
pasakyta, kaip turi būt.

—Aš jau ne syki tėvą 
mokinau, kad tikrai dalyko 
nežinodamas, į lažybas nei
tum.

—Apie kokias lažybas tu 
kalbi?

—Apie tas, į kurias tėvas 
padėjai penkinę,

—Tai buvo betas, Maike, 
ne lažybos.

— Betas yra angliškas 
i ai gonas, tėve. Lietuvių 
1 ai boję toks ginčas vadina
si lažybomis.

—Olrait, Maike, bet pa
sakyk, kaip gi dabar bus? 
.vr as gausiu to dipuko pen- 
1 inę, ar ne?

—Ne, tėvas negausi nie
ko, nes lažybas pralaimė
jai. •

—Kaip tai pralaimėjau? 
Ar tu nori pasakyt, kad tas 
grinorius žino daugiau už 
mane?

veža ją krikštyt. Kaip 
jis paauga, jį siunčia

i eiti
ik
nokyklon. Jis turi klausyt 
ic tiktai tėvų, bet ir moky 
ojų. Užaugęs jis turi mo- 
.eti valstybei mokesčius ii 
pagaliau turi eiti kariuome- 
įėn. Visur įstatymai, rei- 
;alavimai ir disciplina. Tai- 
;i matom, tėve, kad ir de- 
nokratijoj žmogus nėra vi- 
-ai laisvas. Jeigu jis nusi
žudo, armija tuojau neten
ka vieno kareivio: politikie- 
iai praranda vieną mokės
iu mokėtoją, o kunigai nu

joja vieno bažnyčios rėmė- 
o. Be to, tokia jo mirtis 
,ali reikšti didelį sielvartą 
r vargą likusiai jo šeimai. 
Todėl įstatymai saugoja 
ciekvieno asmens gyvybę. 
Niekas neturi teisės ją su- 
įaikinti, nei jis pats nei ki- 
i, išskyrus tik valstybės 

teismą.
Kaip matau, Maike, tai 

iau šiur man reikės savo 
penkinę peržegnot.

—Taip, -tėve, jau turėsi 
įasfatyt jai kryželį. Ir at- 
imink, kad niekad nereikia 

?okt į ginčus, jeigu ginčija
mo dalyko tikrai nežinai.,

nomis.
Gydymo tikslu yra paga

mintas specialus aparatas, 
kurį pakrikštijo “seano- 
graph.” Jis kontroliuoja, 
kiek pacientas gavo radio
aktyvios medžiagos ir kaip 
piktybiniai navikai į ją at
siliepia (reaguoja). Gydo
mas ligonis nieko nejaučia, 
nieko nemato ir nieko ne
girdi, bet mašina jo gydy
mą užrašo. Yra dar vienas 
prietaisas — “scintillation 
•ounter,” su kurio pagalba 

galima pataikyti į labai ma
žus vėžio navikus. Po gy- 
lymo patikrinami su specia
lu prietaisu. Geizerio apa
utu, kiek visi aplinkiniai 
laiktai pasidarė radioak

tyvūs.

LSS suvažiavimas. Poky
lio bilętus ($3) galima gau
ti pas kiekvieną I.SS 19 
kuopos ir LDD 7 kuopos na- 
ri.

Daugiausiai perduodamas 
adioaktyvus jodas skydinės 

'iaukos gydymui. Šis radio-

LSS kuopoms jau buvo 
prieš tris mėnesius laiškais 
pranešta suvažiavimo dar
botvarkė, laikas ir vieta. 
Kelios kuopos jau pranešė, 
Kiek ir kas delegatais iš
rinkti į LSS suvažiavimą.

Suvažiavimas įvyksta la- 
oai svarbiu momentu. Pa
saulinė padėtis labai įtemp
ta. Nors antrasis karas pa
sibaigė, bet pasaulyje tai
kos nesimato. Tautos ne
rimsta, trokšta laisvės, bet 
jos nesimato. Iš visko at
rodo. kad pasaulis galvo
trūkčiais ritasi į tretįjį pa
saulinį karą.

Lietuvių išeivijoje, čia 
Amerikoje, 1940 metais su
sikūrė ALTy BALF, Euro-

iktyvus jodas vartojamas iripoje -VLIK’as, Iš karto 
smegenų vėžio gydymui. | Lietuvai vaduoti darbas ėjo 

Radioaktyvus fosforas sklandžiai, taip pat ir pa- 
N-32 vartojamas kraujo vė
žio (leukomijos) gydymui,
> taip pat ir odos vėžiui.

Radioaktyvus sodium 24 
.artojamas įšvirkštimams į 
kraujo gyslas, jų užsikimši
mui arba susiaurėjimui nuo 

iktybinių navikų surasti.
Yra daugybė tokių radio- 

iktyvių medžiagų paruošta 
ir jos naudojamos dažniau
siai piktybinių navikų gy
dymui.

Pažanga Amerikos medi
cinoje padaryta labai dide
lė. Reik tikėtis, kad vėžys 
ateityje bus nugalėtas.

bėgėlių — tremtinių at- 
kvietimas į Ameriką ir Ka
nadą. Bet šiandien visu 
įuostu lietuvių tarpe pasi
reiškė rietenos, noras dik
tuoti tautai, o ne pildyti tau
tos norus ir troškimus būti 
laisva ir demokratiška.

LSS reikalai yra arti šir
dies kiekvienam jos nariui, 
kiekvienas narys sielojasi 
dėl savos literatūros—knygų, 
laikraščių ir daugybės kitų 
reikalų. Apie visa tą jis ga- 
4ės išgirsti suvažiavime ir 
tarti savo žodį, ko trūksta,
ka ii kaip reik gerinti.

. o

4. suvažiavimo pasisa
kymas dėl pranešimų.

5. Bendros padėties ver
tinimas—prof. J. Kamins
kas.

6. LSS veikla ir jos stip
rinimas—K. Bielinis.

7. LSS santykiai su Lie
tuvos laisvinimo veiksniais 
—J. Buivydas.

8. Rinkimai: (a) LSS 
Centro Komiteto, (b) 3 al- 
ternatų, (c) revizijos komi
sijos. .

9. Einamieji klausimai ir 
sumanymai.

Aišku, kad bus prie dar- 
ootvarkės pridėtų ir iš ko
lonijų atvežtų klausimų ir 
sumanymų, kurie liečia mū- 
.sų gyvenimo eigą. Visi pa
tiektieji klausimai yra svar
būs, juos teks delegatams 
išlukštenti, išnarplioti ir 
duoti bendrą Sąjungos nuo
monę, kaip ateityje tuo ar 
Kitu atveju Sąjunga ir jos 
nariai turi elgtis.

Visi delegatai prašomi 
atvykti nustatytu laiku.

LSS Centro Komitetas.

Krėtė Lietuvius Komunistus

Montreal (Kanada) sau
gumo valdininkai padarė 
kratą lietuvių komunistų 
vadų Lesevičiaus, M. Gu
do ir kitų butuose. Rasta 
daug įdomios, jų veiklą api
būdinančios, medžiagos.

verčiasi,
O komunistų viso veikimo 
pagrindą bendrai sudaro 
melas ir kerštas. Taigi, pa
sirinktas Jurginis, kurio pa
vardė plačiai buvo žinoma 
ir kuris, išėjęs iš kalėjimo, 
naujai į komunistų partiją 
neisi rašė, ir dar priedu pri-i 
dėtas A. Rūkas, kad še kaip 
kerštaujama tiems, kurie: 
komunistų okupacijos metu 
ėjo svarbesnes pareigas.

Kad suiručių metu būva 
daug sauvaliavimo, daug 
nekaltų aukų, tai tiesa; to
kių tada buvo ir Lietuvoj. 
Bet tai nebuvo visuotinas 
reiškinys. Nors tada visa 
Lietuva buvo sukilusi prieš 
okupantus ir ginklu juos vi
jo iš Lietuvos, betgi nebu
vo prarastas tas nujautimas 
ir įsitikinimas, kad kas nu
sikalto, tas tik teismo spren
dimu gali būti baustas.

Tada kiekvienas doras 
Lietuvos gyventojas smerkė 
visus tuos, kas savo nuožiū
ra tariamus nusikaltėlius 
įdavinėjo, skundė naujiems 
Lietuvos okupantams vokie
čiams.

O tada'Jonas Šimkus, tą 
žinią pranešęs iš SSSR Kui- 
biševo miesto, komunistų 
globojamas vienose savo ei
lėse šaukė:

Atkeršysim už kraują.
Už didvyrių kapus.

Kai jrrišim į tėvynę.
Kai grįšim į namus.

mu.
S. Brcdes.
Pirmininkas.

ĮTARIAMAS PLĖŠIME

Freednm W. Warra. 39 me
lu vyras, kuris skelbiasi esąs 
Wayside Arnu Bažnyčios 
galva lioslone. buvo policijos 
suimtas už tai, *ka4 jis su 
vaikų žaisliniu revolveriu iš
plėšęs 100 dolerių iš Codman 
Sq. C(x>perative banko. Kal
tinamasis aiškinasi, kad jis 
esąs nekaltas.
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Vilniuje Trys Dienraščiai
Vilniuje išeina trys dien

raščiai: lietuvių kalba “Tie
sa,” rusų “Sovietskaja Lit- 
va” ir lenkų “Czenvony 
Sztandart,” bet jie visi gie
da tą pačią rusišką dainelę.

mintis paprasta: nueina j 
Lietuvą ir iš ten ateina to
kie laiškai, kuriuose komu
nistų cenzūra neranda nie
ko įtartino. Tas turėtų bū
ti kiekvienam žinoma.

Tai Linksma
“Tiesa” rašo, kad Lietu

voje rengiama daug dainų 
švenčių. Vien tik Skaud
vilės rajono šventėje buvę 
2,500 dainininkų, šokikų bei 
žaidikų. O Prūseika, tą 
perskaitęs, iš džiaugsmo su
šunka: “Lietuva, iš tikrųjų, 
virto dainų šalim. Lietuva 
dirba ir linksminasi.”

Kokia ten yra tikra link
smybė, mes nežinome, bet 
kad bolševikai moka šven
tes rengti, moka i jas žmo
nes suvalyti, tas jau gerai 
žinoma. Tik pamėgink jų 
sumanytoj šventėj nedaly
vauti: Sibiras yra nepasoti
namas, jis laukia tokių au- 
ku.

Sunku ir Voką Gauti

Vieno Vilniuje šiais me
tais buvusio asmens liudiji
mu, ten trūksta visokių pre
kių. Jis sugaišęs tris va
landas, kol suradęs ir nusi-j 
pirkęs voką laiškui para-1 
švti.

Kodėl Laiškai Nenueina
“Laisvė” paskelbė dabar

tini Lietuvos administracinį 
padalinimą: rajonų ir apy
linkių sąrašą ir pamokina, 
kaip reik adresuoti laiškus,

Kokie Laikraščiai Skaitomi

Dabar Lietuvoje krautu
vėse negausi vyniojamos 
medžiagos, nes krautuvės 
jos neturi. Neškis nupirktą 
prekę kaip pats išmanai.

Dėl to gyventojai, užsa
kydami laikraščius, stengia
si pasirinkti tokius, kurie di-Į 
dėsni ir turi daugiau pus-j 
lapių. Jiems nesvarbu, ką! 
jie rašo, bet svarbu gauti 
daugiau vyniojamos me
džiagos.

