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Korėjos Bolševikai Susilankė 
Finnqjq Pralaimėjimų

Bolševikai Dar Atakuoja, Bet Silpnėjančiomis Jėgomis;
Labai Dideli Agresorių Nuostoliai; Jungtinių Tautų 

Jėgos Didėja; Persilaužimas Kare, Rodos, Jau 
įvyko; Rusų Ginklai Korėjoj

Praeitą savaitę Korėjoj 
ėjo labai smarkus * mūšiai 
ties Naktong upe dėl Taegu 
miesto ir šiaurinėj fronto 
dalyje ties Pohang uostu.

Vatikanas Skelbia 
Naują Dogmą

Lapkričio 1 d. Romos ka- 
Šiauriniai korėjiečiai ataka- bažnyčia paskelbs
vo labai stipriomis jėgomis J ”au^ dogmą, į kurią visi 
bet Visur buvo atmušti gu'katalikai turės tikėti. Nau- 
labai dideliais nuostoliais. pa dogma skelbia, kad. Pa 
Generolo MacArthuro šta- ne^® Švenčiausia buvo pa-
bas praneša, kad apie 15 
tūkstančių bolševikų karei

imta į dangų su kunu. To
kią pažiūrą katalikų bažny-

TANKAMS REIKIA DAUG AMUNICIJOS
—----- —

Vaizdelyje įerikiečiai Korėjoj kraunant į savo tankus amuniciją, kori greit 
susivartoja.

Dalinis Geležiiilieliečių Streikas 
Trukdo PKeno Gamybą

Streikuoja Clevelando, Louisville ir Saint Paul Gelžke
liečiai; Išeina j Streiką Gelžkeliečiai Chicagoj ir 

Pittsburghe; Streikai “įspėjamo” Pobū
džio, Bet Trukdo Karo Gamybą; 

Vyriausybė Tarpininkauja

Nehru Kviečiamas 
Lankytis Peipinge

šį pirmadienį gelžkelie- 
čių unijos keliose vietose iš
vedė traukinių kondukto
rius ir palydovus į streiką. 
Pradžioje sustreikavo gelž
keliečiai tiktai trijuose mie-

Indijos premjeras Jawa 
harlai Nehru gavo kvieti-
mą iš Kinijos komunistinės cūvelandė, Loufe
vyriausybes atvykti | P«- yillšj ir SL Paul’e, o šį ant- 
pingą deryboms ir issiaiski-l^į^j prfeideda prie strei. 
mmui Azijos, tautų polrti- ko ir 0,^^ Pittsbur-

vių buvo užmušta ar sužeis-»ja *!au ^Hai turi, bet iki 
ta bėgyje vienos savaitės, [šiolei ta pažiūra nebuvo 
Ypač daug bolševikų buvo ®kait?,ma ‘/dievišku apreis 
išmušto prie Naktong upės, klm" ir *lk P<> lapkričio 1 
per kurią didelės bolševikų ?• J1 P^’daiys^ švento tiesa 
jėgos buvo keliose vietose Jr netikintieji į tokį kunis- 
persikėlusios. Amerikiečių1 k^ dangun ėmimą bus ere-

Kareiviai \KAS KALTAS Korėja Protestuoja 
Vyksta Korejon DEL KORĖJOS? Prieš Ketamą Globą

kariuomenė juos prirėmė 
prie upės ir tūkstančiais iš
naikino artilerijos, orlaivių 
ir pėstininkų jungtomis jė
gomis. Bolševikai dar ir 
šią savaitę tęsia savo puoli
mus per Naktong upę, bet 
jų puolimai daromi jau 
silpnėjančiomis jėgomis, jie 
mažiau tankų bemeta į ko
vą ir, atrodo, kad jų atsar 
gos eina mažyn.

šiaurinėj fronto dalyje 
Korėjos respublikos karei
viai atėmė iš bolševikų Po
hang uostą ir nuvijo priešą 
12 mylių į šiaurę. Pietiniai 
korėjiečiai praneša suskai 
tę mūšio lauke 3,800 lavonų 
ir atėmę iš agresorių daug 
karo medžiagos. Tarpe at
imtų iš bolševikų ginklų yra 
1950 metų darbo rusų kul
kosvaidis, kas neginčijamai 
įrodo, jog Rusija stoto Ko
rėjos bolševikams ginklus. 
Tas kulkosvaidis siunčia
mas į New Yorką, į Jungti
nių Tautų saugumo tary
bą, kad Sovietų atstovas Jo
kūbas Malikas galėtų pats 
pasižiūrėti į tą kulkosvaidį 
ir pasirodyti visam pasau
liui, kaipo melagis.

Jungtinių Tautų pajėgos 
Korėjoj eina stipryn. Jau 
ir kitų tautų karo pajėgos 
atvyksta į Korėją padėti su
drausti agresorius ir, jeigu 
Rusija ar komunistinė Ki
nija neįsikiš į Korėjos karą 
su savo karo pajėgomis, 
Korėjos karas bus baigtas 
visišku Korėjos išvadavi
mu.

Vėliausiomis žiniomis 
Maskva žada vėl okupuoti 
šiaurinę Korėją ir tuo budu 
sutrukdyti Korėjos sujungi
mą.

Anglija siunčia vieną ka
riuomenės brigadą, su pės
tininkais, artilerija ir pabel- 
binėmis dalimis į Korėją. 
Kariuomenės dalinys siun

ta «.^,qamas iš Hong Kong mies-
Kažnyčiu padidės. Įto tuoj pat.

Anglija jau seniau buvo 
pasižadėjusiu siųsti kariuo
menę į Korėją, o dabar, dėl 
gen. MacArthuro reikalavi
mo, kariuomenės siuntimas 
buvo pagreitintas. Į Hong 
Kongą tuoj pat siunčiama 
pamainai kitas kariuomenės 
dalinys iš Anglijos. Į Ko
rėją plaukia ir antras anglų 
orlaivių nešiotojas.

tikai ir atskalūnai.
Dėl naujos dogmos pro- 

testonai pradeda kelti pro 
testus ir ginčai tarp krikš-

C. /. 0. Unijos 
Įspėja dėl Kontrolės

CIO unijos paskelbė pa
reiškimą, kad dabar senato 
svarstomas įstatymas apie 
ūkio kontrolę, kaip jis bu
vo pataisytos senate, už
kraus vartotojams “bilionų 
dolerių” naštą ir todėl bus 
ne ūkio kontrolės, bet tiktai 
akių muilinimo įstatymas 
Unijos reikalauja, kad ūkio 
kontrolė butų griežto ir kad 
pelnagaudžiai negalėtų ka
ro pasiruošimo sąlygomis 
naudotis savo pelnams di
dinti ir vartotojus melžti.

BURMOJ AREŠTUOTAS 
DAKTARAS SEAGRAVE

Senatorius Kenneth W.. i Jungtinėse Tautose kilo

kos. Dar nėra žinoma, ar 
Nehru pakvietimą priims, 
bet iš Indijos praneša, jog 
premjeras esąs linkęs jį pri
imti ir greitu laiku keliauti 
į Peipingą. Kelionės tiks
las, pagal Indijos vadą, bu-

gho gelžkeliečiai. Unijos 
skelbia, kad streikai pa
skelbti “įspėjimo” tikslu, 
jie nesitęs ilgiau, kaip pen
kias dienas. Unijos dar pa
brėžia, kad jų nariai yra 
patriotingi amerikiečiai ir

Wherry iš Nebraskos praei-i sumanymas Korėjos respu- 
tą savaitę griežtai pasmerlbliką, po jos išvadavimo 
kė Amerikos politiką Toli- nuo bolševikiškų agresorių,

tų atstatymas taikos Korė- neturi mažiausio noro truk-

KORĖJOJ KAUJASI 
KWANTUNGO ARMIJA

Burmos vyriausybė areš
tavo amerikietį Dr. Gordon 
S. Seagrave, kuris 1942 me
tais su generolo Stillwell 
armija traukėsi iš Burmos 
ir parašė apie tai plačiai 
skaitomą knygą. Burmoje 
daktaras vedė ligoninę ir 
Burmos vyriausybė jį kalti 
na, kad jis padėjęs Karėnų 
giminės maištininkams. Jis 
greit bus teisiamas Burmos 
teisme.

KAREIVIŲ ŠEIMOMS
MOKĖS PAŠALPAS

muose Rytuose dėl jos ne
pasiruošimo ir pralaimėji
mų Kinijoj, o kalbėdamas 
apie Korėją tas senatorius 
sakė, . kad g“musų vaikų

paimti į tos organizacijos 
“globą’’ ir per keletą metų 
ją tvarkyti. Korėjos atsto- 
vas Tvasiimgwiic, ur. jon" 

Į M. Chang, dėl tos žadamos
kraujas Korėjoj krenta ant į “globos** griežtai protes- 
valstybės sekretoriaus Dean kuoja ir sako, kad Korėjos

Admirolas Nimitz sako, 
cad bolševikai Korėjoj pa
naudojo savo agresijai ja
ponų suorganizuotą Kwan- 
ungo armiją Mandžurijoj, 
sūrioje 1945 metais buvo 
500,000 vyrų. Daugiausiai 
oje armijoje buvo japonų, 

bet nemažai buvo korėjie
čių ir Mandžurijos gyvento
jų. Rusai 1945 metais tą 
armiją nuginklavo, bet jos 
neišsklaidė. Dalis tos ar
mijos perėjo į bolševikų 
tarnybą ir sudarė šiaurinės 
Korėjos armijos pagrindą.

Kwantungo armiją japo
nai buvo sudarę Mandžuri- 
jai ginti ir jos viduje tvar
kai palaikyti. Tai buvo ge
riausiai apginkluoto japonų 
armija, sudaryta iš profe
sionalių karių ir avantiūris
tų. 1

•Acheson pečių ir ant nieko 
kito.”

Prezidentas Trumanas ši
tą senatoriaus užsipuolimą 
praeitą ketvirtadienį vadi
no “paniekos vertu pareiš
kimu ir nevertu jokio aiški
nimo.”

Keturi republikonai sena
toriai—Hemy Cabot Lodge, 
B. B. Hickenlooper, H. A. 
Smith ir A. Wiley—visi re
publikonai. viešame pareiš
kime kaltę už Korėjos įvy
kius suvertė ant adminis
tracijos politikos Azijoje ir 
ypač griežtai jie pasmerkė 
mirusio prezidento Roose- 
velto ir prezidento Truma- 
no “a‘klumą” dėl Jaltos ir 
Potsdamo sustarimų, kurie 
padėjo pamatą Rusijos įsi
galėjimui ir Rytų Europoje 
ir Azijos platybėse.

tauta nori pati tvarkytis ir 
nebenori būti “didžiųjų’ 
globojama ar prižiūrima 
Korėjiečiai taip pat nebe
nori nė prisiminti apie 38-ą 
paralėlę, kuri suskaldė kra
štą ir privedė prie dabarti
nių žudynių.

PIRMOS LIETUVIŲ
AUKOS KORĖJOJE

Šį antradienį Junginių 
Tautų saugumo taryba vėl 
pradėjo posėdžiauti, bet po
sėdis vėl bus skiriamas pro
pagandos kalboms, nes pir
mininkas J. Malikas vis dar 
sabotažuoja pasitarimus. Jis 
ir sabotažuos iki šio' mėne- 
sio8 galo, oAada pirminin
kavimą perims Anglijos at
stovas. i

Kongresas baigia svarsty 
ti įstatymą, pagal kurį ka
reivių šeimoms bus moka
mos pašalpos, kaip tai bu
vo praėjusio karo metu. Se
natas nutarė, kad pašalpos 
butų mokamos nuo 85 iki 
155 dolerių per mėnesį, 
žiūrint šeimos didumo. Da
lis to mokesnio imama iš 
pačių kareivių algų, o liku
sią dalį primokės iždas. Bi 
lių dar svarstys atstovų ru 
mai.
taria.

Belgijoj Dideli
Del Lahaut Nužudymo

Belgijos unijos ir socia
listų partija paskelbė griež
tą protestą prieš Belgijos 
komunistų partijos pirmi
ninko Lahaut nužudymą. 
Belgijos vyriausybė skelbia, 
kad ji žūt būt stengsis 
žmogžudžius susekti. J. 
Lahaut buvo nušautas pra 
eitą penktadienį savo na-

Amerika Skatina
Europą Ginkluotis

Amerikos atstovai Atlan
to Pakto kraštų taryboje 
skatina Europos valstybes 
paskubomis ginkluotis, o 
Amerika žada pagreitinti 
joms karišką pagalbą. Ru
sija turi karui paruoštų ir 
mobilizuotu 175 divizijas 
kariuomenės, apie 3 milio- 
nus vyrų, ir bet kurią dieną 
gali mesti prieš Vakarų Eu 
ropą 80 divizijų kariuome
nės. Rusai turi 40,000 tan
kų, 19,000 orlaivių ir galin
gą artileriją. Todėl Euro
pai gresia pavojus, kad ji 
nesuspės sutelkti savo jėgų, 
jei rusai nusistatytų pulti. 
Ginklavimasis paskubomis

WASHINGTON, D. C 
(LAIC).—Žinant kai kurių 
lietuvių amerikiečių, ypa
tingai čia gimusiųjų, palin
kimą “amerikoninti”—arba 
tikriau, “nulietuvinti”—sa
vo pavardes, kartais yra 
sunku iš pavardžių atpažin
ti lietuvių kilmės žmones. 
Laimei, didžiuma lietuvių 
nemato jokio “pasididžiavi
mo’’ savo kilmės nuslėpime.

Kiek tai liečia pirmąsias 
lietuvių amerikiečių aukas 
Korėjos kautynėse, iš pa 
vardžių galima nustatyti 
kol kas tiktai iš dingusiųjų 
kautynėse ir sužeistųjų są
rašų.

Liepos 18 d. gynybos de
partamento paskelbtuose 
sąrašuose, “dingusiųjų kau
tynėse” tarpe figūruoja jau 
nesnysis puskarininkis Jo
seph A. Walintukonis, Mor
tos Stuckienės sūnūs, iš 
New Britai n, Conn.

Rugpiucio 12 d. sužeistų
jų sąrašuose minimas eili
nis Richard S. Rumbutis, 
Sofijos Rumbutienės sūnūs, 
iš Utica, N. Y.

joj ir bandymas sušvelnin
ti santykius tarp “Rytų” ir 
“Vakarų.”

Indijos vyriausybė nuo 
pat Korėjos karo pradžios 
bandė tarpininkauti ir ne
prileisti, kad Korėjos kon- 
Sovietų bloko ir demokrati- 
fliktas išsigimtų į karą tarp 
niu valstybių.

Arabai Skelbia 
Griežtą Neutralumą

Arabų Lygos valstybės— 
Egyptas, Libanonas, Sirija, 
Arabija, Jordanija, Jeme
nas ir Irakas—savo posėdy
je Aleksandrijoj, Egypte, 
nutarė laikytis “griežto ne
utralumo” Rytų-Vakarų im
tynėse ‘ir tuo pareikšti savo 
nepasitenkinimą Vakarų 
valstybių politika Palesti
noje. Arabai sako, kad 
Amerika ir kitos valstybės 
padėjo žydams išvaryti iš 
Palestinos vieną milioną 
arabų, kad patuštinus vietą 
vienam milionui žydų Pa 
lestinoj. Toki politika skau
džiai užgavusi arabus ir jie 
dabar nusimazgoja rankas 
dėl Vakarų sunkumų su So
vietas.

dyti karo gamybą, bet dar
bininkai esą priversti rei
kalauti pagerintų darbo są
lygų, o kompanijos nesutin
ka jų reikalavimų patenkin
ti. '

.Dalini gelžkeliečių strei
kai jau atsiliepė į plieno

tarnybą . ir tūkstančiai dar- 
ininkų jau nebedirba 

gelžkeliuose ir įvairiose 
dirbtuvėse. Todėl vyriau
sybė stengiasi tarpininkau
ti, kad streikas tuoj pat 
baigtųsi. Jei tarpininkavi
mas neduos rezultatų, tai 
vyriausybės bus priversto 
gelžkelius paimti į savo 
rankas, kaip unijos tą siūlė 
daryti. Vienaip ar kitaip, 
vyriausybė žada neprileisti, 
kad streikas gelžkeliuose 
pakenktų karo pramonei.

POPIEŽIUS PASKELBĖ 
NAUJĄ ENCIKLIKĄ

ANGLUOS LIETUVIŲ 
SKAUTŲ STOVYKLA

Rugpiucio 21 d. popie
žius išleido naują encikliką, 
kurioje įsako visiems kata
likams ir ypač dvasiškiams 
griežtai laikytis visų katali
kiškų dogmų ir neiti į jo
kius kompromisus religi
niuose klausimuose su kitų 
krikščioniškų bažnyčių 
žmonėmis. Jei kas nori 
krikščionių vienybės, - sako 
popiežius, jis turi grįžti į 
katalikų bažnyčią ir pripa
žinti visas katalikų dogmas 
ir tiesas. 1

PLONIAUSIAS ŽMOGUS

Senatas nubalsavo duoti 
prezidentui įga 1 i o j i m u s 
kontroliuoti ūkį, bet į įga-

muose. Unijos sako, kad 
Vyriausybė jam pri-Į Belgijoj negalima leisti įsi

galėti fašistiniam smurtui.

liojimų skaičių neįrašė tei- 
yra būtinas reikalas, nes sės kontroliuoti kainas ir 
Korėja parodė, jog Rusija uždarbius ir neduoda teisės 
vra pasiryžusi mestis į viso- kontroliuoti biržos spėkų- skautų jamboree. 
kias kruvinas avantiūras, ’liantus. Į —L« K-

Gauta žįnia, kad po dide
lių kliūčių Anglijos lietu
viai skautai buvo surengę 
nepaprastai nusisekusią sto
vyklą. Stovykla įvyko Dar- 
ley Moor miško prieglob
styje. Stovykloje svečiavo
si Anglijos skautų viršūnės 
bei valdžios atstovai per 
kuriuos buvo nušviesta Lie- tadalį colių atstumo 
tuvos esama padėtis. Visi gas. Vagis per 
svečiai jautriai, nuoširdžiai 
simpatizavo lietuviams 
skautams. Boy Scouts In
ternational Bureau atstovas vertės snapso. Jam ir ne
prašė jam pristatyti sąrašą bereikėjo lysti pro štangas, 
asmenų, kurie norėtų daly- nes jis iš vidaus atsidarė 
vauti kaipo reprezentantai i duris ir išėjo. Policija da- 
1951 metais Australijoj’e bar ieško “ploniausio žmo- 
įvykstančioje pasaulinėje gaus,” kurs, beje, tiek pri- 

valgęs ir prigėręs, gal visai

Iš Anglijos praneša, kad 
ten vienas vagis įlindo į ga
liūną per 6 ir vieną ketvir-

įlindo, bet išlysti nebegalė
jo, nes jis saliune valgė, gė
rė ir išsinešė 300 dolerių

nebėra ploniausias
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I APŽVALGA J
AISTUA yra gimę Amerikoje. Visi 

Į kiti yra ateiviai. Apie 40 iš 
kad 100 yra gimę Rusijoj, arba 
kurijų tėvai kilę iš Rusijos, dau-

Istorijoj yra žinių, 
tas Pabalčio plotas, 
šiandiena gyvena lietuviai giausia žydai.
ir latviai, ir kur kitąsyk gy
veno prusai, senovėje aiš
kaus vardo neturėjo. Todėl 
kai apie tą kraštą rašė Ro
mos istorikas Tacitus, kuris 
gyveno tarp 50 ir 117 metų 
po Kristaus gimimo, jis pa
vadino tenai gyvenusius 
žmones “aestii” vardu, kas 
reiškia rytiečius.

Mūsiškiai patriotai šian
dien tuo vardu labai žavisi 
ir svajoja net apie įkūrimą 
tokios valstybės. Tačiau jie 
nori tą vardą truputį pakel
tai, jie rašo “Aistija” ir “ai
sčiai”, vietoje Aestija ir ae
stii.

