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Kalbos Apie Susitikimą Taikos 
Pusiaukelėje

Naujas Rusijos Režimas Daugiau Kalba Apie Taiką;
Amerika Atsako Tuo Pačiu; Prez. D. D. Eisenhower 

Sako, Taikos Žygiai Bus Pasitikti Pusiaukelėje; 
Greit Pasirodys, ar Bolševikai Manevruoja

ar Gal Nori Kuriam Laikui Paliaubų

Naujasis Rusijos režimas, 
kurio priešakyje stovi G. 
Malenkovas, pakartotinai 
pasisakė už “taikų” visų 
ginčijamų klausimų spren-

Urebėjimas Turkijoj 
Užmušė 1000 Žmonių

Pereita ketvirtadienį Tur gnicijanių mauknų Spx -t- R
dimą. Savo taikumą rusai , Jrlrohpnmas knrin nasekme-uiiną. oavo taikumą iusai; , . „„„„i,.*, a
net tuo parodė, kad pareis- .le A h
kė apgailestavimą dėl nušo-le. aP.ie zn,on.,1J. bVV°
vimo septynių anglų laku
nų virš vakarinės Vokieti
jos, o Molotovas žadėjo 
anglams tarpininkauti, kad 
iš šiaurinės Korėjos butų 
paleisti anglų civiliai belai
sviai, kurių ten yra apie 10 
žmonių.

Dabar girdisi daug spė
liojimų dėl busimos Rusijos 
politikos. Ar rusai tiktai 
manevruoja ir pėdas mėto, 
ar gal būt jie nori laikinai 
padaryti paliaubas šaltaja
me kare, kol naujas bolše
vikų režimas Įsistiprins?

Amerikos vyriausybė pa-1 ~ -w * T • •Drezia, irau jeigu rusai nori 
taikos, Amerika dėlto gali 
tik pasidžiaugti ir bet kokie 
Rusijos taikus žygiai bus 
pasitikti pusiaukelėje. Bet 
kol kas jokių praktiškų tai
kos žygių rusai dar nepa
darė, viskas yra dar tik kal
bos ir propaganda.

PALIAUBŲ PLEPALYNĘ
SUTRUKDĖ PERGALĘ

Generolas Van Fleet, bu
vęs Korėjos fronto vadas, 
sakė senato vienai komisi
jai, kad 1951 metų vasarą 
bolševikai Korėjoj buvo su
mušti ir netvarkoje traukėsi 
Į šiaurę. Amerikiečiai juos 
vijo ir butų visai juos iš
daužę, jei nebūtų atėjęs 
Įsakymas sulėtinti karo 
veiksmus ir pradėti paliau
bų derybas.

Sulaikymas amerikiečių 
ofensyvos reiškė atsisaky
mą nuo pergalės 1951 me
tų vasarą, o vėliau gen. 
Van Fleet sako, jo armijai 
nebuvo duodama užtenka
mai amunicijos, kad priešą 
galima butų vyti. Dabarti
niu laiku padėtis Korėjoj 
esanti geresnė, bet ne taip 
senai ten nebuvo užtenka
mai amunicijos, kad atmu- 
šus didesnę priešo ofensy
vą.

Gen. Van Fleet liudijo 
senate prieš dvi savaites, 
kovo 5, 6 ir 10 dienomis. 
Jo liudijimas tik dabar pa
skelbta.-.

užmušta. Stipriausiai dre
bėjimas buvo jaučiamas 
Canakkale ir Balikesir vie
tovėse, vakarinėj Turkijoj. 
Turkijos Raudonasis Kry
žius (ten vadinamas raudo
nuoju mėnuliu) praneša, 
kad jau suskaityta 535 la
vonai užmuštų žmonių ir 
50,000 žmonių paliko be 
pastogės dėl smarkaus dre
bėjimo.

Žemės drebėjimas buvo 
jaučiamas ne tiktai Turki
joj, bet ir Egejaus juros 
Įvairiose salose ir net siekė 
Graikijos.

Šen. Taft Tikisi 
Sumažinti Biudžetą

Republikonų daugumos 
vadas senate, • šen. R. A. 
Taft, sako, kad ateinančiais 
metais biudžetas bus suma
žintas. Kariškos išlaidos 
galės būti apkarpytos 4 bi- 
lionais dolerių, apie pustre
čio biliono dolerių galima 
bus nukirsti nuo pagalbos 
užsieniams ir apie pusant
ro biliono dolerių galima 
bus sutaupyti visose kitose 
vyriausybės šakose.

Šen. Taft mano, kad pir
ma reikia balansuoti biu
džetą ir tik paskui eiti prie 
mokesčių mažinimo. Jis 
nėra tikras, ar šiais metais, 
priimant kitiems metams 
biudžetą, galima bus tak
sus sumažinti ar ne.-

ŠALTO KARO FRONTAS 
"SS

WEST
6ERMANT
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OVAKIA--

Kinai Pradėjo Puolimą

Praeitą antradieni kinų 
komunistų 3,500 vyrų dali
nys pradėjo smarkų puoli
mą Jungtinių Tautų kariuo
menės pozicijų prie vadina
mo “Seno Plikio’’ kalvos 
vakariniame Korėjos fron 
te. Puolimo rezultatai dar 
nežinomi.

R'gtmbvrt,

žemėlapyje matosi dvi vie
tos, kur bolševikų lėktuvai 
numušė anglų bomberį (1) ir 
amerikiečių lėktuvą (2). f 
bolševikų smarkavimus Va
karai atsakė smarkiomis po
pierinėmis notomis.

KOMUNISTŲ DIKTATORIUS TITO DERĖJOSI ANGLIJOJ

Jugoslavijos komunistų diktatorius maršalas Tito lankėsi Anglijoj, kur jis turėjo 
svarbius pasitarimus dėl bendro gynimo> prieš Maskvos bolševikus. Eretikas Tito 
buvo pasitiktas Anglijoj labai iškilmingai i* buvo saugomas nuo maskvinių bolševikų 
ir nuo jugoslavų pabėgėlių, kaip akies obu« ys. čia jis matosi praeinant karo laivyno 
garbės sargybą.

Unija Reikalaus 
Metinio Uždarbio

Walter Reuther, automo
bilių darbininkų unijos pir
mininkas ir CIO unijų pir
mininkas, atidarant auto
mobilių darbininkų unijos 
konvenciją Atlantic City, 
N. J., pereitos savaitės ga
le sakė, kad unija 1955 me 
tais reikalaus Įrašyti Į nau
jąją darbo sutarti ‘garan 
tuotą metinį uždarbį darbi
ninkams.

Metinio garantuoto už
darbio reikalavimas, pagal 
Walter Reuther, yra vienas 
iš svarbiausiųjų reikalavi
mų, kuriuos unijos dabar 
kels. Tokis metinis garan
tuotas uždarbis reiškia, kad 
darbininkai butų apsaugoti 
nuo nedarbo, kuris dabar ir 
gerai einančiose pramonės 
šakose kartais paliečia dar
bininkus.

Zapotocky Bus
Cechų Prezidentas
Kovo 21 d. Čechoslovaki

jos parlamentas, komunistų 
partijai pasiūlius, išrinko 
Antoniną Zapotocki šalies 
prezidentu i vietą mirusiojo 
Klemento Gottvvaldo. Mi- 
nisterių pirmininku, i vietą 
paaukštinto Zapotockio, iš
rinktas W. Siroky, slova
kas.

A. Zapotocky seniau bu 
vo darbininkii unijų vadu ir 
dar dabar yra gana popu
liarus tarpe darbininkų. W. 
Siroky vra buvęs gelžkelie- 
tis. Nei Zapotocky nei Si
roky nėra betgi tiek Įtakin
gi, kad jie galėtų Čechoslo- 
vakiją pasukti Jugoslavijos 
keliu ir atsipalaidoti nuo 
Rusijos globos, kaip tą pa
darė jugoslavų maršalas 
Tito.

C.I.O. Unijos Siūlo Am. Darbo 
Federacijai Jungtis

Pirmininkas Walter Reuther Iškelia Pagrindines Vieni
jimosi Sąlygas; Nedarys Kompromiso dėl Principų; 

Unijos Turi Apsivalyti nuo Raketierių ir Bolše
vikų; Giria Darbo Federacijos Vadus

Baigia Tyrinėti Prezidentas Prieš
C. Wesley Roberts Kunigų Tyrinėjimą

-------- I '---------
Kansas seimelio tyrinėji- Prezidentas 1). D. Eisen- 

mo komisija dar šią savai- hower kalbėdamas su spau- 
tę paskelbs savo raportą dos atstovais pasisakė prieš 
anįę dabartinį republikonų kongrese ketamą vesti ku- 
partijos nacionalinio komi-nigų tyrinėjimą. Kongt es
teto pirmininką, C. Wesley monas \ elde nesenai sakė, 

ikad reikėsią patyrinėti ku-Roberts.
Seimelio komisija tyrinę-•nigus, nes jų tarpe esą sub- 

ja, ar jis tinkamai pasielgė,'veršyvių žmonių. Prieš to
kai padėjo vienai fraterna-
linei organizacijai parduoti 
ant valstijos žemės pastaty-
tą ligoninę už 110,900 do
lerių ir pats už patarnavi
mą gavo $11,000 komisijos.

Kansas valstijos genera- de betgi 
linis prokuroras iškėlė bylą 
teisme prieš tą fraternalinę 
organizaciją, kuri valstijai 
pardavė savo ligoninę. Ge
neralinis prokuroras sako, 
kad valstija nupirko ligoni
nę, kuri ir be pirkimo turė
jo priklausyti valstijai. Jei

N e laimė j o Žuvo
10 Šeimos Narių

Pereitą savaitę Nevv 
Jersey valstijoj Įvyko žiau
ri automobilių nelaimė. 
Vienoje mašinoje važiavo 
10 Clarence Matlock šei
mos narių. Prie Mansfield, 
N. J., miestelio automobilis 
susidūrė su sunkvežimiu, 
kurį vairavo 21 metų John 
Scarantino. Susidūrime vi
sa Matlock šeima žuvo. Žu
vo tėvas, motina, penki vai
kai, C. Matlock motina 75 
metų ir dvi vaikų tetos, 
Matlock seserys.

Sunkvežimio šoferis trau
kiamas teismo atsakomy
bėn už neatsargų važiavi
mą. Kelių saugumo taryba 
sako, kad šita Nevv Jersev 
nelaimė yra viena iš žiau
riausių.

■ki pasimojimą daug kas 
'protestavo, o dabar ir pre
zidentas pastebėjo, kad 
toks tyrinėjimas neduotų 
nieko gero.

Kongresmenas H. H. Vei
maru*, kad jo iš

kelta idėja nėra bloga, nes 
jis gavęs daug laiškų, ragi
nančių padaryti tokį tyri
nėjimą ir apklausinėti Įta
riamus Įvairių tikybų kuni
gus dėl jų sub veršy vės veik
los.

2ADA NUVERSTI
ALBANIJOS REŽIMĄ

Albanijos politinis pabė
gėlis Apostol Taanefi, gy
venantis Jugoslavijoj, sa
kosi turįs ryšių su 50,000 
Albanijos partizanų ir grei
tu laiku jis ketina persikelti 
i Albaniją ir vadovauti par
tizanams kovoje prieš Mas
kvos remiamą bolševikų re
žimą. Jugoslavijoj Taanefi 
turi suorganizavęs nemažai 
iš Albanijos pabėgusių par
tizanų, kurie kartu su juo 
grįšią pašalinti Maskvos lė
les.

PROTESTUOJA
teismas išaiškins, kad pagal ... , ... .
sudarytas sutartis ligoninės oI&’/O ItlfilJUl 
namas turėjo pereiti valsti- [Toliau Tarpininkaul 
jos nuosavybėn be atlygini-’ 
mo, tai fraternalinė organi
zacija turės grąžinti valsti- 
ai 110,000 dolerių.

Kansas valstiją valdo re
publikonai ir' visas tas gin
čas ir
kovos

75 tarpe.

Ameri
kos ambasadorius Indijoj, 
Čhester Bovvles, apleisda
mas Indiją siūlė, kad Indi
jos vyriausybė tęstų pastan- 

tyrinėjimas yra dalis’gas atstatyti taiką Korėjoj 
pačių republikonų pagal gruodžio mėnesį pri 

imtąjį Indijos planą.

Nutarė Pratęsti Nuomų
Kontrolę iki Spalių I

Pasitraukdamas

| Irano parlamente pereitą 
(pirmadienį kilo didelis 
trukšmas, dėl kurio buvo 
nutraukta parlamento sesi
ja.

Prezidentas Eisenhower 
ir republikonų vadai kon
grese susitarė pratęsti nuo
mų kontrolę iki spalių 1 d. 
(Dabartinis federalinis nuo
mų kontrolės Įstatymas pa
liauja veikęs gegužės 1 d.)

Atstovų rtjmų pirminin
kas sako, kad, prezidentui 
prašant, republikonų vadai 
sutiko pratęsti nuomų kon
trolės Įstatymą penkiems 
mėnesiams, kad davus pro
gos atskiroms valstijoms 
Įvesti pas save toki Įstaty
mą, kur jis pasirodytų rei
kalingas.

Kartu pasitraukiantis am
basadorius sakė, kad Indi
jai tiek pasiseks apsiginti 
nuo bolševizmo, kiek Indi
ja sugebės užtikrinti savo 
krašto žmonėms žmoniškas 
gyvenimo sąlygas. Chestei 
Bovvles mano, kad Amerika 
gali paremti Indijos atsista
tymą ir Indijos demokrati
jos laimėjimą, jei ji parems 
Indijos ūkio plėtimą pagal 
dabar vykdęmą gyven iman 
penkių metų planą. Bėgy
je trijų metų Indijai reikė
tų duoti pagalbos nuo 600,- 
000,000 iki 700,000,000
lerių. Ta pagalba leistų In 
dijai kurti modernišką de
mokratiją Azijos didžiau
sioj šalyje.

Valstybės departamento spau
dos skyriaus vedėjas M. J. 
McDermott skaito griežtą 
protesto notą. kuri buvo pa
siusta rusams dėl amerikie
čiu lėktuvo nušovimo ({avari
joj, netoli Regensburgo. No
ta griežtai surašyta, bet 
prieš bolševiku kulipkas ji 
visgi menkas vaistas.

CIO unijų pirmininkas 
VValter Reuther automobi
lių darbininkų unijos suva
žiavime Atlantic City, N. 
J., paskelbė jo vedamų uni
jų pažiūrą Į visų unijų su
vienijimą vienoje galingoje 
sąjungoje. Tokia vienybė 
yra galima ir reikalinga. 
Pagal W. Reuther CIO uni
jos vienysis su Amerikos 
Darbo Federacija laikyda
mosi tam tikrų aiškių prin
cipų. Būtent:

Industrinių unijų princi
pas turi būti išlaikytas. 
CIO unijos jokiomis sąly
gomis neleis, kad jų sukur
tos industrinės unijos butų 
suskaldytos i amatų unijas.

Prieš jungimąsi turės bū
ti sudarytas aparatas juris- 
dikciniams ginčams spręsti, 
kad tarp unijų nebūtų try
nimos!.

A. I). F. unijos, kurios 
praktikuoja rasine seerega- 
ciją, turės tos praktikos at
sisakyti, nes CIO unijos ne
tiki i “Jim Crow unioniz- 
mą.”‘

Raketieriai ir bolševikai 
turi būti iš unijų išvalyti. 
Čia W. Reuther turėjo gal
voje pirmoje eilėje New 
Yorko ir New Jersey prie
plaukų unijinius raketie- 
rius, kurių veiklą nesenai 
viešumon iškėlė New Yor
ko valstijos kriminalizmo 
tyrinėjimo komisija. W. 
Reuther sako, kad CIO 
unijos 1949 metais apsiva
lė nuo bolševikų Įtakos, pa
našiai unijos turi apsivaly
ti ir nuo raketierių Įtakos, 
nes nei raketieriams nei 
bolševikams negali būti 
vietos darbininkų judėjime.