Arklį Laikyk, Bet Naudosis 
Kiti

Kolchozininkams skiria
mame 60 arų sklypely lei-

nes dėl netikslaus adreso i džiama laikyti ne tik pap-

POLICININKAS EINA IR AKUŠERĖS PAREIGAS

Bostonu policininkas Henry J. Hession (kairėj) jau dvy
lika kartu talkininkavo garniui dauginant gyventojų skai
čių. Paskutini kartą jis padėjo ateiti į šį pasaulį Mrs. 
"lheresa Benson dukrelei Bcnsonų šeimos virtuvėj, šalia, 
prakaitų nuo kaktos šluostydamas, stovi policininkas Rob 
ert Pallard. kuris gimdyti moteriai nepadėjo, liet atrodo 
daugiau nuvargęs, kaip tas. kuris dirbo.

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS

Sabotažninkai
Anksčiau buvo manoma,

I
I-abai dėkoju už jūsų išsamų vos Lietuvos vyriausybe,” o to- 

<atsakymą “KeleiMio” Nr. 29. kiu būdu mano nekenčiamas jo 
Dabar naan paaiškėjo, kad aš pirmininkas—prezidentu. Ne
klydau dėl londoniškės spaudos su niekad girdėjęs tokios šalies, 
bešališkumo ir p. Žymanto nuo- kuriai prezidentautų kunigas ir 
širdumo. Aš dar kartų įsitiki- dar barzdotas! čia Anglijoje 
nau, kad nedera skaityti vienos ne tik ministerių, bet ir parla- 

1 partijos spaudų. Geriau skai- mento atstovų tarpe nėra ku 
tyti daugelio ir tik tada daryti nigų. Tas pats ir ten pas jus 
bendras išvadas. Dabar aš ga- Amerikoje. Tad kokia garbė 
lutines išvadas padariau ir ta- bus Lietuvai ir lietuviams iš to? 
pau tikru Vliko šalininku, ger- Ar nebūtų geriau palikti kuni-i 
bėju. gus laisvus davatkų spaviedo-

Tik štai kas man, p. redakto- ti? Sakysime, atsilanko toks 
riau, dar yra nepriimtina ir ne- Krupavičius Bonnoje į Ade- 
>uderinama. Iš savo tėvo ir tė- nauerio ofisų. Pravėręs duris, 
vuko paveldėjau neapykantų nedrąsiai įkiša savo barzdų, iš 
lnarzdotam žmogui. Senelis ne- po kurios baltuoja kunigiška 
apkentė caro (jis su barzda), kieta apykaklė, sutana. . . . Kul- 
Tėvas neapkentė Smetonos. Aš turingas vakarietis, nepripratęs 
neapkenčiau* ir dabar neapken- prie tokių gamtos prajovų. tik- 
čiu dviejų barzdočių: Plechavi- riausia sumišęs pasikrapštys 
čiaus ir Krupavičiaus. Aišku pakaušį ir nežinos apie ka pra- 
kaip diena dėlko rabinas barz- dėti kalbėti, t. y., apie dangiš- 
dos neskuta—“Talmudas” drau- kus reikalus, ar žemiškus. Ot 
džia. Bet kad katalikų kuni- tai tau ir reprezentacija! 
gas jos neskuta. tai aš nesu-
nrantu. Jis privalo ne tik barz-

POR LA LIBERTAD 
(Už laisvę). Tai Urugva
jaus Tarptautinio Prieško- 
munistinio Komiteto 24 
pusi. ispanų kalba leidinys. 
Minėtąjį komitetą sudaro 
Sovietų Rusijos pavergtųjų 
tautų atstovai. Lietuvius 
jame atstovauja žurnalistas 
Albinas Gumbaragis.

1953 metais rugsėjo 5 d. 
komitetas buvo suruošęs di
džiulį iškilmingą susirinki
mą, kuriame pasakė kalbas 
kiekvienos tautos atstovas. 
Apie jį anuomet buvo ir 
“Keleivyje” rašyta.

Šioj knygelėj išspausdin
tos tų kalbų santraukos ir 
atvaizdai, kurie buvo iš
spausdinti didžiojoj Monte
video spaudoj.

Tad kaip matote, jau aš da-
dų. bet ir pakaušį nuskusti? Juk bar Prieš V,ikj> nieko Prieš. ne’ 

turiu. Tik ta jo pirmininko * 
barzda. . . .taip regulos katalikiškos lie

Jvinimo” šaučius A. Ragaus- 
|kas, kuris savo kalboje ban- 
' dė dėstyti leninizmo-stali- 
Inizmo mokslus, o taipgi

pia.
Tai va, šitas barzdotas kuni- Dabar, šiame atominiame am- 

gas \ likui vadovauja jau visų ^iuje, stebuklai jau nebėra ma- 
eilę metų nepakeistas, čia tai joje, bet ar galima garantuoti, 
jau visai nedemokratiška. Gal ka(j jje vįsaį išnyko. Sakykite, 
jis siekia į tautos vadus ? ar gaijma įsivaizduoti tokį ste- 
Juk peršasi tokia mintis neno- bukią Susitinka du vyriausi

veiksniai kur nors Ženevoje.
Jis Hamiltone labai gerai pa- pasjstaio ant stalo butelį, du 

darė. išvardindamas tas Lietu- kar|u varyto ruginio samagono.

rom.

L-^n,-bC«U.- ,UVP ™ani°?“’ Sovietų Rusijos nuopelnusl™ ižd° žiurkes kurios dar irIštraukę p„ trejetą ar daugiau, 
kad tlk-So\ietU Rusijoj \ ia T:eĮuvaį jos liaudžiai Ka- qabar tunka lietu\iskų artojų paspaustŲ veiksnys veiksniui
sabotažninku, bet paskuti- . . . J ’ .’, - j- •„ • . dangi tas rmzemas bolsevi-mu laiku pasirodė jų ir 
Urugvajaus lietuvių kolo-

dangi
kelis tik tiek nusimano apie 
politiką, kiek ir apie as-

gali laiškas nenueiti. Bet Į rastas karves, bet ir rusiš-, !tronomija, tai nieko iš jo— • “ Tarp kitų metinių lietu- , , Jčia pat ji vis dėlto pastebi,’kas.” Taip žmonės vadina 
kad nusiskundimų, jei net ožkas. Gali laikyti ir arklį, 
visi laiškai nueina, “priežas-j Kai kas bando jį turėti, ta- 
tis, veikiausiai, yra kur norsčiau toks arklys pirmiausia

vių švenčių ir paminėjimų 
Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugija kiekvienais 
metais apie liepos mėnesio 
17 dieną, gražiai ir iš

kalbos neišėjo. Jis kalbėjo 
daugiau negu valandą ir 
taip nuvargino klausytojus, 
kad net geriausios davatkos 
jo ta kalba pasipiktino ir

Mirtis Tundroje
Antrojo pasaulinio karo 

belaisvis' ispanas, sugrįžęs 
iš Tarybų Sąjungos, tarp 
kita ko parodė:

“Mūsų stovykla buvo 200 
mylių nuo šiaurės ašigalio. 
Joje buvo ir 2,200 pabaltie- 
čių, daugiausia karininkų ir 
moterų. Jie visi dirbo ang
lių kasyklose. Per tris mė
nesius (nuo 1941 metų spa
lio iki 1942 metų sausio) 
iš jų mirė 600 dėl maisto ir 
drabužių trūkumo. Daug 
jų patys žudėsi.

“Vieną šąltą žiemos rytą, 
eidami tundroj sušalusiu

paspaustų veiksny!
prakaitu. Bet jis nei kiek ne- mįngštų rankų, pasibučiuotu 
blogiau būtų padaręs vienų kar- broliškai ir tartų . 
tų paskelbdamas Tautos Fondo
apyskaitas. Tai tikrai pagelbė- —Tai kų, Mikai, nei mes py
tų pačiam Tautos Fondui, nes kimės toliau nei ką. ... Aš jau
aukotojai duosniau ištiestų do- nusprendžiau daugiau jokių at- Re,iu> 5Utikome apgailėtinos 

išvaizdos moterų būrį. Jįlerį. stovų neskirti, be tavo kunigus*
Jei Lozoraitis būtų paskyręs ko palaiminimo. Pilnai supran-,, ... ... . . ...

atstovą Bonnoje, aišku, jam tu, kad esu susitepęs Smetona.HydeJ° SJnk*u?!>. kareiviai, 
alga būtų ėjus iš “kapšiuko.” kurios skonis taip nepriimtinas’Moterų drabužiai buvo to- 
Dabar paskyrė Vlikas, tad, aiš- demokratiškai tavo .uoslei. Jau- kie nuskurę, kad tos varg

šės greičiau atrodė visai ne
turinčios drabužių. Tai bu
vo moterys iš Pabaltijo 
valstybių.

“Tas vaizdas, matytas 
aną šaltą žiemos rytą tun
droje, buvo toks baisus, 
kad aš jo negalėjau pa
miršti per visą ilgą buvimą 
Sovietų nelaisvėje.”

ii meną, giazaai u įsau- ’ • . . iDaoar paskyrė vilnas, tau, ais- utumiudiiMuii tavu uau-
mingai paminėdavo ir Da-pn a.?° Irstytis 1 namus. ku turės nukentėti ir tuščias čiuos nusikaltęs tautos akyse.
riaus-Girėno dieną. Bet jį Lietuvą eina per šaltojo jais galima įvažiuoti į lau

kam -fronto linijas’ ir kadį kus. Savo ar kaimynų rei-
gal daugelis ju sudega to kalams arklį gali panaudotiįsmetonininkams \ado\au- 
fronto ‘čyščiuje’.” Į tada, kada jis nereikalingas! jant Kultūros Draugijai, ji

Parašyta mandriai, bet kolchozui. buvo pamiršta ii tik kai ku
riems draugijos nariams 
spaudžiant, noroms neno- 
roms, per vietos lietuvių 
katalikų radijo pusvalandį 
buvo pranešta, kad toks pa
minėjimas yra Kultūros 
Draugijos rengiamas šešta
dienį, liepos 24 d., 8 vai. 
vakare.

Bet koks atsilankiusių lie
tuvių, o kartu ir “Keleivio” 
korespondento buvo nusi
stebėjimas, kuomet nuvykę 
rado keletą katalikų veikė
jų lošiant kortomis ir grapą 
“kultūringai” maukiant.

Kitą, t. y., liepos 25 d., 
per tą pati katalikų radijo 
pusvalandį pranešė, kad 
Dariaus ir Girėno išeiviu 
diena bus minima šiandien, 
o ne vakar, kaip buvo pra
nešta. Į jį, kaip teko pa
tirti, beveik niekas neatsi
lankė. Na, sakykit, ger
biamieji, ar čia ne sabota
žas!

Kada gi, pagaliau, Kul
tūros Draugijos nariai susi
pras ir išprašys lauk tuos 
klerikalus fašistus, kurie nė 
vienu centu neprisidėjo prie 
draugijos namo pirkimo ir

Skaitykime Vertingas Knygas!
MIRUSIOS SIELOS, X. 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
pietyje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ......................................... 5.00

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

BARAKAS. Paer LagerkvisVo istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

B ALT A R AG IO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvainį ........................—......................... 2.50

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

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

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

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ............................ $5.00

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

šiais metais, klerikalams ir
Kaip visuomet, nebuvo 

apsieita ir be okupantų—So
vietų Rusijos, valdininkų ir 
paties konsulo Urugvajuje.