Brazilijos lietuvių lei
džiamose “Žiniose” randa
me apie tai tokį pasisaky
mą: 1

“lietuviu ir latvių ifeivių 
spaudoje pastaruoju metu iš
keltas klausimas, kad reiktų 
sudaryti vienų bendrų Latvi- 
joe-Lietuvos-Prnaijoe valsty
bę—Aistijų. Toji valstybė 
apimtų 156,000 kv. kiro., sa
ve herbe turėtų baltuosius 
Gedimino stulpus, o vėliavos 
spalvas sudarytų: geltona— 
Lietuvos, balta—Latvijos ir 
raudona—Prūsijos. Savo kas
dieniniame gyvenime kiek
viena tauta tvarkytųsi auto
nomiškai, o valdžios įstaigose 
siūloma naudoti dvi kalbas 
“vyresniškumo tvarka”. . . 
Aistijos šalininkai nurodinė
ja, kad po antrojo pa
saulinio karo Prosuose—^Til
žės, Įsrutės. Karaliaučiaus 
apylinkėse pradeda plačiai 
reikštis laisvės troškimas su 
atgimstančiu prūsų lietuviš
kumu.”

Mumg rodosi, kad, reali
stiškai galvojant, pirma rei
kėtų apie Pabalčio kraštų 
išlaisvinimą rūpintis, o ne 
apie kokią ten “Aistiją” 
svajoti, i

Antras dalykas, mes sa
ve skaitom Vakarų kultū
ros tauta, taigi segti sau ry
tiečių (aisčių) vardą butų 
nenuosaku.

Šis faktas turi daug reik
šmės. Kitur gimusiam asme
niui. kad ir Amerikos pilie
tis jis butų, bet jeigu jis 
šiam kraštui neištikimas, 
pilietybė gali būti atimta ir 
jis gali būti deportuotas, 
kaip dabar yra deportuoja
mas Australijoj gimęs Har- 
ry Bridges. Tam pilietybė 
jau yra atimta.

KAŽIN KAS ČIA DABAR 
NESUPRATO?

NAUJA KOMUNISTŲ
APGAVYSTE

Naujienos” rašo:
“Detroite pasirodė naujos 

laikos peticijos’, po kurio
mis komunistai ir apsimas- 
kavusieji jų draugai renka 
parašus, šitos peticijos ragi
na visas valdžias priimti 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atsišaukimų, kad butų 
susitarta uždrausti atominius 
ginklus.

“Bet Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius tokio atsišau
kimo nėra priėmęs. Kaip jo 
direktoriaus pagelbininkas 
Theodore Hoffman praneša, 
tokio turinio rezoliucijų ban
dė pravesti Rusijos atstovas 
T. R. Kryžiaus susirinkime 
pereitą gegužės mėn., bet re
zoliucija buvo atmesta.

“Todėl cituoti bolševikų 
rezoliucijos žodžius ir sakyti, 
kad tai T. R. Kryžiaus atsi
šaukimas, tai—biauri apga
vystė.”

Vartoti Raudonojo Kry
žiaus ženklą apgavingiems 
tikslams Amerikos įstaty
mai draudžia, todėl galimas 
daiktas, kad tie sukčiai su
silauks dar ir bausmės. 
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“Vilnis” (Nr 189) rašiny 
Nesupranta”, prieina link

smos sau išvados, kad ame
rikonai kai ko iš “Vilnies” 
veidmainingų protavimų ne
supranta. štai ką ji rašo:

“Indijos premjeras Nehru 
sako,kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė, atmesdama Nehru 
taikos pasiūlymų, pasirodė ne
suprantanti Azijos problemų. 
Taip darydama ji stambiai su
klydo.

“Atmetimu Nehru pasiūlymo 
Washingtonas tik labiau Indi
jos ir Pakistano žmones pastū
mėjo laikytis su kitais Azijas 
žmonėmis prieš vakarų impe
rializmų.”

Atrodo “Vilnis” galėtų 
tik pasidžiaugti, kad Indi
jos ir Pakistano 400 milio
nų gyventojų pasuks prieš 
“Vakarų imperializmą” ir, 
žinoma, susidės su “taiką 
mylinčiais Sovietais,” kas 
labiausiai mūsiškiams mas 
kviniams rupi ir ko dau
giausiai jie dabar laukia.

“Vilnis” tuos savo sam
protavimus paskelbė rug
piučio 12 d. bet tą pačią die
ną Washingtonas pranešė 
šitokią žinią apie Indiją, 
kad amerikonai ir visas pa
saulis žinotų, kas knisasi po 
Indijos ir Pakistano pama
tais:

„Valstybės depą rtementas 
gavo patikimų žinių apie skubų 
infiltravimų įvairiuose Azijos 
kraštuose Maskvos propagan
dos ir sabotažo kursus baigusių 
komunistų.

šiuo metu Sovietų Sąjungoje 
sabotažo kursas lanko apie 10 
tūkstančių indų. Apie jų Sovie
tuose buvimų nieks nekalba ir 
viskas laikoma didžiausioj pas
laptyje. Paprastai tie indai, pri
sidengę studentų vardu, vyksta 
| kurj nors centralinės Europos 
miestų neva studijoms ir mok
slui universitetuose. Iš čia gi 
aplinkiniais keliais, komunisti
nių organizacijų padedami, jie 
persikelia j Sovietus. Iki pasta
rojo briko Indijos vyriausybė 
apie šitokius dalykus nieko ne
žinojo.

“Tariamųjų ‘studentų’ išlai
das apmoka komunistinės orga- 

acijos, ypač tos, kurios 
dangstosi gerų su Sovietais
santykių palaikymo vardais.”
"kai tik tie “studentai” 

arba profesionalai agentai 
pradės Indijoj veikti, pa
vyzdžiui, suruoš ginkluotą 
sukilimą, tuomet “Vilnis” 
paskelbs juos Indijos “pat
riotais”, bet tada ir Indijos 
Nehru puikiai supras su 
kuo turi reikalą.

rai buvo budinga meilė 
liaudžiai, neapykanta iovi- 
inizmui, susižavėjimas tau
tų draugyste ir

1 “šie bruožai padėjo jam į 
936-39 metais suprasti ir jver-Į 

tinti didžią tarybinės santvar-i 
kos jėgą.”

Teisybė, L. Gira yra išė- 
ęs ilgą gyvenimo kelią. Bu

vo 1919-20 metais žvalgy
bos viršininku ir pasižymė
jo žiaurumais link komuni
stų ir lenkų. Taigi, taip tas 
Mietas rodė “budingą meilę 
liaudžiai” ir “neapykantą 
šovinizmui.” Kai pakvipo 
Maskvos pyragu, L. Gira 
pardavė savo dūšią Stalinui 
už skambančią moneta ir 
pasidarė “tautų draugys 
tės” šalininkas pagal Mas
kvos receptą.

L. Gira ir iš Smetonos 
imdavo riebius kyšius ir už 
tai garbindavo Antano “kil 
numą.” Smetonos garbei, 
už iždo pinigus L. Gira bu-i 
vo parašęs odą, kuri, beje, 
nesuspėjo išeiti spaudoje.

1936 39 metais L. Gira 
“suprato, kad galima iš kar
to dvi karves žįsti, arba tar
nauti dviem “vadams”— 
Stalinui ir Smetonai.

APIE GARSŲ DAINIŲ

AUGA, KAIP
ANT MIELIŲ

LENKAI ATSISAKO NUO MASKVOS

Kas Savaite
■

čia aat<wi da bakų 
taria Nazinski (kairėj) ir patarėjas

tarnauti Maskvai, rezignavo i* aml 
Amerika suteiktų jiei 

aarya.

Jie atsisakė 
ir prašo 

Rezignavo ir

Stalino Planas

Pirmosios Pergalė*

Blogos ir skaudžios ži
nios iš Korėjos pasikeitė. 
Praeitą savaitę sulaukėme 
pirmųjų žinių apie ameri
kiečių pergales ties Taegu 
miestu. Agresoriai ten gavo 
lupti ir pelnė pirmą savo iš
davikiško ir brolžudiško žy
gio ųžmokesnj Vėliau seks 
ir dar skaudesnis užmokes- 
nis, nors staigaus karo lai- 

!mės pasikeitimo gal dar ir 
per anksti laukti. Karo lai
mė, kaip, beje, ir visoki ki
tokį “laimė”, yra naravin- 
gas padaras, o karo Dievas 
padeda tik tam, kas turi sti 
presnius batalionus.

Bet persilaužymas Korė
jos kautynėse jau įvyko, jė
gos išsilygina ir Jungtinių 
Tautų saugumo taryboje 
Amerikos atstovas drąsiai 
skelbia, kad Korėjos tauta 

•bus suvienyta ir Korėjos re-
_ „ Ispublika bus atstatyta ne-
Bostono dienraštis “C. Isutiktų atsimesti nuo Atlan-' riklaugoma ir demokratiš- 

S. Monitor” skelbia savo to Pakto ir jei sutiktų įsi-
bendradarbio Paryžiuje, V. leisti į savo vyriausybę to-į tok| pareiškimą

kį “taikos čempioną”, kaipiAmeriko6 atstovas padarė 
kuris nors komunistu nar-lrz___;_________ i__

D. Hurd, tokį “Stalino pla
ną” pasauliui užkariauti. 
Korespondentas sakosi apie 
tą planą sužinojęs iš patiki
mų komunistinių šaltinių. 
Esą Stalinas planuoja visą 
eilę “mažų karų” Azijoje ir 
Europoje. Rusai tuose ka
ruose . tiesioginiai nemano 
dalyvauti, pasitenkindami 
parama ginklais ir .kariš
kais vadovais. Tuo tarpu 
rusai dės visas pastangas 
“neutralizuoti” Europą ir 
arabų kraštus. Kai Europos 
tautos bus įbaidytos, kad ir 
pas jas “taip nebūtų”, kaip 
Korėjoj, Indokinijoj, Bur- 
moje ir kitur, tada Stalinas 
yra numatęs žygį į “šiltuo
sius vandenis.” Stiprios ru
sų jėgos bus pasiųstos per 
Iraną ir Turkiją i Persijos 
įlanką ir prie Sueco kanalo.

Buvo žinių, kad Lietuvos 
teritoriją rusai okupantai 
suskirstys į 41 apskritį ir 
pavadins juos rajonais. Mes 
tuomet įspėjome skaityto
jus, kad tai daroma tikslu 
priveisti daugiau valdžios 
šnipų dykaduonių, kurie pa
dės okupantui lupti devynis 
kailius nuo Lietuvos vals
tiečių kolchozninkų. Dabar 
maskvinė “Laisvė” Brook
lyne rašo, jog Lietuva bus 
padalinta į keturias sritis:
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
Klaipėdos, o rajonų busią 
arti šimto. Nepriklausomoj 
Lietuvoj apsieita su 25 ap
skritimis ir mažam kraštui 
jokios “sritys’’ nėra reika 
lingos. _

Dabar okupantai net Didelėmis “replėmis” rusai

kuris nors komunistų par-jKarejos “išvadavimo” pen
tijos vadų. kių metų sukaktuvių dieno-

Arabų kraštuose rusai ir-'je> 5 metai kai
didieji” pažadėjo Korėjai 
laisvę, bet vietoje to Mas
kvos išdavystė jai davė pi

gi varo labai gyvą propa
gandą už neutralumą. Jei 
rusų armijos veršis į Iraną 
ir į Turkiją, Maskva tikisi, J ĮJetinį kara ir didžiausias 
kad arabų kraštai nestos į kančias. 
karą, o kai rusų armijos pa
sieks Sueco kanalo ir Persi- „_  ii—i__________ _ i Kur Kiti*
JOS JiailKOS, Lauži diat/ai izO= į
roms nenoroms turės dėtis! Korėjos musių laukuose 
| “liaudies demokratijų” (kariauja amerikiečiai, pie-
bloką ir turės pasidaryti ru-itiniai korejiečiši ir dalyvau- 
sų satelitais. Ija Anglijos ir Australijos

Sako, Stalinas turi visai lakūnai. Dalyvauja ir Olan- 
• - - - — dijos, Anglijos ir Prancū

zijos karo laivai.
Bet kur kitos 49 tautos?

“širdingą” norą paimti Eu
ropą karo nesuardytą, kad 
jis galėtų Europos didelį

x

Anot “Vilnies” vilniškė 
“Tiesa” rašanti, kad Liudas 
Gira esąs išėjęs ilgą gyveni
mo kelią. Jis nekartą buvęs 
suklydęs, bet kadangi jis 
mirė Stalinui tarnaudamas, 
tai jam visos klaidos atlei- 

” Gi

Senato komisija prieš
valstybinei veiklai tirti pra- 
M*t, kad iš kiekvieno 100,
Boa šalies komunistų vos 8 džiamos. Pagal “Tiesą’

penkeriopai ar dar ir dau
giau padidina adroistraci- 
nių vienetų skaičių ir veisia 
parazitus. “Laisvė” sako:

“Visam tam senas adminis
tracijos aparatas netinka. Rei
kalingas naujas, tobulesnis. Na 
ir jis padarytas.”

Maskvos gazieta kalba 
apie Lietuvos valstiečių va
rymą i kolchozus ir jų prie
žiūra valdiškuose dvaruose.

SUGAUTAS
K

čia parodytas 
kurj FBI agentai 
doj sa pavogtais 
risis >350,000 vertis. Suimti ir 
dar trys įtartini asmenys. Mo* 
ney orderiai buvo pavogti PM- 
bddphijoj.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Parendd, 
tautieti, tad jos dirbus!

suspaus visus arabų kraš
tus. Turkija neabejojamai 
priešinsis, bet Maskva ma
no, kad didelės jėgos ir ne
lauktas puolimas greit galės 
įveikti turkus, juo labiau, 
kad arabų kraštams j a u 
peršamas neutralumas.

Įsigalėję “Viduriniuose 
Rytuose” rusai tikisi ir visą 
neutralizuotą ir užbaidytą 
Europą paimti be šūvio per 
savo penktąją koloną ir per 
grasinimus. Taikos (neutra
lumo) propaganda ir bolše
vikų išdavystė jau ruošia 
dirvą Europai įsijungti į 

liaudies demokratijų” ko
alicija po Maskvos galinga 

globa”.
Eilė “mažųjų karų” jau 

pradėta Korėjoj, o Europoj 
bolševikų propaganda suši
lusi dirba ir klausia žmo
nių,—“Ar jus norite susi
laukti Korėjos likimo? Jei 
ne—atsimeskit nuo Atlanto 
Pikto!”

Sako, Stalino planas yra 
lankstus. Nuo to, kaip sek
sis “mažieji karai” ir kaip 
pasiseks neutralizuoti Eu
ropą, pareis ir rusų armijų 
žygis i “šiltuosius vande
nis” prie aliejaus šaltinių ir 
prie Sueco kanalo* Jei ma
žieji karai pareikalaus ne
mažai Amerikos jėgų, o su
mani propaganda nugink
luos moraliniai ir kariškai 
Europą, Maskva nedaug te- 
rizikuos puldama Iraną ir 
Turkiją. Pavyzdžiui, pran
cūzams Maskva gražiais žo-

gamybos pajėgumą panau,—kiausįa Amerikos karei 
doti savo karo masinai sti-Į yįak ^ronto jjnjjO9e> Klausi-
Pnnt!„ir ™ostA,s Xalutl^a,^as visai teisingas, jei Ko- 
kovai prieš Ameriką. Tu- rej^ apgynimas paskelbtas 
rėdamas savo rankose visą; vfeų Jungtinių Tautų reika. 
Aziją ir visą Europą Stali-;^ (jen MacArthur savo 
nas esąs tikras, kad Amen-Įraporte j y saugumo tary- 
ka bus įveikta ir pasaulis ydingai pabrėžė rai
bus subolsevikmtas. ____(kalą sutelkti karo jėgas iš

kitų Jungtinių Tautų, kad 
“policijos akcija” Korėjoj 
tikrai turėtų tarptautinį po
būdį ir parodytų Maskvos 

■plėšikams, jog laisvasis pa
saulis moka ne tik kalbėti, 
bet gali ir veikti.

Atrodo, kad greitu laiku 
Korėjoj jau ir pasirodys 
Filipinų, Siamo, Turkijos, 
Anglijos, Bolivijos ir gal 
kai kurių kitų tautų karei
viai. Didžiausią kraujo au- 

be abejonės, vis vien 
teks sudėti patiems korėjie
čiams ir amerikiečiams, bet 
pagalba iš kitų tautų turė
tų didžiulės moralinės reik
šmės. t

x

NAUJA RUSŲ BOMBA

Korėjos komunistą bombą, ka
rią paėmė amerikiečiai. Ant jea 
feno matosi rvsiikos raidės ir 
50-tl metai, kas reiikia,

Taigi Malik 
Tartoms, kad Rasi ja 

ro atveju jei tik prancūzai ti ginklą taurinei Korėjai.
džiais siūlo ka-

jo kojos bus plaunamos, o 
paties plėšiko nervų centras 
—Maskva—bus paliktas ra
mybėje, kad jis galėtų pla
nuoti ir ruošti naujus puoli
mus?

Atrodo, kad ne! Ameri
kiečių tarpe didėja įsitiki
nimas, kad “kojų” piausty- 
mas yra par daug iškaštin- 
gas kraujo ir saugumo su
metimais. Bestiją reikia 
mušti į širdį, tada jos kojos 
nebebus pavojingos. H. E. 
Stassen, liberališko republi- 
konų sparno vadas, siūlo 
“įspėti” Rusiją, kad bet ko
ki nauja Maskvos, tiesiogi
nė ar korejietiška agresija 
bus karo pradžia ir “karas 
ateis į Maskvą, | Uralą ir į 
Ukrainą.”

Tok| “įspėjimą” galėtų 
padaryti kongreso tarimas, 
o vyriausybei butų duoti 
įgaliojimai pasiruošti nu
dobti bestiją, kad ji nebesL 
šmėkliotų.

x
Japonija “Grįžta”

Japonijos vyriausybė bai
gė '“neutralumą” ir praeitą 
savaitę svarbiame doku
mente pasisakė už rėmimą 
demokratiškų valstybių Ko
rėjos konflikte. Japonija 
duoda suprasti, kad yra pa
siryžusi visomis priemonė
mis padėti Korėjoj padary
ti tvarką, bet kokių priemo
nių ji imtųsi, Japonija ne
sako. Tas priklausys nuoXX, _ i_ • _ a • _yę • y*_-__paKvieinno ir, j&muiua, 
nuo kainos.

> Aiškiau sakant, Japonija 
siūlosi į Vakarų koaliciją 
prieš Rusiją. Ar tas pasisiū
lymas bus atmestas ar pri
imtas, žinių dar nėra. Japo
nijos vyriausybė teisingai 
nurodo, kad pati Japonija

Taikyti į Širdį?
Pasakoja apie šlykštų ju

ros pabaisą, Oktopą, kuris 
savo ilgomis kojomis pa
gauna auką ir ją traukia į 
savo didžiulį pilvą. Jei to
kiam plėšikui nupiausi vie
ną koją—jis tave griebs su 
kita ir visvien trauks į savo 
pilvą. Tikras būdas nuo to
kio užpuoliko gintis yra tai- 
kinti jam į širdį, o ne kapo
ti jo kojas.

Panašių šlykščių padarų 
pasitaiko ir žmonių santy
kiuose. štai dabar, Korėjoj 
tenka piauti Maskvos okto* 
po vieną koją, bet Maskvos 
plėšikas turi daug tokių 

•“kojų”, gal pustuzinį arba 
•ir daugiau. Argi ir kitur tik

yra “ant Maskvos listo” ir 
turi apsisaugoti nuo sabo
tažo ir nuo išdavikų viduje.