Pagal W. Reuther sąly
gos darbininkų unijoms sū
ri vienyti yra geros. Darbo 
Federacijos priešakyje sto
vi atsakomingi ir patyrę va
dai.

Jaunuoliai 41 Valstijoj 
Sus Šaukiami Kariuomenėn

do-

Balandžio mėnesį 41 val
stijoj visi jauni vyrai, su- 
aukę 19 metų amžiaus, bus 
šaukiami kariuomenės tar
nybon. 14 iš tų 41 valstijų 
tai bus pirmutinis toks šau
kimas nuo pabaigos antrojo 
pasaulinio karo.

Likusios valstijos savo 19 
metų jaunuolius šauks ka
riuomenės tarnybon gegu
žės mėnesi, išskyrus Alaba- 
mą, kuri šauks birželio mė
nesi, ir South Carolina. ku
riai laikas dar nėra nusta
tytas.

Balandžio mėnesio kvota 
visam kraštui nustatvta 
53 tūkstančiai naujų ka
reiviu.
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Ginklavimosi Lenktynių Krizė

Kovo 17 d. Nevados dykumoje buvo pradėti nauji 
atominių ginklų bandymai. Buvo pastatyta eilė gyve
namų namų ir paskui, po bombos sprogimo, namai buvo 
apžiūrimi, kiek jie nukentėjo. Taip pat netoli sprogimo! 
vietos buvo pastatyta nemažai automobilių, sunkvežimių 
ir kitokių padargų. Atominio bandymo vyriausias tiks
las buvo patikrinti apsigynimą nuo atominių ginklų.

Dieną prieš naujuosius atominių ginklu bandymus 
spauda skelbė, kad vyriausybė svarsto, kaip apsaugoti 
kraštą nuo galimo rusu atominio puolimo. Per visą per
eitą vasarą mokslininkų grupė tą klausimą studijavo ir 
priėjo išvados, kad musų miestus galima apsaugoti nuo 
atominių puolimų, bet tokia apsauga pareikalautų bė
gyje trijų metų išleisti kasmet nuo 6 iki 10 bilionų do
lerių!

Apsauga galima, bet ji. baisiai brangi. Jei vyriau
sybė apsispręstų vykinti tų mokslininkų pasiūlytą planą 
ir pradėtų leisti kasmet nuo 6 iki 10 bilionų dolerių, 
tai tuo pačiu neišvengiamai tektų sumažinti ginklavimosi 
išlaidas ir Amerika mažiau beturėtų jėgų karo atsitikime 
pulti Rusijos pramonės ir administracijos centrus.

Juo ilgiau atominis ginklavimasis tęsiasi juo labiau 
artėja kritiškas taškas. Tie patys mokslininkai, kurie 
tyrinėjo apsisaugojimo galimybes, sako, kad po poros 
metų rusai turės pakankamai lėktuvų, jie galės užpulti 
Amerikos miestus iš pasalų ir galės vienu smugiu musų 
didmiesčius ir ištisus pramonės centrus suparaližuoti. Jei 
apsaugai ir butų leidžiami bilionai dolerių, rusų lėktuvai 
visvien galėtų prasiveržti pro visokias užtvaras ir užpulti 
musų miestus ir pramonės centrus.

Tas laikas, kada rusai galės vienu puolimu iš pasalų 
suparaližuoti Amerikos ūkišką gyvenimą, bus pats kri
tiškiausias punktas atominio ginklavimosi varžytynėse.

Jeigu Rusija ir pradėtų dabar kalbėti taikiau, tas 
visai nepašalintų galimo pavojaus, nes Maskvos dikta
tūra savo puolimą gali visada pradėti iš pasalų ir paskui 
meluos, kaip meluoja Korėjoj, kad tai Vakarai karą pra
dėję.

Amerikos visas ginklavimasis vedamas su tikslu 
“išsaugoti taiką’’ ir apie puolimą ar preventyvini karą 
čia niekas nenori rimtai galvoti. Tokiose atominių gink
lų lenktynėse taikioji šalis visada yra blogesnėj padėty
je. nes ji turi laukti netikėto puolimo, pati tuo negalėda
ma priešui gręsti.

Nežinia, kaip Amerikos vyriausybė ir paskui kon
gresas apsispręs dėl milžiniškų išlaidų musų miestams 
apsaugoti. Bet jei ir butų leidžiami bilionai musų ap
saugai, viso pavojaus tas nepašalintų. Anksčiau ar vė
liau Amerika turės paskelbti savo aiškius užsienių poli
tikos siekimus, mobilizuoti už tuos siekimus laisvojo pa
saulio valstybes ir paskui pasiūlyti rusams dėl tų siekimų 
susitarti ir tuo budu pašalinti esamą įtempimą, o atomi
nių ginklų kontrolę pavesti tarptautinei organizacijai, 
kuri tikrai tų ginklų gamybą kontroliuotų ir vadovautų 
visai atominės energijos gamybai.

Kol Amerika neapsispręs iškelti pozilingą užsienių 
politikos programą ir neparodys noro už tą programą 
kovoti visomis priemonėmis, tol iniciatyva liks rankose 
diktatorių, kurie bet kada gali Įsakyti pulti kaimynus iš 
pasalų.

apkasai prieš a-komką

-i- —
Nevadoje kovo 17 d. buvo -protinama atoainė bomba, 
kuri sprogo su 13.000 tonu sprogstamos medžiagos galia. 
Dvi mylios nuo bombos sprogimo vietos 1,000 musų karei
vių buvo apsikasę šitokiuose apkasuose ir nuo bombos ne
nukentėjo. *

“Visi sovietizacijos me
todai buvo pirmiausiai iš
bandyti Pabaltijos kraštuo
se. ‘Rinkimai’ i seimą, liau
dies valdžia, agrarinės re
formos ir kita vyko režisū
rinėje Kremliaus pareigūnų 
priežiūroje. Politinė žmo
nių valia buvo sufalsifikuo
ta tariamais ‘rinkimais’ Į 
seimą, kurie buvo organi
zuoti raudonosios armijos 
durtuvų ir NKVD pistaletų 
šešėlyje.

“Kai tik sovietai Lietuvo
je buvo Įkurti, Kremliui jau 
nebebuvo reikalinga dangs
tytis iškreiptais faktų aiški
nimais. 1940 metais birže
lio 30 d. Molotovas ižuliai 
pareiškė, kad ‘tradicinė ru
sų politika nuo Jono Žiau
riojo laikų reikalavo Lietu
vos inkorporavimo Į Sovie
tų Sąjungą.’ ‘Liaudies sei
mas- savo rezoliucijoje, ad
resuotoje Maskvai, atvirai 
pripažino, kad Lietuvos ‘i

Kas Savaite

A p ž valga
MALENKOVAS IR 
JO KONKURENTAI

diktatorių be

vyriausybės ir partijos vii - nesutikimams, galė:u pasirody- 
šūnėlėje atstovauja gink-d “r „« ir sprendiia-
luotąsias krašto pajėgas. I1"?’ kovi'je del val-

Tas pats Rusijos gyveni-1“1-

65 Minutės
Sovietų Rusijos “parla

mentas” ar aukščiausias so
vietas susirinko ir paposė
džiavęs 65 minutes išsiskir
stė namo. Parlamentas iš 
dviejų “rūmų” pasakė “su 
entuziazmu” taip ir tuo 
pasibaigė parlamentarizmo 
Komedija Malenkovo eros 
pradžioje.

Stebėtojams paliko tik 
vienas dalykas neaiškus: 
kodėl Rusijos aukščiausias 
sovietas viską daro “su en
tuziazmu”? lr koks čia ga
lėtų būti entuziazmas paki- 
šus po velėna savo genialųjį 
Čingizchaną? O gal kaip 
tik dėlto ir buvo šiokio to
kio entuziazmo?

rusams yra tik priedas prie 
jų grobikiškų darbų. Todėl 
ir Malenkovo taikus žodžiai 
nuskambėjo plačiai ir “su
kėlė vilčių.”

Atsargesni žmonės mano, 
kad žodžiai jau Įgriso. Jie 
sako: Kaip bus su Austrijos 
taika? Ką darysime su Vo
kietija? Kada rusai iš
trauks savo kariuomenę iš 
Bulgarijos, Albanijos, Ven
grijos ir Lenkijos? Ką da
rysime su atominiu ginkla- 
vimusi? Kada musų dip
lomatai Rusijoj nebebus lai
komi izoliuoti, kaip raupuo
tieji? Kaip su Korėja?

Jei Malenkovas nebus 
idiotas, jis padalys vieną ki
tą taikų žygį ir tada taikin
gųjų Vakarų taikos viltys

laisvinimas’ buvo Įvykdytas j Tuo tarpu Malenkovas pakils iki debesų, o Malen- 
‘Sovietų Sąjungos dėka.’ ; pasiūlė “parlamentui” i nie- kovas gaus progos konsoli-

kad Maršalas Bulganinas val
gančioj ketveriukėj yra 
ketvirtoj vietoj, bet jeigu 
Beria ir Molotovas tikrai 

“mvlimus

mo stebėtojas sako, 
maršalo Bulganino
‘Įjungimas i dabartinę valdan 
čiaja grupe. kaip ir vėl pasi,
w ® > g-vio-, rii v- netaikys i mviimus va-rodymas maršalo Grigonj K. „ , ,
žukov. rodos patvirtina Malen-logiška manyti, kad
kovo pastangas gauti armijos maršalas gali panorėti Į to-
vadų paramos. Tuo patim tas kią vietą Įkopti ir išstumti 
suteikia maršalui Buiganinui įiebųji aparatčicią Malen- 
atramą ir prestižą, kurie, kilusjkovą lauk.

Laikau sau pasididžia
vimu pažymėti, kad Jungti
nės Valstybės niekad nepri
pažino Sovietų agresijos 
Lietuvoje ir kituose Pabal
tijo kraštuose padarinių.
Priešingai, jos pasmerkė tą 
smurto aktą ir tebetraktuo- 
ja Lietuvą kaip suvereninę 
ir nepriklausomą respubli
ką.

“Amžina padėka pri
klauso musų kraštui ir vpa- nekatarinka, parodė entu- 
tingai Jungtinių Valstybių j ziazmo ir išvažiavo namo. 
kongresui, kuris, pasitar-j x
naudamas žmoniškumo rei-: Pasikeitė tuviais 
kalui, ėmėsi istorinio uždą-,
vinio ištirti Katyno žudv- Pereitą savaitę paskelb

ta, kad vienas Amerikos

kus paversti 19-jo kompar
tijos kongreso tarimus. Ma- 
ienkovas apkarpė kompar
tijos centro komiteto prezi
diumą iš 25 narių iki 10 ir 
tuo budu vėl atgaivino “po- 
litbiurą,” bet kitu vardu. 
Malenkovas sumažino so
vietų ministerių skaičių! 
veik perpus ir padarė pana
šių kirvinių reformų, o par
lamentas, kaip užsukta šei

J. C. Kluczynskio Kalba Kongrese
Siūlo Ištirti Aplinkybes, Ku- valstybės suverenumą ir ne- 

riose Buvo {vykdytas Pa-,priklausomybę ir visiems 
balti jo Kraštų Pagrobi- laikams atsisakė bet kokių 

anksčiau Rusijos turėtųmas
Penktojo Illinois distrik- pretenzijų j Lietuvos žemes 

to (Chicagoje) kon^res1110--^ gy\entoju>. 
nas John C^KlucžvJski va-1 “rju dešimtmečius tarp 
sario 16 d. Lietuvos ne pri->b,eW valstybių truko nor- 
klausomybės sukakties pro-'mal,*s ir taikingi santykiai.

Kelios kitos sutartys buvo
tuo laiku sudarytos.

nes. Be mažiausios abejo-
lėktuvas netoli Kamčatkos

ga pasakė ypač reikšmingą 
kalbą, kuri drauge su kitų 
senatorių ir atstovu kalbo
mis buvo idėta i “Congres-d* Maskvoje buvo pasirašy 

jtas nepuolimo paktas, ku
riame Sovietų valdžia dar 
kartą patvirtino savo Įsi
pareigojimą gerbti Lietuvos 
suverenumą ir teritorini ne- 

Lliečiamumą. Dar prieš šios

nės buvo Įrodyta, kad tas 
baisiausias skerdynes Įvyk
dė tie patys Kremliaus vai- rdVp' ™ pamsrauoro 
dovai, kurie išprievartavo kulipkomis rusų lėktuvas 
Pabaltijį. I nulėkė savais keliais, o

“14,000 lenkų karininkų amerikiečiai savais.

duoti rusų grobį ir savo val
džią.

x
“Civic Disaster”

Kaip išversti i lietuvių 
kalbą “civic disaster”? Gal 
“visuomenės, nelaimė.” Bet 
nesvarbu vertimas. Svarbu, 
kad tokia nelaimė ištiko 
Bostono miestą ir vietinė 
spauda dejuoja, lyg tarsi 
atominė bomba butų nukri
tusi Į “laisvės lopšį.” •

O kas atsitiko? Nagi, na
cionalinė sporto lyga, žino
ma “Braves” vardu išsikė
lė iš Bostono Į Milvvaukee. 
Sporto biznieriai, kurie iš 
sporto dolerius kala, nuta-

sional Record.”
"Tebūnie man leista Lie

tuvos nepriklausomybė? pa
skelbimo 35 metų sukakties 
proga prisidėti prie milionų 
kitų laisvų pasaulio žmo

egzekucija sukrėtė pasau-
“1926 metais rugsėjo 23llio sąžinę. Tačiau milionų

susišaudė su rusų karo lėk- rė, kad Milvvaukee bus ge
resnė ganykla, negu Bosto
nas, kur yra “Red Sox” 
konkurentai. O jei ganyk
la geresnė Wisconsine, tai 
ten ir dūšia traukia. Ro
dos, kas čia tokio. Bet ne.Susišaudymas su rusų

lėktuvu Įvyko netoli Kamčat-jp)€javirnaj> keiksmai, rūgo 
:i"~ ir pilasi antžmonių už geležinės uždan- kos> bet įnternacionaliniuo-

gos psfvergimas ir pasmer
kimas fiziniam sunaikini
mui yra kur kas baisesnis 
Sovietų nusikaltimo pavyz
dys!

se vandenyse, kurie yra lai 
svi visiems. Rusai, mato
mai, norėjo amerikiečius 
pagąsdinti, kad jie nedrįs
tų artintis prie Sovietų im-

nių, kurie su širdgėla ir ru-!sutarties terminą Maskvos 
.; pėsčiu sekė vėliausiuosius'vyriausybė pasiūlė sutartį 
" Įvykius Lietuvos istorijoje. įdilginti dar dešimčiai 

“Lygiai prieš 35 metus'met¥- Tai buvo padaryta,
lietuviu tauta, nepaisydama1 ir ^puolimo pakto galioji-pagrobimas. Ypatingą de-
tuo metu dar galingos Vo-'ra? laikž^ b"v° pratęstas- v----
kietijos imperijos, paskelbė 1945 metų gruodžio 3f
nutraukianti visus saitus su

As manau, kad Šis kon-ipei^jog paraščių, bet kada 
gresas turėtų priimti atitin- amerikiečių lėktuvas atsi- 
kamą nutarimą ištirti tas jįep^ kulipkomis, rusai nu- 
aplinkybes, kuriose buvoj^-ė palikti jankius ramy-
Įvykdytas Pabaltijo kraštų bėję.

lerių patrioto Lou Perini 
galvos.