Kunigai ir Komunistai 
Skaito “Keleivį”

Tautos Fondas. Jau vien čia kad neiškenčiau neprilindęs prie 
Vlikui ne pliusas, bet minusas, to fondo. Dabar gailiuosi ir 
0 gal Karvelio Lietuvoje likę prašau išrišimo. Kad patikė- 
dvarai padengs tas išlaidas? tum mano tikru gailesčiu už 

Jūsų žodžiai “Išaušus laisvės griekus’ “Kybartų Aktų“, kabi 
rytui, Vlikas savaime taps lais- nu ^^tėje ant vinutės

. Mikas, sujaudintas kolegos
Kaip teko partirti mūsų 

kunigėliai, kurių čia jau 
yra net pustuzinis, o taipgi 
ir vietos lietuviški komunis 
tėliai skaito “Keleivį. Tai
gi nors kunigai su komunis
tais “Keleivi” keikia, bet jį 
ir skaito. Matyt, “Keleivis” 
nėra toks blogas laikraštis, 
kad visi jį, net ir jo priešai, 
stengiasi skaityti.

Onų Pokylis
Rugpiūčio 1 d. Urugva

jaus Lietuvių Draugijos pa
talpose įvyko Onų pobūvis, 
kuriame dalyvavo 10 viso 
Kio amžiaus Onelių, o taip
gi nemažai joms prijaučian
čios vietos lietuviškos pub
likos. Tą pobūvį rengė Mo
terų Draugija. Jis buvo ga- 
.na gerai paruoštas, nes ne
trūko jame gerų užkandžių 
ir gėrimų, buvo net ir lietu 
viškų blynų. Dalyviai tuo 
buvo patenkinti.

Bet dalis publikos buvo 
nepatenkinta ir nesuprato, 
kodėl pobūvi reikėjo pra
dėti su poteriais. Maldoms 
juk vieta bažnyčioje, o ne

nuoširdumu ligi širdies gelmių, 
apie 6,000 lietuvių, bet iki tik braukia ašaras, riedančias 
šiol bent pusė jų išvyko į per barzda. .
Karadą ir Jungtines Ame- _Ką jau čia Stasy Kaip
nkos Valstybes. __ skyrei, taip ir skirk atstovus tu

Bradfordas yra žymiau- vienas. Tu jau geriau esi įgil
siąs Anglijos audimo pra- dęs tame darbe. Užteks man 
monės centras, jis turi apie darbo ir be to. Lietuvybės iš-
300,000 gyventojų. Jame laikymas, švietimas, šalpos dar- 
gyvena ir apie 300 lietuvių. hai- ... O, tai platūs dirvonai!
Tai daugiausia šeimos su Tik’ Dieve, priduok jėgų!
mažais vaikais. Jie visi Tokioje, broliškoje ir ašaras!žydų apie 5 milionus. Dau- 
dirba audimo fabrikuose, išspaudžiančioje, nuotaikoje abu giausia ju gyvena New Yor- 
beveik kiekviena šeima tu-baigia butelį ir susikibę ranko-;Re žvmi žydų dalis yra 
ri savo namus, gyvena ne- mis traukia paskutinį himno atejvjaf arba jų įpėdiniai iš 
blogai. Gana gyva yra ir poąmą. carinės Rurijwk
jų kultūrinė veikla, nes vei-; Kaip manote, p. redaktoriau, - , tarrw> nemaža vra 
kia kelios organizacijos. !ar tokiems stebuklams lemta 

Nottinghamme yra apie >^ ""7
250 lietuvių. Tai viena

Amerikos Žydų Sukaktis

Amerikos žydai rugpiūčio 
23 d. minės pirmojo žydų 
būrio iškėlimo į Ameriką* 
300 metų sukaktį. Spėja
ma, kad šiandien čia esama

šiandien, sulindę Į draugi- salėse prie ?tikįelio. 
jos valdybą ją sąmoningai 
žlugdo ir deda pastangas, 

į kad įi nustotų veikti ir ko
loniją klerikalai užviešpa
tautų.

Irgi Minėjimas
Iš savo gi pusės Lietuvos 

okupantų garbintojai, susi 
spietę į Lietuvių Centrą, 
minėjo 14 metų sukaktį nuo 
Sovietu Lietuvos ikūrimo, 
kitaip sakant, nuo Lietuvos 
okupacijos.

Tame minėjime buvo kai 
bu ir meninė programa. Be 
kitų kalbėjo “aukšto išsila-

M. Krasinskas.

ANGLIJA

Kame Lietuviai Gyvena

Daugumas Didžiosios Bri 
tanijos lietuvių gyvena 
miestuose. Jų didesnis 
skaičius yra Londone, Glas- 
gowe, Manchestery, Brad- 
forde, 'Nottinhame, Conver- 
try, Birminghame, Derby.

Daugumas lietuvių dirba 
tekstilės ir metalo pramo
nėje. 1947-48 metais iš Vo
kietijon čia buvo atvykę

veikliausiųjų kolonijų. Čia 
įvyksta gerai parengti mi-! 
nėjimai, koncertai ir šuva-' 
žiavimai. Čia rugpiūčio 7 
d. įvyko ir visos Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąskiy- 
dis.

Visąme krašte veikia trys! 
lietuvių vargo mokyklos: 
Bradforde, Manchestery ir 
Corby. Bradforde mokykla 
veikia jau ketvirti metai. 
Joje šiuo metu mokytojauja 
kun. J. Kuzmickis, J. Va
ranavičius, O. Peleckienė ir 
V. Ignaitis. Šią mokyklą 
lanko 30 mokinių.

Tokias mokyklas numa
toma atidaryt Londone, 
Nottinghame ir kitose vie
tovėse.

Reiškiu pagarbą.
J. URBONAS.

Stockton, Anglija.

Amerikoj nuo 1900 metų pa 
gaminta 130 milionų automo
bilių, tai yra dviem milionais 
daugiau negu visame pasauly.

ir komunistų. Žydai socia
listai turi savo dienraštį 
“Forwaerts,” kuris leidžia
mas New Yorke.

Išrastas foto aparatas, ku
riuo galima fotografuoti iš 30 
ir daugiau mylių atstumo, jam 
netrukdo nė rūkas

AUSTRALIJA

Bokso Čempionas
24 metų lietuvis P. Mi- 

kus-Mikuličius liepos 5 d. išr 
sikovojo Australijos viduti
nio svorio bokso čempiono 
vardą.

JAU BAIGTA SPAUSDINTI ĮDOMI

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. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Keista Moralė
Paprastai manoma, kad moteris taip pat naudojasi 

mūsų moralė yra ne tik nuo panašia laisve. J apų sale- 
amžių nusistovėjusi, bet ir lės moralė liepia, kad ir iš-
Įgimta. Girdi, žmogus turi 
įgimtų jausmą atskirti, kas 
yra bloga, kas yra gera. 
Gal jis tokį jausmą ir turi, 
bet kyla klausimas, kas yra 
bloga, o kas gera? Gėris 
ir blogis atskiroms žmonių 
rasėms ir jų kultūros laips
niams yra visai nevienodas 
dalykas. Europiečiui vyrui 
gyventi su keliomis moteri
mis atrodo nepadorus daly
kas, o arabas mano, kad ke
lios moterys jam yra perma- 
žai, kad jis turi turėti nors 
keliasdešimt moterų. Mū
sų visuomenėj laikoma, kad 
mergina, turinti prieš vedy
bas kūdikį, morališkai pra
sikalto, gi yra tokių vietų, 
kur vyrai kaip tik mielai 
veda tokias merginas, nes 
jos aiškiai Įrodo, kad gali 
būti motinos.

Polinezijos salyne, Ra
miajam vandenyne, yra vie
na maža • salelė, vadinama 
Yaps. Ten gyvena žmo
nės, kurių moralės suprati
mas yra visiškai priešingas

tekėjusi moteris turėtų san 
tykių su vyrais, jeigu jie jai 
pasiperša. Nei vyras, neit 
žmona tokiais atvejais ne-’ 
parodo pavydo.

Jeigu po vedybų pora ne
susilaukia vaikų, tada vyrai 
keičiasi žmonomis, laikinai 
arba visam laikui, ieškoda
mi tokios kombinacijos, kad 
atsirastų vaikų. Poligami
ja (daugpatystė) salelėj 
yra labai retas atsitikimas. 
Tiesa, jei vyras miršta, tai 
jo žmona atitenka likusiam 
broliui. Todėl pasitaiko, 
kad vyras turi kelias žmo
nas, kurios ansčiau buvo jo 
brolių žmonos. Iš tokio vy
ro laukiama, kad jis su vi
somis santykiautų ir turėtų 
vaikų. Jeigu vyras senas, 
o jam atitekusios žmonos 
jaunos, tai jas perima stip
resni ir jaunesni vyrai.

Mums toks lytinių santy
kių tvarkymas atrodo keis
tas ir nepriimtinas, bet Va
pų salos žmonės tokiai mo
ralei turi rimtą pagrindą:

LIŪDI DĖL M ĮNUODYTŲ ŠUNŲ

Minneapolis mieste yra mekykla, kur mokomi šunys ve
džioti aklus žmones. Tie šunys vadinami “Seeing-Eye” 
(matanti akis). Koks tai blogas žmogus nunuodijo 10 

tos mokyklos šonu. Mokyklos direktorius John L. Siny- 
kin apraudoja vieną jo labai branginamą šunį, vadinamą 
“Sir Laneelol.” Gerai ištreniruoti šunys akliesiems ve
džioti yra brangūs ir mokykla skaito, kad jai padaryta 
apie 20.000 doleriu nuostoliu.

mūsų supratimui. Salele jie bijo išmirti. Vapų sa- 
buvo kadaise ispanų ranko-’loj beveik pusė moterų yra 
se, paskui vokiečių, vėliau'nevaisingos ir gyventojų 
japonų, o po paskutinio ka- skaičius mažėja

Trumpa Atmintis—
Geras Vaistas Nervam

Kiekvieno žmogaus gyve- miršta nemalonius išgyveni- 
nime Įvyksta mažesnių ir'mus, kiti sunkiau. Dar tre- 
didesnių nemalonumų, kar- ti mėgsta užsidarę kamba-

brangaus žmogaus taip pat 
geriausias vaistas yra dar
bas. Toks darbas, kuris 
nuvargina raumenis, paima 
žmogaus visą dėmesį ir ne
leidžia jam galvoti apie mi
rusį, yra tikras išganymas 
iūdinčiam žmogui. Jeigu 

žmogus moka pasitikti ji iš
tinkančius nemalonumus, 
tai tada tie nemalonumai jo 
nesugrauš. Žmonės, kurie 
viską ima giliai Į širdį ir ne
nori nieko užmiršti, baigia 
savo dienas kaip dvasiniai 
paliegėliai arba puspročiai. 
Kai kurie žmonės mėgsta 
įasigirti, kad jie yra labai 
jautrūs ir viską giliai ima 

širdį, tačiau tai nėra gera 
/patybė. Verčiau su tokiu 
jautrumu kovoti, negu jį 
puoselėti, nes amžiaus gale 
toks žmogus turės visai su
bedusius nervus. Kiekvie 
ną vakarą, einant gulti, rei
kia užmiršti visus nemalo
numus, kurie įvyko per die
ną. Ilgai atsiminti malo
nius Įvykius ir stengtis kuo 
greičiau užmiršti nemalo
nius—tai yra geriausias bū
das išlaikyti sveikus ner
vus.