Vakarinė Vokietija irgi 
iškėlė reikalavimą leisti jai 
laikyti armiją, kad ją neiš
tiktų “Korėjos likimas“.

Taip du didieji Rusijos 
kaimynai ir priešai vėl pa
sirodo tautų santykiuose ir 
dėka “genialiojo” Maskvos 
plėšiko politikos kada nors 
vėl pasirodys Mandžurijoj 
ir Ukrainoje.

x
Ūkio Kontrolė

Kongresas jau turėjo pri
imti ūkio kontrolės įstaty
mą, bet, deja, pasipainiojo 
politika—šio rudens rinki
mai ir ūkio kontrolės įgalio
jimai susipainiojo rinkimi
nių apdūmojimų ir lūkesčių 
tinkle. Prezidentas pereitos 
savaitės gale perspėjo kon
gresą, kad iš ūkio kontrolės 
negalima daryti žaislą ir 
sieti su kontrolės įgalioji
mais pašalinius reikalus, 
nes politikavimas su rimtu 
reikalu gali turėti tragiškas 
pasekmes.

Ūkio kontrolės įgalioji
mai, be abejonės, bus duoti. 
Ūkio kontrolė bus įvesta, 
nes kaip kitaip pasukti ša
lies ūkį į milžinišką ginkla- 
vamąsi nesukeliant anar
chijos? Juo greičiau kon
trolė bus įvesta, juo leng
viau bus eiliniam piliečiui 
nešti sunkią naštą.

- J. D.

vio” kalendorių IMI ma- 
Daug informacijų ir

a 1
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Kas Girdėt Chicagoje
Oras nikus, o žiemą parengimus, 

salėse. Nieko panašaus ne-jPer visa vasara šiemet , , .. .. . ,. ..
kaitry kaip it nebuvo. Lie- )ezunak J!e- z‘n<>-
taus gi buvo labai daug. To-
dėl parkai, miškeliū,lieve- dv^..bet- J‘c ha‘
lės apliek aamue rug^io.^"0* *.r..ZVeJ“Jlk , 
mėnesio gale atrodo taip' ** Aukščiau Stato, 
gražiai ir taip pilnai žaliuoJ Chicagos lietuvių bažny- 
ja, kaip gegužės mėnesio čiose rugpiučio 13 d. buvo 
gale. Žmonės su malonu priminta apie tai, kad rug.
mu vyksta, j piknikus, par
kus, miškelius.

15 d. pripuola Žolinės ir 
kad prieš tą šventę reikia

Ka Padarė Kainu Kilimas? pasninkauti ir Žolinių die-
Kainoms kilant, žmonės »°> reikia »«»«*• 

gausiai pirkosi tveriančių nepasnmkayimy ir neis- 
valgomųjų gerybių Išrodė, k^J™? ">®"I m»*«na
kad biznieriams iš to rugia- nu2d?me'™ . .
piutė. Bet lazda turi du ga-' TCh,c“«°J art,”a?'
lu. Chicagoj pastebėta, kad ,a®. jre.mt/^e
mėsos kainomsj padanges J^viy naudai. Ga-
iškilus, jos pirkimas labai >,n!as dalktas-. kun«al
susmuko. Didžiųjų kompa 
nijų parduotuvėse mėsos 
skyriuose reikėdavo gauti 
numerj ir laukti eilės. Da
bar mėsos pirkėjų taip su
mažėjo, kad numeriai pasi
rodė nebereikalingi ir lauk
ti eilės nebereikia.
Ar Pasikartos Istorija?

Chicagos lietuvių katali
kų tarpe keliamas klausi
mas apie istorijos pasikar
tojimą. Dalykas tame. Chi
cagos lietuvių labdarių ūky
je prieglaudos namas buvo 
pradėtas statyti prieš pat 
antrąjį karą. Suspėta sie
nos išvesti ir stogą uždėti. 
Vidus nebuvo galima įreng
ti dėl medžiagos trukumo 
karo metu. Taip tas namas 
tuščias turėjo išbūti apie 5 
metus.

Dabar pradėta statyti šv. 
Kazimiero nauji didžiuliai 
murai. Kol kas tebestatomi 
pamatai. O karas jau liep
snoja. Tai žmonės ir sako, 
ar tik nepasikartos čia lab
darių prieglaudos statybos 
istorija. Panašiai gali būti 
jei Korėjos gaisro kibirk
štys ims kristi Įvairiose pa
saulio dalyse.
Lietuvių Jėzuitai Naujoj 

Vietoje
Lietuviai jėzuitai savo 

centrą turėjo 8101 Cham- 
plain Avė. Ta vieta toli nuo 
visų lietuvių parapijų ir lie
tuvių kolonijų. Turbut pa
jutę tą nepatogumą, jėzui
tai įsigijo naują centrą, 
5541 So Paulina str. Ta 
vieta netoli keturių didžiau 
šių lietuvių kolonijų—Mar- 
ouette Parko, Bridgeporto, 
Town of Lake ir Brighton 
Parko. Nupirktasos na
mas kainavo $30,000.oo.

bažnyčiose primins apie tą 
Tag Day ir paragins prie to 
darbo prisidėti. Bet jie ne
sakys, kad nesidedantieji 
papildys bet kokią nuodė
mę.
Neklausė nei Vyskupo nei 
Kardinolo

Nesenai pasklido gandai

KAIP JIS NUžUDl MERGAITĘ

Vaizdelio apačioje matosi Robertą Rinearsonaitė 10 metų 
mergaitė, kari buvo nužudyta 1948 mietais. Dabar suimtas 
Georg battrieka, auotraukos prieėakyje, aitfciaa. kaip jis ją 
nužudė.

kaipo pirmininkas norėjo 
paimti savo žinion ir padė
ti į banką klubo bondsus, 
kaip klubo konstitucija jam 
liepia ir įpareigoja tą dary
ti, jis buvo apkaltintas pa
sisavinime tų bondsų, sus
penduotas pareigose ir pa
šalintas. Dėl kitos, nors ir 
nepanašios priekabės buvo 
pašalintas ir antras minėtas 
narys. Jis buvo apkaltintas, 
kad “norėjęs” bartenderį 
sumušti.

Dabar abu išmestieji na
riai prašo teismą, kad jiems 
grąžintų klubo narių teises, 
nes pašalinimas meta šešėlį 
ant jų garbės ir buvo pada
rytas visai melagingais kal
tinimais ir neprisilaikant 
klubo konstitucijos. Byla 
užvesta Northampton kaun- 
tės teisme.

Aš jau seniau esu. rašęs, 
kad musų klube ponavoja 
maža, bet “susigiedojusi” 
grupelė narių, kurie kitus 
narius vedžioja ui nosies. 
Vedžiojo gana sumaniai, sy
kį link bažnyčios, o kartais 
pagriebia už tos pačios no
sies ir tempia juos į bolše
vikų ‘“Laisvės” pikniką.

Politiškai tie klubo pra 
vadyriai yra plepėliai, ku-

Kas Nauja Brooklyne
Iš Socialdemokratų 19*os 

Kuopos Susirinkimo

Po mėnesio saulėtų šios 
kaitrios vasaros atostogų, 
Brooklyno socialdemokratai 
penktadienį, rugpiučio 11 
d. vakare vėl susirinko vė
siame Atletų Klube savo 
mėnesiniam susirinkimui.

Daug kas nuo pereito su

;apie C. K. darbus dabartį* 
niu metu.

Nagrinėjant ir svarstant 
įvairius klausimus ir rapor
tus prieita prie gyvų disku
sijų ir net karštesnių nuo
monių skirtumų. Bet ir čia 
draugai surado išeitį tiems 
skirtumams išlyginti. Po su
sirinkimo vėl visi draugiš 
kai, kaip vienos kuopos ir

apie rZl& ŠvenėUiZŠ f“J' MžtaS elektrikinis “-.vo tėvynainius mesti lenkis.
mJZ k.^dis ir i,aisy,as automn-Įkumą ir grįžti prie savo lie- __ _______ ,_________ __

P 4 tiskas varpų skambinimas. ] tuvybės. Tas baisiai neti- rie -girdėjo bolševikų zau-
Tas atsiėjo $8,000.oo. Tą ko nekuriems I , . • ---------- . •_
sumą turi sudėti parapijo

dah miestelyje, Wisconsino 
valstjioje, La Crosse vysku
pijoje. Ėmė jaudintis vietos

sulenkėju-j nas, bet ir tų nesuprato ir
unuie amt; liiLMiiiiLis vikiai - . . - s*ems. kunigams, kurie ir, kartoja, kaip papūgos kei-sniskatalikai o tas gandas Da-*nai' bažnyčioj buvo išdaly- pradėjo niekinti D-rą Šliu-|stus žodžius, patys nežino- 
taUlikai, o tas gandas pa tie bose-

Šioje knygoje skaitytojas į Kai gali būti ir kenksmingi,
nauiuKa, U tas pa- ti Ronvertai, o, be to, para
sieke ir Chieagieems. Skh-] ijonams iusti 
do gandai, kad per Žolinę-

šia proga tinka pažymėti 
tą, kad jėzuitai pusėtinai 
skiriasi nuo kitų vienuolių. 
Kiti vienuolynai suorgani
zavo savo rėmėjų draugi 
jas, kurios tų vienuolynų 
naudai moka metinius mo-t

vėl bus pasirodymas. Tai 
La Crosse vyskupas ir Chi
cagos kardinolas išsiuntinė
jo kunigams telegramas, 
kad sekmadienį rugpiučio 
13 d. iš sakyklų žmonėms 
praneštų, jog katalikams 
draudžiama ten vykti ir 
laukti Šv. Panos pasirody
mo. Stebuklai esą turi būti 
dvasiškuos ištirti ir pripa
žinti, kad žmonėms butų 
leistina į stebuklingą vietą 
vykti.

Pasirodo betgi, kad nei 
vyskupo nei dargi kardino
lo įspėjimas nieko negelbė-į 
jo. Kad taip buvo sužino
jau tokiu budu: sekmadie
nį 13 d. mano vienas pažį 
stamas grįžo iš Wisconsino 
valstijos, ten praleidęs va- 
kacijas. Kaip sykis jam te
ko vykti per tą stebuklais 
pagarsėjusį miestelį, paste
bėjo dideles minias žmonių 
įvairius iš žalumynų papuo
šimus, išvedžiotas elektri- 
kines lemputes ir t. t. Labai 
susiįdomavo, kas čia yra. 
Todėl susitikęs žmogų pa
klausė, ar čia piknikas, ar 
beisbolo geimis, ar kas ki
ta? Tai ir gavo paaiškini
mą, kad Romos katalikai 
renkasi laukti stebuklo. 
Girdi per Žolinę turi pasi
rodyti Šv. Panelė.
Ką Padarė Anfliika*
La tiko?

Kaip jau buvo rašyta,

pamatys, kokių musų tėvy
nainiai turėjo bėdų, iki pa
siekė geresnės šių laikų bū
ties.

Patariu kiekvienam įsi
gyti “šliuptamius.” Esu 
tikras, kad busite pilnai pa
tenkinti. Knygą galima 
gauti tiesiog iš paties D-ro 
A. K. S. Margerio, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

—P. M. K.

Prie šliupo Paminklo

Sekmadienis, liepos 9-ta
Pabaigiau skaityti D-ro diena’ Chicagos laisvama-

Margerio parašyt,Vr jo pa-|X""Tnešiau ka"! 
ties išleista apysaką “šliup- ą’ As netlKelau’ Kaa

Bet laiškai pasiųsti an
glų kalboje. Tai senieji joa- 
rapijonai, kurie visada yra 
duosnųs parapijų reikalams 
nelabai susigaudo, ko tas 
laiškas iš jų nori. O tie ką 
supranta, nėra patenkinti, 
kad lietuviška parapija ir 
lietuviški kunigai siunčia 
lietuviams parapijonims ne 
lietuvių kalboj laiškus. . .

Laisvamanis

ŠLIUPTARNIAI’

kescius, vasarą rengia pik- Chicagos šv. Jurgio bažny-

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; ra žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieikant darbo, nuėjus krau
tuvėj pas siuvėją, paa daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 88 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pažto 
ženkleliais.

KELEIVIS
So. Boston 27, Maaa.

J

tarniai.” Tai yra didelė 
knyga, suvirs 600 puslapių, 
kurią kiekvienas lietuvis, 
amerikietis ir tremtinis, pri
valėtų įsigyti. Apysaka yra 
istorinio pobūdžio, nes joje 
aprašomas lietuvių ateivių 
gyvenimas, ypač anglių ka
syklose, Pennsylvanijos val
stijoje. Ypatingai tremti
niai turėtų paskatiyt šią 
knygą ir palyginti savo at
vykimą šion šalin su anų 
laikų musų tautiečių imi
gracija.

Rašančiam šį raštelį te
ko atvykti 1886 metais, ir 
aš pamenu gana gerai at
vykusių musų brolių lietu
vių gyvenimą. Man kad 
ir neteko dirbti anglių ka
syklose, bet buvo gerai ži
noma kas ten dėjosi.

šioje apysakoje nėra nie
ko perdėta, viskas aprašy
ta taip, kaip ten iš tikrųjų 
buvo. D-rui Margeriui te
ko ten gyventi ir dirbti 
kurį laiką po jo atvažiavi
mo į šią šalį. Geresnio var
do tai knygai negalima pa
rinkti, nes tais laikais, ku
ris lietuvis nenorėjo lenku 
vadintis, užmiršo nueiti į 
bažnyčią, arba nespėjo at
likti velykinę, būdavo va
dinamas “šliuptamiu.” Mat, 
tuo laiku D-ras Jonas šliu 
pas gyveno Scranton, Pa., 
ir per savo neatlaidžias pa
stangas, savo tankiose pra* 
kalbose jisai ragindavo sa-

sirinkimo, nuo kuopos pik-!organizacijos tiaras dera» 
niko dienos ar dar seniau bendrai susėdo atsigaivinti 
nebuvo matęsis. Buvo išva- alučiu ir dar kai kuo. 
žinėję atostogų į tolimes
nius šio krašto kampus pail
sėti nuo kasdieninio darbo 
ir kasdieninės didmiesčio 
aplinkumos. Net Kanadoje 
lietuvių kolonijose kaikurie 
praleido atostogas. Kitur iš
vykę susitiko daug vienmin
čių ir kupini geriausių įspū
džių ir prisiminimų vėl bu
vo Brooklyne. Gražu buvo 
matyti, kaip draugai sveiki
nosi, girdėti, kaip įspū
džiais dalinosi ir nuo sutik 
tų pažįstamų atvežtus lin
kėjimų glėbius vienas ki
tam perdavė. Pergyventas 
džiaugsmas pasidalinus dvi
gubas, taip kaip pasidalin
tas rūpestis per pus lengve

J. V.

NORWOOD, MASS.

kada jie organizuoja klubo 
vardu busus į išdavikiškos 
Maskvos agentu “Laisvės”
piknikus, arbe kada jie nu
drasko SLA pikniko garsi
nimus klube. Senai laikas 
boselius, kurie lietuviams 
nedaro jokios garbės, su
tvarkyti.

Senas

Chicagoje yra tiek daug 
“šliuptamiu,” bet tą dieną 
pamačiau savo apsirikimą. 
Tiesa, diena buvo ideali, 
giedra ir šilta. Apie antrą 
valandą popiet prasidėjo 
D-ro Šliupo paminklo ati
dengimo programa. Pamin
klas yra gan didelis ir įspū
dingas, akmens darbas. 
Programa susidėjo iš trum
pų kalbų. Kalbėjo žymiau
si prakalbininkai, vyrai ir 
moterys. Sugiedojo taipgi 
pritaikintų giesmių musų 
garsusis dainininkas Brazis. 
Buvo puikus D-ro šliupo 
atminties pagerbimas už 
neapkainuojamą jo veiklą 
lietuvių tautą atgaivinant. 
Paminklo komisija tikisi 
susilaukti paramos iš geros 
valios tautiečių išleidimui 
D-ro J. šliupo biografijos, 
kuri pridėtų dar didesnės 
pagarbos, kurios jis yra pil
nai užsipelnęs. Tad prisi
dėkime visi “šliuptarniai” 
su kiek kas galime.

Vienas ii “Šliuptamiu.”

DANBURY, CONN.

Policija Tardo Daktarą
Šiomis dienomis čia mirė 

Miss Elizabeth Ayres, 74 
metų amžiaus sena pana, 
pas kurią gyveno daktaras 
D. Gibson. Jis būdavo jos 
gydytojas. Ji turėjo apie 
$100,000 vertės turto ir vis
kas buvo užrašyta testa
mente jam.

Tuo tarpu D-ras Gibson 
buvo jau sutaręs tuoktis su 
savo slauge, kurios vyras 
mirė prieš porą metų, kai 
daktaras Gibson darė jam 
operaciją.

Dabar tos sutuoktuvės 
sutrukdytos ir atidėtos ne
ribotam laikui, nes teisėjas 
neleido daktarui tuoktis, o 
neleido dėlto, kad policija 
pradėjo daktarą tardyti dėl 
tos senos panos mirties. 
Mat, jos giminės pradėjo 
kalbėti, kad ji mirusi “ne 
savo mirtimi ir ne laiku.” 
Prie to įtarimo prisidėjo ir 
ta aplinkybė, kad jai mirus 
daktaras Gibson tuojau iš- 
iuntė jos lavoną iš Danbu- 

ry į New Haven. Policija 
paskui lavoną iš tenai par 
gabeno į Danbury ir čia bu
vo padarytas jo skrodimas. 
Ką tas skrodimas parodė, 
rašant šiag eilutes dar ne
buvo paskelbta.

Apie visą šitą įvykį susi 
darė kažkokia įtartina at
mosfera ir vietos spauda la
bai plačiai apie tą rašo. Iš 
karpų iš Danbury laikraš
čių mums prisiuntė draugė 
Marė Grajauskienė.

Susirinkusius susirinkimą 
atidarant pasveikino drg. 
J. Glaveskas. Tada dienos 
pirmininkas drg. St. Briedis 
perėmė susirinkimo vedimą 
i savo natvrusias rankaa.g —- — J--- r-------- -
Sekė įvairus raportai. Iš 
kuopos valdybos iždo sek
retorius drg. V. Gervickas 
ir iždininkas drg. V. Kalve- 
is davė pusmetinį kuopos 

iždo raportą. Dėka turėtų 
parengimų ir patenkinamai 
varkingo narių pareigų at- 
ikimo iždo reikalai pasiro

dė gerame stovyje. Apie 
tuopos metinę iškylą-gegu- 
žinę raportus davė komisi- 
os nariai drgg. Tiškevičius 

ir Mačionis. Nežiūrint Viso
rių kliūčių, kurias rengimo 
tomisija turėjo, parengimas 

davė pelno, kuris pasidalin
tas lygiomis su L. S. Jauni
mo Grupe, kuri rengime 
tartu dalyvavo. Susirinki

mas priėjo išvados, kad koo- 
leruojant visiems kuopos 
nariams butų buvę galima 
dar gražesnį pikniką ir 
daugiau jame dalyvių turė- 
i. Bet, bendrai imant, pi

knikas pavyko gerai. 'Į'ai 
duoda vilties, kad metinis 
banketas-vakarienė, kurią 
pagal seną tradiciją ir šiais 
metais kuopa nutarė rengti, 
pavyks dar geriau, šiame 
susirinkime jau išrinkta 
banketo rengimo komisija 
iš draugų adv. St. Briedžio

Kas Link Veikėjų
“Keleivio” 32-ame nume

ryje naujakuris K. Šimėnas 
pažymėjo tiktai septynius 
vietos veikėjus. Bet mes čia 
jų žinome mažiausiai tris 
kartus po septynius. Tačiau 
skelbti juos vardais nėra jo
kio reikalo, nes vietiniai 
savuosius darbuotojus ir 
taip žino, o platesnei visuo
menei tas gal nėra ir svar
bu. Tiktai džiugu pažymė
ti, kad turime taip daug vi
suomeninį darbą dirbančių 
žmonių, anot brolio K. Ši
mėno.