Mums atrodo, kad Bosto
nas, pergyvenęs civilį karą, 
pirmą ir antrą pasaulinius 
karus, matęs šilto ir šalto, 
dėl “Braves” pabėgimo ne
sugrius. Jei tik tokios ko- 
mercionalizuoto sporto ne
laimės mums: grėstų, tai ga-

Atrodo, kad rasai kuli^tume ,lrF1« Š^il^uti. 
kų kalbą geriausiai supran-

varžytynių, 
be kartuvių ir be murdymo 

Rusijos postalininiai <!ik- konkurentų i purvą, BŪt to 
tatoriai, priešakyje su Ma- ne^aukia.
lenkovu, pertvarkė komu- Į Iš Malenkovo konkuren- 
nistų partijos viršūnėlę. Jie'tų, pagal ilgameti Rusijos

Rusija ir atstatanti suvere-
“1933 metais liepos 5 d. 

Londone Lietuvos ir Sovie
ninę Lietuvos valstybę, pa-ltų Sąjungos Įgaliotiniai pa
grista demnkratiurc nrinpi. gjrašė susitarimą, kuriame

gyvenimo stebėtoją Ed- 
mund Stevens (“C. S. Mon
itor” skiltyse), mažiausiai 
pavojingas yra Lavrentij 
Beria, politinės policijos 
viršininkas. Jis neabejoja
mai yra galingiausias žmo-

grįstą demokratijos princi 
pais.

“Tai atsitiko, kai pirma
sis ^pasaulio karas dar vy
ko, ir Lietuvos teritorija bu-

apibudinti agresijos veiks
mai. Šiame susitarime, tarp 
ko kita, agresija laikoma 
bet kokia ginkluota kitos

vo vokiečių kariuomenės j valstybės teritorijos invazi-
okupuota. ja, nežiūrint ar karas for-

Vos karui

mesi reikėtų skirti Krem 
liaus diriguotiems ‘rinki
mams’ Į seimą, kuriais So- ta. Pagal seną rusišką po- 
vietų vyriausybė nuolat šakį, kas Į snukį neduoda, 
bando viešosios opinijos tas neponas. Jei mušasi, 
akyse pridengti savo agre-;tai jau kitas reikalas, čia be
siją. i

“Toks tyrinėjimas Ame-j
pagarbos neišsiversi. . . .

. ... , Ar Amerikos lėktuvas
nkos visuomene, Pa |skrid<) Ramčatką, kad

orą tyrinėjus, ar gal kokiais
išmetė iš kompartijos cent
ro komiteto prezidiumo 
virš 20 žmonių ir sudarė 10 
žmonių partijos galvikę, pa
vadintą “prezidiumu,” nors 
jai geriau tiktų senasis “po- 
litbiuro” vardas.

Naujame prezidiume šei-’gus po Malenkovo, bet 
mininkauja “troika”—Ma
lenkovas, Beria ir Moloto
vas. Šalia jų įtakingoj vie
toj yra maršalas Bulganin.

Kai Leninas mirė kom
partijos viršūnėlėje šeimi
ninkavo pradžioje irg;i tri-

"Niekada nebuvo jokio ženk
lo. kad Beria taiko Į vietą Nr. 
1. Tas faktas, kad Berios vi
sa karjera buvo padaryta poli
tinės policijos eilėse ir su po
litine policija turėtų, rodos, jį 
diskvalifikuoti. Oficialus bude-

julė iŠ Stalino, Zinovjevo ,!s; kalėjimų^ viršininkas ir 
ir Kamenevo. Vėliau Sta- ’ ”* V’"
linas iš tos troikos išvalė
du konkurentu ir pasidarė 
vieninteliu vadu. Ne kitaip 
bus ir dabar. Rusijos val
dymo sistema yra tokia, 
kad joje anksčiau ar vėliau 
vienas žmogus turi paveržti 
sprendžiamą balsą. Jei 
konkurentai bus paklusnus, 
sukalbami ir nusilenks vie
nam iš troikos, gal Malen
kovas pasidarys vieninteliu

prievartos darbų stovyklų bo
sas Beria žmonių galvose per
daug atstovauja režimo pačią 
šlykščiausią dalį, kad jis galėtų 
pasidaryti ‘musų mylimu va
du’.”

Taip pat nepavojingas 
yra ir Molotovas, bespalvis 
žmogus, kuris niekuo nepa
sižymėjo ir tik “švietė 
Stalino didybės atspindžiu.

Visai kitas dalykas yra 
maršalas Bulgarfin, kuris

pasibaigus. 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas virto realybe. 
Netrukus visa eilė kitų vals
tybių, pirmoje vietoje Lie
tuvos kaimynai, Lietuvos 
suverenumą pripažino ir 
užmezgė su Lietuvos vy
riausybe normalius diplo
matinius santykius. Jung
tinės Amerikos Valstybės 
tokį pripažinimą suteikė 
1922 metais liepos 27 d.

“1917 metais Rusijoje Įsi
galėjęs komunistinis reži
mas iškilmingai proklama
vo pripažįstąs tautų apsi
sprendimo principą, kokį 
jį buvo formulavęs prezi
dentas Wilsonas savo Ketu
riolikoje Punktų. 1920 me
tais liepos 12 d. tarp Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos 
Maskvoje buvo pasirašyta 
taikos sutartis, kurioje So
vietų vyriausybė be jokių

maliai skelbiamas ar ne 
Taip pat buvo abipusiškai 
sutaita, kad jokie politi 
niai, kariniai, ekonominiai 
ar kitokie motyvai negali 
tarnauti kaip agresijos pre
tekstas ar pateisinimas.

“Sulaužydama visas šitas 
sutartis ir kitus iškilmingus 
įsipareigojimus Lietuvos at
žvilgiu, Maskvos vyriausy
bė 1940 metais birželio 14 
d. Lietuvos vyriausybei Įtei
kė ultimatumą reikalauda
ma, kad Sovietų Sąjungos 
karinėms pajėgoms butų 
užtikrintas laisvas ir saugus 
kelias Į Lietuvos teritoriją. 
Lietuvos vyriausybės atsa
kymui i ultimatumą Įteikti 
buvo duota mažiau kaip 12 
valandų laiko. Tačiau dar 
šiam terminui neišėjus, rau
donosios armijos šarvuotos 
kolonos užplūdo Lietuvą, 
lygiai kaip ir kitas dvi Pa-

rezervų pripažino Lietuvos i balti jo valstybes.

šaulio žmonėms aiškiai at 
skleistų tikrąją raudonojo 
rusų imperializmo prigimti. 
Jis padėtų pašalinti abejin
gumą, kuris dar vis tebe
gaubia viešąją opiniją.
‘“Tebūnie man leista pa

sinaudoti šia proga ir iš
reikšti savo tvirtą Įsitikini
mą, kad teisė pagaliau lai
mės kovoje prieš priespau
dą ir terorą, ir kad Lietuva 
greitu laiku atgaus savo 
vietą laisvų ir nepriklauso
mų tautų šeimoje.”

DEVYNI KANDIDATAI 
į SEKR. LIE VIETĄ

Penkių didžiųjų valsty
bių atstovai JT organizaci
joj aptaria devynius kandi 
datus į generalinio sekreto
riaus Trygve Lie vietą. Kol 
kas dar nė vienas kandida
tas negavo visų penkių di
džiųjų pritarimo.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

kitais sumetimais, galima 
visaip manyti. Bet faktas 
yra, kad tas lėktuvas rusų 
teritorijos nepalietė ir to
dėl rusams nebuvo jokio 
pagrindo kaimynų lėktuvą 
pasitikti šūviais.

x
“Sukėlė Vilčių”

Naujas Rusijos bosas, G. 
M. Malenkovas, nušnekėjo 
labai “taikiai.” Jis sakė, 
kad visus ginčijamus klau
simus galima išspręsti prie 
derybų stalo nevartojant 
kanuolių. Tokias “taikias” 
kalbas ne kartą yra kalbė
jęs ir nelemtos atminties 
Stalinas.

Taikingi “Vakarai” kiek 
kartų išgirsta taikiau, Rusi
jos diktatorių kalbas, tiek 
kartų puola Į vilčių isteriją 
ir laukia, kad štai ateis 
tukstanties metų taikioji 
era. Bent kai kurie Vaka
rų žmonės dar tariasi nesu 
pratę, kad taikios kalbos

Europos Armija
Vokietijos parlamentas 

(žemutinieji rūmai) ratifi
kavo sutartį dėl sudarymo 
Europos armijos. Vokiečių 
opozicija reikalą perkėlė į 
aukščiausiąjį teismą ir rati
fikavimą nori panaikinti, o 
“Bundesrat” (senatas) ga
li dar ir nesutikti su ratifi
kavimu.

Kaip bebūtų, bet Vokie
tija pasirodė labai “euro
pietiška” ir pirmoji patvir
tino sutartį. Prancūzams, 
belgams, olandams ir ki
tiems buvo “nušluostytos 
nosys.”

Dabar prancūzų eilė pa
rodyti, kad jie yra geri eu
ropiečiai ir nori užsivilkti 
tas pačias uniformas, kurias 
nešios ir jų kaimynai vokie
čiai. Bendrų uniformų idė
ja gimė Prancūzijoj, bet 
nuo idėjos iki jos Įgyvendi
nimo yra rustus atsiminimų 
tarpas, kada vokiečiai min
džiojo prancūzų žemę ir vi
sai neeuropietiškai plėšė 
prancūzus. Kaip tas tarpas 
bas peržengtas ir kiek rei
kės “spaudimo” iš Wash- 
ingtono, kad prancūzų at
mintį priglusinus, mes nesi
imame pranašauti.

—J. D.
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TAS DUONC3 NEPRAŠO

Lawrence Padangėje
ALT Vaju Baigime

Amerikos Lietuvių Tary-
Taigi, ALT Lawrence 

skyrius savo kvotos dai j jau
tos vietinis skyrius kovo ižPild«s- 0 kit* <•*« S“
(L buvo suruošęs margui 
nu vakarą Lietu.ių Piliečių

į kėlė

Naujienos is Kanados
MONTREAL J Išrinktoji Kanados L. B.

A. V. parapijoje šiais taryba apdėjo, mokesčiu po 
metais misijas vedė iš Uru-'$6 kiekvieną dirbantį lietu- 
gvajaus iškviestas jėzuitas vi. Jeigu pusė dirbančiųjų 
J. Bružikas. Į jį sumokėtų, tai KLB val-

Pora smulkmenų iš vestų* dybos nariams ir organui 
misijų: (a) Bružikas net “T. Ž.” tektų graži sumelė.

Bet tie “piliečiai” kažkodėl 
mokesčių mokėti neskuba,

ATOMINIO AMŽIAUS APDARAS CIVILEI APSAUGAI • ■ *w.-a •,v.-x-,<«5ę

Pereitos savaitės atominiuose bandymuos? šitaip apsirengę lakūnai skrido virš Kom
ijos sprogimo vietos greit po jos išsprogdi limo. šalia laknno yra greitasis Thunder- 
jet lėktuvas, kuris dabar gali nešti atomin s bombas. s A j6

ar dar sukels Federa 
cija, kuri Į bendrąjį ALT 
skyrių nesideda.Klubo svetainėj 

mą išpildė P. Al. choras, va
dovaujamas Alfonso Piesli- 
ko.

Atidarant programą cho- daugiau aukų ALT’ai. 
ras sugiedojo Amerikos ir BALp.ui buvo renkamos

įnii.os menus. - a-'-sui se- ,..a nQS surinkta nemažai 
ke ke.etas damų. Is choro’ 
dalyvių vyrų kvartetas ir 
paskui moterų kvintetas pa-
dainavo «ilę'gražiu; datr«- Bel.ke|ey st> 0 kas turėjo

karto i.ahnksnnno publik, b.mininkas j. Stundžia su 
Mrs.! -

jauna

Progra-
Susirinkime plačiai buvo 

kalbama apie rudeninį pa
rengimą, kad sukėlus dar

■gerų drabužių. Aukotojai 
į buvo prašomi drabužius 
i pi įstatyti į L. P. Klubą, 41

pan
gražiomis dainomis. 
Savickas anukutė, 
mergaitė, pašoko vieną 
grakštų šoki. Nors jaunu
tė, bet scenoje ji jaučiasi 
laisvai.

Pabaigoje buvo suvaidin
ta komedija “Dėdė Aiva-J

ai

mašina nuvyko ir paėmė iš 
namų. Kovo 14 d. drapa
nos buvo pakuojamos 
Justi į BALF’o centrą.

iš1

Lietuvių tautiškos parapi
jos vargonininkas ir P. M.

komedija A^?’iLhoro vedėjas Mikas Pau
žiavo. ” Komedijoj veikia’jįukaitis buvo rimtai susir- 
tik vyrai, (ai mušti artistėms'
teko persirengti vyrais ir 
atlikti vvriškas roles. Vai
dino Mrs. A. Pieslik, Mrs.
B. Juškus ir Mrs. L. Kasile- 
vičius. Publika turėjo gar
daus juoko. Visas vakaras 
praėjo linksmai ir jaukioje 
nuotaikoje. Programai va
dovavo ALT skyriaus pir
mininkas J. Stundžia.

Po konceito ir vaidinimo 
publika susirinko žemutinėj 
svetainėj, kur griežė J. Za- 
blacke, Sk Jurkaus įr Gali
nio orkestrą ir dalyviai

gęs, negalėjo ir musų pa- 
engime dalyvauti. Ligonis 

jau sveiksta. Linkėtina jam 
užmiršti visas ligas ir vėl 
veikti musų tarpe.

Musų apylinkėje mirė šie 
lietuviai:

Mrs. Teodora (Muralis)
Paul, gimusi 1917 m., birže
lio 1 d. Mirė kovo 7 d. 
Paliko vyrą Walterį, du su- 
nu ir vieną dukterį. Pri
klausė prie Šv. Onos Drau
gios.

-i-

i.elis kartus per pamokslus 
pareiškė: “Urugvajaus lie
tuvių 90', yra susirašę į 
komunistų partiją”; (b) ti
kinčiajam pasakymas “už- 
j erku mišias yra miltina 
nuodėmė. ’

Dėl pirmosios pastabos, 
tikiuosi, atsilieps drg. Kra- 
rinskas, o dėl antrosios lei
sime kalbėti A. V. parapi
jos klebonui. Jo mintys iš
dėstytos ketvirto gavėnios 
sekmadienio laikraštukyje

reiš_ “Ecclesia.” Ten sakoma:
skaitytinės mišios 2Tremtinių Šalpa 

Vasario Mėnesį
BALF’o:
lietuviu*

Vasario mėnesį 
vadovybė išsiuntė 
tremtinių šalpai:

(1) Vokietijon—$2,936.- 
64 pinigais, du CARE pa- 
kietus ir 18,545 svarus rū
bų, avalynės, lovoms pa
klodžių ir antklodžių.

(2) Prancuzijon — $100 
pinigais, 10 CARE paku tų 
ir 5,000 svarų rūbų ir ava
lynės.

(3) Austrijon—$400 pi
nigais.

(4) Lenkijon—148 sva
rus rūbų ir avalynės (10 
pakietų).

(5) Šveicarijon—$150 pi
nigais.

Viso, vasario

o mums čionai tik ašaros 
akyse ir kapai vaidenas. 

“Sudie.”
(Parašas)

Velionio dukteriai
kiame gilios užuojautos, o
Jonui tebūnie lengva il?ėtis‘(^°E, giedotinės 3.50, su Li

•T. Sejny, Polska.
šioj žemelėj.