TĖVYNĖS MEILE
NEMARI

STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ:

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

ro atsidūrė amerikiečių ran
kose. Ten stovintieji mūsų 
laivyno daliniai nežino, ką 
daiyti su vietiniais papro
čiais, kurie mūsų akimis 
žiūrint atrodo labai nepa
dorūs.

Yapų salelėj jaunas vy
ras tol negalvoja vesti mer
ginos, kol ji neįrodo, kad 
gali turėti vaikų. Mergina, 
iš savo pusės, tol nenori te
kėti, kol vyras neįrodo, kad 
gali būti tėvas.

Berniukai ir mergaitės 
toj salelėj pradeda anksti 
viens kitą bandyti, dar bū
dami jaunikliai. Susižieda- 
vimas skelbiamas tada, kai 
vyras ir mergina sueina i la
bai glaudžius santykius ir 
Įsitikina, kad viens kitą pa
tenkins ir susilauks vaikų. 
Po susižiedavimo moteris 
palieka laisvę vyrui santv-

vadai, burtininkai ir kiti 
“dvasios vadovai’’ nutarė, 
kad jų rasei išlaikyti būtinai minutei 
reikia padidinti vaikų skai-

Salelėsjtais tiknJ nelaimių ir tra-'ry galvoti apie tuos nema 
‘gėdiju. Kiekvieną 
Įvyksta kas nors, kas nors 

nuotaiką

dieną Jonius Įvykius, apie skriau-

sugadina
das, kurios jiems buvo 
darytos, arba apie tas,

pa
ku

erų, o todėl ir santykiai turi 
turėti viena tikslą—gimdv- 
ti vaikus.

Kai salelė buvo vokiečių 
ir japonų rankose, tai šie 
bandė pakeisti vietinius pa
pročius ir suvaržyti vyrų ir 
moterų santvkiavima. Vieti

dideli tiek maži, veikia Į 
mūsų nervus, atsiliepia Į 
dvasinę pusiausvyrą ir truk
do pasitenkinti gyvenimu. 
Tų mažų dienos nemalonu
mų, o taip pat didelių ne
laimių. negali nė vienas iš- 

niai tačiau nepaisydavę, nesjvenS^b nežiūrint, koks tur- 
manė, kad užkariautojai no-j^n?a5 J^s būtų. Kiekvienas 

žmogus savo gyvenime turi 
tam tikrų juodų taškų, kurie 
yra ar ligos, ar mirtis, ar 
nepasisekimas meilėje, biz
nyje, moksle, karjeroje ir 
pan. Tie taškai yra neiš
vengiami.

Vieni žmonės lengvai pa-

li- supykdo arba suerzina. į rias padarė kitiem. Tokie 
Visi dienos malonumai, tiek į žmonės patys save kremta,

n, kad jie išmirtų.
Kadangi vaikų gimdymas

yra tikslas, kurio siekia vy
rai ir motervs, tai būsima 
motina yra labai saugoja
ma, nes ji yra gelbėtoja nuo 
išmirimą. Nėštumo laiku 
ji turi laikytis visokių tai
syklių, kurios mums atrodo 
juokingos: valgyti tik tam 
tikrus vaisius, nevalgyti kai

kiauti su jos draugėmis. O1 kurių žuvų ir pan. Ne tik

jai, bet ir jos vyrui yra už
dėtos visokios pareigos ir 
suvaržymai, kad tik vaikas 
gimtų sveikas ir stiprus.

DU BROLIUKAI DVYNUKAI SERGA POLIO LIGA

Jerry Cya. 5 meili vyrukas (kairėj), guli ligoninėj su savo 
dvynuku broliu Lallry, Tyler, Tex., mieste. Abu vaikai 
susirgo vaiku paralyžiaus liga, bet Jerry. palyginus, leng
vai atsipirko ir ramina savo broliuką, kuris guli sukausty
tas visokiais gydymo prietaisais, šią vasarą daug vaikų 
po visą kraštą serga ta pikta liga.

Jeigu vaikas gimsta ne
gyvas, tai vra vyro kaltė 
Tuomet vyras tardomas, ar 
nesulaužė jam nustatytų 
taisyklių, ir kartais baudžia
mas.

Yapų saloj prostitucijos 
visai nėra. Kai jos gyven
tojai girdi apie prostituciją 
civilizuotam pasauly, jie 
baisiai piktinasi, nes, jie 
sako, “tokie dalykai turi 
būti daromi laisva valia, o 
ne priverstinai.”

ardo nervus, patvarumą ir 
temdo sau gyvenimą. Ir 
visai be reikalo.

Jeigu jau negalime iš
vengti rūpesčių ir nemalo
numų. tai reikia žiūrėti, kas 
daryti, kad jie mums per
daug nekenktų. Geriausias 
vaistas nugalėti nemalonius 
prisiminimus ar išgyveni
mus, tai yra juos užmiršti. 
Kai ką užmirštame, tai tas, 
atrodo, iš viso nebuvo Įvy
kę ir mūsų nelietė. Sako, 
kad laikas yra geriausias 
'gydytojas, nes jis padeda 
viską užmiršti. Bet negali
ma atsidėti laikui. Jei ištin
ka kas nemalonaus (nesvar
bu. ar nemalonumas didelis 
ar mažas), tai reikia pa
tiems stengtis tą nemalonu
mą užmiršti, nes tada jis 
mūsų negrauš.

Nauja aplinkuma ir nau
ji Įspūdžiai labai padeda 
nemalonumą užmiršti, todėl 
jei kas blogo Įvyksta, nerei
kia sėdėti namie, užsidaryti 
kambary ir graužtis. Ge
riausia yra tada susitikti su 
artimais draugais, su to
kiais, kuriem galima išlieti 
savo širdį, arba nueiti kur 
nors, kur rasi išsiblaškymą, 
arba. jei žmonių draugystė 
tuo metu atrodo nemaloni, 
tai geriausia pradėti ką

Ranka sodintas Visagalio 
Kur, ąžuole, išplauki tu?
Ar verki ta apleisdamas ša

lį?
Ar pyksti ant bangu šaltų?
Nejunti Lietuvos, medeli! 
Tu abejingas dėl šalies! 
Beržų neverksi, nei eglelių 
Medinei širdžiai negailės.
0 aš, apleisdama stėvynę, 
Dar kartą trokščiau pama

tyt,
Nes liepia man širdis ugninė 
Tarp bočių kaulus paguldyt.

•(Tęsinys)
Moise Montefiore buvo tų laikų žymus žydų patrio

tas ir labdarys, sionistų vadas. Palestinos išvadavimo 
reikalams jis sudarė dideli fondą. Tam tikslui buvo par
davinėjami jo paveikslai. Tad kiekvienoje žydų šeimoje 
buvo Montefiorės paveikslas, kaipo Įrodymas, kad duok
lė tam fondui atiduota.

Mano mažas diologas su Vove parodo, kad žydai 
rūpinosi savo tautos reikalais ir mokė savo vaikus gerbti 
tautos didvyrius. Mes gi, lietuvių vaikai, auklėjami ir 
mokomi svetimomis kalbomis, nieko apie savo didvyrius 
negirdėjome, nežinojome ir jų negerbėme.

Tiesa, kartais girdėdavome apie Tadą Kosciušką, 
kaipo lenkų didvyri, bet irgi slapta, kad kas neišgirstų, 
nes grėsė nemalonumai. Rusų valdžia negalėjo užmiršti 
lenkų ir lietuvių sukilimų, nors jie jau senai buvo praėję, 
ir viskas buvo ramu.

* i
Papročiai, Burtai ir Prietykiai

“Kvieslys, kvieslys atjojo,” sušuko mano mamytė 
vieną gražią vasaros dieną, pamačius pro langz kvieslį, 
kuris atvyko pakviesti mūsų šeimą Į vestuves vienos gimi
naitės iš tėvo pusės. Tais laikais jau tik retkarčiais leis
davo kvieslį, nes tas senoviškas paprotys jau nyko iš lie
tuvių gyvenimo kaip ir daugelis kitų papročių.

Tuojau subėgom visi pasižiūrėti kvieslio ir pasiklau
syti jo oracijos. Buvo tai jaunas vyras, prie kepurės tu
rėjo prisisegęs rūtą, o per petį ant šono kabojo barsuko 
terba. Terbos viduje buvo kvieslė. Kvieslė—tai papras
ta medinė kultuvė su rankena, vartojama drabužių skal
bimui. Kultuvė buvo apsiūta audeklu. Iš vienos pusės 
buvo prisegtas rūtų vainikėlis, apsegiotas aplink visokių 
spalvų raiščiais ir kasnykais. Taip papuošta kvieslė 
vaizdavo nuotaką, kurios vardu kvieslys kvietė svečius į 
vestuves.

Įžengęs pro duris, kvieslys nusiėmė kepurę, pagar
bino Viešpatį ir, stovėdamas prie durų. pradėjo kvietimo 
oraciją. Kalba buvo gana ilga. nes reikėjo išgerbti ir 
tuos, kurie kvieslį pasiuntė. Laikas nuo laiko kvieslys 
linkčiojo kviesle, kas reiškė, kad pati nuotaka lenkė savo 
galvelę, kviesdama garbingus svečius. Pabaigęs oraciją, 
kvieslys padavė mums kvieslę, o pats pasisveikino ir atsi
sėdo. Mums ta kvieslė atrodė nepaprastai graži. Ap-Savųju daug giesmė saldes

ne, « Į žiūrėjom ją iš visų pusių, o paskui pagal paprotį prise
Kurią girdėsiu ant lentos;
Ir duobė tėviškės meilesnė,
Kur kūnas amžius išmiegos.
Ir nors atšals ugnis kiūtinės, 
Nebeplastės jautri širdis, 
Bet žemė mylimos tėvynės 
Kaulelius mano tetirpdys.
Tegu ant kapo rūta. mėta 
Praeivio aki man vylios, 
Aplaistyta ir apravėta 
Dukters tėvynės mylimos.

MARGA LIS.

Bananai pirmą kartą i New 
,Yorko uostą buvo atvežti iš Ku
bos 1804 metais.

Prieš kelis šimtus metų nors dirbti. Ypač gerai su- 
salelėj vyravo kitokia mo-Į rasti namuose tekį darbą, 
ralė. Tuomet susilaikymas kuris reikalauja dėmesio.
buvo didelė dorybė, nes sa
lelė buvo perpildyta gyven
tojais, ir kiekvienas nauja
gimis reiškė naują burną, 
kuriai trūko maisto. Dabar, 
kai gyventojų skaičius labai 
sumažėjo, saloj užtenkamai 
vaisių ir žuvų, kad išmaitin
tų didesnį žmonių skaičių, 
pasikeitė ir Yapų moralė. 
Jie nenori išmirti, todėl ly
tinius santykius taip tvarko, 
kad gimtų kuo daugiau vai
kų.

Tada nemalonus dalykas 
savaime iš sąmonės išnyk
sta.