Todėl ir piknikas, orga
nizuojamas BALF’o naudai 
rugsėjo (September) 10 d. 
turėtų būti visapusiškai sėk
mingas. Tikėkime, kad jis 
toks ir bus. Todėl visos į 
pikniką kvieskim, nelaimin
giems ranką rieskim!

Apart to norisi pažjnnėt, 
kad ir suvėluotai, jog liepos 
30 d. automobilio nelaimėj 
skaudžiai buvo sukrėsti ge
rai žinomi norwoodiečiai 
P. J. Kručas, jo dukrelė Ne
lė, J. Truskauskas, jo žmo
na-ir jų dukrelė Izabelė.

Kai kurie iš nelaimėj nu
kentėjusiųjų pabuvo po ke
letą dienų ligoninėj ir da
bar namuose sveiksta. Tikiu 
ir linkiu, kad tą žinutę skai
tydami jie visi butų sveiki 
ir užmiršę savo nelaimę.

J. P.

Liepos 31 d. Norwoode 
staiga mirė Jonas Neviera, 
visų gerai žinomas, manda
gus žmogus. Paliko didelia
me liūdesyje žmoną, du po
sūniu, vieną dukterį, seserį 
Oną Lietuvoje, brolį Apoli
narą Kalifornijoj ir seserį 
Kostanciją Puzinienę Nor 
woode.

Velionis atvažiavo į šį 
kraštą 1912 metais. Buvo

Leono Gabės ir J. Vilgalio. ’ kilęs iš Vabalninku parapi- 
Susirinkimui baigiantis C. jo®> Skamarakų kaimo. Li- 
K. narys drg. J. Buivydas kusi liūdi visa šeima, 
trumpai davė pranešimą’ K. P—«e

M

LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1951 Metanu

EASTON, PA.

įdomi Klubo Narių Byla
Vietinis lietuvių klubas 

prieš kurį laiką pašalino du 
savo narius. Abu nariai, P.
Klovas ir J. Johnson, skai
tė, kad jie pašalinti be rei
kalo, be jokio rimto pagrin
do. P. Klovas buvo klubo 
pirmininkas, bet kada jis, u pasiskalbti

Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1961 metų kalendoriui 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. «Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var 
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalina 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”
South Boston 27,



rUBUtpiB AjWVlfwB KELEIVIS, SO. BOSTON
Bet tai ne viskas, tėve.,ruoš, bolševikus sumuš. 
Amerikiečiams iki šiol ne-| —Ot, tokia šnekta, Mai- 
sisekė Korėjos karas svar-jke, tai man patinka. Dabar 
hiausiai dėl to, kad jie to,tu gali sau keliauti kur tau 
karo nesitikėjo ir nebuvo' reikia, o aš eisiu pas Džio- 
jam pasiruošę. Kai pasi-Įvą liežuvį pavilgyt.

(domios! Žmogžudysčių 
Bylos

Teismuose būna labai moterį,kuri antroj pusėj ga-
(keistų dalykų. Kartais tik- tvės darbavosi savo virtu- 
ras žmogžudys išteisinamas, vėj. Kas ją nužudė? Ją nu- 
o nekaltas atrandamas kai- j žudė Scott, pasakė vyriau- 
tu. Paduosime čia keletą sias Pennsylvanijos teismas, 
tokių atsitikimų. į ir Scott turi būti nubaustas

Viename pobūvyje mer- už tos moteriškės mirtį, 
gina vardu Deizė buvo įsi
žeidusi tiek, kad sušuko:
“Jei aš turėčiau revolverį, 

i aš jumis visus iššaudy-
čiau!”

“Štai revolveris!” tarė 
vienas vyriškis, ir išsitrau
kęs ginklą atkišo jį mergi
nai. Jis nieko blogo nema
nė, norėjo tik pajuokauti, 

į Mergina griebė ginklą iš 
jo rankos ir šovė į vieną 
vakaruškininkų, užmušda-

“Mikas pravardžioja. ta
vo žmoną,“ tarė Justas Ta
rnui ir pridėjo: “jei tas ru
pūžė taip įžeistų mano žmo
ną, aš jį nušaučiau ant vie
tos !”

Sakydamas tuos žodžius, 
Justas išsitraukė revolverį 
ir parodė, kaip jis tą “rupu 
žę” Miką šautų.

Tarnas ištraukė revolverį 
iš Justo rankų ir užmušė 
Miką.ma jį vietoje

Kas čia buvo kaltas: vy-| Na, kuris jiedviejų buvo 
—Maike, aš pereitą nak- žo tenai ugnį kūrė. Na, ir riškis, kurs juokais pasiūlė: kaltas dėl sitos žmogžudy- 

tį sapnavau, kad policija pasakyk, ar neužkurė? Už- revolverį,^ ar mergina, kuri stės?
uždarė tave į džėlą. Sakau, kūrė visą Kūrėją. Dabar užmušė žmogų. į “Justas kaltas, pasakė
gal, iš tikrųjų, pakliuvai į amerikonai tą ugnį gesina J Teismas atrado kaltu vy-, vyriausias Kansas valstijos
lakupą?

—Sapnams netikėk, tėve.
ale ugnis vis platyn.

—Tėvas galėjai ir nesap-
Kodėl netikėt? Juk tai nuOĮjy karas Korėjoj) 

labai padabna į teisybę, vistiek butu kilęs. Taiei tas

riškį, kuris pasiūlė merginai teismas, nes jis šitą žmog- 
' revolverį. Ižudystę suplanavo, parodė

j kaip ją įvvkinti ir dargi pa
rūpino ginklą.

Ve, gazietos rašo, kad rei
kia bildyt daugiau džėlų, 
ba į senus žmonės jau ne
sutelpa. Ir daugiausiai į be
langes patenka vis jaunų, 
tokių kaip tu.

—Tas tiesa, tėve. Tai yra 
dabartinės

vistiek butų kilęs. Taigi tas Jurgis mirtinai peršovė.
sapnas neturi su šiuo karu Juozą, bet pirma negu Juo-, Rokas turėjo
nieko bendra. ,zas mirė, Petras smeige JrDasikvietes i savo butą mer-

—Maike, tu esi kytras peiliu. Abidvi žaizdos buvo P
vaikas ir daug žinai, taigi mirtingos ir Juozas mirė. 
išvyrozyk man, kodėl iki
šiol amerikonai vis dar ne
gali tenai bulšių suvaryti į

c 1 * zacijos 0210 ragą?
yda. Didmiesčiuose vai- —Visų pinna todėl, tėvet

giną. Jokūbas norėjo įsiver-
-*!**- “ !žtj ; goke Lr amatytj
Kas dėl tos žmogžudystės - 1 ~ - - *. u 1 u o - JO- Rokas sove ir užmušėturėtų būti kaltas? Vyriau- _

xt r- ,• -v savo konkurentą. Pagal an- sias Nortn Caronnos tnbu-; , „x. - ____ .glų paprotį, žmogaus namai

kams yra visokių pagundų, 
o tėvų priežiūra labai pras
ta, dėlto ir ištvirksta vai
kai. Bet aš prie tokių ne
priguliu, tėve.

—Tu, Maike, irgi nege
resnes. Aš dar nei karto ne
mačiau tavęs bažnyčioj.

—Bažnyčia žmogaus ne
pataiso, tėve.

—Tai kas pataiso?
—Apšvieta.
—Nebludyk, Maike. Ap

švieta tiktai sugadina žmo
gų. Tu pats sakai, kad dėl 
žmonių pasileidimo yra kal
ta dabartinė cibulizacija. 
O kas tą cibulizaciją išmi- 
slijo? Tai vis tog apšvietos 
darbas. Apsišvietę žmonės 
visi yra bedieviai. Į Dievą 
jie netiki, velnio nebijo, tai 
nėra kas juos nuo blogų 
darbų sulaikytų, ir tokie 
ponaičiai eina visom len
tom, iki patenka į džėlą.

—Visai priešingai, tėve. 
J teismus daugiausiai pa
tenka tamsių, neapšviestų 
žmonių. Jie mėgsta išsiger
ti, o išsigėrę susipeša ir po
licija veža juos belangėn.

—O aš beeinu, Maike, 
kad kalėjimuose yra dau
giau bedievių, negu katali
kų.

kad Korėja yra labai toli 
nuo Amerikos, apie 7,000 
mylių reikia laivams plauk
ti. Taigi sunku pristatyti 
ginklų.

—Bet, vaike, amerikonai

nolas nusprendę, kad ano- . „ flir jis turi
gus negali būt. nužudytas >eiJ įn?aįomais
du kartu; todėl dėl Juozo
nužudymo tun būt, kaltas „ užmušti. Rok/bu. 
t,k Petras, kuns paskutinis !tas%ebuv0 jokie namai, aiš. 
smeige jj peilm. ,kin0 Jokūbo

draugai. Tai buvo tik “my-Viename Pennsylvanijos lavimosi lizdas.” “Tai ne
daro skirtumo,” atsakė Ca-nesenai sumušė Japoniją, mieste plėšikai užpuolė

Taigi ginklą jie tenai tarė-Įbanką. Vienas plėšiką buvo “‘“Sjos’^teTsr^.
jo turėti daugiau, negu rei
kia tokią utėlę Kūrėją su
mušti. Pasakyk, kur tie gin
klai dingo?

—Ginklai, tėve, greitai 
pasensta, nebetinka naujai 
karo technikai.

—Ju rong, Maik. Geras 
zbrajus negali taip greit 
pasenti. Ve, aš turiu iš Lie
tuvos atsivežęs pištalietą, 
dar nuo Polščiaus laikų, su 
titnagu šaujamas, ale kai 
gerai užproviji, tai liuobia 
kaip iš armotos. Sykį nusi
nešiau jį į Džiovo saliuną 
parodyt ir netyčia paspau 
džiau titnagą. Kad šovė. 
vaike, tai visi pijokai sulin
do po suolais. Matai, Mai
ke, tu negenerolas, tai apie 
ginklus daug nežinai. Jie 
negali pasenti. Juk gazietos 
rašo, kad ir Kūrėjos bulšiai 
ne naujausiais ginklais ka
riauja. Amerikonai rado 
pas juos armotų ir tankų su 
Lietuvos žirgvaikiu. Matai

areštuotas ir tuoj nugaben
tas policijos nuovadom Tuo 
tarpu likę kiti jo sėbrai prie 
banko nušovė policininką 
ir pabėgo. Areštuotasai 
plėšikas prie šaudymosi vi
sai nebuvo; tačiau Pennsyl
vanijos aukštasis teismas 
atrado jį kaltu policmano 
užmušimu, nes jis buvęs 
užmušėjų partneris, o Ame
rikos įstatymai sako, kad 
partneris visada atsako už 
savo partnerių elgesį, 

o—

Dėlto, kad tarp savo sienų 
žmogus gyvena nemorališ- 
kai, jo namai nenustoja bu
vę namais.” Ir Rokas, nušo
vęs Jokūbą buvo pripažin
tas nekaltas.

Iš laikraščių

‘JEHOVOS LIUDININKŲ’ 
KRIKŠTAS NEW YORKE

Pereitą savaitę New Yor- 
ke buvo “Jehovos Liudinin
kų” sektos suvažiavimas. 

Tūlas Gene susimušė srjTa proga apie 4,000 šitų 
Louisu už merginą. Tų muš- fanatikų priėmė krikštą
tinių pasekmėj Gene buvo 
nuvežtas ligoninėn. Dakta 
ras liepė jam gulti ligoni-

Dvidešimts “krikštytojų,’ 
isibridę vandenin, ėmė 
kiekvieną vyrą ir moterį ir

Rūstybė Prieš 
Komunistus Auga

Amerikos visuomenėj ky
la kasdien via didesnė rūs
tybė prieš komunistų orga
nizacijas ir jų vadus.

Kaip žinoma, federalinis 
teismas New Yorke andai 
pasmerkė 11 komunistų ly
derių kalėjiman ir uždėjo 
po $10,000 piniginės pa
baudos už agitaciją griauti 
šios šalies santvarką. Vie
nas jų, partijos sekretorius 
Pennis, sėdi kalėjime; bet 
kiti apeliavo, ir, užsistatę 
kauciją, buvo laikinai pa
leisti laisvėn. Apeliacijų 
Rūmai pereitą savaitę baus
mes jiems patvirtino ir vy
riausybė pareikalavo, kad 
teismas jų kaucijas tuojau 
atmestų ir visą jų dešimtį, 
kurie sudaro “Amerikos Po^ 
litbiurą/’ uždarytų kalėji
man, nes būdami laisvėje 
jie nesiliauja dirbę ardo
mąjį darbą Amerikoje.

Amerikos žmonės dar 
daugiau reikalauja, sako 
“The New York Times.” 
Jie reikalauja, kad kongre
sas uždraustų visą komunis
tų partiją, visas su ja susi
jusias organizacijas ir visą 
jų spaudą.

Jeigu karas kils, tai nėra 
abejonės, kad laisvė komu
nistams veikti Amerikoje 
tikrai bus atimta, taip kaip 
Rusijoj ji yra atimta vi
siems nekomunistams.

Siuto Tyrinėti
Belaisvių Likimą

• Anglija, Amerika ir Aus
tralija kreipėsi į Jungtinių 
Tautų organizaciją reika
laudamos, kad Jungtinių 
Tautų seimas ištirtų karo 
belaisvių likimą Rusijoj. 
Šimtai tūkstančių vokiečių 
ir japonų karo belaisvių 
kur tai dingo Rusijoj ir jo
kių žinių apie jų likimą nė
ra. Maskvos vyriausybė į 
visus užklausimus atsako 
trumpai, kad visi karo be
laisviai esą grąžinti, o tuo 
tarpu beilaisviai negrįžo 
namo. Virš 350,000 japo
nų ir apie 400,000 vokiečių 
tokiu budu dingo Rusijoj. 
Ar jie ten buvo išmarinti 
’^adu belaisvių stovyklose, 
ar dalis jų gal buvo suor
ganizuoti į kariškus dali
nius Vokietijai ir Japonijai 
užkariauti, žinių nėra, bet 
Jungtinių Tautų organiza
cija gali pabandyti tą klau
simą išaiškinti, jei Rusija 
sutiks leisti savo teritorijoj 
tokį tyrinėjimą daęyti.
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Juoda laužyta linija parodo dabartinį karo frontą. Sovietą 
piautuvas su kuju parodo bolševiką pusę, o žvaigždėtoji— 
amerikieėią. Paskutinėmis dienomis mūsiškiai pradėjo 
varyti priešą atgal.

Skruzdžių Pieno Ūkis
Žmonės laiko karves, jas liau, kol utėlė nustoja da- 

šeria ir melžia, o pieną ge-,vusi saldaus pienelio. Tada 
ria, arba daro iš jo sviestą, utėlė, soti ir išmelžta, vėl 
sūrį ir panašius gardžius atsargiai parnešama į lizdą, 
dalykus. Naminių gyvuliui Augalinių utėlių gardų 
laikymas ir jų išnaudojimas pieną skruzdėlės naudoja
yra labai senas reikalas, bet 
ne tiek senas, kiek pačioje 
gamtoje užtinkamas “pieno 
ūkio” šeimininkavimas. Se
niausieji pasaulio pieninin
kai buvo ne žmonės, bet . . 
skruzdėlės! Tos skruzdės, 
kurias mes visi gerai pažįs
tame ir žinome. - 

Jei pažiūrėsime į žoles ir 
kitokius augalus, dažnai pa
stebėsime lapuose ir stie
buose mažučius, žalius ov- 
vunėlius, vadinamus “auga
lų utėlėmis’’ (aphidae). Jos 
yra labai mažutės, žalio taš
kelio dydžio, bet tų “utėlių 
augaluose yra miiionai ir

savo vaikams penėti, arba 
ir pačios jį geria, nors tai 
nėra jų pagrindinis mais
tas.

Pieno ūkis skruzdėlių 
lizduose vra labai senas 
verslas. Kaip skruzdėlės iš
moko augalines utėles lai
kyti “karvių” vietoje, tai 
mums yra paslaptis. Tokių 
paslapčių yra pilna gamta, 
bent žmogus negali dar iš
aiškinti, kodėl tokie, rodos, 
negudrus gyvūnai, kaip 
skruzdėlės, bitės ir kitokie, 
dasigalvojo iki visai gudrių

” pramonių.
Skruzdėlės ne tiktai lai-augaiuvac llUIiUIiai 11 t j

kai jų prisiveisia labai daug!ko utėles savo namuose, bet 
ir jos apninka augalus, jos!jos moka jas ir veisti. Au- 
pridaro didžiausios žalos j galinių utėlių yra visokiau- 
augalams ir tų augalų savi-1 šių rūšių. Kiekviena rūšis 
ninkams. Augalinė utėlė tu-! maitinasi tam tikrų auga- 
ri raudonas akis, mažučiu- lų sultimis. Ne visos auga- 
kus sparnelius, šešias kojas, linės utėlės turi spėniukus 
smailų snapuką, gražios ža- ir gamina pieną. Skruzdė- 
lios spalvos marškiniukus ir lės laiko tik pieningas utė- 
pilvo gale ji turi du mažu les. Augalų utėlės veisiasi

—Nebūk toks greitas, tė- kai Stalinas apvogė Lietu
ve, nes praloši. Štai, oficia
lus raportas parodo, kad 
Chicagos kalėjime pernai 
katalikų buvo netoli 7,000, 
o laisvamanių vog tiktai 2!

—Maike, užbaikim apie 
tuos kalėjimus.

—Tėvas pats pradėjai.
—Jes, aš pradėjau, ale 

aš noriu grįžti prie sapnų. 
Tu sakai, kad sapnams ne-

vą, tai ir visus jos ginklus 
pavogė. Dabar jis tuos gin
klus nusiuntė savo bernams 
Kūrėjoj. Vadinasi, ginklai 
nepasensta.

—Pasenti jie pasensta, 
tėve. Pavyzdžiui, amerikie
čiai per pereitą karą išrado 
tam tikrą ginklą tankams 
sprogdinti. Jie pavadino

nėj, bet Gene nepaklausė ir murdė į vandenį. Laukian
išėjo namo. Nepasiekęs na 
mų jis mirė. Louis buvo su
imtas. Jo advokatas argu
mentavo, kad čia buvo kal
tas pats Gene dėl savo mir
ties, kam neklausė daktaro. 
Jeigu jis butų ligoninėj pa
gulėjęs, jis nebūtų miręs.

Bet teismas nusprendė 
taip: Jeigu Louis nebūtų 
Gene primušęs, Gene’ui ne 
butų reikėję eiti į ligoninę 
ir jis butų buvęs gyvas. 
Louis kaltas. Taip nuspren
dė vyriausias Arizonos tei
smas.

čiųjų krikšto eilė stovėjo 
per du bloku.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

KALBASI APIE BENDRA 
EUROPOS ARMUA

spėniuku. Su savo snapuku 
augalinė utėlė praduria au
galo stiebą ir čiulpia jo sy
vus, tuo ta utėlė ir maitina
si, nelyginant visiems žino
ma jos bendravardė, kuri 
geria žmonių ar gyvulių sy
vus—kraują. Kai augalinė 
utėlė sočiai prisigeria auga
lo sulčių, jos spėniukuose 
susirenka panašus į medų 
“pienas”—saldus ir skruz
dėlių labai mėgiamas. Tai 
gi, skruzdėlės ir sugalvojo 
padaryti iš augalinių utėlių 
savo “karves” ir “ožkas” ir 
laikyti jas pienui, kaip mes 
laikome pieningas karves.