Petras Strolis.

Ddžiovininkai dėkoja 
Amerikos lietuviams:
“Mieli tautiečiai!

MIAMI, FLA.

BALF’o Piknikas
Buvau išvykęs į Altoona, 

Fla., pas savo dukterį Jad
vygą ir žentą. Išvykdamas

tėra (juodos) 5 dol. ir Ek- 
zekvijos 7.50. Aukos už 
mišias yra vienintelis ne
turtingųjų kunigų pragyve
nimo šaltinis.”

Tikinčiajam yra mirtina 
nuodėmė pagalvoti, kad mi
šias užpirkti galima, o ku-| 
nigams nenuodėmė ir kai
ną nustatyti, nors ta kaina

“Vasario mėnesio pabai
goje per BALF Įgaliotinį
Vokietijoje gavome iš tam- A „
<tu 350 DM Padalinta ši prašiau, kad p. A. D. kau , suma taip:' dvylika ligonių, paimtų vietų BALF’o;11’ aukos vardujravadmta. 
kurie yra sunkesnėje būklė-P_,k™k“1;_Gnz^__1;Įdau_v MUi žmonių žudikui

Mrs. Mary (Krušinskasj 
smagiai pasišoko. ALT sky- Eunkartas, mirė kovo 8 d.
liaus veikėjos buvo parūpi-m' ™£se~ 
nusies užkandžiu ir kiek tu-^° d. Paliko vyrą Juozą 
.ėjo viską greit išitido'Eunkartą, sūnų ir tns anų- 23,833 svaras gerybių, ver- 
Mrs. A. Stanevičius ALT.^._ Buyo.šv. Onos Drauges $31,<64. 
skyriui paaukojo rankų S1]05 1
darbo mezginių, kurie buvo; Aleksandras Danilevičius 
išleisti ant laimėjimo. Nuo:mlre kovo 8 d. Buvo neve- 
rarenaimo .ALT skyriui li-!(,^s- Laurence išgyveno 40 

gražaus pelno. * metų. Mirė Burk Memen
ai ligoninėj.

ALT skyriau? mėnesinis 
susirinkimas Įvyko kovo 8 
d. Pirmininkas J. Stundžia

ko

pranešė, kad sukelta pini
gų:

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo dieną va
sario 25 d .surinkta $83.- 
35; Lietuvių Piliečiu Klu
bas paaukojo $25: Lietuvių 
Moterų Piliečiu Klubas au
kojo $10: nuo parengimo 
vakaro liko $56.65.
$175.

Viso

ie aavo no 10 DM - visi kiti paimtą ir piknikas ivyks; Miaonų žmonių žudikuir’’nNniS?<!avono5 DM kov° (March) 29 d., Police Stalinui esant prie mirties, 
13 ligoniai gavo po a DM. Ha], w jgt bažnyčiose už jj buvo mel-

Visi nariai maloniai kvie-'džiainasi. Intencija mums 
čiami atsilankyti į tų pikni-'^svarbu. Net misionierius 

kurią suteikėt* Gautingo sa-'ką ir atsivesti savo drauguSj'^- Bružikas kvietė už jį 
natorijoje besigydantiems'ir pažįstamus. ALT vietinis ra<jlstis-

šaipos dar

“Man 
keti už

po
labai malonu dė

tą gražią pagalbą,

o KLB valdybos nariai dar 
vis duonelę pelnosi savo 
prakaitu. Tuo reikalu, t. 
y., raginimu mokestį mokė
ti, “T. Ž.” nemažai prira
šyta, o tūlas p. Vildunas net 
bizunu grasina. Bet pini
gų kaip nėra, taip nėra.

Nežiūrint kokias priežas
tis suras “T. Ž.,” bet mes 
manome, kad to nemokėji
mo priežasčių pradžia liko 
anapus Atlanto.

1. Reikia prisiminti, kad 
Kanadoje už nesumokėjimą 
solidarumo mokesčio nebus 
galima atimti teisę gauti 
maisto davinį, net nuo naš
lių ir mažamečių vaikučių, 
kaip tai buvo daroma DR 
stovyklose.

2. Čia negalima užginti 
gauti dovanas, nežiūrint ko
kių pažiūrų bėbutų gavėjas.

3. Čia negalima išmesti 
iš gyvenamojo buto.

Šios trys priežastys jau 
yra pakankamos, kad mo
kesčių mokėtojai neskuba.

-»l tl
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i lietuviams. Kiekvienas ga-’skvrius BALF’o šaipos dar-1 Bet nwus musų tautos za- 
,n;e^! .?JKjo nusipirkti ką nors, kas biri skyrė auką $100. Svar-'dintojui V- Vydūnui nebu-

įvairius kraštus BALF as iš-|jam labiausiai reikalinga, 
siuntė $3,586.64 pinigais ir j Netekusiems atramos, viso-

. ........... . kie apsivylimai ir kančios
ne vieną musų giliai pavei
kia. Tik tamstų pagal
ba ir pastangos prablaivina 

nuosir-sielą įr mintis. Šir- 
' dingas ačiū visiems aukoto- 

daikti-'jams.

j Visiems šalpos darbo tal
kininkams ir Aukotojams 
BALF’o vadovybė 
džiai dėkoja.

Visas pinigines ir 
nes aukas vargšams 
niams siuskite:

tremti-Į

“Keleivy” pagarsintame 
aukotojų sąraše buvo pra
leisti vardai W. Petkevi
čiaus, J. Majausko # V 
BaranatišTb'. Jie-atffflbj©
$1 Amerikos Lietuvių Tary
bai. Už pavardžių pralei
dimą atsiprašome.

M. Stakionis.

Ee’iefUnited Lithuanian 
Fund of America, Ine

ė e 105 Grand Street 
* >BrookIyn 11, N. Y.

J. Vaivada,
Gautingo džiovininkų 

vardu.

Pakalbink biznierius 

Tarv-- siskelbti “Keleivyje,”Amerikos Lietuvių 
bai i Oiicagą Pa':ųsta| inli MTO Wioį ,j,
$150. BALF ui nutarta pa-J
siųsti ir pasiųsta $25.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Cia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis zud.ė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, liet istoriniai faktai, su datų. ivety ’r var- . ♦
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo esti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi tima. 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė j j nusinet?

Br •šiura didelio formato, gražiais virbeliais, 32 pus
lapiai gryną faktu, kaina tik 25 cent. Gaunam* “Ke
leivio” knvgyr’e: •

KELEIVIS
8ro»‘lw»v, Rn*t«»w Tt, Maaa.

y x
.^t
S»I <

Gyvenant lageriuose, ben
druomenės mokestį renkant 
buvo vartojamas maisto at
ėmimas (neišduodavo mai- 

zjavinm) vigai Šeimai, 
neišskiriant mažamečių kū
dikėlių. Atseit, už tėvų kal
tę (kad neturėjo pinigų)
bausdavo ir vaikus.

Autorius žino faktų, kaip 
atsiųsti giminių ar pažįsta
mų asmeniniai siuntinėliai 
būdavo sulaikomi iki užsi
mokės “solidarumo” mokes
tį.

Nereti atsitikimai buvo 
atėmimas teisės gyventi la
geryje ir pan.

Tai šios, o ne kitos prie-; 
žastys sulaiko mokėtojus.

da£ Viena smulk-

bu, kad visi nariai dėtųsi ™, prisiminta ne puse zo- 
i darbą, o tada sugebėsime.^U1 ^ėl to, kad 
neblogai pasirodyti ir pri-;-11s
sidėsime prie Vokietijoj li-j

imiltono pažangieji užpirko 
Jrr.išias už Dr. K. Grinių, tai 
įlos parapijos klebonas kun. 
jTadarauskas, nors iš karto 
ir buvo sutikęs, bet vėliau 
atsakė: “Už rusus, komu
nistus ir bedievius katalikų 
bažnyčia nesimeldžia.”

O kas buvo Stalinas? 
PrieTid reikia pažymėti, 

vra

buvo humanistas. 
Prisimintina iš netolimos 

kusių lietuvių gyvenimo pa-’Pr^f^*es ^°?s Įvykis. Ha- 
lengvinimo.

IlALF'aST-tai esąjne 
viSįį lietuviai, kųrižmfe rupi 

1 arįsstanči^ bųšbliu ir setai *

mes

likimai-k* "kurie nolifrti 
vo aukomis palengvinti jų- 

jjų sunkią dalią. Musų au- 
. ~~ . j kos reikalingos palengvinti

Lietuvaitė is Seinų (Len-j ;jetuVių tremtinių gyvenimą

Padėka BALF'ui

kijoje) rašo BALF'ui:
“Broliai 

nam jumi
ir seses t Sveik i- 

ko ge- 
ir kad 
išsioil-

ir linkim 
nausių pasisekimų, 
jūsų siekimo tikslai 
dytų.

Širdingai dėkojam jums 
uz jūsų geras ir brangias 
dovanas. Mes tais rūbais 
pasidalinome su tais asme
nimis, kurie gyvena tokiose 
pačiose sąlygose, kaip mes.

Broliai ir sesės! Bukite 
geri ir neatsisakykite, kad 
ir mažyčiu siuntinuku mums 
pagelbėti. Tvirtai tikime, 
kad neatsisakysite. Dievas 
'ums atlygins, kad nuogus 
pridengėte. Mes suprantam, 
kad gėda yra prašyti, bet 
ką gi padarysi, kad gyveni
mas privertė elgetauti. Mes 
pergąsdinti, nervai suirę, 
kantrumas išsekęs, mintys 
neveikia, mums yra nera
mu ir šalta. Mes norime iš
laikyti savo gyvastį ir kau
lus palaidoti greta bočių 
kapų. Dovanokite, kas yra 
blogo ir su klaidom parašy
ta. Brangiems geradariams 
siunčiame širdingiausių lin
kėjimų šv. Velykų proga,

/okietijoj, Austrijoj, Len- 
:ijoj ir kitur. Tam tikslui 

siųskime savo aukas:
United Lithuanian Relief 

Funf of America, Ine. 
105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

BALF’o 39 Sk. Sekr.
C. K. Braze.

McCarthy Peilis į 
Prezidento Nugarą

Mirė Jonas Žukauskas

Kovo 9 d. čia mirė Jonas 
Žukauskas, palaidotas kovo 
12 d. iš J. Garšvos koply
čios su bažnytinėmis apei
gomis Kalvarijos kapinėse 
šalia jo pirmosios žmonos.

Velionis Jonas atvyko į 
šią šalį prieš pirmąjį pasau
linį karą. Buvo kilęs iš 
Plynių kaimo, Daukšių pa
rapijos, Mariampolės ap
skričio. Visą laiką gyveno 
Brooklyne.

Velionis paliko liūdesyje 
savo vienintelę dukterį Ele
ną, kuri pasirūpino gražiai 
tėvą palaidoti, ir paliko nu
budusi sesuo Magdalena su 
vyru Višniausku ir sunu in
žinierium Višnium. Liko ir 
tolimesnių giminių.

Prezidentas I). D. Eisen
hovver paskyrė ambasado- 
riauS'' pareigoms Maskvoje 
Charles E. Bohlen, vieną iš 
Rusijos politikos žinovų 
valstybės departamente. 
Frieš tą paskyrimą pasisa- '■ 
kė kai kurie republikonų 
senatoriai ir ypač griežtai 
tą paskyrimą kritikavo se
natorius J. McCarthy.

Senato užsienių reikalų 
komisija paskyrimą patvir
tino 15 balsų prieš 0. Bet 
nežiūrint vieningo komisi
jos pasisakymo šen. McAr- 
thy, šen. Bridges ir Neva
dos šen. McCarran, kuris 
save vadina dar demokra
tu, pasisakė prieš naujai pa
skirtą ambasadorių.

N. H. šen. Tobey pereitos 
savaitė gale sakė, kad kai 
kurie republikonai nori su
varyti prezidentui peili i 
nugarą ir daro visokias 
kliūtis republikonų admi
nistracijai.

Senate didžiulė dauguma 
senatorių pritaria naujo 
ambasadoriaus paskyrimui, 
bet republikonų eilėse dėl 
to paskyrimo buvo nemažai 
barnių ir kraujo gadinimo.

ka<V ktin. Tadarauskas 
KLB tarybos narys.

Namų pirkimas užkliuvo. 
Jaučiasi, kad ir entuziaz 
mas atslūgsta. DLK Vy
tauto Klubo pašalpinėn pa
gyvėjo narių įstojimas, o vė 
liau, tikimasi, kad ir šėri- 
ninkais- jie taps.

Tur būt dėlto, kad klu
bas irgi ruošiasi statyti sa
lę.

Ilgą iešmą bedrožiar.t 
Šuo kepsnį nuneša, sako lie
tuvių patarlė.

mensf, tai nftuvimas ąr ne- 
4davimas praeityjei^čysttai-

tų iš surinktų pinigų.
Kaip naudojamos Tautos 

Fondo lėšos matosi iš pa
skelbtos “T. Ž.” ir “N. L.” 
Hamiltono TF skyriaus 
apyskaitos. Joje nurodyta 
išlaidose . . . paskirta baž
nyčios statybai ... ir ke
liems tautiečiams pašalpos. 
Ar tam yra skiriami Tautos 
Fondo pinigai tegul pasa
ko Kanados 0TF valdyba.

Jonas Valeika.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čiu: (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money
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Pakalbinkite kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vi.” Kaina metams $4*

orderius.—Lietuvis pas lietuvį!
VYTAUTAS SKRINSKA 

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
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Kapucinai ir Palikimas
Kapucinai, kaip ir pran

ciškonai. marijonai, jėzui
tai, dominikonai ir kitokie 
vienuoliai, mėgsta gyventi 
iš dievobaimingų žmonių 
palikimų. Tai lengviausias 
būdas gauti žemiškų mar- 
nasčių. kurių mirštančiam 
juk visvien nebereikia, o 
kapucinams ir kitokiems 
vienuoliams tokios marnas- 
tys gali būti labai naudin

ga šioje ašarų į akalnėje.

giminės ir pareikalavo, kad 
teismas panaikintų senės 
testamentą ir penkių milio
nų turtą atiduotų giminėms, 
o ne kapucinams. M irusio
sios grafienės giminaitė, 
hercogienė de Rioseco, vie
name teisme bylą pralošė. 
Madrido vienas teisėjas 
turtą pripažino kapucinams, 
nes esą nieks neįrodė, kad 
kapucinas klausė mirštan
čios senės paskutinės išpa-

, ’žinties, nors buvę įrodyta,Ir lietuvių uenuolių spau-jRad kapucinV davęs
doje mes kartais/^''^/‘mirštančiai paskutinį pate
ka*1 mne to.r «tiai "-’^ pimą. Teisme paaiškėjo ir
tai “tėvų geradare, bet. . 'G J' kardinolo Pedro Segura ne- 

neuztinKame a‘~| pasitenkinimas grafienės 
kiek ta -e- testamentu Mirusiosios gi- 

ar pc\'aOarts_ turtu min-g pa(Įavė skundą į
;'e aI;' ^rr'.texam''aukštesnį teismą ir tikisi 

Apie tai “tėvai mėgsta ge-

niekada 
kaus pranešimo 
radare 
užrašė

—Gutbai, Maike! —Be. kas tėvui duos tą
—Kur tėvas keliauji, kad “fundą”? 

atsisveikini? —Tu perdaug ciekavnas
—Murinuos į Brocktoną, vaike, ale kai pradėjau tau 

vaike, gausiu gerą džiabą kietus pasakoti, tai pasa
li- fundo, kiek tik dusia no- kyšio. Brocktone yra toks 
ri. Zgados-Vigados klubas, kui-

—Kokį darbą tėvas gau- prezidentu yra mano geras 
si? f rentas dar iš tų čėsų, kada

—Nežinau, vaike, ar tau mudu sename krajuje tas 
sakyt ar ne, ba, matai, tas pačias iLaveides vaktavom. 
mano džiabas yra sekret- • ot. vaike, tas prezidentas 
nas. turi tuos pačius trobelius,

—Man gali drąsiai paša- kaip ir prabaščius. Zgados- 
kyti, tėve. Vigados klube prisiveisė vi-

—Okėi, vaike, jei prižadi so.-aų gaivalų, katruos rei- 
niekam nė čiukš, tai aš tau .k. suparėtkavoti ir i teisin- 
pasakysiu į ausi. : ą Tr ijų atvesti.