Yra Įvykių, kurių negali
ma greitai ir lengvai už
miršti, kaip, pav., artimo 
žmogaus mirtis. Tokiais at
vejais nesinori susitikti nei 
su artimais draugais, nei 
kur nors ieškoti pramogų 
Bet sėdėti kambary ir verk
ti—toks liūdesys yra žalin 
gas ir ilgainiui sugadina 
žmogaus sveikatą. Netekus

MEDAUS MĖNESIO

Kalifornijos gubernatorius 
Goodwin Knight, grįžęs su 
žmona po medaus mėnesio 
kelionės, pagal seną paprotį 
neša savo žmoną per grįčios 
slenkstį.

gėm naują kasnyką ir sugrąžinom kviesliui.
Dabar jau niekas Lietuvoj kvieslio nebesiunčia— 

šeimininkai patys kviečia svečius i savo pokylius. Kvies
liai savo gadynę atgyveno.

Kuomet kvieslys taip gražiai pakvietė, tai mano 
tėveliai nuvažiavo į vestuves, Į Rokus, nes tekėjo mano 
tėvo sesers duktė.

Tėvai pasiėmė ir mano sesutę, kad pamatytų, kaip
kaime vestuvės keliamos. Manęs neėmė, nes dar buvau 
nermaža. Nepainiau, nes žinojau, kad kai sugrįš, tai 
viską sužinosiu iš pasakojimų. Ir neapsirikau. Sugrįžę 
tėvai daug kalbėjo apie tas vestuves ir savo Įspūdžius.

Svečių daug privažiavo ir priėjo, nes šeima buvo 
didelė, ir giminių bei kaimynų daug susirinko. Stalai 
buvo apkrauti valgiais ir gėrimais. Jaunieji sėdėjo ker
tėj, o šeimininkai vaišino svečius, visus matė ir mylėjo. 
Prie vaišių netrūko kalbų ir juokų.

Jaunimas negaišo laiko prie valgiu, nes kluone mu
zikantai griežė. Jie tad skubėjo šokti. Lietuvoj toks 
paprotys, kad Į vestuves ir nekviestų svečių prieina. Jau
nimas iš kitų kaimu susirenka ir šoka ant kiemo, bet Į 
vidų neina, nes nekviestiem svečiam prie stalo vietos 
nėra.

Tačiau nevisuomet kaime vestuvės praeina ramiai. 
Dažnai Įvykdavo muštynių ir barnių. Taip Įvyko ir tose 
vestuvėse. Šokdami gal vienas kitą pastūmė, o gal kokia 
kita menka priežastis buvo, kad būrys vyrų ėmė kumš- 
čiuotis. Paskui Įsikarščiavę ėmė daužyt vienas kitam 
galvas lazdom, bonkom, plytgaliais ir kuo papuolė. Kru
vini, susipiaustę žmonės atrodė baisiai. Nežinia, kaip 
toji kumštynė būtų pasibaigusi, jei ne drąsi šeimininkė, 
kuri Įsisuko Į besimušančių vyrų tarpą ir gražumu prašy
dama išskirstė būrį.

Mano tėvai grįžo namo gerokai susinervinę ir ilgai 
negalėjo užmiršti to nemalonaus Įvykio.

Bet tas nebuvo naujiena kaimų vestuvėse. Mušda
vosi žmonės ne tik vestuvėse, bet ir iš atlaidų namo eida
mi arba prie karčiamų bažnytkaimiuose. Nors ir rusų 
valdžia buvo, bet policijos kaimuose kaip ir visai nebuvo, 
tad pasigėrę žmonės galėjo laisvai viens kitam galvas 
skaldyti. '

Žemino tas lietuvius ir rodė žemą jų kultūros laipsnį, 
taip pat nedarė tas garbės ir rusams, kurie šalies tvarka 
visai nesirūpino. ■

(Bus daugiau)
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Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE.

Joną Gricių Aplankius
Jonas Gricius senosios 

kartos lietuviams gerai pa
žįstamas, prieš porą mėne
sių jau peržengęs 80 metų. 
Ta proga nutariau aplanky
ti tą |domų ir retą žmogų.

Jonas Gricius gimė 1874 
metais birželio 18 d. Kun- 
drėnų kaime, Skapiškio pa
rapijoje, Rokiškio apskrity. 
I Kanadą atvyko 1907 me
tais ir apsigyveno Montrea- 
lyje. Čia jis terado lietuvių 
3 viengungius ir 6 šeimas. 
Tuo metu | Kanadą lietu
viai atvykdavo daugiausiai 
iš Anglijos.

Nors jau gana sunki gy
venimo našta slegia Gri
ciaus pečius, bet jis dar lai
kosi gana gerai, domisi kul
tūriniu ir politiniu vietos ir 
viso pasaulio lietuvių gy ve 
nimu, skaito ir prenume- 
ruoja mūsų spaudą ir kny
gas. Štai ir Lietuviška En
ciklopedija jo knygų lenty
noje užima garbingą vietą. 
Jo gausioje bibliotekoje ga
lite rasti įvairių autorių 
knygų. Čia šalia Hugo, 
Sinclair ir kitų yra Wells, 
Šliūpas, Margeris, Dr. Pa- 
dolskis ir kiti.

Įdomu pasiklausyti Gri
ciaus pasakojimų, o ypač 
apie Kanados lietuvių gyve
nimą. Čia atvykęs jis rado 
visai mažą lietuvių koloniją, 
bet sparčiai augančią.

800 dolerių, bet vėliau ji 
likvidavosi, o kur dingę jos 
kasoje buvę pinigai, pasa
kotojas tikrai negalis pasa
kyti.

Klausiu Joną Gricių: “O 
kokios priežastys tamstą 
privertė apleisti tėvynę?

—1905 metais buvau iš
rinktas | Didįjį Vilniaus 
Seimą. Grižęs Į savo tėviš
kę čia pradėjau skelbti sa
vo apylinkės gyventojams 
to seimo nutarimus. Deja, 
ilgai neteko misionieriauti. 
Buvau areštuotas, bet per 
kyšius iš kalėjimo paleistas 
iki teismo. Bvlos reikalu 
’ankiausi pas advokatus Vi- 
’eiši ir Wrublevski. Pure
no, dabar profesoriaus, pa
artas slaptai apleidau Lie
tuvą. Atsidūriau Anglijo
je, o 1907 metais Kanado
je.

Kadangi sukaktuvininkas, 
uos laikus prisimindamas, 

apsipila ašaromis ir jaudi
nasi, tai aš kreipiu kalbą 
kiton pusėn.

—Mielas Jonai, pasakyk 
amsta, ar dar daug turi sa
vo pirmųjų draugų Mont- 
realyje?

—Ką, draugų? Kaip gai
la, kad, rodos, dar tik va
kar dirbome socialistų kuo
poje, dar tik vakar disku- 
savome dienos jvykius, savo 
krašto, Lietuvos, ateiti, o 
šiandien jų jau veik nei vie
no nėra. Ir jeigu kuris ir 
užsiliko, tai ir tas iš savo

.tamstai pasakyti. Nepalai-; 
Įkykite už blogą, štai, jų* 
atvyko gana gražus skai-1 
čius. Tikėjausi, kad jie su
stiprins mūsų lietuviškas 
organizacijas, įsteigs biblio-
tekąs, paaės mums kovoti 
su maskoliais už tėvynės iš-; 
laisvinimą. Bet, mano aki
mis žiūrint, bent daugeliu 
jų tenka apsivilti. Jų vai-' 
kai greičiau užmiršta lietu-, 
viską kalbą, jie daug ma-' 
žiau prenumeruoja lietuviš
kų laikraščių. O kiek jie 
perka lietuviškų knygų— 
neturiu supratimo, bet ku-j 
riuos aš aplankiau—nema-j 
čiau lietuviškos bibliotekė-Į 
lės. Jeigu kuriam primeni,' 
atsako—knyga brangi. Mes' 
už knygą atiduodavome’ 
dienos uždarbi, o dabar pa
kanka dviejų darbo valan
dų uždarbio. Bet, jie ran
da visokių išsisukinėjimų. 
Mūsų kurtos, puoselėtos or
ganizacijos—jiems perpras
tos, kuria savas. Jose rie
jasi, o rimtų diskusijų ves
ti tikrai nemoka. Kiekvie
nas savo nuomonę stengiasi 
primesti kitam. Su kitų pa
žiūrų žmogumi nenori net 
pasikalbėti.

—Nors aš esu laisvų pa
žiūrų žmogus,—jis tęsė,— 
bet man skaudu, kad nau

D1RB0 SAVO PINIGUS IR ĮKLIUVO

Dorothy Fafekes, 31 melu moteris, ir Samuel E. Moore 
J r.. 41 metų vyras, turėjo savo pinigu dirbtuvę New Yorke 
ir gamino dolerines, penkines ir dešimtines, iki jie įkliuvo 
į policijos rankas. Policija rado Mrs. Fafekes kambaryje 
pilną įrengimą pinigams dirbti, o Moore prieš kelioliką 
metų nuteistas Salt Lake City, Itah. kalėti už šimtadole- 
rinių dirbimą.

BEBRAI IR BEBRININKŲ KAIMAS

Nors dauguma to metol^ios ™ažai >™r beišeina.
O jų vaikai, gaila prisimin
si, net nemoka lietuviškai 
pakalbėt. Vevė svetimtau
tes, nuo lietuvių gyvenimo' 
nutolo.

Ir vėl klausiu:
—Jūs matėte abi didžią

sias atvykstančių i Kanadą 
bangas—1928-30 metais li
po šio karo. Pasakykite, 
koks skirtumas tarp jų?

—Didelis. Jeigu pirmie-

ateivių buvę mažai, arba vi
sai neraštingi, bet jie orga
nizacijų reikšmę supratę. 
Kai jis apsigyveno Monre
alyje, tai dar nebuvę čia jo
kios lietuviškos organizaci
jos, pirmą suorganizavę so
cialistu kuopą. Išsikvietę iš 
JAV kalbėtoją Bagočių. Jo 
kalba padariusi giliausio 
is p ū d ž i o susirinkusiems. 
Tuoj pat i socialistų kuopą 
įstoję arti 60 naujų narių. 
Nariai uoliai prenumeravę 
ir skaitę lietuviškas knygas 
ir laikraščius. Nemokan
čius skaityti mokinę jų 
draugai. Nors tuo metu 
dirbdavę ilgas valandas, bet 
griže iš “šapų,” socialistai 
griebdavęsi knygos ir laik
raščio bei savo draugus mo
kinti pažinti rašytą žodi. Ir 
socialistų kuopa turėjusi, sa
vo biblioteką.

Pirmojo karo metu Ka-

Įvairenybes
—Svarą šilko pagaminti 

reikalinga 2,300 šilkaverpių 
kirminų.

—Mažiausias pasaulyje 
medis auga Grenlandijoje; 
tai beržas, kuris užauga tik 
20 centimetrų aukščio.

—Beržas pavasari per 
8-9 dienas gali duoti 36 lit
rus sulos.

—Lietuvoje, Baltijo pajū
ry, auga usnys, kurių šak
nys yra 10-15 metrų ilgio.

—Meksikoje yra žuvų rū
šis, kurios gali bėgti žeme, 
skristi ore ir plaukioti van
denyje.

gal gali mums paaiškinti, kodėl
tas įvykis yra tragedija.

—Dėl to, kad mirtis nėra nei
nelaimė, nei nuostolis,—paaiš
kino sumanusis mokinys.