Pennsylvanijos valsti jo: 
tūlas Scott suorganizavo 
linčininkų gaują užpulti ka
lėjimą. Kai minia apsuno 
kalėjimą, kalėjimo viršinin

jį “bazuka.“ Per pereitąjį 
reikia tikėti. O aš noriu tau.karą “bazuka” veikė gerai, 
prirodyti, kad sapnas paša- bet šiandien tas ginklas pa
ko teisybę. Vot kokie metai sirodė jau netikęs, nes nau- 
atgal aš sapnavau, kad Ku-'jų priešo tankų nebepramu-' kas šovė į orą, kad nu?ąs 
rajos miškuose aš rinkau ša. Dabar amerikiečiai daro dinus smurtininkus. Palei- 
grybus, o Stalinas prie lau-'jau pagerintas “bazukas”. stas jo šūvis netyčia užmušė

Pranešam, kad musų 
skaitytojai Anglijoj gali 
atnaujinti prenumeratą 
per šiuos draugus:

Mr. K. Tamošiūnas,
4 Haslemere Avė., 

Hendon, London, SW 4., 
arba

Mr. A. Zamžickas,
R.N.O.H. Stanmore,
Middlesez, England.

Pas juos galima ir nau
jiems užsisakyti “Kelei
vį. Anglijoj “Keleivis” 
kainuoia metams tris ir 
pusę dolerio.

“Keleivio** Atefaistracija.

Strasburge, Prancūzijo
je, posėdžiauja “Europos 
asamblėja,” kurioj dalyvau
ja Vakarų Europos parla
mentų atstovybės. W. Chur- 
chill ten praeitą savaitę iš 
kėlė mintį, kad visos Euro
pos valstybės turėtų paskir
ti bendrą karo ministerį ir 
sudaryti “Europos armiją” 
po viena vadovvybe. Tai i- 
dejai pritarė ir Henry Spak, 
Belgijos parlamento atsto
vas. “Europos asamblėja” 
betgi neturi sprendžiamo 
balso, ji tik pasiūlo “Euro
pos Tarybai” (užsienių rei
kalų ministeriams) įvairius 
sumanymus.

Laika* užsisakyti “Kelei
vio** kalendorių IMI me* 
tam*. Daug informacijų 
skaitymų. Kaina M centų.

Dažnai skruzdėlių liz
duose galima užtikti dide
les “bandas” augalinių utė
lių, kurios yra laikomos tik 
tai dėl pieno, o ne dėl ma
lonumo. Iš skruzdėlių lizdo 
utėlės yra išleidžiamos į ga
nyklą. Tas daroma tuo bu
du, kad viena skruzdėlė at 
sargiai paima utėlę į savo 
žiotis ir ją nuneša prie ko
kio nors sultingo augalo ir 
ten padeda utėlę ganytis. 
Kai utėlė prisisiurbia auga
lo syvų, jos spėniukuose at
siranda saldaus pieno, o 
skruzdėlė čia pat pradeda 
utėlę melžti. Melžtuvių ar 
panašių dalykų skruzdėlės 
nevartoja, ios pieną suima 
į burną ir kai jau burna yra 
pilna, neša pieną į skruzdė
lyną. Tuo tarpu prie utėlės 

* prisistato kita skruzdėlė ir

dedamos kiaušinėlius, o 
skruzdėlės tuos kiaušinėlius 
surenka į savo lizdus ir kai 
iš jų išsirita mažos utėlai- 
tės, skruzdėlės jas ir laiko, 
kaip veršiukus, kol jos pa
ūgėjusios pradeda duoti 
pieno.

Šiaip jau, augalinės utė
lės neturi jokių draugų pa
saulyje, o priešų jos turi de
vynias galybes. Jas naikina 
visi, kas tik netingi. Ypač 
driežai ir rupūžės mėgsta 
gaudyti augalų utėles ir ėsti 
jų sultingą mėsą. Bet ir viso
kie kitokis padarai jas me
džioja ir be jokio gailesčio 
naikina. Tik skruzdėlės yra 
joms “draugingos” ir jas 
netik nenaikina, bet dargi 
jas veisia ir laiko savo liz
duose pienui gaminti.

J. Petraitis

Keičiant Adresą, 
Pažymėkit Zoną

Musų skaitytojai pra
šomi:

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti 
naująjį adresą ir pažymė
ti buvusi, senąjį.

Didesniųjų miestų gyven
tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų 
palengvinsite mums dar
bą ir greičiau gausite 

tęsia “melžimo”darbą to-' laikraštį.
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Kaimynų Tarpe
Pavergtų tautų organiza- liau traktuoja LNP (ulma- 

cijos mėgina organizuoti nininkus). 
įvairius blokus. Betgi pa
čios interesuotos tautos kol “tuose 
kas nėra pavyzdingai susi- Vokietijoj gyveną estai 
organizavusios. Tuo atžvil- nesukūrė organo, kuris pre- 
giu, lietuvių tautos organi- tenduotų vaidinti vadovau- 
zuotumas, nepaisant laiki- Jamąją rolę. Ypatingai 
nų negalavimų, darosi veik energinga estų kolonija su- 
pavyzdingas kaimyninėms sikurė Švedijoje. Prieš po- 
tautoms. Šiuo atveju tenka rsl metų senos “šeiminės” 
palyginti tiktai Lietuvai partijos ir karo metu susi- 
kaimyninių tautų pavyzdį. kūrusių rezistencinių susi

grupavimų atstovai Stock- 
Latviuose iholme sudarė ENR (Eesti

Latviai turi kelis centrus, Natsional Raad), kuriai

KELEIVIS, SO. BOSTON
62 METŲ LAIVAS

Škotijoj bandomas garlaivis, kuris buvo pastatytas prieš 62 metu.
mėzdy nieką nebestato.

Dabar tokią gre-

I Vengia Savųjų Nuomonės

kurie nevisai susiderina. 
Eendrai umant, galime pas
tebėti tris susigrupavimus:

LCP (Latvijos Centrali- 
nė Taryba)—kuriai vado
vauja vysk. Jazeps Ran- 
cans, parlamentarų ir de
mokratinių partijų bei gru- 
pių laikomas einančiu La
tvijos Respublikos prezi
dento pareigas. Mat, prezi
dentui mirus ar negalint 
veikti, pagal Latvijos kon
stituciją, tas pareigas eina 
Seimo pirmininkas, arba, 
pastarajam mirus ar nega
lint veikti, keli iš eilės vice
prezidentai. Vyskupas Ran- 
cans tas pareigas paveldė
jo, mirus Seimo pirminin
kui ir pirmajam vice-pirmi- 
ninkui. Apie LCP spiečiasi 
pagrindinės demokratinės 
partijos ir parlamentarai.

Greta LCP, yra LNP (La- 
tviešų nacionala padome), 
kuri glaudžiai bendradar
biauja su Vokietijos latvių 
Centraliniu Komitetu, t. y. 
tremtinių rinktuoju organu. 
Kaikurie LNP nariai įeina 
i LCP sudėtį. Bendrai imant 
ir atsižvelgiant į tremtin 
patekusiųjų didžiumos pra
eities ryšius, šiai Tarybai 
pritaria žymi nacionalistiš
kai nusiteikusiųjų dalis.—o 
tokių yra daugiausiai Vo
kietijoje. Švedijoje gyveną 
latviai, kurių tarpe esama 
nemažai buvusių Seimo na
rių ir senųjų demokratinių 
partijų veikėjų, remia LCP, 
o ne “ulmanininkus.”

pirmininkauja buvęs res
publikos prezidentas ir so
cialdemokratų vadas, Au- 
gust Rei.

Švedijoje susispetė sti
priausios estų intelektuali
nės pajėgos. Betgi likimo 
buvo lemta, kad svarbiau
sią postą užsieny teko užim
ti buvusiam jurų teisės pro
fesoriui, kuris iš konsulo 
Australijoj pareigų buvo 
atkeltas New Yorkan “lai
kinai” eiti pareigas genera
linio konsulo i r tvarkyti 
pasiuntinybės reikalus. Mat 
Estija taupumo sumetimais 
uždarė pasiuntinybę Wa- 
shingtone ir pavedė savo 
konsului New Yorke pagal 
reikalą lankytis sostinėje. 
“Laikinai” pareigas einan
čiojo rankose atsidūrė dau 
gelis reikalų, surištų su mi- 
lioniniais turtais (laisvėje 
išliko žymus kiekis laivų). 
Buvusieji ministeriai i r 
šiaip žymus pareigūnai turi 
skaitytis su seniau mažai 
žinomu žmogumi, o pasta
rasis turi suderinti preten
dentų ambicijas. Reikia pa
sakyti, kad ligi šiol veikla 
gražiai susiderino, nors ne
pasitenkinimo gali būti abe
jose pusėse, ir ypatingai 
tarp “neramesnių naciona
listų”.

Su Kunu Ar Be Kūno?

Pastarasis 18-tas Rusijos 
komunistų partijos kongre
sas įvyko 1939 metais. Tai
gi jau vienuolika metų, 
kaip šios partijos kongresai 
nešaukiami ir partijos na
riai negali pasisakyti dėl 
komunistų partijos padėties 
ir jos politikos. Partiją ap
sėdo demagogai ir uzurpa
toriai; jie kalba partijos 
vardu ir su jos nariais visai 
nesiskaito

Iš atbėgusio į Vakarų Vo
kietiją gan informuoto ru
so sužinome, kad komunis
tų partijos susirinkimai ne
kviečiami todėl, kad karo 
metu į partiją buvo priimta 
daug naujų, mažai ištirtų ir 
dar mažiau užtemptų ant 
grynai komunistinio kurpa-

Lenkai sudaro labai 
svarbią grandį—ir tebelie
ka viltis, kad jie pajėgs su-

Katalikų bažnyčia ren- čių pati artimiausi Romos|ljo' narių. Nauji, karo me-

teises. Ukrainos ir Tatari- 
jos konferencijų metu buvo 
įvykdyta delegatų suėmi
mai.

Po šitokių įvykių buvę 
įsakyta tuojau nutraukti ra
joninių ir apygardinių kon
ferencijų šaukimas. Daug 
kur tos konferencijos visai 
neįvyko. Tur būt, šitos ir 
įvairios kitos, mums neži
nomos priežastys, verčia 
Rusijos kompartijos centrą 
ir patį '‘tėvą ir vadą” susi
laikyti nuo politinių konfe
rencijų šaukimo.

HITLERIS NIEKADOS
NEBUVĘS NACIU

Tūlas amerikonas parašė 
knygą “Tai Vokietiją.’’ Jis 
primena, kad šių dienų Vo-sienų vairuose, 1921 m. glasi. ■>a.skelbtl .n*u» dog-katalikų baznycm.. R kata-,u subrendę nariai yra at-;kietijoj vokietj

Rygos sutarties sienų Ry- kūnų y,s. katalikai tu- l.kų baanyeia sakosi turinti kaklus ir, kaip visi rusą., prisipažjstantį naciu buvus’ 
tuose.” "Lk?‘Pl JT“* 423,°00,°00 pasekėjų karui pasibaigus, laukėj vadinamuose nu-

O I svarbių atmainų ^ir pasikei- nacinimo teismuose, dėl pri
klausymo naciams du niilio- 
nai vokiėčių turėjo bylas,

tiesą, kaipo neginčijamai 
Baltgudžiuose | teisingą, jei jie norės pa-

Gudai yra pasiskirstę į j tekti į dangaus karalystę po
Kalbėjau su vienu manoltimų Rusijos vidaus gyve 
pažįstamu prieteliu apie tą nime. Tų pasikeitimų nėra. 

dvi pagrindines grupes:— mirties. Nauja dogma bus i naują dogmą. Klausiau, ką| 1949 metais sausio mė-
BNR (Baltgudzių liaudies;ta, kad Panelė Švenčiausia jis mano apie dangun ėmi- nesį posėdžiavo atskirų res-
taryba) ir BCR (Balt. cen-!(Dievo Motina) į dangų bu- 
tralinė taryba), kurios ne- vo paimta su visu kunu ir
turi gero žodžio viena kitai.
Ukrainiečiuose
Prieš kelius metus pavyko 
sudaryti rimtą koalicinę 
UNR Ukrainos Tautinę Ta
rybą arba Radą. Deja, nese
nai tautininkų OUN atski
lo—dėl nevienodų pažval-

siela ir dabar sėdi danguje 
po dešinei, kaipo gyva mo
teris.

Rugpjūčio 14 d. Vatika
no organas “L’Osservatore 
Romano” paskelbė, kad 
spalių 30 d. šaukiama slap
toji konsistorija, kuri ir nu
tarsianti tą dogmą galuti-

gų išlaisvinimo priemonių ;Rai priimti, pati dogma bus 
klausimais. paskelbta lapkričio mėnesio

Kai š. m. balandžio 20 d. dieną.
Rada atmetė nacionalistų' Ar Paneė Švenčiausia su 

OUN pasi-* kunu ar be kūno buvo pa
traukė iš bendrosios Tary-'imta dangaus karalystėn, 
bos. kaip ir kitos panašios dog-

Atrodo, kad ukrainiečių’mos (nekaltas prasidėji- 
nacionalistai perdaug re-Imas, popiežiaus neklaidin-

Lenkuose
Rugpiučio 11 d. staigiai 

mirus ‘teisėtos vyriausybės’ 
premjerui Tadui Tomaszew 
skiui, lenkų tragiškas susi 
skaldymas naujai išryškėjo.

Apart šių dvejų organų, Iš vienos pusės, apie prezi 
dento Augusto Zaleskio as
menį spiečiasi pilsudskinin- 
kų “monopolistų” ir endekų

kurie pagal reikalą randa 
galimu susiderinti, yra dar 
diplomatų grupė, kuri va
dovaujasi Latvijos kabine
to. dar prieš okupaciją, 
(1940 m. gegužės mėn.) su
teiktais įgaliojirpais eiti vy
riausybės pareigas. Pir
muoju įgaliotiniu buvo įvar
dintas Alfreds Bilmahis.

Parlamentininkai nėra 
linkę rimtai skaitytis su as
meniškais įgaliojimais, o 
diplomatai, kurių šefo gy
venamoji vieta neteikia per
daug “persidirbimo” pro-

“eminencijos,” n e p ajėgųs 
partijų pretenzijų suderinti, 
Tomaszewskio v y r iausybė 
ėjo tik ‘“globėjos” parei
gas. Greta vyriausybės, yra 
ekspremjero Stanislovo Mi- 
kolaiczyko grupė, ir dar 
“Tautinės Vienybės Tary
ba,”. kurioje žymiai reiškia
si adv. Korbonskio asmeny
bė.

Ugnį nuolat pakursto 
“Cat”-Mackiewicz, vilnietis 
pagal kurį “legalinė’’ vy-gų, kaip ir pribijo “revoliu

cinių” ir “partijinių”’ visuo- riausybė užsienyje “kaip 
meninių organų. Atrodo, tiktai yra reikalingiausia 
kad įgaliotinis daug mie- Lvovo ir Vilniaus reikalui”.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— \

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKTAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

miasi tariamąja “ginkluota 
pajėga” (Ukrainoje) ir bi
josi tarptautinių sąjūdžių 
(įvairių internacionalų ir 
Europos sąjūdžio).

Kelios socialistinės ir ki
tos demokratinės partijos 
dabarties įvykius vertina 
kitaip, modernaus europie
čio, o ne užkietėjusio, be- 
kompromisinio nacionalisto 
akimis.

Pažvelgus į visus šiuos 
kaimyninių tautų sąjūdžius 
ir negalavimus, pastebimos 
dvi srovės: viena siekia ba
lansuoto nacionolizmo, pa
žaboto bendrų Europos in
teresų ir kaimyninių tautų 
bendradarbiavimo demokra 
tiniais pamatais; kita srovė 
išimtinai stato aukščiau vis
ko kito savo tautos intere
sus.

Antras budingas reiški
nys yra tas, kad—bent įsi
senėjusią imigraciją turin
čiose tautose—čia, Ameri 
koje, kraštutinis nacionaliz 
mas neskaldo tautinių gru
pių iš vidaus. Pavyzdžiais 
gali būti musų ALT, Ame
rikos ir Kanados ukrainie
čių “kongresai”, Amerikos 
lenkų “kongresas” ir k. La
tviai dabar vos pradeda or
ganizuoti jungtinį komite
tą, netrukus laukiama įsiku
riant ir estų centrinės tary
bos Amerikoje.

Iš “LAIC” Biuletenio

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va vra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri-

gumas ir k.) žada ir vėl su
kelti gyvų ginčų tarpe įvai
rių krikščionių bažnyčių. 
I popiežiaus (neklaidingo
jo) pasimojimą paskelbti 
naują dogmą, jau atsiliepė 
Anglijos bažnyčios (episko- 
palų) vadai, kurie griežtai 
tvirtina, kad nei šventasis 
raštas, nei bažnyčios tėvai 
niekur nekalba, kad Š. P. 
su kunu butų buvusi paimta 
į dangų. Jei popiežius tokią 
dogmą skelbia, tai jis re
miasi ne šventraščiu, bet 
kokiais tai kitais dokumen
tais, apie kuriuos Anglijos 
bažnyčios vadai, matomai, 
nieko nėra girdėję. Angli
jos bažnyčios galva, Can 
terbury arkivyskupas Dr. 
Geoffrey Fisher, ir Yorko 
arkivyskupas Dr. Cyril F. 
Garbett, viešame pareiški
me sako šitaip apie tą ro
miečių dogmą:

“Anglijos Bažnyčia atsi
sako skaityti, kad išgany 
mui butų reikalinga tikėti 
į bet kokias doktrinas ir pa
žiūras, kurios nėra aiškiai 
išreikštos Šventajame Raš
te”.

Tie vadai dar prideda, 
kad jie labai apgailestauja 
Romos bažnyčios žygį, nes 
tuo budu Įvairių krikščio
niškų bažnyčių tarpe bus 
sukelti nauji ginčai Ypač 
tai esą apgailėtina dabar, 
kada tarp įvairių bažnyčių 
esąs reikalingas vieningu
mas.

Anglijos bažnyčia, kuri 
turi savo šalininkų ir Ame
rikoje. nėra didelė narių 
skaičiumi. Anglijoj ta baž
nyčia turi tik apie keturius 

Bet tos ba-

mo reikalą? Jis man pareiš publikų ir apygardų kom- 
kė šitaip: partijos konferencijos, bet
—Kaip Dievo Motina buvo įr po šių konferencijų par 
į dangų paimta, su kunu ar tijos suvažiavimas nebuvo 
be kūno, aš negaliu paša- sušauktas. Suvažiavimo dek 
kyti, nes apie tai neturiu jo-simas vykstąs todėl, kad 
kio supratimo. Kai buvau partijos rajonų konferenci- 
mažas iš mamos girdėjau, jose esą pasirodę “nesvei- 
kad su kunu, bet jokių tam ki” reiškiniai. Pavyzdžiui, 
įrodymų nei aš nei mano konferencijų prezidiumo 
mama neturime, o aš pats nariai dažnai gaudavo to- 
VISAI ir NEPAISAU, kaip!kio turinio raštelių, kurių 
ji ten pateko. Jei ji ten pa- jokiu budu negalima viešai 
teko, tai jos patekimo bu- skelbti. Kazanės apygar
das yra jos ir tiktai jos biz- dos konferencijoje pasigir- 
nis, o ne mano! Man tokie do balsų, kad reikia demo- 
klausimai tiek terūpi, kieklkrarizuoti partijos vykdo- 
viduramžiuose vestos dis- mųjų organų rinkimus. Vi- 
kusijos, kiek gi velnių gali nicoj, konferencijos daly 
sutilpti vienos adatos smai- viai patiekė savų kandidatų 
liagalyje? O kiek, ar žinai sąrašą į konferencijos pre 
—paklausė mane mano pa zidiumą, kas pagal dikta- 
žįstamas? Aš nežinojau. korinius komunistų vadų 

Well, mano pažįstamas įpročius tiesiog baisus da 
nėra nei Canterbury arkivy Rykas. Kalinino apygardos 
skupas nei koks nors kitoks konferencijos metu buvo 
tikybinių paslapčių žinovas, išplatintas nelegalus atsi- 
todėl ir jo nuomonė daug šaukimėlis su reikalavimu 
negali sverti Bet visgi tai | apriboti partijos politbiuro 
yra vieno žmogaus širdinga
pažiūra ir aš ją patiekiu Į 
čia, kad ir slaptojo konsi
storija su ja galėtų susipa
žinti ir į teologiškų disku-1 
sijų rejestrą įtraukti.