—Sakyk, tėve. —O ką tie klubo nera-
—Keliauju į Ik ockt i nariai daro, tėve?

vaike, pas kleboną ant siuž- 
bos. Pasiimsiu prociavoii.
kad nė vienas centas paru- 
pijonų pinigų iš para; 1 T- 
neišeitų ir nepakliūtų Į na
gus visokiems tarybi n in
kams ir panašiems puikiai 
kalbantiems nuošimčių ėd: 
kams.

—Ar klebonas tave kvie
tė Į darbą?

—No, vaike, ale sakau 
nuvažiuosiu ir pasisiūlyk j, 

o kada jam gerai išdavaG'- 
siu. tai džiabas šiur bus ma
no.

—Nesuprantu, koki dar
bą tėvas ten gali gauti?

—Biznis toks, vaike, kad

—Daro tą patį, vaike, ką 
ir pa: apijonai. Kaip tik 
ateina klubo mitingas, jie 
-it., klubo pinigus pustyti 
taryboms, balfams ir kito
kiems galams; jie nori, kad 

i . . butų naujai išpenty- 
tas Ir išmaliavotas ir dar 

ori i t 'ti madą, kad klube
4 a- ant plioro nespiau- 

(i u-į. ba sako neviežlyba 
yra ant grindų spiauti ir su 
xo;a trinti. O klubo prezi
dentas rokuo ja, kad narių 
vigados negalima varžyti, 

a čia sako laisvas kontras 
ir kiekvienas gali spiaudyti 

nori ir kaip nori.i į K

riau nekalbėti, kad kas nors 
neimtų akių badui ar pri
kaišioti.

Bet kartais palikintų rei
kalas iškyla viešumon ir 
pridaro nemažai triukšmo 
Tas atsitinka tada. kai i pa
likimą pradeda reikšti savo 
pretenzijas giminės, arba 
kokie nors kiti panašus ‘‘tė
vai.” Kai Kyla kova. tada 
visi išgirsta dėl kokių mar- 
nasčių eina ginčas. Taip 
atsitiko katalikiškiausioj pa
saulio šalyje. Ispanijoj, kur 
dabar teismuose eina gin
čas dėl penkių milionų pa
likimo. Dėl to palikimo su
sipešė “tėvai” Kapucinai ir 
vienos mirusios turtuolės ir 
“geradarės” giminės, o į 
ginčą Įsikišo ir bažnyčios 
kunigaikštis, kardinolas Se
gura y Saenz, Sevilijos ar
kivyskupas.

Turtuolė grafienė de G a 
via mirė 1949 metų gegu= 
žės mėnesį, sulaukusi 83 
metų amžiaus. Prieš mirtį 
ji buvo pasirinkusi savo 
“dvasios vadovu" vieną ka
puciną vienuolį, kuris senu
tę visur lydėdavo ir mažai 
teatsitraukdavo nuo jos. 
1937 metais sena grafienė 
dar skaitė savo “dvasios

?enės testamentą sulaužyti 
ir ištraukti iš kapucinų ger
klės penkius milionus. Kaip 
jiems tas seksis, parodys 
aukštesnio teismo sprendi
mas.

Grafienės de Gavia tur
tas sukėlė didelio susido
mėjimo visoje Ispanijoje. 
Penki milionai tai geroka 
mamastis, dėl kurios verta 
pasipešti. O pešasi irgi ne 
eiliniai žmonės, bet grafai, 
hercogai, kardinolai ir ka 
purinai. Tai skandalas aris 
tokratų ir dvasiškijos viršū
nių tarpe, o tokie skandalai 
ir eiliniams žmonėms įdo
mu stebėti. Ir kaip čia ne
bus įdomu, jei pešasi “mė
lyno kraujo” žmonės su “tė
vais” kapucinais, o 
nolas atvirai kaltina 
nuolius, kad jie yra sukti 
paukščiai. . . .

LAMA IR ĮPĖDINIS DARŽE

Kupranugarių veislės užka, vadinama lama. yra naudin
giausias gyvulys Rietu Amerikos gyventojams. Su lama 
galima darbą dirbti, jos vilna tinka drapanoms austi, pie
nas valgyti, o paskerdus yra mėsos, čia viena lama nu
traukta su savo mažiuku Įpėdiniu, kurio kojos dar pinasi, 
lyg j<*> butų perilgos.

IG. K.:

Skaičių Kalba
Senieji Ateiviai

Pajudinkime ir seniau at
vykusius į JAV lietuvius.

Pagrindinę medžiagą im
siu iš Įvairių šaltinių, nuro-

kardi- gydamas, iš kur kurio 
vj J skaitlinės paimtos.

čia mums skaičiai, kad su
sidarytume bent apytikri, 
keliais žodžiais nusakytą,

Nauji Leidiniai
DARBAS. Lietuvių Darbininkų 

Draugijos bertaininis žurna
las. 1953 metų Nr. 1. Kaina 
metams SL atskiras numeris 
25 centai. Gaunamas 636 E. 
Broaduay, So. .Boston. Mass.
Naujame “Darbo” nume

ryje įdėti šie straipsniai:
, . xa" Amerikos politika posūkyje
dovu jau aukščiau minėt?-(vedamasis); Socialistų In 
jį kaidinolą Peilio Segura .ernacionalas ir Europos 
v Saenz ir tada ji žadėjo

praboščius turi daug viso- _Tai koks bus tėvo dar- 
kių trobelių, jam reikia sta- bas tame klube? 
tvti naują kleboniją, ba se- kas kalba apie džia
noji visai išėjo iš stailos, vaike? Užteks, kad aš 
reikia mokėti už Nantasket į Zgados-Lgados klubą 
Byciaus bakūžę, reikia nu- in mano seną frentą
sipirkti naują armobilą, ba prezidentą remsiu. Jei pre 
senoji jau du metus služiįa zjrientas sakys neduokim 
ir į nieką nebėra padabna. pinigi; taryboms, balsuosiu 
Vot, Maike. praonšeni rei-neduoti; jei prezidentas 
kia pinigų, o paraoijonai ant grindą ir koja
kaip ant zlasties pinigus ne- u;ns> darysiu į, aš: jei pre
są ir atiduoda visokiems ta- ridentas darys Įnešimus, aš
rybininkams 
kaip blynas, 
nėra.

—O kaip

aukso atradimą Kalifornijoj
(ką tik po didelio nederliaus 
Lietuvoje, po badmečio).

2. Masinis važiavimas į Ame
riką 1867-68 metais -(atleidus

(žmonės daugumoj be žemės nuo 
baudžiavos).

3. Po antrojo lenkmečio vie
nas pirmųjų buvo kun. Andrius 
Striupinskas, marijonas is Ma- 
riampolės.

4. Valstiečių emigiacija pra
sidėjo nuo Simno, Liudvinavo.

5. Ro 1874 metų, kai buvo 
išleistas Rusijoj įsakymas apie 
priverstiną kariuomenės prie
volę.

G. Po 188G metų kai javų 
kainos buvo kritusios.

7. Po 1903 metų, kilus karui 
su japonais.

Svarbiausia čia ekonomi
nės priežastys. Dėl religi
niu ir politinių persekioji
mų nedaug žmonių tepasi- 
traukė iš savojo krašto. Ši
tos priežastys ponams sun
kumų pridarė. Žmones kit
kas paveikė—žemė, duona.

Pav., atleido nuo bau
džiavos vienus su žeme, ki
tus be žemės. Kur turėjo 
dingti negavęs žemės? Al
ba, kodėl Suvalkijoj iš ge
ros žemės bėgo?

Pasižiūrėkime statistikos. 
1897 metų statistika sako:

Kaunijoj be žemės buvo 
34'*, Suvalkijoj (1890) — 
60 G . Be to, lietuviui buvo 
sunku prie tos žemės pri- 
tilpti. Žmones nuo žemės
stūmė lenkai. Žydai neisi- 

Kalvinistai, pralaimėję'į leido į prekybą. Rusai ne
davė musų žmonėms lietu
viams savam krašte tarny
bų. Net pašto vežikas, negi 
koks valdininkas, ir ta§ bu
vo rusas.

•Dėl to ir bėgo žmonės 
duonos, ne prabangos, ieš
koti.

Sunku pasakyti tikrą 
skaičių pasišalinusių iš Lie
tuvos į Ameriką lietuvių, 
nes Amerikos valstybės imi
gracijos biuras tik 189$) me
tais ėmė lietuvius atskirai

Kovą Lietuvoje, išbėgiojo 
po įvairias šalis. S. Dau
kantas “Bude” rašo, jog 
Kurliandijos (Kuršo) kuni- 

ų gaikštis Jokūbas pabėgu- 
Kalbė«!?’us Lietuvos didžturčių 

vergijos lietuvių bulius 
1688 metais apgyvendino 
nuo Ispanijos karaliaus nu- 

lietuvių gyvenimą, priežas- pirktoje Guadelupe saloje, 
tis. kurios vertė juos kraus-į i'askui tuos išeivius, sako, 
tytis iš gimtojo krašto.lanSiai perkėlė iš tos salos 
Skaičiai daugiausia vaiz-pen. kur šiandien klesti 
duos tuitą, kurį sudaro Yorko miestai
žmonės, turtą, kuri sukuria* ‘ The School of Think-Įnuo rusų arba nuo lenkų 
žmonės. Lygiai taip pat ers” (1922) spalių mėnesio Registruoti. Savaime aišku, 
skaičiai nusakys, kokius laidoje rašo apie naminį ka- kai klausia, iš kur atvykai, 
.urtus žmonės gali sumesti, rą Lietuvoje tarp protesto-’ ‘ **Rusijos, rašo 

Jei paskui ir 
nuo rusų. tai Į 

kokios tikybos, 
už-

ir atsakai 
tave rusu. 
ėmė skirti 
klausimą
atsakius—katalikų, tave 
rašo lenku.

Kun. Jonas žilius 1899 
metais suskaičiavo, jog 
draugijoms, parapijoms, 
aplamai organizacijoms pri
klausė 275,000.

Toliau seka imigracijos 
įstaigų žinios: per 16 metų 
(1899—1914) Įvažiavo į 
Ameriką 252,594 lietuviai.

Atseit, viso 527,594. At
gal mažai kas grįždavo. 
Prieauglio, sako. buvo apie 
3'/. Tad, viso labo 800,- 
000.

Kun. Tomas Žilius sakė, 
kad lietuviai kasmet krikš
tijo 15,000.

Vyrų buvo 67G, vaikų 
iki 14 metų 8';, nuo 14 iki 
45 metų 90' < procentų, virs 
45 metų 2 '/<.

Iš krašto išėjo geriausieji 
—energingiausieji — svei- 
kiausieji.

(Bus daugiau)

vieningai besielgdami, pa
siklausydami savo širdies 
balso, atmindami savo jau
nystės dienų išgyvenimus, 
prieš akis, kad ir trumpam, 
atkurdami savo tėvų var
gus, savo giminių, kaimy
nų susirupinimus dėl žemės 
sklypelio, dėl juodos duo
nos kąsnio.

Ne visas išvadas tedarv-

nų ir ^katalikų. Dėl šito ka
ro kai kurie lietuviai esą 
[ abėgę į Prancūziją, Švei
cariją. Graikiją. Angliją ir 
kitur. Galėjo atvažiuoti 
lietuvių Į Ameriką ir su gar
siaisiais Pilgrim Fathers. 
Anot to laikraščio, šitie pir
mieji atkeliavę į Ameriką 
lietuviai drauge su olandais 
ėmę kurti miestą Manhat-

apjungimo problema; Suo
miai tesėjo; Krikščioniškoji 
demokratija (V. Rimanto 
straipsnis); Amerikos ūkio 
perspektyvos; Indija dabar
ties įvykiuose; Latviai apsi- 
vienijimo kelyje (J. Butau-. 
to straipsnis); Lietuvių slu* 
Darbininkų Draugija, kodėl 
ji įsisteigė ir ko siekia (J.
V. Stilsono straipsnis, LDD 
trumpos istorijos tęsinys); 
Kiek žmonių išžudė bolševi
kų režimas; Tai buvo Jeru
zalėje, karalių mieste (vaiz
delis ); Nikola Petkovas; 
Prancūzijos nacionalizuoto
ji pramonė; Iš netolimos 
praeities, šnipų ir bolševikų 
provokacijos Kauno ligonių 
kasoj (J. Vilks straipsnis); 
Ranguno konferencija; Lie
tuviškame bare—apžvalgos, 
suvažiavimų tarimai ir tt.

Išvadų daug, įdomių, tano saloje. Lietuviai ne-
gilių. Su plačiom išvadom 
rašinys pasidarytų perilgas 
—laikraščiui jis nebetiktų. 
Reik palikti ir skaitytojo 
galvai vietos. Visiems pa
tiekiamųjų skaitlinių nepa 
kaks. Akylesnieji savo sam
protavimams pas i i e š k o s 
trūkstamų skaičių.

Akis varstantieji bei pro
tauti verčiantieji lietuvius 
Amerikoje pavaizduojan
tieji skaičiai aiškiai. Įtiki
namai kalba. Kalba jų šal
ta, bešališka, bet tikra, tiks
li, itin daug pasakanti, jaus
mus kirbinanti. Skaičiai kai 
ba už save, už savas geras- 
negeras. bet gilias, prasmin
gas išvadas.

Patys skaičiai bejaus
miai, jie lengvai pasiduoda, 
šiek tiek reik jų kalbos pra
mokti.

*
“Amerikos Balsas,” pasi

remdamas Ne\v Yorko mie
sto istorijos dokumentais, 
sako, jog jau 17-me šimt
metyje buvo lietuvis gydy
tojas New Yorke—Aleksan
dras Karolis Kurčius. Jis 
atvyko Į JAV 1659 metais, 
atkviestas iš Lietuvos dėsty
ti lotynų kalbą, paskui ga
vęs teisę gydyti žmones.

va norėję pavadinti tą mie
stą “Aušra,” bet olandai 
nesutikę ir statomąjį mies
tą praminę Naujuoju Am- 
sterdamu (anglai vėliau 
perkrikštijo i New Yorką). 
Tų lietu rių vardai: Buttvill, 
Arvill, Getvill, Survill, 
Greeg, I.andis, Kondrat, 
Loomis ir kt.
Medford, Mass., majoru bu
vo išrinktas Butvell. Šian
dien skaitome “American 
Scientist” 74 pusl., Vol. 41, 
Jan. 1953, No. 1, “Photo- 
synthesis in Plants,” edited 
by James Frank and W. E. 
Loomis, Iowa State College 
Press. Tad, ir šiandien tų 
vardų aptinkame.

Tais metais ėjo kovos 
tarp Jonušo Radvilo iš vie 
nos pusės ir Mykolo Radvi
lo ir Povilo Sapiegos—iš ki
tos.

Kita banga—1777 metai 
—Amerikos revoliucijos me
tai. Čia minimas Kosciuš
ka ir kt.