Tikėtas Pagal Kelnes

—Vienas tikėtas man ir pusė 
mano vaikui,—tarė moteriškė, 
paduodama konduktoriui pini
gus.

Konduktorius, pažiūrėjęs j 
vaiką, atsakė:

—Bet, ponia, šitas vaikas ne
šioja ilgas kelnes.

—Jei taip, tai visą tikėtą vai
kui ir pusę man,—atrėžė mote
riškė.

Reikalinga Moteris

Bebrininkų kaimas yra ir padarė pievas, o vargšus 
Paežerių valsčiuj, Vilkaviš- bebrus gaudė be jokio pa- 
kio apskrity, prie gražios sigailėjimo, nes už jų odą 

i Šešupės upės. Iš pietų pu- pirkliai žydeliai labai aukš-
jieji negali" iiite’kti ir lietu-f4® nV° ŠeSupfe-Bebrinin- tą kainą mokėjo, o iš rasų 
vili ni-flknitn statvtnio haž- kaimas, o is žiemių pusės valdžios jokio patvarkymo 

nuo tos pačios Šešupės—di- nebuvo tiems žvėriukams 
delis Antanavo dvaras. Ir,apsaugoti, kol visiškai išnai- 
dvarą ir kaimą skyrė graži kino. Ir taip palei Šešupę 
Šešupė. visus medžius iškirto, daiy-

Man vaiku ir paaugliu P\eva®’ paliko tik
esant tėvukas (tėvo tėvas) kal'kJus’ ?r visus bebras iš
pasakodavo, kad jis buvęs "aude lkl l,askutlnl0> ir da

vių prakaitu statytoje baž 
nyčioje. Naujieji kuria sa
vą, nors ir be ekonominio 
pagrindo. Vėl iš naujos 
bėga i mūsų statytąją seną
ją, o trečią dieną apleidžia 
ir ją ir bėga pas svetimuo
sius. Nors dauguma deda
si dideliais tikėjimo kanki-jtik 8 metų amžiaus, kai jie 
niais, bet -krikščioniškosios; kėlėsi iš kaimo Į vienkie- 
meilės taip maža. Dedasi j mius. Dabar tai jau bus 
dideliais tėvynės mylėtojais, i buvę prieš 125 metus. Tai- 
bet liteuviškiems reikalams gi, kalbamas Bebrininkųkalbamas 

kaimas jau senai yra vien
kiemiuos. Bebrininkų kai-

aukoja—jeigu dar aukoja 
—juokingai mažai. Patys 
buvę šelpiami pamiršta sa-'mo žemė labai derlinga ir 
vo likimo brolius. Tai ne'ūkininkai visi gyveno 
mano prokuratoriški kalti- pasiturinčiai. I pačiai kėlė
nimai, bet skausmingi pri
siminimai ir palyginimai su 
seniau atvykusiais. Skau

to kaimo ūkininkus ta ap
linkybė, kad palei Šešupę 
yra gražios ir derlingos

ji ateiviai, prieš 1914 metus du. oi skaudu. Kur mes!pievos, ir kožnas ūkininkas
atvykę, buvo mažai raštin
gi, tai atvykusieji 1928-30 
metais buvo daugiau už pir
muosius prasilavinę. Bet 
paskutinieji, kaip čia priim
ta dipukais vadinti, pralen
kia išsimokslinimo atžvil
giu visus. Šie pastarieji yra 
energingiausi, daugiausiai 
mokslo ragavę, daug gyve
nime matę, pergyvenę, 
daug svetimų kraštų aplan
kę, tai ir nestebėtina, kad

nueisime? Kokią naudą iš turėjo sklypeli tų derlingų
šios kartos turės tėvynė, ka- pievų, kur prisišienaudavo
da jai reikės keltis iš ver
gijos? Baugu pagalvoti.

Norėdamas baigti pasi
kalbėjimą, nes reikalai ver
čia grjžti Į namus, o ryto-

grazaus šieno, o sieną nu
valius,- rudeni buvo gražios 
ganyklos naktimis arkliams 
ganyti.

Mano tėvuką? pasakoda- 
jaus rytas laukia fabrike, vo, kad prieš daug metų 
keliuosi, tiesiu ranką tampos Bebriniftkų pievos palei

O
bar bebrų jau nėra ne tik 
Bebrininkų kaime, bet ir 
toj apylinkėj ir vargiai kur 
girdėti tų žvėriukų visoj 
Lietuvoj. Lietuvių Enciklo-Į
nzū/liio 1 mntuic untramii
j/vvtijc* iiivvuic uiivictmv

tome rašo, kad Dubysoje 
bebių dar buvę, nes 1921 
metais iš ten gautas vienas 
egzempliorius (buvo VDU 
zoologijos muzėjuje). Ta 
pati Enciklopedija sako,

__ . , Prie biznio reikalinga moteris ar
--- MUSe per sekundę su-.mergina. Jeigu sutiktumėm, galėtu-

plasnoja sparneliais nuo’™“ a!’slvestĮ- ^^loney <3° 
400 iki 600 kartų, o kregž- R- d. į. b<,x 467
ae tik iki 10 kartų. Į_______________________ .
• —Vieversys pasikelia |Į Parduodama Vištų Farma 
aukštį iki 1,000 metrų, o
varna—1,400 metrų, gand
ras—900 metrų (metras—
3.28 pėdų).

—Šviesiaplaukės moterys 
ant galvos turi apie 140 
tūkstančių plaukų, brunetės 
—108 tūkstančius, juodos—
100 tūkstančių. Mažiausia 
turi raudonplaukės, tik 
800 tūkstančių plaukų.

—Pavasari kiekviena mu
sė padeda po 120 kiaušinė
lių, iš kurių pusė išsiperi 
patinėlių ir pusė patelių.
Po mėnesio laiko, šios 60 
patelių padeda vėl po 120 
kiaušinėlių, iš kurių išsipe- 
ri 7,200 musių. Taip toliauj
dauginantis, lugsėjo mėnes|| Paieškau savo giminių ir pažjsta- 

'mu. Aš paeinu iš Braziūkų kaimo, 
Zapiškio parapijos, Suvalkų rėdy
tos. Atsiliepkit: . (34)

Ona Lapinskaitė 
R 2

Wellston, Mich.

Vištų ūkis su pusantro akerio že
mės, 6 kambarių gyvenamu namu, 
dviejų karų garažu, dviejų aukštų 
vištininku, kuriame yra vietos 1,500 
dedančioms vištoms, ir dviejų aukš
tų penkių ruimų perykla, parsiduo
da dėl savininko senatvės. Gerai 
einantis biznis prie valstijos kelio. 
Kreiptis į Mrs. Mangott, 463 Plym- 
outh St., Holbrook, Mass. (34)

iš vienos musės turime pen
kis bilionus 590 milionų mu
sių.

Jei kas abejoja, tegul su 
skaičiuoja pats.

—P. B.

HIGKjU
Kas Yra Tragedija

Mokytojas mokykloje klausia 
mokinių, kurie jų galėtų pasa
kyti, kas yra tragedija.

Vienas atsikelia ir sako:
kad nėra tikiu žinių, kadaĮ —Kai <iu tramvajai (stryt- 
išnyko bebrai' neprikiauso-Įkariai? susiduria ir dėl to yra
moj Lietuvoj. Jeigu kalba-|uzmu*tŲ’ tai yra traĮ<e<I,ja-

—Ne.—atsako mokytojas.— 
čia yra tik pelaimingas atsiti
kimas, nelaimė.

Tada pašoka antras mokinys 
ir sako:

—Kai laivas su brangiu kro
viniu nuskęsta, tai yra tragedi
ja.

ma apie išnykimą, tai reiš
kia, kad po 1921 metų beb
rų Lietuvoj jau neliko. Tai 
dar vienas senybinis Lietu
vos žvėriukas bebras išny
ko.

Po pirmojo pasaulinio

nadoje lankėsi ir Kapsukas,,jie ir prie Kanados gyveni 
tada dar socialistas. -To iš-’Jo iš-;'mo sąlygų greičiausiai pri-
siuntimui Į Jungtines Vai?- tapo. Bet turiu pastebėti,

I

Dr. B. Matulionis
Vidau®, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Pascoag, Rhode Islaud 

Adresas: State Sanatoriam.
W a iltim Lake, Rhode Islaud.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 

^hompson^Conn^JK^jajĮŪL^^

PAIEŠKOJIMAI

Ieškau savo giminių ir pažįstamų 
Amerikoje, kilusių iš Gilužių kaimo, 
Aluntos valsčiaus, Utenos apskrities. 
Amerikoje gyveno trys Milteniai: 
Vincas, Alfonsas ir Bronius. Girdė
jau, turėjo savo mėsinę. Jie visi 
buyo kilę iš tos pačios vietos. Atsi
liepkit šiuo adresu:

Mr. Balys Miltenis 
283 McNabe St. N. 

Hamilton, Ont., Canada.

Paieškau Malavenų kaimynu Juozo 
Skirkos ir Stanislovo Vasiliausko. 
Jie patys ar žinantieji atsiliepkite 
adresu: (35)

Mrs. Ona Trilikauskas 
1938 EI Sereno Avė. 
Pasadena 3, Calif.

APSlVEDIMAi

ro pirmojo pasaulinio ja- >■» - • '
karo man teko apsigyventi —Tai nera tragedija,—atsa-

Vedybų tikslu noriu susipažinti 
«u moterim-mergina, tarp 60-65 me
tų, blaiva, be vaiku. Bptų gerai 
farmerka. Aš esu 67 metų. Apie 
save daugiau parašysiu laiške. Ra
šykit: (34)

M. Velvk is 
Box 201

W. , Hanover, MassV'
t 7 ‘

ko mokytojas.—šiuo atveju tė 
ra tik nuostolis.

Pakyla trečias mokinys ir sa
ko :

—Stalino mirtis buvo trage
dija.