S. L.
Boston, Mass.

sidėk savo darbu ir auka ... ha.
prie jo išlaisvinimo. Aukas . .. ..
siųsti Aroprikns žnvcios vi-įninku pasisaky

BENDRUOMENE ORGA
NIZUOJASI

STIPRUS SENIS

Amerikos Lietuviu x . - - . .
Tarybai, 1739 So. Halsted ™as vra nomus tuo, kad to, prašo visas tremtinių or- 
sL. Chicago, III., ar vietos Anglijo^ bažnyčia yra iš ganizacijas registruotis ir 
ALT skyriui. visų protestantiškų bažny- pranešti apie savo buvimą.

bet mažai kas prisipažino 
naciu buvęs ir priklausęs 
Hitlerio organizacijai. Dau
guma jų sakydavo, kad jie 
niekados negirdėję apie 
kankinimus, gazo kameras, 
apie masinius žudymus ir 
net apie masines koncentra
cijos stovyklas.

Sąryšyje su tuo, kad visi 
rusų zonoje buvusieji na
ciai dabar gražiausiai pri
klauso komunistams ir daug 
kas jų net atsakingas parei
gas eina ir sveikinasi su
gniaužtu kumštimi, Vokieti
joje juokaujama, jog Hit
lerio lavonas buvęs rastas 
Muencheno gatvėje begu
lintis. Jo kumštys-buvę kie
tai sugniaužti. Kai juos di
deliu vargu atgniaužė, vie
name kumštyje radę popie- 
ros gabaliuką su tokiu už
rašu: “Aš niekados nebu
vau naciu!”

“Naujienos” praneša, kad 
Lietuvių Tremtinių Draugi
jos Chicagoje visuotinis na
rių susirinkimas nutarė:
(1) Tremtinių Draugiją 
perorganizuoti į Lietuvių 
Tremtinių Illinois Valstijo
je Bendruomenę, kuriai pri
klausytų visi virš 18 metų I Wsshingtone įvyko Amerikon 
tremtiniai; (2) suorgani- suvažiavimas. .Delegatas
zuoti savitarpinę tremti P*v,s ,š Texas valstijos pani
niams pagalbą; (3) rude-'®5*3* 
niop sušaukti atstovų suva
žiavimą ir (4) šiems užda
viniams vykdyti išrinkta or
ganizacijos centro valdyba.
Raštinės adresas: 2451 W.
47th St., Chicago 32, III.

Toliau organizacijos cen
tro valdyba praneša:

“Žinančius darbo, turin
čius butą, kambarį išnuo- 
muoti, baldų ir virtuvės ra
kandų parduoti arba dova
noti arba norinčius bet kuo 
tremtiniams padėti, malo
niai prašom tuojau pranešti 
ar kreiptis į raštinę.”

Org. centro valdyba, be

šioj nuotraukoj, sako. 
kad žmogaus gyvenimas prasi- 
ddda tiktai po 70 metą.

Hearsto Dienraščiai
Apie Lietuvą

Lietuvos konsulas ponas 
Daužvardis pasiuntė chica- 
giškiam “Herald Ameri
can” memorandumą apie 
Lietuvą. Dėkodamas už tą 
dokumentą vyriausias to 
dienraščio redaktorius, M r. 
DeWit sako:

“Tamstos prisiųstąjį man 
memorandumą ryšium su 
Jungtinių Valstybių de jure 
Pabalčio valstybių pripaži
nimu aš perskaičiau dideliu 
susidomėjimu ir užuojauta. 
Lietuvos ir kitų Pabalčio 
valstybių pozicijai paremti 
mes jau paruošėme editori- 
alą. Jis tilps Herald Ameri- 
can’e ir kituose Hearsto 
laikraščiuose.”

Tokį laišką Mr. DeWit 
parašė p. Daužvardžiui rug
piučio 9 d.

KdVHCtt DlZTHCrtuS'

Maikis su Tėvu gerai nušneka, bet kai pasakoja 
baronas Miunchhauzenas, tas didysis keliauto
jas, kariautojas ir medžiotojas, tai ir Maikis su 
Tėvu turi nutilti. ' ,
Geresnių pasakotojų už medžiotojus ir žuvinin
kus pasaulyje nėra, o iš jų pats geriausias—ba
ronas Miunchhauzenas, kuns buvo ir Lietuvoje 
ir turėjo šaunų lietuviškos veislės žirgą. 
Pasiskaitykite nuostabius pasakojimus—įsigy
kite ką tik išleistą knygą
BARONO MIUNCHHAUZENO NUOTYKIAI

115 pusi., gausiai iliustruota. Karina $1.25. 

Siųskite šiandien pat užsakymą:
’ GABIJA

340 Union Avenue —:— Brooklyn 11, N. Y.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MiCHELSONIENE

Pas Devenius
Poniai Alenai Devenie-• Pradėjus dalintis kalakutie 

nei kviečiant, nuvažiavome‘na, D-ras Devenis paaiški-į 
abudu su žmona pažiūrėti no: “Pernai mes užauginom
D-ro Devenio ūkio, kuris 
randasi netoli nuo Water- 
burio, Conneeticut valstijoj. 
Iš tikrųjų, tai ne ūkis, bet 
dvaras. Namas turi, rodos, 
18 kambarių, ir prie kiek
vieno kambario antrame 
aukšte yra maudynė. Tiesa 
namas senoviškas, bet arti
stiškai įrengtas, baldai ge
ro skonio ir brangus. Prie 
masyvaus mahoninio stalo 
gali sėsti 24 žmonės.

100 labai gražių kalakutų, 
bet kai atėjo kalakutų par
davimo laikas, tai kaina 
taip nukrito, kad parduoti 
visai neužsimokėjo. Todėl 
papiovėm visus, davėm su 
dėti į šaldytuvą ir dabai* 
turim kalakutienos . .

Vos tik daktaras baigė 
šitą sakinį, kaip suskambė
jo telefonas ir pašaukė ji 
prie ligonio. Daktaro pro
fesija garbinga, bet žmogus

SKR1BĖLAITĖ KIEKVIENAM VEIDUI

i
db i

Jeigu abejoji, kokios spalvos skrybėlė geriausiai tiktą, 
išsirink rausvą (ružavą). Tokia spalva tinka kiekvienam 
veidui

Nuvažiavę radom „ ponią niekada neturi ramybės.
Norą Gugienę iš Chicagos, 
profesorius Vaclovą ir Vik
torą Biržiškas, ministrą V. 
Sidzikauską su ponia Sidzi- 
kauskiene ir pp. Devenių 
šeimą, tik paties daktaro 
dar nebuvo namie. Jis atva
žiavo vėliau.

Ūkis turi 280 akrų žemės, 
kelis šimtus vaismedžių ir 
keletą gerų gyvenamų tro
besių^ Yra kelios gražios 
karvės ir keli šimtai vištų, 
kurias prižiūri prof. Vaclo
vas Biržiška. O kągi, sako, 
juk už dyką, panie, neval
gysi. Dienomis profesorius 
apžiūri paukščius, o nakti
mis rašo.

“Jis nesvietiškai daug 
rašo,” sako p. Devenienė. 
“Rašo ir skaito.” Profeso
rius ir pats abejoja, ar tik 
ne perdaug jis naktimis dir 
ba. Bijausi, sako, kad kar
tais mano rašomoji mašinė
lė netrukdytų šeimai mie
go-

Beje, ponai Deveniai ir 
laikrašti leidžia savo dva
re—“Lietuvių Kelią”. Yra 
atskiras namas, kur stovi in- 
tertypas raidėms rinkti ir 
kiti dalykai. Kai mes nuėjo
me pažiūrėti, zeceris dirbo 
ant intertypo, o p. Viktoras 
Biržiška skaitė korektūrą. 
Preso nėra. Puslapių for
mos surakinamos ir veža
mos spausdinti kitur: taip 
ekonomišk&u išeina.

“Lietuvių Kelias” eina 
kas savaitė ir kainuoja me
tams $4.50; formatas kaip

Teko išsikalbėti ir su mi
nistru Sidzikausku, kuris 
pernai lankėsi Amerikoje, 
kaip VLIK-o atstovas, o da
bar atvyko su žmona jau 
pastoviai čia apsigyventi. 
Kaip dabar išrodo Lietuvos 
laisvinimas? Lietuva yra 
Europos dalis, sako p. Si
dzikauskas, ir jos likimas 
n e iš v engiamai priklausys 
nuo to, kaip galų gale susi
tvarkys Europa. Bet ar ga 
lės Europa susitvarkyti be 
karo su Rusija? Tas pri
gulės nuo Maskvos ir Wa- 
shingtono politikos. Euro 
pa negali ilgai gyventi to
kioj būklėj, kaip dabar, bet 
ir karo ji bijosi. Vienu žo
džiu, padėtis labai neaiški, 
ir kas bus rytoj, niekas ne
gali pasakyti.

Ponas Sidzikauskas yra 
labai daug nukentėjęs per 
paskutinį karą. Jis buvo na
cių uždarytas į Oswięcimo 
k o n c e n tracijos stovyklą, 
kur belaisviai buvo dujomis 
žudomi ir lavonai degina
mi. Kai naciai buvo sumušti 
ir koncentracijos stovyklos 
buvo atidarytos, tai iš p. 
Sidzikausko buvo likęs tik 
žmogaus šešėlis; jis jau ne
galėjo paeiti.

S.

DEGTINE NE VAISTAS 
NUO GYVATES JG1LIMO

D-ras Jacksonas iš Texas 
valsitjos, kur yra daug bar- 

pusė “Keleivio”, 12 pusla-|škuolių ir kitokių pavojin- 
pių. Pakraipa liberališka, jgų gyvačių, sako, kad gy

vatei įgilus nereikia nusi-Pas pp. Devenius mes la- gąsti ir nereikia galvatruk-

KOMUNISTAI ŽUDO MOTERIS

Komunistams žmogaus 
gyvybė yra mažos vertės, 
jei jie negali juo pasinau
doti. Jie jį sutriuškina 
kaip kokį kenksmingą va
balą. Apsvaigę Maskvos 
propaganda, jie išžudo ga
biausius ir geriausius savo 
tautos žmones. Nepasigai
li jie nei moterų, senelių nei 
vaikų. Kas ne su jais, tas 
jų priešas ir turi žūti. Taip 
buvo Lietuvoj, Lenkijoj ir 
kitose į jų nagus pateku
siose valstybėse: taip dabar 
dedasi Korėjoje, kur Mas
kvos įtaka yra giliai įleidu
si šaknis, kur rusai, prisi
dengę korėjiečių vardu, ve
da atkakliausią kovą prieš 
demokratiją.

Tik pasiskaitykite, už 
kokius menkniekius jie nu
žudė gabiausią Korėjos mo
teli:

Dėlto, kad ji atsisakė per 
radiją raginti pietinės Ko
rėjos kareivius pasiduoti 
komunistams, jie žiauriai 
nužudė Korėjos respublikos 
parlamento narę Soon- 
Chum Park. Tai gabiai, iš
kalbingai demokratinės Ko
rėjos patriotei buvo leng
viau numirti, negu savo ša
lį išduoti.

Nužudę šitą moterį, ko
munistai tuoj puolė ir kitas 
žymesnes korėjietes, kurios 
nesuspėjo iš jų kruvinų na
gų pasprukti. Užėmus ko
munistams Seoulo miestą,

jų tinklan pakliuvo ir dak
tarė Helena Kim, kuri vos 
tik pereitais metais baigė 
Bostono Universitete medi
cinos mokslą su aukščiau
siu garbės pažymėjimu. 
Komunistai ją sučiupo gy
dant sužeistus amerikiečius 
ir Pietų korėjiečius. Jie jai 
pareiškė, kad ji turi mesti 
daktarystę ir tuoj tapti Ko
rėjos komunistų aukščiau
sio teismo teisėja. Ji atsi
sakė. Ji griežtai pasakė, 
kad ji jokiu budu negalinti 
teisti mirtin nekaltus savo 
šalies patriotus ir tuos, ku
rie jiems atėjo pagalbon.

“Aš esu gydytoja. Mano 
pareiga yra teikti pagalbą 
sužeistiesiems, nežiūrint ku
rioj pusėj jie kariauja,” pa
reiškė daktarė.

Bet pas komunistus nėra 
paisoma, ką tu gali ir su
tinki atlikti. Tau duoti isa- *
kymai iš Maskvos ir tu juos 
be jokio išsikalbėjimo pil
dyk, arba . . .

Taip buvo ir su nelaimin
ga, jauna daktare Kim. Ko
munistai ją viešai pakorė.

—M.

V ALGI AI
Skanu* Makos Mėsos 

Kepsny*
Svaras maltos jautienos. 
Puodukas duonos trupiniu.
3 šaukštai muštardos.
2 šaukštai krienų.
Smulkiai sukapotas vidutinis 

svogūnas.
Išplaktas kiaušinis, 
šaukštukas Worcestershire so-

80. ,
4 šaukštai kečupo.
Druskos ir pipiru.

Viską gerai sumaišius su
dėk į keptuvą ir kepink va
landą laiko 350 laipsnių 
karšty.

Pupelių Prieskonis
4 svarai žalių pupelių (string 

beans).
6 svogūnai.
Pundelis salierų.
Kvorta uksuso.
Pusė puoduko miltų, 
šaukštas geltonojo imbiero

(turmeric).
šaukštas salierų sėklų.

Pupeles, salierus ir svo
gūnus reikia supiaustyt vie
nodais šmoteliais, užpilti 
sudytu vandeniu kad ap
semtų, ir pavirinti tiek, kad 
nebūtų žali. Skystimą nu- 
košus padėti sriubai. Su
maišius uksusą su cuk
rum reikia užvirint ir įmai- 
šyt uksuse išplaktus miltus, 
sudėti imbierą, saliero sėk
las, užpylus ant apvirintų 
daržovių viską kartu dar 
pavirinti tarp 30 ir 45 mi
nučių ant mažos ugnelės.

Karštą sudėti į karštus 
sterilizuotus stiklus ir gerai 
uždaryti, kad oras neįsigau
tų. Padarys apie 6 kvortas.

KAIP VAIKŲ TĖVAS
VIRTO JŲ BROLIU

j’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė.
Kaina ................................................50c

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Viai nori žinoti apie Rupi
jų. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartiną Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleista knygų, 

puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Minkys,

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė 
jų, labai gražių lr juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimains, 
baliams, koncertams ir t-t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ........... 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuris per amžius * šj intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................... lSe
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir lęodel turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las persta to nužudymų caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

bai smagiai praleidom po- žiais M j ar važiuoti
pieų. Ponia Devemenę "jgydytoj Pavojaus nėra
daktaras labai svetingi ir, „ ¥aIandas Greita 
malonus žmones, taip pat gaIba rekalinga tik toki'ais

atvejais, jeigu įgylimas pa
sitaikytų apie veidą ar į 
krutinę.

Tarp žmonių yra įsigyve
nusi nuomonė, kad nuo gy
vatės įgylimo geras vaistas 
yra degtinė, šis daktaras 
sako, kad degtinė ne tiktai 
nėra joks vaistas, bet ji ga-

ir jų dukrelė Daliutė; ji la 
bai gražiai kalba lietuviš
kai, labai svetinga ir darb
šti; ji nuolat triūsia: čia pa
deda mamai, čia gėles lai
sto, čia piktžoles iš gėlių 
rauna, o kai sušyla, tai ne
ria į prūdą ir plaukia kaip 
gulbė.

Taip, pp. Deveniai turi „ net ir akenkti todėl jis 
labai gražy prud, pnes ^;pataria visai jos nevartotį.
vo namą. Jj pripildo salti-( _________ _________
nių upeliai iš kalnų. Namas’
ant kalnelio, pakalnėj van- Darbininkai Gali
duo, aplinkui žaliuojanti Boikotuoti Darbdavį
g a m t a—tikrai žavėjantis ---------
vaizdas. Elektrinių valytuvų fir-

Kai apžiūrėjome įdomės- ma Ohio valstijoj buvo pa
neš vietas, šeimininkė pak- variusi iš darbo 12 darbi- 
vietė visus vakarienės. Ant ninku užtai, kad jie skelbė 
stalo buvo padėtas didelis jos gaminiams boikotą. Na- 
keptas kalakutas ir kitokių tional Labor Relations 
gerybių. Ponia Vileišienė, Board nusprendė, kad dėl 
velionis Jono Vileišio našlė, boikoto darbdavis negali 
taigi ponios Devenienės darbininkų atstatyti, todėl

PERPLAUKĖ KANALĄ

čis parodyta amorikiotė Flo- 
rence Chadwkk ii Kalifornijos, 
kori perplaukė juros sąsiaurį

Keistą bylą turėjo aną
dien spręsti teismas Butfa- 
lo mieste.

Tūlas Willert Herkey, au
tomobilių mechanikas, atsi
stojęs prieš vyraiusijį New 
Yorko valstijos tribunolą, 
prisaikintas liudijo:

“Aš vedžiau savo žmoną 
Agnę dešimts metų atgal, 
bet tik iš vardo buvau jos 
vyras. Mes šiandien turim 
šešetą vaikų, bet jie ne ma
no; visi jie mano tėvo vai
kai.”

Teismo paklausta jo žmo
na, ar tai tiesa, atsakė, kad 
tiesa. Senasis Herkey esąs 
visų jos vaikų tėvas.

Ir pridūrė:
“Čia nėra jokios paslap

ties. Visi musų šeimynos 
giminės ir draugai šitą pa
dėtį žino. Aš nieko su sa
vo vyru neturėjau. Aš sta
čiai negalėjau jį mylėt. Aš 
mylėjau jo tėvą.”

Teismas tuojau jų san
tuoką anuliavo, taip kad 
jaunasis Herkey, buvęs ne
va savo žmonos vaikų tė
vas, dabar liko jų brolis.

Pastatys 7,170 Naujų Namų

Pupelės Kitaip
4 švara: pupelių (string beans)
3 puodukai uksuso.
2 puodukai vandens.
2 puodukai cukraus.
4 šmoteliai česnako.
2 šaukštukai garstyčių, 
šaukštas čielų karčių pipirų ir

šauktas kvepiančių čielų pi
piru.

2 lazdelės cinamomo.

Nuplovus pupelių ankštis, 
supiaustyk ja§ vienodais il
giais. Užpilk sudytu van
deniu ir pavirink tiek, kad 
butų neperminkštos. Nu- 
košk. Sumaišius visus ki
tus daiktus dar pavirink 15 
minučių ir ta karšta mari- 
nata užpilk nukoštas pupe
les. Sudėk į sterelizuotas 
stiklines, aklinai užsuk ir 
laikyk šaltoj vietoj.

parašė bevys Lictbvos
Dr. Kazys Grinius.

Tai yra stora. 300 puslapių knyga, 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautiaį atbudimų, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų' ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tų knygų visi lietuviai turėtų perskilti.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagutvoięa žamgua. 
Bet dėl ko gi norisi? Du ke M val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų paausių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mua. Jos
kaina tik ...................................... ,• 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori

jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
nupuolimas. šių knygų turėtų 

i kiekvienas vyras, tėvas 
itjfij kurie Įleidžia, kad jų 

moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Toansend Fox, D. D„ 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ............................................ 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos

drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti ne
skaitęs šių knygų. Tai didelio tor

iu'

MIESČIONIŠKA APRANGA

& * kjjos

>, 271 puslapio knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainoą. čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Sale mono gaiva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Ksūkszo Rsshstssskas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir ^šalino savo bu-
vusius draugus. 
Kaina.