Sakytos dvi ateivių ban
gos—ponų emigrantų ban
gos.

Toliau, jatf 19-me šimt 
metyie prasideda bangos 
žmonių išeiviu iš Lietuvos

L 1850 metais žinios apie

savo turtą palikti to kardi
nolo globoje. Bet vėliau 
prie jos prisigerino kapuci
nai ir iš palengva ją taip 
paveikė, kad ji pirmąjį savo 
testamentą sunaikino ir visą, 
savo didžiulį turtą užrašė 
kapucinams.

Mirusiosios giminės nuta- 
lė per teismą sulaužyti se
nos moters testamentą ir 
turtą pasilaikyti savo šeimo- 
:e. Giminėms Į talką atėjo 
r nuskriaustasis kardino
las, kuris tikėjosi tą tuitą 
paveldėti, bet dėl kapucinų 
apsukrumo negavo nė ska
tiko.

Vienuolių šmugeliai Is-] 
nanijoj nėra jokia naujie
na. Kartais alkani vienuo- 
’iai taip begėdiškai pasisa
vindavo mirštančių žmonių 
turtą, kad net katalikiškiau
sia pasaulio šalis, Ispanija, 
valdant ten katalikiškam 
karaliui, išleido Įstatymą, 
kuriame įsakmiai draudžia
ma “paskutinės ligos” lai 
ke užrašyti testamente tur
tą kunigui, kuris išklauso li
gonio paskutinės išpažin
ties. Toks įstatymas buvo 
reikalingas todėl, kad kuni
gai ir vienuoliai per “pas
kutinę išpažintį” turi geros 
progos mirštantį žmogų pa
veikti, kad jis savo turtą 
užrašytų tam, kuris mirš
tančiam duoda paskutinį iš
rišimą.

Įstatymas yra. o pagal tą 
įstatymą grafienės de Gavia

( ia aišku juos remsiu. G uz vierną 
kad parėtko siuzbą prezidentas man 

fundys. Vot, vaike, 
dysirn visiems, kaip 
zgadoje gyventi ir

paro 
reikia 
klubo

—Mano biznio dekretų as bjznj vigadoje vesti, o nedo 
tau negaliu išduoti, ale pa- ,.įark,;/ ką nori visa klubo 
rėtką padaryti galima. j arėtką aukštyn kojomis

—Ar tėvas manai, kad apversti ir nesilaiko linijos, 
klebonas tau už tą “darbą” šluosim lauk. 
mokės nuošimčius ir kas Nepavydžiu tėvui to 
tau. tėve, duos tą fundą,»kio darbo, 
apie kurį tu kalbėjai? Denkju, Maike, už tavo

—Apie nuošimčius ge- repavydumą, o dabar trauk
liau nekalbėkim, vaike, bariu į kelionę, ba Brocktonas 
tarybininkai dirba už nuo- r: o Saubo. tono toliau yra 
šimčius, o aš ir prabaš-.ius kaip Šidlava nuo Raseinių, 
mes dirbam iš pasišventi- Iki pasimatymo, tėve. 
mo. —Gutbai, vaike.

tėvas manai
tvarka padalyti?

VINCAS KRĖVĖ - MICKEVI
ČIUS, Chicagos Lietuvių Li
teratūros Draugijos leidinys 
rašytojo 70 metų sukakčiai 
paminėti. Išleista 1953, gau
nama 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8. III. 187 puslapiai, 
kaina $2.
Leidinyje įdėta: Leidėjų 

žodis; V. Mykolaičio—-Krė
vės 70-jo gimtadienio pro
ga ; V. Mykolaitis-Putinas 
Idėjiniai Vinco Krėvės kū
rybos pradai; Vincas Ma 
čiunas—Vinco Krėvės kū
rybos apžvalga; Dr. Alfre
do Senno kalba ir paties 
Vinco Krėvės kai kurie kū
rinėliai.

ŠNIPAS GREENGLASS 
SAKOSI NEMELAVĘS

David Greenglass, nuteis
tasis atominis šnipas, kurio 
parodymai padėjo pa
smerkti Julių ir Ethel Ro- 
senbergus, yra nuteistosios 
mirti E. Rosenbergienės 
brolis. Motina ir kiti gimi
nės lankėsi pas ji kalėjime 
ir norėjo, kad jis prisipa
žintų, jog jo parodymai tei
sme buvo federalinės poli
cijos padiktuoti. Bet Green
glass sakėsi teisme sakęs 
tiktai tiesą ir negalįs nieko 
atšaukti.
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Iš Tolimųjų Hawajų
Irving A. Jenkins Sodyba

Kaip susitikom su saviš
kiais Kauai airporte apie 
tai rašiau pereitą 
Pasisveikinę susėdom 
non ir važiuojam, 
mylią pavažiavus yra 
čiukas Lihue, tai stambiau
sias miestas šitoj saloj. 
Dydžio jis kaip Methuen ar
ba Norwood, Mass. Apro
dė savo miestą. Gyventojų, 
perpus mažiau kaip Methu- 
enuose, bet turi dvi “gener- 
al Stores” (krautuves), de- 
šimtukinj Kress, vaistinę, 
gražų viešbutį, apskričio 
teismabutį, pradinę ir aukš
tesnę mokyklas, įvairių ti
kybų apie pustuzinį bažny
čių. Tai ir viskas.

Važiuojant į namus marti 
pasiliko ligoninėj eiti savo 
pareigas. Pavažiavus. 11 
mylių yra kitas miesčiukas, 
Kauai, panašus į Salem, N. 
H., arba Shelburn, Vt. Čia 
išlipo anukutis, ir pasiliko 
mokykloj. Mes važiuojam 
toliau. Už kokių 4 mylių 
yra dar vienas miesčiukas, 
Kealia, geriau pritiktų sa
kyti Ricielių kaimas Liškia
vos parapijoj, negu “mies
tas.” Skirtumas butų tik 
tame, kad čia yra pora baž
nyčių ir paštas, iš kurio laiš
kus paima tik sykį į savaitę 
ir todėl mes savo laiškų čia 
niekad neduodam. Dar už 
keletos mylių pačiam paju- 
ry yra graži stubukė. Maši
na prie jos sustojo. Sunus 
išlipo, duris atidarė ir sako: 
“Prašau, čia jus gyvensite.” 
Atrodo pačiam krašte svie
to ir, iš tikrųjų, iš čia to
liau niekur negali vykti.

Važiuojant nuo oro uosto 
per tuos miesčiukus iigi šios 
stubukės yra lygiai 22 my
lios ir kiek tik akia gali ap- 
matvti visur didžiausios 
plantacijos ananasų (pine- 
apple) ir cukrinių nendrių.

Jie žinojo, kad Mrs. Jen
kins myli gėles, tai stuboj 
tiek žydinčių gėlių prinešta, 
kad tarytum randiesi pas 
Harry Burke, Union, N. J., 
gėlyne. Man tuoj dinktelė- 
jo mintis ir klausiu:

—Kiek gi čia reikės mo
kėti rendos?—Irving nusi
juokė ir sako:

—Pamirškit, čia mano 
stuba ir jums nereiks mokė 
ti jokios rendos, nesirūpin
kit, tik gyvenkit ir džiauki 
tės.

Man tokis pareiškimas 
labai patiko, nors gana kei
stas: “Gyvenk ir rendos ne 
mokėk.” Kaip gyvas dar 
taip nebuvo. Bet aš ma
nau, kad vistiek rendą mo
kėsiu, sunus ar ne sunus, 
aš turiu būti nepriklauso
mas—“independent.

Irving turi įsigijęs du 
sklypu žemės ir dvi stubas

sykį.
maši-
Apie
mies-

pačiam pajūry. Viena stu 
ba apie 10 metų senumo, 
kita vos tik pastatyta. Se
nesnėj grįčioj jie patys iki 
šiol gyveno, kai pažadėjom 
atvykti, jie susikraustė nau- 
jon, mums paliko su rakan
dais ir visais įrengimais se
nesnę. Ji mums visai ir tin
ka.

Po ilgos kelionės jau “na
mie.” Sėstelėjom, užkan
dom, apsidairėm ir vėl va
žiuojam į miesčiuką krautu- 
vėn pasipirkti reikalingiau
sių pradžiai gyvenimo daly
kų. Mažai, bet viskas bran
giau, kaip Amerikoj.

Marti yra registruota 
slaugė, tarptautinės organi
zacijos Raudonojo Kry
žiaus pareigūnė ir dirba li
goninėj; anukutis eina vie
nuoliktus metus, lanko pra
dinę mokyklą; sunus augi
na ananasus (pineapple), 
dirba plantacijoj, eina dar
bo užveizdos pareigas, turi 
apie 50 darbininkų dabar, 
o vasaros metu,' kai būna 
pati darbymetė, ypač birže
lio ir liepos mėnesiais, sam
do apie 400 darbininkų. 
Darbininkai daugiausiai fi- 
lipinai, japonai, portugalai, 
kiniečiai ir čiagimiai hava- 
jiečiai.

Penktą valandą vakare! 
visi pas mus. Mrs. Jenkins 
padarė lietuvišką vakarie
nę, pavalgė ir visi sakė, kad 
gardu. Susėdom ant pievu
tės pajūry ir šnekučiuoja
mės. Pirmučiausiai išklau
sinėjo apie gimines Lavv
rence, Mass., ir kitur. Po 
to, apie Stilsonų šeimą, 
Taurą, Dr. Petriką, Vilkai
tę, Pruseiką, Charles Stepo
navičių, Harry

KELEIVIS. SO BOSTON

UŽMIRŠTOS PALIAUBŲ DERYBO'

Atsimenate Panmunjon kaimelį, kur ėjo nepabaigiamos 
paliaubų plepalynės? Paveiksle matosi du marinų sargy
biniai, kurie saugo kelių į tų kaimelį. Amerikiečiai dery- 
rybų vietų praminė “Indian Territory.”

visi vaikai basi, su “overa-' Raštiniu • • •liukėmis,” taip pat ir moky-jiinėj slaugės
tojcs. Įėjusios vidun nesė
da ant kėdės, bet ant grin
dų, kaip japonės. įdomus čia nių. 
svietelis.

DUi

sumokėtų pinigų, jau būda
vo atleistas iš darbo, nes jo 
vietą užimti laukė kiti to
kie pat darbo “pirkliai.”

Tai taip kūrėsi ir pradėjo 
naują gyvenimą savo nom 
į Pietų Ameriką atvykę lie-

dkrbininkai, ligo- 
ir kiti patar

nautojai, taipgi mokyklose 
prasideda klasės nuo aštuo- 

Yra taip, kad aštuntą 
valandą ryte musų apylin
kėj nėra nė gyvos dūšios, 
tik mudu su žmona vaikš

Gumbaragį, S. Zuoką, J. 
Kaselį, J. Kundrotą, o taip
gi paskutiniu laiku JAV gy
venantį Lietuvių Enciklope
dijos leidėją J. Kapočių.

Vėliau keletas buvusių 
U. L. K. Draugijos narių iš
vyko į Lietuvą, kiti išvaži
nėjo į kitus kraštus. Bet, 
kad ir susilpnėjusi, draugija 
išsilaikė. Ir tik rusams oku
pavus Lietuvą, sėkminges
nei kovai prieš okupantus 
ir jų agentus Urugvajuj, 
socialistai pasikvietė į ben
drą darbą katalikus ir kitus.

(Bus daugiau)

Vėliau Kultūros Draugi
ja, dar vis socialistams va
dovaujant, rengė gegužines, 
vakarus su vaidinimais, dis
kusijas ir paskaitas. Ji per 
tam tikrą laiką išlaikė lie
tuvių mokyklą. Ji perstatė 
daug scenos veikalų, jų tar
pe “Amerika Pirtyje,” 
“Moterims Neišsimeluosi,” 
“Vergijos Griuvėsiuose,” 
Nihilistai” ir kitus. Kaipo 

buvusius energingus scenos 
veikėjus tenka paminėti M. 
Cieslinskienę, J. Foką, O. 
Petaitę, F. Matulį, O. Line- 
vičiutę, J. Nausėdą, J. Laz- 
dauską, M. Krasinską, A.

tuviai.
Firmas Lietuvių Vakaras

Pradžioje lietuvių orga
nizacijos Urugvajuje nebu- 
.b, bet vis didesniam skai
čiui lietuvių atvykstant, bu 
*.o dedamos pastangos su
ruošti lietuvių vaidinimų 
vakarą. 1928 metų pabai
goje susitvėrė laikinasis 
Urugvajus Lietuvių Meno 
Mėgėjų Būrelis. Jis ir su
ruošė pirmą lietuvių vakarą 
su vaidinimais. Vakaras 
įvyko lapkričio 24 d. Mon- 
tevideo priemiestyje Cerio, 
Eden kino salėje. Buvo per
statyta vieno veiksmo ko
medija “Kuprotas Oželis.” 
Vaidino J. Kundrotas, A. 
Šmitas, A. Šaukuvienė, A. 
Baltrunaitė ir M. Krasins
kas.. B. Žuklys ir O. Kluo- 
naitė padeklamavo porą 
monologų. Režisavo J. 
Paukštys ir suflioravo V. 
Kacas.

Nelengva buvo tas vaka-|».
lėšų 
ren-

Ar Užtyrines Amerikos Balsą ?
Amerikos Balse” jiems 
prideramos” vietos ir pa

garbos. Tokių nuskriaustų 
ir nepatenkintų žmonių gali 
rastis bet kokioj Įstaigoj ir 
jei tokie žmonės gauna pro
gos išeiti i viešumą ir neat
sakydami už savo žodžius, 
kalbėti, kas jiems patinka, 
tai galima išgirsti stebėtinų 
prasimanymų ir mažiau ar 
daugiau nesveikos fantazi
jos pagimdytų “faktų.”

Susirinkus naujajam kon
gresui prasidėjo visa eilė vi
sokių tyrinėjimų. Daug ty
rinėjimų darė ir 82-sis kon
gresas, bet 83-sis nori to
lokai pralenkti savo pirm- 
takuną. Gal ir pralenks. 
Bent tyrinėjimų sritis bus 
išplėsta ir jau tyrinėjamos 
aukštosios mokyklos, keta- 
ma tyrinėti kunigus ir daug 
ką kitą.

Daugiausiai dulkių iki 
šiol sukėlė “Amerikos Bal- 

tyrinėjimas. Tą “Bal-

Gretimai, kitoj grįčioj 
gyvena geri kaimynai, Hen
ry Buddingh su žmona ir 
vaikutis, tokio pat amžiaus 
ir ūgio kaip mus anukutis. , . „. A
Mr. Buddingh dar jaunas iUkalp cia tas V<kaS atSltlk°’ 
labai gero budo žmogus; iš . a<?. me> ne Lorence, bet 

kažin kur pačiam krašte 
svieto?

Trečią dieną žiūrim at
važiuoja gyvas žmogus, 
sustojo prie sunaus stubos 
ir beldžia į duris. Mes čia 
stovim ant pievutės ir šau
kiam, kad jų nėr namie, 
vaikutis mokykloj, o jiedu 
dirba. Apsigrįžo, atvažiuo
ja pas mus ir sako: “Aš iš 
policijos nuovados; mano 
pavardė Williams. Užeina 
d i d e 1 ė g bingos (tidai 
wave), gresia pavojus, bė
kit į aukštesnę vietą.” Ap
sigrįžo ir nudumė savais 
keliais.

Ateina pavojus, įbėgom 
stubon ir žiūrim ką svarbes
nio pasiimti?

(Bus daugiau)
A. Jenkins.