—Tu teisingai pasakei. Bet

Kanadoj. Albertos provin
cijoj. East Coulee miestely. 
Čia teka Red Deer upė, ku
rioje yra bebrų, angliškai 
juos vadina “beaver.” Te
ko man stebėti tų žvėriukų 
nukirstus medžius (drebu-

Šešupę visos buvusios apžė
lę Įvairiais lapotais me- 

tautos veteranui ąžuolui, džiais, o Šešupėj buvę tokie 
Tariu iki pasimatymo, betl žvėriukai, bebrais vadina- 
jis mane sulaiko prie durų. Imi, kurie gyvendavę ir van- 

'deny ir sausumoj. Kai ka
da tie bebrai savo mikliais 
ir tvirtais dantimis nukirs-

senam kūnu, bet sveika 
dvasia ir jauna vaizduote

—Būtinai tamsta vėl ma
ne aplankyk. Per tą trum- 

tybes nemaža pastangų te-2kad jie kai kuo ne tik už pą pokalbi nespėjau tams- 
*-----"— ’ 11 '1928-30 metų imigrantus, ’ ' " “kę padėti ir mūsų sukaktu

vininkui.
Dar- prieš pirmąjį karą; 

Bagočius Montrealvje suor
ganizavo SLA kuopą. Kuo-

= bet ir už mus senuosius yra 
daug atsilikę. Nenoriu jų 
Įžeisti, juos myliu, nes tai 
mano tėvynės vaikai, bet ką

pa jau turėjusi kasoje per turiu ant širdies, noriu ir

MES ATLIEKAM .. .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BTZNTO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LATSKŲ SU ANTGALVIATS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ '
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Bros d vvay, South Boston 27, Mat*.

i

les) n net i kokių 3 ai 4i(jania savo retus žvėriukus,

tai daug ką pasakyti. O 
kaip norėčiau, kad mano 
kūno likučiai būtų parga
benti Lietuvon. Juk 1930 
metais ją aplankiau. Nors 
ir diktatūra buvo, bet tiek 
kultūros, tiek ūkio srity bu
vo padaryta didelė pažan
ga. Norėčiau dar susirašy
ti su mano pažįstamu Dr. 
Mažyliu. O kaip gaila, kad 
Dr. J. Šliupas nespėjo su
laukti karo pabaigos, jis 
tikrai mane dar būtų ap
lankęs. Šiuodviems vyrams 
aš esu dėkingas, kad šiuo

davę med|, sukapodavę Į 
gabalus ir surisdavę Į Šešu
pę, vietomis net ją užtvenk
dami. Tuo metu aš nenorė
jau tikėti tėvuko pasakoji
mu, kad žvėriukas galėtų 
tokius “stebuklus” daryti, 
bet tėvukas tvirtino, kad 
taip tikrai būdavę. Dau
giausia tų bebrų ir būdavę 
ties Bebrininkų kaimu, nes 
pašešupiais jiems buvę gra 
žiu medžių ir čia pat Šešu
pė, jų gyvenamoji vieta. 
Bebrininkų kaimo vardas 
kaip tik ir yra kilęs iš tų

metu esu Kanadoje. Juk žvėriukų vardo, nes jų, kaip
1939 metais rengiausi grįžti 
Lietuvon, bet juodu man. 
patarė palaukti, nes Euro
pos padangę jau dengė juo
di debesys. Tad nepamiršk 
tamsta mane vėl aplankyti. 
Išmirė draugai, nėra kas ap
lanko, o taip sunki vienu
ma. Ji neretai ašarą išspau
džia.

Atsisveikindamas priža
du tai padaryti. Dar supa-

minėjau, toje vietoje labai 
daug buvę.

Vėliau žmonės tuos me
džius palei Šešupę iškirto

žindina su malonia Šukių 
šeima. Tai naujakuriai, Jo
no Griciaus giminaičiai. Jis 
juos giria, vertina labai.

Tai iki pasimatymo se
kanti kartą.

• —P. S.

oėdų gabalus sukapotus, ki 
ti. matyt, jau Į upę buvo su 
risti. Stebėdamas tų žvė
riukų darbą, prisiminiau 
mano tėvuko pasakojimą, 
kad jis tikrą tiesą mums pa
sakodavo apie bebrus. Ir 
iš tikrųjų koks protingas 
tas žvėriukas! Jis kirsda
mas medį iš karto pagrau
žia tą vietą, kuri yra kiek 
įlinkusi, o vėliau jau nu
graužia iš priešingos pusės. 
Ir labai aštrius ir tvirtus 
dantis, matyt, turi, nes 
skersai medi nugraužti rei
kia pasidarbuoti ir grauži
mo skiedros visai stambios.

Kanadoj šitas žvėriukas 
valdžios labai apsaugotas, 
nes yra išleisti potvarkiai, 
kurie draudžia bebrus gau
dyti ir jokio gaudymo sezo
no nėra. Už bebro padaly
tus nuostolius (nukirstus 
medžius ar kitą kurią žalą, 
jų padalytą) Kanados val
džia apmoka savininkui, 
bet jų gaudyt nevalia. 

Kanados valdžia, gerb-

išleido net pašto ženklų po 
5 centus su bebro paveikslu, 
tuo norėdama priminti, kad 
žmonės jų nenaikintų.

A. Vaianis.

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 suirimų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišintų, isterijos, 
rūpesčio. susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja *5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

S#uth Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.
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LSS 60 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS RUGP. 21

BALF 17 Skyriaus 
Rinkliava Bostone

-----  — Rugpiūčio 21 d., 7 vai.
Žinoma, kad daug tūks-vakaro, “Keleivio” patalpo- 

tančių mūsų brolių ir seserų ivyks Lietuviu Socialde- 
buvo žiauraus bolševiko iš- mokratų Sąjungos 60 kuo- 
vyti iš savo gimtųjų namų pos narių susirinkimas. Vi
ii laikinai prisiglaudė Va- si nariai prašomi nesivėlinti 
karų Europos griuvėsiuose, atvykti. Susirinkime turi 

Kelias dešimtis tūkstan- aptarta daug svarbių 
čių tremtinių senieji Ame- klausimų, jų tarpe yra ir at- 
rikos lietuviai atsikvietė i stovu rinkimas i Sąjungos

DAINAVO, ŠOKO,
GRYBAVO IR TT.

NUOGĄ APRENK, LSS 71 KUOPA
ALKANĄ PAPENĖK

Norvvoodo BALF’o sky-

IŠRINKO ATSTOVĄ

Cambridge Lietuvių So-

DAUG1AU VAIDINIMO 
NEGU MALDOS

Kiek

pietų ruošia linksmą gegu-jkuris įvyks Brooklyne rug- 
žinę—pietus su gražia me- sėjo 4-5 d. 
nine programa, Gasparo! Bostono socialdemokratai 
Paznioko sode, 58 Heaton'savo atstovus išrinks šį šeš-

_______Avė., Norwoode. tadienį įvykstančiame susi-
pritaikinta—geros patalpos) Visi vietos ir apylinkių'rinkime, 
šokti ir alkiui ar troškuliui lietuviai nuoširdžiai prašo- 
numalšinti, o iš visų pusių’mi dalyvauti, patiems pasi- 
mišraus miško supamoj gardžiuoti skaniais pietu-

stovų
Kiti, mūsų pade- suvažiavimą 
atvyks, bet dau- grooklvne

Ameriką, 
darni, dar 
gelio jų sveikata, velkant 
sunkią tremties vargų naš
tą, palūžo ir jie nebegali 
iš Europos išemigruoti.

Iš viso Europoje šiapus 
geležinės uždangos yra 10,- 
000 lietuviu.

kuris Įvyk; 
rugsėjo 4-5 d.

Kuopos Valdyba.

Sveikina iš Kalifornijos

Mūsų prieteliai Jonas ir
Antanina Audickai atsiun- 

\ okietijoje j-ę sveikinimų iš Kaliforni- 
yra 8,000 lietuvių, jų tarpe jos, Rur jie nuvyko aplan- 
2,000 vaikučių, 530 džiovi
ninkų, 408 sergantieji įvai
riomis ligomis, 220 invali
du, 205 našlės su mažais 
vaikais, 425 gausingos šei- kė. 
mos, kuliu tėvas ar motina 
yra ligoniai, ir 610 senelių
Austrijoje yra 208 tremti 
niai lietuviai, iš jų 150 vai 
kučiai, ligoniai ir

setts valstijos seimelio at
stovo James F. Condon va
sarvietėj (Bernice Claire 
Farm) prie North Easton. 

Farma tikrai gegužinėms

Grįžo iš.Europos

tikros maldos 
sekmadienį 

ne- 
a-

inko
didelė minia', o iš Dorches- 
terio įlankos atvažiavo ar
kivyskupas Cushing išpuoš
tu laiveliu, ant kurio buvo 
įrengtas altorius. Jį iš visų 
pusių supo keli šimtai didės-, 
nių ir mažesnių laivelių.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

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

Ark. Cushing 
vandenį, o taipaikštėj vėl pakankamai vie-tumis, pasidžiaugti liaudies Prieš metus išvykęs į Eu-i . , , . . .

tos ir stiprintis ir šneku- dainomis ir šokiais, sutryp- ropą lietuvių spaudos dar- sPecla M l)a ‘ti-L...i.ną 
čiuotis. O aplink didelia-'ti smagią polkutę ir kartu bo dirbti žurnalistas Alsei-
me miške tik grybauk ir prisidėti prie kilnaus šal- ka, grįžo ir sustojo pas sa- 
uogauk. ■ jpos darbo. , įvo seserį dr. Gimbutienę.

Taip suvažiavę svečiai ir Norwood BALF’o Skyrius. Rudenį jis vėl išvyksta į.meb
darė, kas kam labiau pati-j 
ko. i

Kas
rinko,

Lankėsi Bostone
Europą.

daugiau grybų 
nesusekiau, bet

pn-
kad, Šiomis dienomis iš Chi----

Nebėra Vilčių

pat organi- cagos į 'Bostoną buvo at-j American Woolen bend-

palaimino 
pat davė 

kiek-
vienam, Įžengusiam į van
denį.

Tai buvo pirmosios iškil-’ 
jūroj šiais šv. Marijos 

garbei pašvęstais metais.

Darbininkai Susirūpino

Lynn’o General Electric 
ė nutarė “persitvar

kyti” iškeldama iš

geriausias čia
zuoto choro “dirigentas”!vykę Milda ir Stasys Bud- rovės atstovas pareiškė, bendrove 
buvo prof. V. Biržiška, tą riai (abu daktarai). Dr. kad jei Lau rence darbinin-J Rytį” iškeldama iš Lynno 

Ryti sūnaus ir jo šeimos. Ine aš vienas nusprendžiau.'Budrienė yra veikli skauti- kai sutiktų dirbti net už 40 motorų ir apšvietimo sky- 
Audickų sūnus eina atsa-’Jo choras buvo didokas iri ninkė, šiuo metu ji yra'centų į valandą, Wood, rius. Dėl to netektų darboĮ 
kingas pareigas Amerikos!jo dainų atgarsis toli toli skautų akademikų pirmi- Ayer ir Shawsheen fabrikai per 2,000 darbininkų, 
aviacijoje, marti dailinin- skambėjo. Chore dalyvavo ninkė. Būdama Bostone ir negalėtų būti vėl paleisti į į ku, yra ko susirūpinti, 

ir seni amerikonai ir dar tik lankydama savo pažįsta- darbą.
padus tesušildžiusieji, bet mus, ji matėsi ir su vietos 
visi gerai energingo “din- žymesniais veikėjais.Svečias iš Rhode Island

•J. Akstinas iš Pavvtucket, 
eneliai. j>. I., lankėsi So. Bostone. 

Trumpą valandėlę susi- Jis ta proga atnaujino “Ke
__ 1 '  • — ~________ ~ nvoniimoro t o ii* iioli

vadovaujami traukė 
lietuviškas dainas.
gento

reikėjais
Buvęs Lietuvos operos di 

rigentas Vytautas M arijo-1

Nepavyko “Paukšteliams

Penki sunkūs Norfolk ka-

kaupkime ir pamąstykime: leivio prenumeratą ir pali- mėgėjai
kaip mes šiame krašte gy- ko dovanų Maikio Tėvui.
vename? Tada, nusikeiki- ---------------------
me mintimis už Atlanto, Kontrimui Pratęstos 

vargsta tūkstančiai vai-

Svetainėj grojo Keturių įsius taip pat buvo užsukęs Įėjimo kaliniai praeitą sa-
Karalių orkestras, o šokių į Bostoną aplankyti savo vaitę suėmė 13 sargybinių,

mėgino savo pus-senų pažįstamų. persivilko jų drabužiais ir
stiprumą. Mačiau -------------------------------- ramiai išėjo iš kalėjimopadžių

jų tarpe ir “laibąjį” žemaitį 
į B. Kontrimą šokinant jau- 

Teisėjo Teisės nąją Repšienę tuo metu,kur vargsta tūkstančiai vai- Taikos
kūčių, šimtai džiovininkų, — ,.. . T . . .
našlių, ligonių ir senelių. Gubernatorius Herter pa- Ciavosi su Namaksiai 
Jiems nerūpi nei automobi- skelbė, kad Broniui Kontri-tais prieteliais. 
liai, nei televizijos, nei ki-mui pratęstos “Justice of Į > asarvietes _
tokiom prašinatnvhč^ Jįe tbe Pchcg teisesj * metus.'Condon taip pat pasirūpino 

tik ‘kasdienine Kontirimo ofisas yra 598 gegužinę paįvairinti. Jis ne 
bet ir vai-

Prof. V. Biržiška Grįžo Prie vartų kaip tik tuo me- 
jtu stovėjo mašina, kuria bu- 

Biržiška,'vo ką tik atvažiavęs vienasGrižo prof. V
jkai daktaras rimtai šneku- praleidęs ištisą savaitę pas ^sargybinis. Kaliniai, revol

ir ki-

savininkas

Devenius 
tijoje.