įdomi knyga. 
............... 28e

Statybos departamentas
_ . - . tarp Anglijos ir PrancazijoM. 6 praneša, kad per pirmąjį

motinėlė, specialiai musų įsakė pavarytuosius priimti kita amerikietė, kori labai daug šių metų pusmetį Bostone 
atsilankymo proga buvo iš* atgal ir užmokėti jiems pra- rekkuaavoai, neįstengė to pada- ir apylinkėj pradėta statyti

suknelę Miesto
4enį. JI žalios
pat pirštinaitės ir batikai.

aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo bėdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės karte su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotas žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 50c
ANGLHKAI-LIETUVttKAS
ŽODYNAS

Dainas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir non jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
os*. Kaina .................................. ]Qe

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesamus joks jėzuitas...........2We
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pa^ilint 
savo raštiškų lietuvių kalbus žinoji
mų. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bų išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik ...................................41.-OU

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, jieržiurėta 
ir papildyta* laida. Kaina .... 26c 
TAVO KELIAS |
SOCIALIZMĄ,

parašė L. BĮ u mas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado KsUtaa.'' 
SOCIALDEMOKRATIJA IR
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Ka ina............................... 20c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės nikę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
“Keleivis,” 636 Broadway, 

So. Boston 27. Mas*.

K amyte Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro* 
“ užrašiau jai “Keleivį.”

labai dėkinga ir sako: 
“Gera mano dukrelė, la

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

UžSesės-dukrelės, kodėl joms taip nedaryti?
8 doleriai “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

didelį, gardų tortą/rastas algas. 'rytu 71,170 naujų namų. mc,
Kclaicit

So. 87,
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l|lš Plataus Pasaulio
Baptistai Kanadoje i Šūviai Belgijoj

Vai d Or miestelyj, Que- Du jauni žmogžudžiai 
beko provincijoje, policija' praeitą penktadienį Liege’o
areštavo kelis baptistus, ku 
rie gatvės kampe sustoję, 
pamokslininkavo ir ieškojo 
“atsivertėliu” katalikiškame 
miestelyje. Policija juos pa
dėjo į kalėjimą už “tvarkos 
ardymą” ir neklausymą iš
siskirstyti. Protestonai pro
testuoja prieš tokį policijos 
elgesį.

mieste nušovė Belgijos ko
munistų partijos pirmininką 
ir parlamento atstovą, Ju- 
lien Lahaut, kuris pasitiko 
naują Belgijos karalių Bau- 
douin’ą parlamente Šukiu: 
“Tegyvuoja Respublika!” 
Lahaut buvo 65 metų senas. 
Piktadariai ieškomi. Komu
nistai sako, kad jų vadą nu
šovė monarchistai.

Filipinų Pulkas
Filipinų vyriausybė pra

neša, kad ji turi jau galu
tinai paruošusi vieną ka
riuomenės dalinį, pilno pul
ko sąstate, kuris bet kada 
gali vykti į Korėją kautis, 
pagal gen. MacArthuro įsa
kymą. Paruoštą kariuome
nę jau turi Siamas ir Tur
kija. '

Graikijos Vyriausybe
Pažangi G r a ik ij os val

džia, vedama gen. Plastiras, 
praeitą savaitę pasitraukė, 
nes nebeturėjo parlamento 
pritarimo. Naują vyriausy
bę bando sudalyti liberalų

I ndonezija Suvienyta
Visos 16 Indonezijos “fe

deralinės valstijos” panai
kintos ir sujungtos i vieną, 
c e n tralizuotą Indonezijos 
respubliką. Prezidentas Su
kamo priėmė priesaiką ’iš 
230 narių laikino parla
mento, kuris atstovauja vi
są jungtinę respubliką. Fe
deralinė konstitucija Indo
nezijoj neišsilaikė nė metų 
laiko.

NEI TĖVŲ, NEI NAMV

Nuoga ir purvais aptaškyta Korėjos našlaitė sėdi viduryje 
kelio ir verkia.

Lietuva Maskolinama

kas. Benediktas Rutkauskas, g Mį|m« Ra«AWl* ! APSIY ĖDIMAI
Mečys Semetas. Olimpija bte- IflIUHu IV&mUIlMl ______

Bronis Lavas
Padėka

ponaitis. Bronislavas švabin- ----------- mergiau# 1S
skas. Juozas Tamašauskas. Ka- Padėka metų amžiaus, nia> 135 uti ISO sva-
jetonas Tijūnėlis. Juozas Len-Į . , 'SįiiS?*
derskis. Stasys Tiškevičius. Brooklv no socialdemokratų prisiųsti ir savo fotografių. (35> 
Juozas Vizgirda ir Petras Zda- kuopos nariui drg. Frankui La- J. L Liu^s
naviėius. vinskui ir Mrs. Anei Lavinskie- MxuKr bt~ Brvok!vn- -v *•

Atominis šnipas
Amerikos FBI suėmė dar 

vieną inžinierių, Mortoną
Sobelį iš New Yorko, kuris 

oę oanuo suuaryu uuermų kaRinamas davęs Maskvos 
vadas Vemzelos. Vyriausy-:. . mc'a"7 Išnipams slaptų informacijų
bes krizis įvyko dėl išleidi- . Amerikos atominių 

------ ...... buvusiems^
yra aštuntas šnipas, kuri fe-

mo amnestijos 
partizanams.

deralinė policija padėjo už 
grotų. Laukiamo ir daugiau 
areštų Maskvos šnipų tarpe.

Indijoj Žemė Dreba
Praeitą savaitę Indijoj iš 

dvejų kartų įvyko stiprus 
žemės drebėjimas Assam 
provincijoj, šiaurės rytuose, 
netoli fiuo Burmos. Pirmas

Kanuolės Hong Konge
Praeitą ketvirtadienį ki

nų komunistai apšaudė vie
ną anglų karo laivą, kurs 
plaukė į Hong Kong uostą.
Karo laivas atsišaudė ir per 
tam tikrą laiką ėjo karšta 
dvikova tarp karo laivo ir 
pakraščių batarejų. Kinai , 
komunistai jau ne pirmą sy-J drebėjimas buvo rupiučio 
kį apšaudo laivus, kurie ke- 15 d., jis užmušė 4 žmones 
liauja i anglų Hong Kong'ir daug sužeidė. Kitas dre- 
koloniją. jbėjimas buvo rugpiučio 18.

NEW YORK (LAIC)— 
Bolševikinė spauda tiktai 
liepos 5 d. paskelbė Justo 
Ignatjevičiaus Paleckio ir 
Stasio Ignatjevičiaus Pupei- 
kio birželio 20 d. “įsaką”, 
pagal kurį, maskolišku pa
vyzdžiu, Lietuva padalina
ma į 4 “oblastis” arba “apy 
gardas”, kurios savo keliu 
paskirstytos į 87 “rajonus”, 
vieton buvusių apskričių, 
į kuriuos įeina “rajonų” 
centriniai miestai ir apylin
kių tarybos (sovietai).

Tuo budu bet kokie savi
valdos pasireiškimai panai
kinami ir dabar Lietuvą

kariškio, Vilkijos ir Žiež
marių. t
Šiaulių Apygarda

Šiaulių miestas ir šie “ra
jonai”: Akmenės, Biržų, 
Dotnuvos, Joniškėlio, Joniš
kio, Kelmės, Kupiškio, 
Kuršėnų, Linkuvos, Obelių, 
Pakruojaus, Pandėlio, Pa
nevėžio, Pasvalio, Radvi
liškio, Ramygalos, Rokiš
kio. Šeduvos, Šiaulių, Troš
kūnų, Tytuvėnų, Užvenčio, 
Vabalninko ir Žagarės. 
Klaipėdos Apygarda

Klaipėdos miestas ir šie 
“rajonai”: Klaipėdos, Kre
tingos, Mažeikių, Pagėgių, 

valdys keli šimtai “operaty- Plungės, Priekulės, Rietą-

Gustavas Jancovskis. 
braziejus Zatkevičius.

—o—
Arasimavičius Albertas. Vla

das Augustaitis. Vladas Blynas. 
Marija Bertuleit. Feliksas Blau 
zdvs. lrvis Breivė. Vincas Bruo 
zis. Sofija Cibulskis. Petras 

i Dambrauskas. Petronėlė Dum
čius. Antanas Garalevičius. Ma
rija Gindvila. Elena Ilgūnas. 
Juozas Išganaitis. Rotislavas 
Itomlenskis. ' Elena Ivaškevi
čius. Petrė Jastrumskienė. Ka
zimieras Juknevičius. Gaspa
ras Kazlauskas. Jonas Kesmi- 
nas. Jurgis Kežys.
Krulikauskas. Juozas Kudirka. 
Jonas Kvecas, Petras Lepnia- 
kovas. Vytautas Lingys. Dona
ta Lisauskas. Ignotas Mileris. 
Kazys Mockus. Marija Nami- 
kaitė, Viktorija Norkus, kun. 
Vaclovas Paulauskas. Petras 
Pečenkis. Stasys Petrulis. Emi
lija Ponemeckis. Mečys Pucius, 
Juozas Pultinievičius. Juozas 
Ramonas. Vincas Paškevičius. 
Antanas Rubuževičius. Juozas 
Rumšas, Juozas Savinis. Emi
lija Sertvytytė. Juozas Stonys. 
Angelė šuke vičius. Barbora 
šupčiukas. Antanas Vaitkus. 
Jonas Valys, Alfonsas Vilkas. 
Marija Žvilienė ir Ona Gribulis. rau

į nei. kurie būdami mums visai
.. . ... . . I Paieškau sau doru drauiru vcd\ buAm- nepažįstami. taip gausiai mus ukato. aš turiu namus ir pinigų, 

rėmė sunkiame tremties gyve- esu 50 metų amžiaus. Vyras gan 
- . . . . .. - o būti apie 60 metų. Taigi. «-aiu nu-mnie ir padėjo atvykti į U. S. 3ibuJu vienas gyventi ir norėtų 

A., reiškiame giliausią padėką. s*u doros ir ištikimos draugės. pra- 
■ • .i- -r>_. - ’š*n man parašyti ir įdėti paštuJonas ir Ale IStoriai įenktelj atsakymui. Atsakymų duo-

---------------------------------------------------- siu tik ant rimto laiško. Aš sveriu
KAMBARIAI PHILADELPHIJOJ 160 svarų ir tunu 5 pėda- 1 colius
Galima «ut kambarių su visais '“P* A G*“r- U dkiusou.nash. iS»>

arba i» visus penkis. Kaina žema. j 
Kreiptis šiuo adresu: (35 i

Varias Joniką.
22 Christian St.. 

Philadelphia 47, Pa.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mvstis. naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo’ ODOS IŠBĖRI
MO. NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ u 
PUCKŲ. nieiėjnuo ausų. taip pat 
labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji

NORU KAMBARIO
Ieškau kambario prie blaivos šei

mos. apsišvietusių žmonių, mažam ...... _ — .
miestely, netoli ežero, kaip Norton. j,vs[a , heiuorrhoidai t tr dėl uiežeji- 
L*keville Uareham ar Middleboro, koj Plėtė s footi. Gal ban- 
*** ner?klU- dei visokius, tai dar išbandyk ge

Antanas ^a.za.1. dirbančius ar prastų darbų riausius. Užtikrinau) pasekmes, ar 
turinčius išmokinsiu gero amato, pjnigus gruzinam. Kama f 1.00 ir 
Gal galėtų atsiliepti mano buvusieji ĄįSė £5 0o i38j
burdingieržai. 135i

A. Gulbinas 
Orford, Mass. DEKEN S PRODUCTS 

P. O. Boa 666, Neaark 1. N. J.
FARMA 24 AKRŲ

Graži vieta. 24 akrai žemės, gvra 
vištoms auginti. Taipgi £?ra vieta 
nuo atominių bombų pasislėpti. 3 
mylios r.uo Caro. Mirii. Yra elek
tra, vištininkas ir greineris. Par
duodu nebrangiai. Klauskit: (.35 i

J. Dermeitis,
Rt. 3, Box 2HS, Caro. Mirti.

ŪKIS PRIE EŽERO
Viena tgylia nuo miesto, prie eže

ru, parsiduoda 11S akrų ūkis. Eže
ras labai gražus, visada galima žu
vauti. Namas 5 kambarių, su skie
pu. turi elektrų ir vandenį. Yra 
bamė. vištininkas. garažas ir kiti 
parankumai. derlius ir gyvuliai.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
jų vadina “begalinė,“ 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sųnanų. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li- 
m. nuu eeltliirės. nuo isterijų. Kitiį——----7-----. —- •'-r - —- - . gų, nuo geltligės, nuo isterijų.

Parduosiu viskų kartu, arba atski-1 vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
(S5) paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar

batos ir gerk. Prisiunčiam j jūsų 
Begalinės svaras <7.00. Ui

Mrs. Raudonis. 
Route 2. Hart. Mich.

AMERIKOS PAGALBA 
NAIKINA MALIARIJĄ PAIEŠKOJIMAI

ŠAUNI SKRYBtLAITft

ktai vėliausios skrybėlių pavyzdis. 
ant galvos.

Ji labai gra-

vinių partijos įgaliotinių”. 
Obiastvs sudarytos iš šių 

apylinkių tarybų”:
Vilniaus Apygarda *

Vilniaus miestas ir šie ra
jonai : Anykščių, Daugų, 
Druskininkų, Dūkšto, Du
setų, Eišiškių. Ignalinos, 
Kovarsko,. Malėtų, Nemen- 
činos. Naujosios Vilnios, 
Pabradės, Smėlių, Šalčinin
kų, Švenčionėlių, Švenčio
nių, Širvintų, Trakų, Uk
mergės, Utenos, Varėnos 
(stoties), Vievio, Vilniaus 
ir Zarasų. Tas beveik ati
tinka buvusios Vilniaus 
“gubernijos” sienoms da
bartinės Lietuvos ribose. 
Kauno Apygarda

Kauno miestas ir šie “ra
jonai” : Alytaus, Airioga- 
los, Jezno, Jonavos, Jurbar
ko, Kazlų Rudos, Kaišiado
rių, Kalvarijos, Kėdainių, 
Kybartų, Lazdijų, Mariam- 
polės, Naumiesčio (buvu
sio Kudirkos Naumiesčio), 
Panemunės (centras Kau
ne), Prienų, Raseinių, Sim
no, Šakių, Veisėjų, Vilijam
polės (centras Kaune), Vil

vo, Salantų. Sedos, Skaud-

tės, Tauragės. Telšių ir Var 
nių. , .

Šis suskirstymas pagal 
maskolišką kurpalių duos 
naujų progų gyventojų do-

Pagal prezidento Truma
no “ketvirtą punktą” pas
kirti pinigai Iranui jau da
vė gerus rezultatus. Ameri
kiečių grupė bendrai su per 
sais ėmėsi apvalyti nuo dm 
gio ligos Shiraz slėnį Irane, 
kur ta baisi liga kasmet nu
neša daug gyvybių.

Per 10 savaičių amerikie
čiai ir persai apipurkštė 
DDT vaistais 145 miestus

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

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

kumentus tikrinti ir terori-|jr kaimus, kur gyvena 220, 
zuoti, bei daugiau maskolių 000 gyventojų ir maliarijos
valdžon įtaisrti.

žiai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

DidiMnia ir TnrtintiMMia Ltetarfe)

TURTAS SIEKIA VIIM $&5M,M0.M.
Savo nariams ligoie pašaipų ir pomirtinių apdraudy 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi vkraoaa didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo $0 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba i Centrą adre-

UTHUAN1AN ALUANCS OF AMERICA 
W, K Nmr Y«k 1, R. Y.

SUŽEISTAS

Sužeistas amerikietis alna dak

NAVJl LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Žemiau paduodame vėliausiai 
atvykusiųjų lietuvių sąrašas. 
Saugumo sumetimais valdžios 
yra uždrausta skelbti karinių 
laivų vardus ir kitas informaci
jas; Todėl padedamos tik at
vykusiųjų pavardės, nenuro
dant nei laivo, nei dienos, kada 
laivas atėjo.

Atvyko šie asmenys:
Petras Armėnas, J u o z a s 

Brantas, Antanas Baltrušaitis, 
J uozas Barkauskas, Juozas 
Deksnys, Stasys Ducmanas, A- 
natolijus Glasas. Pranė Jakus 
kienė, Kazys Jankauskas. Ka
zys Jurkūnas. Zigmas Kalinau
skas, Julijona Kalpokovienė, 
Elė Kundrotienė. Kazys Mačiu
lis, Mečys Markulis, Juozas 
Matulis, Dionizas Meižys, Ona 
Mockaitytė, Juozas Mieliulis, 
Juozas Migonis. Petras Pago
jus, Marė Petkunienė, Gabrielė 
Prialgauskas, Kazys Prisman- 
tas Adolfas Račkauskas, Lion
ginas Sakalauskas, Adelė Sala- 
ševičius. Suzana Sereika, Leo
ną* Steinys, Antanas Tarvydas. 
Statys Tiškevičius, Petras Tun- 
kunas, Vytautas Vanagas, Pe
tronėlė Žeimys. Jonas Zitinevi- 

Henrikas Zobakas, Edga
ras Žukauskas Eufrozija Dai- 
iidaričiutė ir Juozas Jankau
sku.

(drugio) liga tose vietose 
staiga sumažėjo. Drugio li
gą platina uodai, todėl kai 
DDT vaistai išnaikina uo
dus, išnyksta ir drugio liga.1

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, užsisaky-' 

darni laikraštį, neužmiršo ir 
Tėvo su sunumi ir laikraščio 
paramai prisiuntė aukų. Au
kavo:

T. Yomant iš 'fttunton. Mass. 
—$19.50; A. Vainorius iš Pitts-’ 
burgh, Pa.—$1.50; po $1 pri
siuntė Mrs. Mrs. Remaška iš 
Steubenville. Ohio. A. Kavell iš 
E. Braintree, Mass.. ir A. Par- 
rrokas iš Worcester. Mass.

Po 50c prisiuntė: V. Pales iš 
Los Angeles, Cal.. V. žukai- 
tis iš Providence. R. I.. P. Si- 
manauskas iš Rhinelander. 
Wis.. ir St. Drevinskas iš E. 
Hartford. Conn.

Visdems draugams tariame 
širdingą ačiū.

NUSILPĘS KARYS

v/

BHh' tani

Kitu transportu atvyko 27 
lietuvių Šeimos. Atvyko:

Vincas Asrnonas, Salomėja 
Burba, Antanas Dzikaraa, Ele- 
nt Iljaaevičius. Stepas Ujasevi- 
čius. Jonas Jankauskas, Teodo
re Jokubauskas. Adomas Kaba- 
šinskas, Vytautas Mackevičius, 
Antanas Melnikas. Stefan Na- 
podskis. Elena Puodiiunaitė, 
Juozas Pumeris. Andriejus Ro-

Fa muito Amerikos kareivis 
taip nuvargus, kad vos ąyvas.

| RifreiitąJnunauskas Pnvvlas Rukovisnl-. Kitas duoda jam kavos gerti.

namus.
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W«t Brosdvay

South Bostou 27, Mum.