čiojam pajunu, ziunm į ry-|ias suruošti. Nebuvo 
tų pusę iš kur atskridome svetainei išnuomuoti,
ir niekaip negalim suprasti,

gero
(profesijos inžinierius, atei
vis iš Europos, olandų kil
mės, dirba Lihue Plantation 
Co., cukriniam malūne, ku
ris yra didžiausias tos lū

šies fabrikas visoj teritori
joj. Šitas kaimynas moka 
gerai lošti šachmatais, tai 
vakarais dažnai turim susi
rėmimą.

ir

daug kitų, kuriuos jis iš ma
žens gerai žino ir prisimena 
ju vardus.

Besišnekučiuojant, žiu- 
im, atvyksta mašina, turė 

sim svečių. Nagi dvi pane
lės, aukštesnės mokyklo 
mokytojos. Ir vėl gėlių 
nauji vainikai, bučkiai ir 
vėl tie patys “vvelcome. 
Čia jau tokia mada.

Šitos mokytojos, Miss 
Schaid, vokiečių kilmės, iš 
Wisconsin valstijos, o Miss 
P’ossum, švedų kilmės, iš 
Wyoming valstijos, moky
tojauja čia šeštus metus ir 
šiemet grįš atgal Amerikon 
gauti daktaro laipsnius savo 
profesijoj. Kadangi čia 
stoka gyvenimui kambarių 
ir labai brangus, tai tos mo
kytojos nusipirko sklypą 
žemės, pačios pasistatė tro
bą ir tik už kitos sodybos 
musų kaimynystėje gyvena. 
Važinėja 1952 metų buicku. 
Jos apsirengusios visai pa
prastai, kaip ir visi čia, už
simovusios “overalėmis" ir 
vaikšto basos.

Gyvenam dieną, kitą 
viskas atrodo kuo geriau
siai. EJllHlH Ilūriticž' l-io 
anksti, devintą valandą jau 
hunam lovoj, o šeštą valan
dą jau valgom pusryčius. 
Čia visi anksti gula ir kelia 
Dienos veikla prasideda 
nuo septynių; fabrikuose, 
plantacijose ir kone visur 
darbininkai pradeda darbo 
dieną septintą valandą.

gėjai nemokėjo vietinės 
kalbos ir nežinojo kur 
kreiptis leidimui gauti. Bet 
dėka prieš 1914 metus čia 
atvykusiems lietuviams I. 
Lengvinui ir velioniui V. 
Milginčiui, viskas buvo su
tvarkyta.

Organizacijos

Ligi 1928 metų Urugva
jaus lietuviai neturėjo jo
kios organizacijos. Tiesa, 
kiek anksčiau buvo susitvė
rusi Lietuvių Savišalpos 
Kultūros Draugijos 2-ra 
kuopa, kurios centras buvo 

Argentinoje, bet dėl nuola-

M. KRASINSKAS: f
Pietų Amerikon Prieš 25 Metus

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

(Tęsinys)
Ieškome Lietuvių

Vykdami į Urugvajų tu
rėjom vienintelį antrašą lie
tuvių. Tai Montevideo 
miesto buvusioje Recinto ‘c 
gatvėje, pirmosios Urugva
jaus lietuvių valgomų daik
tų ir gėrimų krautuvės, ku
rios savininkai buvo biržie
tis M. Dagys ir šiaulietis J. 
Ramonas. Suradę minėtą 
krautuvę atradom ir dau
giau lietuvių, o jų tarpe ir 

Mokyklose vienas kitas iš Lietuvos ka
riuomenės laikų pažįsta
mas.. Lietuviai dirbo gyvu
lių skerdyklose, alaus bra
voruose, arba vilnų bara
kuose (tai visa tų laikų 
Urugvajaus pramonė). Ku
rie turėjo darbus, buvo ge
riau apsirengę ir jau “ame
rikonus” vaidino. Kad ir 
blogai kalbėdami, tarp sa
vęs stengėsi kalbėti kastiža- 
niškai (ispaniškai >, kad 
“gringos” nesuprastų, nors 
ir jie patys vargiai vienas 
kitą suprato.

“robaksą” (šokių vakarėlį) 
surengus pradžioje 1928 
metų Montevideo mieste į 
jį atsilankė 7 moterys ir 
apie 30 vyrų. Tai, galima 
-akyti, buvo visi čia gyve
nantieji lietuviai.

Darbo Problema

I ietuvių Urugvajuje tuo
met dar visai mažai buvo.
Dvi šeimynos ir trys vien
gungiai buvo čia atvykę dar 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą ir keletas desėtkų buvo'žmogus, nusipirkęs darbą ir 
naujai atvykusių. Pirmą dar nespėjęs uždirbti už jį

Įdomu, kad tyrinėjimas 
vedamas dabar, kada nauja 
administracija žada išvys-

. , i . . tyti gyvesnę propagandą, 
psichologinio rpog a(jminįstracijos žmo- 

. . Nongieso ko- užuoį darbą dirbę, turi
misijos kurios perkratineja iaišRintis dėl “Amerikos 
Amerikos Balso veiklą,.Balgo„ tiR ar prasimany. 

yra senato užsienių reikalų Rlaid ir trukumų.
komisijos padalinys, veda- ‘ ‘ “sabotažą ”
mas šen. B. Hickenlooper, apie sabotažą,
i. senato tyrinėjimu komi-P° lnz:R/ Ka.PIa'* ™>,Z" 
sija, vadovaujama šen. k.ek apnmo. Ir nau-

At r noms radio stotims vietos

T „ ... 'parinkimas, įsklausius kitų
Laikraščiai pnes kelias liu(linink į visai ki. 

savaites paskelbė nu žiras-toki vaizd Dė, t rietų 
kus antgalvius kad Ame- buvį atsikjausta geriausių 
l ikos Balso \adovybeje su- .a]ies mokslininky ir viso. 
sektas sabotažas. Ne dau- kjausiu specialfety. Todžl 

ir ne mažiau, bet tiktai ne koks nMS
geriausieji šalies 
manė, kad pa- 

vietos bus geros, 
žinojo tų vietų tru- 
(Trukumas tu vie-

so”
są tyrinėja 

komisijos ir 
ekspertų ir 
karo žinovų.

dvi kongreso 
kelios grupės

giau
tinių tos draugijos narių sabotažas, kas reiškia isda- Rasbet
rietenų ji buvo gyva mirusi. 
Tuo laiku čia atsirado ir pir
mas keno tai įšventintas lie
tuvis kunigas ir įsteigė pir
mą lietuvių parapiją Uru
gvajuje, bet ji neišsilaikė li

po metų laiko likvidavosi. 
Kultūros Draugija

Dar plaukiant per vande
nyną lietuvių ir kitataučių 
tarpe tik ir buvo girdėtis 
kalbos apie darbus ir busi
mas naujas gyvenimo sąly
gas. Tiesa, su darbais tais 
laikais, kaip kitose Pietų 
Amerikos šalyse, taip ir 
Urugvajuje, nebuvo lengva. 
Didelis ateivių antplūdis, o 
prie to mažai išvystyta ša
lies pramonė, negalėjo ap- 
i-upinti darbais ne tik atei
vių, bet ir vietinių darbinin
kų, kurių matėsi šimtais ei
nant nuo vienos dirbtuvės 
durų prie kitos.

Tuom pasinaudodami vi
sokios “agencijos” ir agen
tai “rekomenduodavo” dar
bus. Bet už tai darbinin
kai turėjo labai brangiai 
tiems agentams sumokėti, 
arba tiesiog pirkti darbą. 
Agentai lupdavo nuo darbi
ninkų devynis kailius. Bu- 

ir tokių atsitikimų, kadvo

vystę. Tyrinėjimų vedėjas R ’ . .
šen. McCarthy, liudininkus 1 
kvietė prie televizijos apa
ratų, kad jie pasakotų, ką

rinktos 
nors visi 
kumus.

1929 metų pradžioje su
sitvėrė Savišalpos Kultūros 
Draugija Pietų Amerikoje, 
dabar tinė Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Draugija, 
kuri ir dabar gyvuoja. Ją 
įkūrė lietuviai socialistai.
Jie ilgus metus tai draugi
jai vadovavo ir 
nuo visokių
nuo komunistų, kurie dėjojtuo 
pastangas ją pasigrobti ar
ba sunaikinti. Ir tik dėka 
socialistams ir kitiems pa
žangiems ir geros valios lie
tuviams Urugvajaus Lietu
vių Kultūros Draugija išli
ko gyva ligi šių dienų. Tuo 
tarpu gimė ir mirė visa eilė 
lietuviškų tautiškų ir katali
kiškų organizacijų.

žino ir ką mano. Taipe ki- tu t kad jog šiaurinė- 
tų liudininkų buvo ir mz.h- klažt0 da]yje 0 t0(lėl
Lewis J. McKesson, kadai-in,agnetįnį0 pOj;0 veikimas 
se dirbęs Amerikos Balse k;llUis j vciki tnjk(J 
inžinieriaus pareigose. Jis

užtat tos stotys bus 
galingesnės, negu jos 

butų, jei butų statomos pie
ninėj šalies dalyje.)

‘Amerikos Balsas” yra

bet

sakė, kad dviem statomom dau<r 
radio stotim buvo parinktos 
visai netikusios vietos ir 
kad tų netikusių vietų pa
rinkimas negalima kitaiPSVarbus užsienių politikos 

Jis yra vienintelis
McLart Y keiįas, per kuri Amerikos 

klausė liudininką, ar jis ma-y . ta,; pasiektj Ru.
saugojo ją no, kad kas nors tyčia taip - h: rusu bolševikų 

priešų, o ypač Į planavo, inz. McKesson su
sutiko ir

“Amerikos Ba,cc pagaulyje, apie
ootazas. politiką, apie Rusijos dik-

Kovo 4 d. Cambridge, tatorių apgaules, suktybes 
Mass., nusižudė vienas “A. ir agresijas. Per “Ameri- 
Balso” inžinierius, Ray- kos Balsą Amerikos vy-

išaiškinti, kaip tiktai bloga 
valia. Kai šen.

Vos tik pradėjus gyvuoti 
Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugija turėjo 75 na
rius. Dabar turi tik 38 na
rius, nes kai kas bando 
draugiją išlaikyti be narių. 
Draugija tik ką susitvėrusi 
suruošė vakarą, buvo suvai
dinta trijų veiksmų kome
dija “Amerika pirtyje.” 
Vaidino A. Šmitas, J. Kun
drotas, J. Petruškevičius, 
M. Krasinskas, A. Šauku 
vienė, J. Steponavičius (mi
ręs), A. Baltrunaitė. J. I’a- 
škonis, A. Vėžiukas, Reži
savo P. čiučelis (miręs), su 
flioravo J. Paukštys. Drau
gijos pirmininku buvo B. 
Žuklys. Vakaro pasiseki
mas buvo nepaprastas.

i ran kis.

pa-
į vergtų kraštų žmones ir 

sutiko, kad jiemg pasakytį apie įvykius 
Balse buvęs sa-Anlerikos

mond Kaplan, kuris buvo riausybė kalba j visas pa- 
prisidėjęs prie parinkimo vergtąsias ir laisvąsias ša- 
vietos naujoms radio sto-lis. “Amerikos Balsas’ 
tims. Savo laiške žmonai kalba viešai ir aiškina vy
tas inžinierius aiškino, kad riausybės politiką, arba 
jis nesąs* kaltas ir net vėliau faktus, kuriuos bolševikai 
buvo pakeitęs savo nuomo- slepia nuo žmonių jų pa- 
nę dėl vietos radio stotims vergtuose kraštuose. Ieš- 
statyti, bet jis jautė, kad kojimas “sabotažo,’ Įtari
ant jo galvos kris visokie nėjimai ir panašus kitokie 
įtarimai. Nenorėdamas bu-^nt “Amerikos Balso ’ ka
ti “atpirkimo ožiu,” jis nu- riami sunes gal isgarsina 
sižudė, o šen. McCarthy po vieną kitą kongresmeną ar 
jo mirties jam išdavė ates-;senatorių, bet visai Ameri- 
tatą, kad jis buvo visai ne-į kos propagandai į sveikatą

neišeina.
Ypač dabar, po Stalino 

įtarimų'galo, “Amerikos Balsas 
,galėtų daug ką pasakyti ru- 

kalbos sų pavergtų kraštų žmo- 
apie sabotažą sukėlė paniką nėms, bet to “Balso vedė- 
“Amerikos Balso” tarnau- jai ausis suglaudę laukia, 
tojų tarpe. Liudyti buvo kada jie bus pakviesti ais- 
kviečiami visokie nepaten- kintis dėl kokių nors kalti- 
kinti žmonės, kurie jautėsi nimų ir Įtarinėjimų, 
nuskriausti tuo, kad negavo1 (Nukelta į 7 pusi.)

kaltas ir senatorius 
manęs jo kviesti 
nes prieš jį jokių 
nebuvę.

Tyrinėjimas ir

visai ne- 
liudvti,
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Raudonasis
Šiandien nerasi žmogaus,’tų.. Konferencija padėjo pa

grindus Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui. Kad Tarp i 

tautinis Raudonasis Kryžius 
galėtų aktingai dirbti, kiek
vienam krašte pradėjo kur
tis tautinės Raudonojo Kry
žiaus organizacijos, kurių 
darbas buvo diktuojamas

kurs nebūtų girdėjęs Rau
donojo Kryžiaus organiza
cijos ir nematęs tos organi
zacijos ženklo — raudono 
kryžiuko baltame dugne. 
Daugeliui žmonių, ypač ka
reiviam, pabėgėliam, netur
tingiem, sunkiai sergantiem

fviYkOLlS:

V.▲ N i Į? Kovo 25, 1953

zius

metų, jis bus praleidęs apie 
7 metus vaikščiojimui ir 
sportui. Apie 5 metus žmo 
gus skutasi, rengiasi ir ki
taip pasirūpina savo tuale
tu. Jei sudėti tuos pokal-Į 
bius, kuriuos 70 metų žmo
gus per savo gyvenimą tu
rėjo, tai gausiu
telefonu žmogus 
apie metus laiko
su puse metų <-...«<? ,t.o> 1S i;aimes, negalėjo sa
leidžia valgydamas, kitus.VęS suvaldyti, bet matyda- 
du su puse metų \\rai p''U-Įmi pažįstamus veidus, gim

tąją kalbą girdėdami, lyg

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis I i i-inii:

(Tęsinys) ,Sustojo. Išlipę tarėsi ar 
H.u? laba- užminuotas,

ruko. Apie 7 
gus praleidžia 
teatruose ir kt.

metus zmo- 
“mu\ iuose,'

ligoniam ir šiaip nelaimėsJsavojo krašto sąlygų ir už
davinių. Karo metu visų 
Raudonojo Kryžiaus orga
nizacijų tikslas buvo pirmo- 

yra je eilėje padėti sužeistiems, 
o taikos metu jos turi daug 
platesnius uždavinius—geb 
bėti visiem ir visur, kurie 
reikalingi pagalbos, ruošti 
profesines slauges ir medi
cinos personalą, sudarinėti 
kraujo atsargas, kovoti su 
epidemijom, organizuoti 
apsaugos priemones prieš 
epidemijos ir tt. Raudono
jo Kryžiaus organizacijos 
yra plačiausio masto pagal
bos organizacijos.

Jei sudėti tas minutes, 
kurias 70 metų žmogus per 
visą savo gyvenimą pralau
ki, tai gausim, kad jam te
ko laukti ištisus trejus me
tus. 30 valandų per visą 
gyvenimą žmogus pražiurė-

pabudę, energingai įsijungė 
į kovas su siaučiančiais 
gaisrais. Ypatingai baisiai 
degė liaudies mokykla.

ne
bot 

ėl
įkimir-

iui 
oi-

no vamzių.
—Linl fahren (į kairę 

važiuoii. surikau vokiš
kai ranka parodžiau
kryptį.