Connecticut vals-

pra
susirūpinę
duona, pastoge, vaistais ir E- Broadvvay, So. Bostone. Bk pasakė kainą, 
vargo mokyklomis. Pade- Tel- SO 8-1761 ir SO 8 padžiugino 
kime jiems tai turėti, per -2483.
mūsų bendromis jėgomis

Ji Buvo Gražiausia

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

ir nuo 7 iki 8

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

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 Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

... įAis-l ę uit

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuc 
adresu:

PAUL LAPENAS
133 Forest Avė., Brockton 

Tek Brockton 8-1632-R

V- A • - i
FLOOD SQUARE 

as HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broad»ay 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

VVest Roxbury, Mass.
Tek PA 7-0402-M

veriu pagrasinę sargybiniui, 
pasodino jį mašinos gale ir 
patys nuvažiavo savais ke- 

’liais. Bet jie neilgai tesi-

Parduodama Kepykla
Parduodama gerai einanti ke-

įie neilo-ai te^t- pykla‘ Kępa lietuvišką ir kito- 
- , . OA , kia duona. Parduodama dėl sa-______ .džiaugė laisve: po 20 valan- ... . . c .. .Į , 1 , . . . vininko senatvės. Sužinoti ad-

Rugpiūčio 11 d. dr. Mari-Įnu duvo sugaudyti, vieni rega «Keleivi<)” ofise telefonas

Garnys Gimbutų Namuose

duodamas jos jr Jurgio Gimbutų, gy-!Khode Island, kiti Connec- <o 8-3071.

sukurtą Balfą. Juk jie tiek 
mažai ir kukliai iš mūsų

Siu metu rugsėjo 11 d., šių metų “Miss Lithuania of/'Lithuanians. Kalbėjo 
šeštadienį, Balfo 17-tas sky- Massachusetts” išrinkta Lil--LDD pirmininkas J. Stilso- 
rius daro viešą rinkliavą— Han Balunas is Cambridge,!nas
Tag Da*—Bostono gatvėse. Mass.
Kiekvienas lietuvis kviečia- -------------------------
mas dalyvauti šitoj rink- Trys Milionai Dolerių 
liavoj. fe nebūna nei vie- Nuostolių dėl Li
nos lietuvių šeimos, kuri ----- —
neprisidėtų darbu ar auka Žinovai skaičiuoja, 
tą dieną. Naujosios Anglijos žemes

ijiems progos pajoti savo ož-įvenančių 4 Rutledge St., W.įticut valstijoje. Juos gaudė 
‘ka ir su ja pasibadyti. Be ROxbury, namus aplankėįper 500 policininkų, 
įto, čia atostogaujanti vaikai garnys ir paliko sveiką,
I padainavo ir pašoko jiems gražią, net 9 svarų, trečią

Minkų radijo gegužinėj gal pirmą kaitą girdėtiems J eilės dukrelę.
‘-Aficc t itknonio nf “Lithuanians.” Kalbėio ir ______ ____________

Remia Lietuvos Istoriją

kad

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Liet avis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Parduodu Baldus
Pigiai parduodu šaldytuvą, sofą 

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

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

Nuo liepos 30 dienos 
streikuoja American Air
lines bendrovės lakūnai. 
Dėl streiko neturi darbo ir 
kiti tarnautojai, todėl bend
rovė nuo pirmadienio pra
dėjo atleisti kai kuriuosnariai gausiai pa- , . . ...j . •: x (darbininkus, o kiti

Reikia Stičerių
Darbas stičer arus prie sijonų ir 

sporto rūbų. Malonios darbo sąly-J 
gos. Geni- atlyginimas. Kreiptis į
Charlette Mfg. Co., 9 Knapp Street. 
Boston. (34)

Lietuvių Inžinierių ir Ar 
Sąjungos Bostono

čiau Šoblevičius su 
viene, atvykusius kartu su pildė Lietuvos Istorijos rė- 

Manomai-imėjų eiles. Garbės nariais 
Iz-

Buvo svečių ne tik iš Bos 
tono. Iš Bridgevvatei ma- chitektų 

Liutku- skvriaus gavo
bostoniečių M. '.įspėjimą, kad bus atleisti po

Žinovai
Naujosios Anglijos 
ūkis dėl šios vasaros dažno 

5 pač mes prašome vietos lietaus turėjo nuostolių apie 
lietuvių jaunimą—vyčius, trjs milionus dolerių. Mat,
skautus, ateitininkus, stu- jjs pakenkė šienapiūtei— 
(tentus, choristus ir visus pašarai nebuvo galima lai- 
kitus—ko skailingiausiai da- ru suimti, o ir suvežtieji į
lvvauti. Rinkliavos pasise- daržines nebėra tokios ver-ifhn?° Michelsonai, Janus

čiu, Ramanauskus, Neviac-' įsirašė: B. Galinis, V 
ką iš Norvvoodo, Valeikas bickas, A. Skudzinskas. 
iš Bedfordo, Čepus iš Bei-; Prenumeratoriais įsirašė. _ 
imonto, Paulauską iš Lowel- K. Daugirdas, -J. Mikalaus- . z 
lio, Andriukaičiai, Vinciū- kas. V. Sirutavičius, J. Va- 
nai, Jackūnas ir kiti atsto- siliauskas, K. Kriščiukaitis, 
vavo Cambridge. i E. Cibas, J. V. Dabrila.

Daug kas teiravosi, kur Tėvynės

dviejų savaičių, jei streikas 
nepasibaigs.

Wamindi Stovykla
Prie Stinson ežero, Baltuose Kai

nuose i White Mts.), N. H., suaugu- Iš viso bendrovė samdo Įsiems vakarojimo stovykla. Proga j 
sportauti, maloni draugystė, geras 
valgi . bažnyčios netoli. Kaina nuo 
$35 iki $40 savaitei. Dėl informa
cijų ir rezervai-;jos kreiptis į G. B.tone 600.

iš jų Bos-

Reikia Draiverio
Uw.cn. Stinson Lake, N. 
Sunsct 6-2448.

H. Tel.
(34)

Ravvoto kepvklai reikalingas 
Mylėtojų Drau- šoferis. jei nori gali būti ir 

gijos Bostono skyrius dėko- partneris duonai pardavinėti.

Flooeosooeoeooooeoeooes#

Rimas pareis tik nuo rinkė- tės> kokios turėtų būti. Tik 
jų skaitlingumo. Tą atsi- viešųjų gėlynų prižiūrėtojai 
mink ir kitam pasakyk! patenkinti, kad šiemet ne- 
.Jes tikim, kad mūsų balsas peikia gėlynų laistyti.
pasieks kiekvieno bostonie- _______ _____ _____
čio lietuvio ausi ir širdį ir
suras joje broliškos užuo- Patenkintas Atostogavęs 
jautos atgarsį tam vargšui “Nidos” Vasamamyjeįgužienei, Vinciūnartis, Anes-
seneliui, ligoniui ir maža- -------- jtai, Jankauskui ir kitiems
jam našlaičiui, vargstan- Daktaras V. Kaupis išjpasišventusiems tą dieną 
čiam užjūryje. Lai nepri- Hanover, N. H., savo atos-patarnauti ištroškusiems ir 
trūksta rugsėjo 11 d. tarp togų antrąją pusę praleido alkaniems neteko perdaug

kiai, Dr. Pilka ir dar kai ja ir džiaugiasi bostoniečių Kreiptis 178 W. 8th St., South 
kurie kiti.

Oras nebuvo karštas, to 
dėl nei išvykos šeiminin
kams Taurinskui ir -Jane- 
iiūnui, nei jų ryžtingiems 
padėjėjams Strikaičiui, Ge-

•nutarimu. Bostone.

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

Butas Nuomai
So. Bostone išnuomuojamas 
kambarių butas. Yra dviems 

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

(34)

SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

* 447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

sbooesoeeeooGeoeososooeoočv

RADIO PROGRAMA

musu nei aukų, nei rinkėjų, V. Norvaišienės “Nidos” va-lprakaituoti, 
nei aukotojų. Mes tikime sarnamy, Mest Hyannis-!jiems užteko.

1 ~ esąs

nors - darbo

port, Cape Cod. Rašo 
labai patenkintas.

jūsų gailestingumu, nes esa
te kilnūs ir garbingi.
BALF 17 SK. VALDYBA:

Antanas Matjoška,
K. Namaksienė,
M. Michelsonienė,
Pranas Razvadauskas,
J. Tumavičienė,
Valentinas Vakauza.

Atvažiavo Čia Atostogauti ----------
--------  Į Rugpiūčio 29 d. Lietuvių

Joe Bieliauskas su savo Tautiniame Parke prie 
žmona Monika iš Binokly- North Lowell įvyks Lietu- 
no atostogas praleido pas vių Piliečių Klubo geguži- 
gimines Casa Loma, East nė. Kitame numeryje bus
Bridge wat vi Mass. . į apie tai plačiau parašyta.

Strazdas Atostogavo

Mūsų
darbis
praeitą

Nesunku buvo 
’čiui rinkti iš

spaustuvės bendra- 
Steponas Strazdas 
savaitę atostogavo.

Lawrenciečiams Žinotina

ir Brazai- 
atvykusių 

“Įrodymus,” kad jie čia pri
klauso, nes kas neturėjo vė
liavėlės. tas, reiškia, yra 
“zuikis” ir čiupt jį.

Žodžiu, gegužinė buvo 
maloni ir be “aukų,” nes vi
si ne tik gyvi, bet ir sveiki 
sugrįžo namo.

Ž-is.

Senai Taip Bebuvo

Praeitą ketvirtadieni Bos
tone tebuvo 56 laipsniai ši
lumos. Tokia šalia šio me
to diena, sako, bebuvusi 
prieš 41 metus.

Nieko Neį eik įmokėti! 
Išsimokėt Per 3 Metus! 
Pilnai Garantuotas! $250

Pilnai Įtaisytas

BAYVIEW HEATING CO. 
Tel. G E fi-1204

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: BRidgewater 855. Plačiau klausy
kit WBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M.

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 

Alfonsas Steckis. Povilas l-apėnas Jr., Petras Peldžius

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

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

(Jž $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpno savaitei 

Visai? insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East £roadway 
Snnth 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 vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagaus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