NAMAS PARDAVIMUI

Kampinis muro namas, kietos 
jrrūadys. Apačioje 5 kambariai ir 
maudynė. Viršuje 4 kambariai ir 
maudynė. Trečiame aukšte 2 kam
bariai ir maudynė. Ideali vieta 
biznio ar profesijos tikslams. Vie
ta: 7th ir Rače ratvių kampas. 
Perkasie. Pa. Kaina: 319,000. 
kreiptis ant vietos, arba telefonu 
po 5 valandos vakare, skambinant: 
Perkasie 2543. (34)

NUO UtSISENftJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių žaizdų
IR OPOS LIGŲ

Tla. karia kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ZA1ZDŲ, jie 
nereti rainiai sėdėti ir naktimis 
mlogoti. nes jų užsisenėjūšioš žam- 
doa niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, užilėkita 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji- 

ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nedeginau. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI& 
Taipgi pašalina perštėjimų ligoa 
vadinamos ATH LETENS EOOT. su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppiržėių. Jos yra tinkamos 
tėti nuo žiinutaačioe ir easkik 
adee. Joe yra geros gy-
duolėe nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusiu, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po .5c., 31.25 ir 
33.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite snonev^ 
orderį į: (11-li

LEGULO, Dept. 1.
4847 W. 14th Street, 

CICERO M. ILL

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gų šlapumų. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarų skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų 
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 191
Kaina 31-10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remianti ligų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip: (35)

SANITAS HERBS, Dept. K 
112S Milwaukee Avė., Chicago, IU.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėtys, šiomis dienomis buvo pasklidusi iiaia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pos
lapiai gryną faktą, kaina tik 25 cent. Gaunama ”Ke- 
lelvio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27,

r t
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BALTIEČIŲ MENO Į Ohio, nes ten gydytojams. šku—Bostone blogiau, tai 
FESTIVALIS BOSTONE geresnės darbo sąlygos. Vė-! kodėl netaisyti savo gy vė

liaus į Detroitą, automobinimo? Ir važiuoja į vaka* 
lių industriją pasuko bent;rus. Kitus vilioja bendro 
10 bostoniškių dipukų:“Dar darbo draugai:—sako bu-

D. L. K. Kęstučio 
Skautai Savoje Stovykloje

DRAUGĄ JONĄ (LANKĖSI SVEČIAI
VALANTI PALAIDOJUSI IŠ GAR Y, INDIANA

Rugpiučio 7 d. mirė Jo
nas Valantis-Valantiejus, 
kilęs iš Gaurės. 1907 me
tais atvykęs j Ameriką, ap 
sigyveno Bostono apielin- 
kėse ir per pastaruosius 28 
metus dirbo geležinkeliuo
se prie garvežių Read 
villėj, N. Yv N. H. ir Hart
ford R. R. Pastarojo karo 
metu, kai gelžkeliai buvo 
apkrauti skubiu darbu, ve
lionis, būdamas pareigingo 
budo, dirbdavo net iki 24 
valandų į parą. 1948 me
tais iš darbo geležinkeliuo
se išėjo.

Jonas paliko žmoną Ka- 
ziunę, savo gyvenimo drau
gę, sūnų Joną, maigią June 
ir anūką Joną. Jo brolis 
Juozas gyvena Kewanee, 
III. Kiti broliai ir seserys 
buvo likę Lietuvoje, bet ne- 
persenai velionis Jonas bu
vo gavęs žinią, kad visi jie 
yra žuvę.

Velionis buvo pažangus ir 
visuomenininkas. Jis pri
klausė SLA, L. D. Draugi
jai, Lietuvos Sūnų ir Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Drau
gijai, Piliečių Klubui Cam
bridge, Mass., ir Stoughto- 
no Piliečių Klubui. Jis bu
vo senas “Keleivio” skaity
tojas. Palaidotas Jonas Va
lantis rugpiučio 9 d. Forešt 
Hill kapinėse. Tebūna jam 
lengva šio krašto žęmė.

—N. J.

Bostono Laivų Krovėjai 
Boikotuoja Rusų Prekes

Bostono laivų krovėjai 
paskelbė boikotą rusiškoms 
prekėms ir praeitą savaitę 
atsisakė iškrauti anglų lai
vu atvežtą sovietišką “vė
žių mėsą.” Laivų krovėjai 
sako, kad Stalinas gali pats 
valgyti savo vėžių mėsą, o 
amerikiečiai neturėtų jam 
dolerių mokėti už tai. Pa
našiai daro ir New Yorko 
laivų krovėjai, kurie atsisa
kė iškrauti iš Rusijos atvež
tus kailius, kurie irgi buvo 
atgabenti anglų laivu. Vė
žių mėsa ir kailiai išplaukė 
atgal j Rusiją.

r
Lietuvaitės Skautės

Amerikiečių Stovykloje

American Baltic Society 
of New England ruošia lie
tuvių, latvių ir estų koncer
tą Bostone lapkričio 11 d. 
Dalyvaus lietuvių choras, 
vadov. komp. Jeron. Ka
činsko, liaudies šokių gru- 

O. Ivaškienės ir 
Latviai ir

“Kelei- Pė. vad.Pereitą savaitę
vio” įstaigą aplankė Pi anas i sol- St. Liepas.
Geanchas su dukrele Viola estai bus atstovaujami savo 
iš Gary, Ind. Nelabai se- (geriausių menininkų Bosto
nai pp. Geanchai buvo nu- i ne. Pirmininkės Br. Pily- 
vykę pažiūrėti Meksikos ir į paitės-( leveland pastango- 
Viola turi nusipirkus tenai mis, šiam koncertui gauta 
labai įdomiu suvenvrų. viena iš geriausių Bostono 
Geanchų šeima skaito -Re-; koncertinių salių naujuo- 
leivį” ir prie kiekvienos 5^uose John Hancock ru- 
progos aplanko musų įstai- niuose Stuart ir Berkeley 
gą. ' i Sts. kampe. Salėje yra 1,100

__________________ [vietų. Graži salės archi-
Nauja Tvarka ar Išdaiga? jtektura ir tobula akustika

______ maloniai nuteikia klausyto-
Naujame Lietuvių Pilie-į.i?- Tikimasi, kad koncer- 

čių Draugijos barruimyje i te atsilankys susipažinti su
baltiečiais amerikoniškoji 
visuomenė. Tam tikslui 
koncertas reklamuojamas ir

mačiau tokį vaizdą: Praei
tą šeštadienį vakare vienas 
žmogus pasiėmė “Keleivį” 
ir nešė jį per barniimi par-, angliškoje spaudoje
duoti. Prie pardavėjo pri- ------------;—;
ėjo vienas direktorius ir pa- Pagavo Draiverį, Kurs
prašė jį laikraščio neparda
vinėti. Kodėl? Jokio pa
aiškinimo. Kitas direkto
rius paaiškino šitaip: “Jei 
pardavinėtumei 'Darbinin
ką,’ ‘Sandarą’ ir ‘Keleivį,’ 
mes nieko nesakytume, bet j

Suvažinėjo Paukštienę

Šį šeštadienį vakare East 
Cambridge vienas automo
bilio vairuotojas suvažinėjo 
Mrs. Frances Paukštienę, 
kuri gyvena 295 VVindsor 

vieną ‘Keleivį’ prašom ne-f gatvėje, ir nuvažiavo sau 
pardavinėti.” (visai nekreipdamas dėme-

Vadinasi “patvarkė” irį^io 1 pamuštą moterį. Ri
jau. Bet ar tai yra visų di- ’ tas draiveris, Herbert D. 
rektorių toks patvarkymas, j Keefe, pasivijo kaltąją ma- 
ar tik dvejų, susimetusių iįsbią ir privertė ją sustoti, 
“koaliciją,” aš nežinau. Tuo į Pasirodo, kad neatsargus ir 

beširdis automobilistas bu
vo Robert O’Neil iš Cam-

tafpu tame pačiame barrui- 
myje tą patį vakarą aš nu
sipirkau anglišką laikraštį, 
kurį pardavėjas iš gatvės

bridge. Jis dabar turės at
sakyti teisme už savo nege- 

atnešė ir tas pardavėjas ir-jr3 pasielgimą, o Mrs. Pauk- 
gi nešiojo tiktai vieną laik- štienė buvo nuvežta į Cam- 
raštį, bet tie patys direkto- bridge miesto ligoninę, 
riai dėl šito nieko nesakė
Mat, tas pardavėjas nešiojo 
ne “Keleivį.’’

įdomu, ką klubo vadovai

Literatūros Vakaras

Lietuviu Kultūros Rėmėmano apie šitokį negražų jai rengia nepaprasU lite. 
reiKaią. j raturos vakarą sekmadienį,

į rugsėjo 10 d., 3 vai. po pie
tų. So. Bostono Municipal 
svetainėj. Apie dalyvau- 
(jančius rašytojus ir daini
ninkus bus pranešta vėliau.

bininko” linotypistas V. 
Gurka, teisininkai Karvelis, 
Sandargas ir k. į Clevelan- 
dą išvyko ir dar tebeva
žiuoja nemaža bostoniškių, 
ypač dainos mėgėjų. Išva
žiavo adv. St. Lazdinis, V. 
Griciukas, dainininkas J. 
Kazėnas (iš Cambridge), jo 
brolis, Pr. Petraitis; ruošia
si išvykti Ed. Karnėnas. Vi
si jie dainininkai, gi Karnė
nas daug dirbo ir spaudo
je. Jiems išvykus nukentės 
J. Kačinsko choras.

Į Chicagą išvyko Juodkų 
šeima—duktė ir sūnūs buvo 
chore ir pasižymėjo H. Ka
činsko studijoj teatro pasta
tyme; atsisveikino su Bos
tonu ir šachmatininkas P. 
Tautvaiša ir pamėgtas dai
nininkas V. Bakunas. Tai 
tik dalis, kitų čia nepami
nėjome. Pasakoja, kad ir 
Kanadoj, Toronto, kur yra 
4,000 dipukų suplaukę (dau
giausia jauno amžiaus, lig 
30 metų), tas pats via. Ten 
iš miškų darbų dipukai 
plaukė į Toronto, Hamil- 
ton, o dabar jau ieško ge
resnių sąlygų kitur.

Kodėl taip yra? Kodėl 
tremtiniai, atrodo, serga ta 
pačia liga, psichoze, kaip 
Vokietijoj? Ten jie, tiesa, 
buvo dažnai prievarta mė
tomi UNRRA ir IRO iš sto
vyklos į stovyklą, bet buvo 
daug tokių, kurie ieškojo 
geresnių sąlygų, geresnių 
draugų, buvo viliojami, bė- 
go toliau į vakarus, kai pa 
blogėdavo santykiai vaka
rų su sovietais. O kaip Ame
rikoj? Aišku, toji bėgimo 
liga turi čia pasikartoti, bet 
yra ir šiaip įvairių priežas
čių, dėl kurių dipukai il
giau neišsėdi vienoje vieto
je. Pavyzdžiui, Bostone 
uždarbiai. Kai čia atvažia-

kim kartu, kodėl tau nuo
bodžiauti vienam? Būna ir 
ne tik piniginių ar draugiš
kumo išskaičiavimų, bet, 
pavyzdžiui, šeimyninių ir 
kitokių. Sako, kai kas ken
čia nuo nesugyvenamų šei
mininkių ir nenorėdamas 
visai suardyti sveikatą— 
bėga. Kiti vėl važiuoja pa
skui savo žmonas, kurios 
bėga nuo vyrų, arba vėl iš
vykdami nori išvengti kal
bų—buk perdaug flirtuoja 
su kokiom našlėm ir pan. 
Dar kiti sako, kad Bostone 
blogas oras, klimatas, ypač 
tiems, kurie turi palinkimą 
į reumatą ar džiovą. Tai 
^tokios naujienos Bostone 
-—panašiai tačiau vyksta ir 
kitur. Yra bėgančių iš Chi
cagos, kur dažnai šeimai 
tenka gyventi sklepuke, iš 
Detroito ir kitur. O Toron 
to, Kanadoj, dipukai bėdos 
turi su meilės reikalais— 
ten jaunų vyrukų bus per 
3,000 ir jiems tinkamų 
žmonų lietuvaičių yra visai 
nedaug. Todė*l ir plečiasi 
santykiai su kanadietėm, 
lenkėm, čechėm ir ieškoma 
būdų per Fordo fabrikus 
Kanados pasieny, nuvykti 
žvalgytis žmonų į JAV. 
Tuo tarpu merginos dipu- 
kės Kanadoje tokios bėdos 
neturi—vyrų joms netrūks
ta.

Judėjimas vyksta dabar 
ir dar bus rudeniui prasidė 
jus. Bostone beliko tik 
dainininkas St. Liepas ir 
viešumai čia dar nepasiro
dęs St Santvaras (jis ir ra
šytojas). I nusiminimą 
krenta ne tik J. Kačinskas 
su klebonu Vermausku, bet 
dipukų važiavimas gali at
siliepti ir visam kultūros 
gyvenimui, kuris taip gra
žiai buvo pagyvėjęs praeitą

Nesenai grįžę iš BSA' 
jamboree Valley Forge, 
Pa., kęstutėnai savo poil
siui ir skautiškam patyri
mui pagilinti buvo suruošę 
stovyklą Blue Hills apielin- 
kėje. Dalyvavo visa drau
govė su keliais kviestais lie
tuvių skautų vadovais.

Stovykla praėjo gražioje 
skautiškoje nuotaikoje. Sto
vykloje įsirengimas, valgio 
gaminimasis, gamtos paži
nimas, įvairus miško žaidi 
mai pravėrė skautukams 
akis — parodė skautavimo 
tikslą, prasmę ir malonumą.

Stovykloje buvo susilauk
ta svečių tiek iš visuomenės, 
tiek ir iš amerikiečių skau
tų tarpo. Gautas kvietimas 
dalyvauti 24-sios Waterbu- 
ry, Conn., Boy Scouts 
Gouncil vasaros stovykloje.

-L. K.

RADIO PROGRAMa
Lietuvių Radio Korp. ra

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

1— Muzika.
2— Dainininkė Julia Rog- 

liutė-Grimavičienė iš South 
Bostono.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponą* Minkus

Narys.

Pranešimas Lietuvių
Kultūros Rėmėjams

yę sužino apie savo draugus, jr avasarĮ.
ir pažįstamus Chicagoje ar, .
Detroite, jiems pasidaro ai-1 Stebėtoja*.

Kambariai Išsinoomuoja
Vienas kambarys vyriškiui 

ir vienas moteriškei, abu su 
virtuvės privilegija. Paprastom 
dienom kreiptis 5 iki 7 vai. va
kare. subatom ir nedeldieniais 

visą dieną. (35)
Mrs. K. Wallock 
1 Sayvard Place 

off Woodward str. So. Boston.

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

*28 E. Broadway, Se.
Tel. SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

DR. D. PILKA
Oftoo VaUndos: aa S U i 

ir aaa 7 tU •

546 BROADWAY 
■O. BOSTON; MASS.

Telefonas: SOUth Boatoa 1

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA RŪA5 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, M AM.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSURANCE ]

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ras. >7 ORIOLE STREET 

Woat Rosbury. Maaa
Tel. PArkway 7-0402-M.

Bostono lietuvaitės skau
tės—P. Barmutė, V. Čepai
tė, G. Petkevičiūtė, R. Nor
vaišaitė ir J. Strockytė— 
grįžo iš amerikiečių skau
čių Treasure Island Camp 
prie Winnipesaukee ežero, 
N. H. Visi Bostono dien
raščiai buvo įsidėję viršmi- 
nėtų lietuvaičių nuotraukas 
skautiškose uniformose, o 
taip pat ir nepasigailėjo 
vieno kito šilto žodžio lietu
vių naudai.

Lietuvaitės skautės ypa
tingai gražiai pasirodė savo 
rankdarbiais, kas amerikie
čius jautriai stebino. Ame
rikiečių skaučių globa buvo 
nuoširdi, draugiška. Dau
gelis amerikiečių buvo su
pažindintos su lietuvių tau
tos kruvinąja tragedija.

Nuoširdi padėka tenka 
vyr. sktn. V. Čepienei savo 
sumanumu priruošusiai lie
tuvaites skautukes šiai sto
vyklai; taip pat skautiškas 
ačiū tenka Dr. D. Pilkai be 
atlyginimo atlikusiam rei
kalaujamus mediciniškus 
apžiūrėjimus. —L. K.

Pranešame maloniam 
tamstų dėmesiui, kad Lietu
vių Kultūros Rėmėjai, kurie KODĖL DIPUKAI BĖGA 
neturėjo progos laiku užsi-j IŠ BOSTONO IR KITUR?
mokėti nario mokestį, gali į ---------
tatai atlikti p. Aleksandroj Pastebėta, kad šią vasarą 
Ivaškos Lithuanian Fumi-Į atvykusiųjų tremtinių tarpe 
ture krautuvėje, 326 W. į pasireiškė gyvas judėjimas 
Broaduay, So. Bostone. Po- keisti gyvenamąsias vieto- 
nas Ivaška maloniai sutiko ves. Iš Bostono dipukai, 
būti valdybos įgaliotiniu ir susikrovę daiktus, važiuoja 
priimdamas mokestį, išduo daugiausia prie Didžiųjų 
da Lietuvių Kultūros Rėmė- Ežerų: į Chicagą, Clevelan- 
jui numeruotą kvitą. dą ir Detroitą; gi į Bostoną

Taip pat galima mokėti pasuka iš Lawrence ar 
nario mokesčius bet kuriam Brocktono. Iš Chicagos vėl 
valdybos nariui ir praėjusioi pajuda į Detroitą ir kitur, 
susirinkimo metu pristaty-j Tas pats matytis ir Phila- 
tiems įgaliotiniams. jdelphijoj, Baltimorėj ir

Šiuo metu Lietuvių Kul- Brooklvne—ir iš tų rytinių 
turos Rėmėjai pinuoje eilė- miestų dipukai siekia Di- 
je paremia finansiškai litu-jdžiųjų Ežerų.
anistikos mokyklą, kurioje1 Jei dar pernai tremtiniai 
šeštadieniais apie 70 vaikų |įdomavosi Bostonu ir dalis 
mokosi lietuvių kalbos ir jų čia atvyko, tai šią vasarą 
Lietuvos istorijos. j jau bėga; neilgai pasėdi
Liet. Kult. Rėn?. Valdyba. pas savo sponsorius ir čia 

atvažiavę iš Europos. Da
bar taip atrodo, kad tik ra
šytojai bei inžinieriai pasi 
ryžę likti ištikųni Bostonui, 

i o visų kitų profesijų žmo
nės pakuojasi savo turtelius 
ir perka tikietus toliau į vi
durinę Ameriką.

Čia nesenai jau įsikūrė 
poetas B. Brazdžionis (iš 
Lawrence, Mass.), bet kiek 
apleido Bostoną? Jų bus 
nemažiau 20-30 ir tas skai
čius vis didėja. Vienas pir
mųjų išvažiavo gydytojas 
Ramanauskas į Cleveland,

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 Broadway, South Boston

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

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

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai 
♦

Me* niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2%% už indėliua

Apdraudžiam Gyvybę Saving* Banko Sąlygomis

EDWARD C. CARROLL
KANDIDATAS I CITY COUNCIL 

WARD 7
Rugsėjo 12—19S0

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

ISRINKIM JEROME PATRIK

T R O Y ■
Nuo 7-to Wardo 

I CITY COUNC1LLOR
Specialų* Rinkimai Septemberio 12 
Advokatas—Antrojo Karo V

Praiau Balsuoti už Troy 
J

PARDUODA
. S«. Boston. 2 šeimynų namą 
4 ir 4 kamb.) su tuščia krautuve

.ame. Tuščias, 4 kamb., naujai 
rengtas botas, su visais baldais, 
aikomas pirkėiui. Greitai parduo

dant kaina *2,500.
Bruno Kalvaitis 

545 E. Broadway, So. Boston, 
Tel. SO 8-0605.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

žonrjvAS
Įsigykite šį A. Labo kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12. įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadvay 
So. Boston 27, Mass.

Tek SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbal Buildiag 
... Kambarys 205
BOSTOJį. Tel. LA 3-2371

arba: SO 6-2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien, 

šventadieniais uždaryta.

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street ‘ 
SOUTH BOSTON Į

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per meto* garnį ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais Insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM “ 
SM Rast Broadvay

TaL SO 8-1781 ir S0 8-2483

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boatoa 
Pristato toniką, vyną ir viso* 

kios rūšies alų baliam*, vestu
vėms į namu* ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

)

Ba pat tr į to-

8augt priežiūra, kaina 
*26 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS. 
TaL SOutk Boatoa *-4*I*

v