I a u (tai vokie
čiai), n-nusakė ruseliai

ištiktiem žmonėm tas mažas 
ženklelis reiškia neįkainuo
jamą pagalbą.

Raudonasis Kryžius 
tautinės organizacijos, ku
rios pirmoje eilėje buvo 
įkurtos tam, kad rūpintųsi 
karo metu sužeistais karei
viais. Vėliau tos organiza
cijos savo darbą išplėtė ir 
taikos metu. Dabar kiek
vienoj civilizuotoj šaly vei
kia Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijos?. Jos savo kraš
te tvarkosi autonomiškai, 
turi savo įstatymus, yra at
sakingos už savo veiksmus, 
bet taip pat jungiasi į Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių 
Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus sekretariatas yra 
Paryžiuje, ir jis tarnauja 
kaip
tarp

Atlanto Pakto šalių karo vado gen. M. B. Ridguay žmona 
Paryžiuje lanko karo ligoninę, kurioje guli prancūzų ka
riai sužeisti Korėjoj ir Indokinijoj. Vienam kareiviui ji 
rodo užrašą, kuris bus prisegtas prie Mrs. Ridgway ligoni
nei padovanoti* televizijos aparato.

KazKur ____ r__
jo į veidrodį (moterys, turhantistę> ji atlikinėjo visa 
būt, tam skiria daug (-au':tai, ka tik beišmanė. Ir 
giau laiko) ir 28 valandas
žmogus valėsi savo nosį. Jei 
sudėti dar kitus veiksmus.

aklai pi! '.darni reikalavi-
Smarkiai temo, blankus ma.

7 1 w . 

mėnulis pakilo danguje. Į Įvažiavome miško keliu 
Niekur negalėjome rastiij girią. Kuip buvo sutarta, 
aktarų, o sužeistų begalės, kiti du

pasislėpusią rado

• tai,
man nebuvo kito kelio, kaip 
tik pagriebus rusų . paliktą

TROBALE PRIOPĖS

Amerikos Raud. Kryžius
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus kūrėja buvo Clara 
Barton, gimusi Oxford’e, 

informacinis centras5 Mass. Laike Amerikos pi- 
atskirų kraštų Raudo- lietinio karo 1861-65 metais 

nojo Kryžiaus organizacijų, ji pasišventė gydymui ir 
Raudonojo Kryžiaus idė- slaugymui sužeistų karei- 

ja gimė 19-me šimtmety, vių, o karui baigiantis suor 
1859 metais, laike Italijos ^anizavo ieškojimą dingu- 
karų, tūlas Henri Dunant iš šių be žinios karių. Tuo sa- 
Ženevos, Šveicarijos, buvo vo darbu (karių slaugymu 
gyvas liudininkas vieno mu- ir dingusių registravimu) ji 
šio, kuris įvyko prie Solfe- susilaukė visų amerikiečių 
rino (Italijoj). Paveiktas pagarbos ir įvertinimo. Po 
įspūdžių ir pergyvenimų, pilietinio karo, jau 1869

(Musų žeimaitiškų skaitytojų pageidavimu dedame poeto St. 
Anglickio eilėraščio dalį "Trokale Pri Opės.” St. \ngliekis, nors 
daugumoje vartojo bendrinę lietuvių kalbą, parašė keletu dalykėlių 
žemaitiškai, norėdama- parodyti, kad toji tarmė savo skambumu 
neužsileidžia bendrinei kalbai.— Ked.)

. . - - .maišą tvarstomos medžia-
kaip antai, kiek laiko jis. sė- gOg gelbėti sužeistuosius, 
di nieko neveikdamas, kiek
laiko per dieną prasvajoja. 
kiek laiko per visą savo gy
venimą žmogus praserga, 
tai matysim, kad rimtiem 
darbam lieka tikrai nedaug 
laiko. —X.

kurie be jokios pagalbos 
dejavo ant grindų. Nors

SElMimtiKEVlS

jis aprašė sužeistų kareivių metais, Clara Barton nuvy- 
kentėjimus, kaip jie karo ko į Šveicariją ir ten susiti- 
lauke paliekami likimo va-ko su Tarptautinio Raudo- 
liai ir lėtai mirčiai. Tą ap- nojo Kryžiaus kūrėjais, 
rašymą jis pavadino “Suve- Grįžusi tais pačiais metais 
niras iš Solferino.” Apra- Amerikon, ji ėmė organi- 
šymas pasklido po visą pa-zuoti Raudonojo Kryžiaus 
šaulį. Henri Dunant nesi- organizaciją ir tais pat me- 
tenkino aprašydamas karei- tais, liepos mėnesį, Colum 
vių kančias. Jis iškėlė min- bijos Distrikte Miss Barton 
tį sudaryti organizaciją, ku- įregistravo The American 
i i rūpintųsi kare sužeistais Association of the Red 
kareiviais. Toji mintis gi- Cross. 1900 metais kongre- 
liai įstrigo vienam šveicarų sas jnk&rporavo. tą, orgaąk 
advokatui, Gustavui Moy- zaciją kaipo*’NWcmali,ft0i 
rier, į galvą ir jis griebėsi Cross «f America. Pimra-' 
darbo. Iš labdaringų orga- sis Amerikos Raudonojo 
nizacijų jis sudarė komite- Kryžiaus prezidentas buvo 
tą, kuris kreipėsi į visas pati Clara Barton. 1905 
Europos tautų vyriausybes, pirmasis Amerikos Raudo- . .. .

vadus ir mediciniškas nojo Krvčiaus čarteris buvo 11 arJ?1^os. *)ei

Aš jums dar nieką nasakiau apie ton salą,
Borhos napradariau apie prižielusį karklyną. 
Veiziek ten ontes nusklendė į balą,
Nukrenta kap velienas numestas į ajerymą.
Anos ten lezdus neš iš atlašių er smelgų 
Er vakus unt kiaušinių kanapietų per.
Geltonus, kap kiaušynę, ontyčius išved nauželga 
Anos er galvas į mauroutą vondinį leg dogną nėr.
Ten toks tyliejems, kelnes atseraitęs,
Po seitovas, po ištakas, po maurus braida;
Ten toks klegiejems žilvites apžieloses pašlaites 
Er toks tauškiejems balsą iš lonkos į lonką svaida.
Trobalė ten sulinkusi į koprą 
Po topoles er po klevas kap sene kiuta.
Reta pro suglaustas šakas auksenas pėrštas saule 

papeš anos čioprą.
Reta padkaska vieš keporę iš šiaudų er iš klosčių 

pasiutą.
Vakų ten kopėtas po keimą mietos 
Er pelkes vondens po lytaus išdykę taška.
Gyvenems ten, kap šimtamietis sienis, en iš lieta, 
Vakų nu vondens prisemtų balų nablaška.

. Aš; jums dar nieką nasakiau apie torpyną,
Up t&piavas, tas peivas,.,:^

t , muskĮųingas renkas kel Į dongo onžoulyna, 
Ktrr žemien kiump baltas žeidas apkrautas eivas.

ST. ANGLICKIS.

>uvau kariuomenėje baigęs 
bet 
ne

įstengė su tvarsčiais susi 
vaikyti.

Į perpildytą kambarį įne-
-ė sužeistą mergaitę. Tai 
;uvo jauna, aštuoniolikos 

metų telegrafininkė. Varg
šė mergaitė buvo visa krau
juose papludusi. Bene dvi 
dešimt didesnių ir mažes
nių žaizdų dengė jos kūną. 
Rusų kareivis buvo įmetęs 
ankinę granatą į jos kam

barį.
Kai išėjau į lauką, vėsus

vakaro oras pripildė ore
... . x. , nokstančia krutinę. Buvo 

užvirinti kava ž , \

....... _____ .-bltylu, tik traškėjo degamu

rąstai, pasigirsdavo 
kitas 

sprogi
mas, kažkur pykštelėdavo

lauko sanitaro kursus, 
ankos drebėjo, pirštai

Kavos ir Datulių Pudingas
Reikia paimti:

2 šaukštai želatinos 
(4 puodelio vandens
3 puodeliai verdančio vanilei s 
3 šaukštai kavos 
(j puodelio cukraus 
1Ą puodelio sukapotų valakišku

riešutų (ualnuts)
*/» svaro sukapotų datulių

Pirmiausia
.š trijų puodeliti vandens ir,, <(

šaukštu kavos. įmerk-! .protarpiais vienas 
kaitusio sviedinio

trijų
.i želatiną į pusę puodelio 
šalto vandens ir palaikyti 5 
minutes. Supilti į verdan-. . .,.A. , šautuvo suvisc,a kavą „• pridėti cukraus. Ražkui
Kai pradės stingti, Įmaišyti , - . d . ’ kį-
įesutus ir datules. Stalanb . Z. ’ • \ ..., , - kosvaidzio monotoniška?

plakta
| riešutus 
duoti su 
(uhipped

grietinėle
cream).

*
Atrodo, kad kavą išvirti 

moka kiekvienas žmogus, 
tačiau taip nėra. Kad iš-

vėl nurim- ti?.

’i au puolė prie 
Krūmuose paslėpto kulko
svaidžio. Paslėptas arklys, 
lyg piktą nu jausdamas, ne
ramiai suprunkštė.

Tačiau, likę rusai visai 
nekreipė dėmesio į nuo 
plento išsisukusį sunkveži
mį. Dabar rusams belais
viams buvo paaiškinta, kad 
jų n<. i im . togu eina 
laimingi i savo Rusiją. Ma
čiau, i ai p rusai ėmė mus 
a.-rbti, net padėkojo ir be 
jokios os ramiai išny
ko miške, m..s gi, išmetę jų 
balastą, skui įmone į Kazlų 
Rudą.

Nakties priedangoje va
žiavome duobėtais miško 
keliais i Mariampole. Ne-1 s

galėjome skubėti, nes pata
luose gulėdami dejavo su
žeistieji. Pro šalį mus len
kė nišų daliniai, niekas mus 
nestabdė, niekas neklausi
nėjo kur vykstame. Rodė
si, kad pati laimė lydėjo. 
Va li’? spaudžiau tarp
kojų įremtą automatą. Di-

. karininko ke
purė nuolat brįto ant akių.

Pasiekus ••-učių kaimą, 
Ivg iš žemės išdygo vokie-

toli, Ivg

i.atenimas, sprogo artileri
jos sviediniai. Aplinkui 
dangų skaidrino tolimi gaiš 
rai.

Buvau labai 
'Nujaučiau, kad neužilgo n

—Halt, Haende hoch

(stok. rankas aukštyn)!
Laiko nebuvo nusimesti 

rusų uniformas. Turėjome 
klausyti aka tuojau kristi, 

i lyg skruz-

■ irti gardžią i.- kvepiančią',^ te,eglafininkė, bet ir ke-
•tavą^J^Įkia r.cu.smit ny k kovotojai .turės mirti, 
tais virai* ‘D-r____  *«i, "____ ..tais

Kavą virti tik tam kar 
Negalima atsalusią ka-

Mus apipuole
prislėgta? 1-^avusios priešą ne

savo skruzdėlyno. Vienin
telė laimė buvo, kad mokė
jau-t; u; tr j vokiškai kalbėti. 
Iš vKų pusių rėkė: ‘‘Ruski, 

turė-

karo
bei labdaringas organizaci- pakeistas nauju ir jame 
jas, kad šios siųstų savo at- tarp kitų uždavinių pažy- 
stovus i Ženevą, Šveicariją, mėti šie: . . organizuoti
pasitarimui. Tokia atstovų pagalbą karo metu sužeis- 
konferencija įvyko 1863 tięms; tarpininkauti priva- 
metais, ir joje dalyvavo at- čiai šalpai . . . būti tarpinin- 
stovai nuo 14 Europos kraš-ku tarp amerikiečių tautos

MOTERIS BUS KABINETE

Paveiksle matosi socialinio draudimo virSininke (viduty
je) Mrs. Oveta Culp Hobby, kuri bus pakelta | sekreto
riaus laipsni ir turės vietą prezidento kabinete. Tą rei
kalą dabar svarsto kongresas.

laivyno; 
tęsti tautinį ir tarptautinį 
pagalbos darbą taikos metu, 
ištikus epidemijoms, potvy
niams, badui ir kt. nelai
mėm, taip pat organizuoti 
priemones tokiom nelai
mėm išvengti.”

Šiuo metu kaip tik vyks-r 
ta Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajus. Nuo va
jaus pasisekimo priklauso 
Raudonojo Kryžiaus darbų 
išplėtimas. O tų darbų 
programa yra labai įvairi 
ir turi didelės reikšmės vi
sos tautos sveikatingumui ir 
gerovei. Raudonasis Kry
žius organizuoja fondus 
vaistams prieš vaikų para
lyžių, sudaro atsargas krau 
jo ir tuo budu išgelbsti tūk
stančius civilių ir karių Ko
rėjoj, tarpininkauja tarp 
karių Korėjoj ir jų šeimų. 
Jo darbų apimtis yra plati 
ir iš širdies remtina.

Kaip Žmogus Pralei 
diia Savo Gyvenimą

Jei norit gražiai supjaus
tyti labai šviežią duoną, tai 
prieš pjaustant pakaitinkit 
peilį ir piaukit, kol peilio 
asmenys yra šilti.

Vidutinis žmogaus am
žius svyruoja tarp 66-69 
metų. Tai yra ilgas laikas, 
per kurį galima labai daug 
kas nuveikti! Tačiau ne
reikia užmiršti, kad tam 
tikrą laiko dalį žmogus turi 
paskirti miegui, valgiui, ap 
sirengimui, rūkymui ir kt. 
veiksmams, ir jei visus tuos 
kasdieninius veiksmus su
dėsim į vieną, tai matysim, 
kad dideliems darbams lie
ka netaip jau daug laiko. 
Wisconsino Universiteto 
studentai apskaičiavo, kad 
jei žmogus gyvena 70 metų, 
tai sudėjus visus jo kasdie
ninius darbus, gaunasi tokie 
rezultatai:

Mažiausiai 20 metų žmo
gus pramiega. Darbinin
kas. kuris gyvena 70 metų 
ir dirbo fabrike 25 metus, 
per savo darbo laiką dvi 
valandas išstovėjo prie laik 
rodžio, išmušdamas darbo 
kortelėj savo darbo laiką. 
Jei žmogus interesuojasi 
sportu, tai, išgyvenęs 70

tui.

vą pašildyti, nes ji netenka 
skonio ir kvapo.

Niekuomet kavos nevi
rinti. Galima vandenį už
kaisti iki virimo, bet tuo
met sumažinti ugnį, nes 
verdant ilgai kavą, ji pra
randa skonį.

Negalima kavos ilgai vir
ti. 8-10 minučių pilnai pa
kanka.

1 puodeliui vandens imti 
1 šaukštuką su kaupu arba 
du lygius šaukštelius kavos.

NAUDINGI PATARIMAI

j Vienam drąsuoliui granatai 
taip išdraskė nugarą, kad!i.‘us\1-. 
buvo matomi plaučiai: gai- i: i nupasakojau visą is

torija; sužeistieji ėmė bal-Įėjau jų nepaprastai ir troš
kau išgelbėti. Buvo tik vie
na išeitis—nugabenti į ai - 
timiausią ligoninę, Mariam- 
polėje esančią už trisdešimt 
penkių kilometrų, nes čia 
tai tikrai jie mirties neiš 
vengs.

Daug vargo

mergai- 
vokiečius atšal-

Jeigu įgėlė bitė, ant skau
damos vietos uždėti šviežiai 
supiaustyto svogūno ir tam
priai aprišti. Tuomet įgel
ta vieta nelabai skaudės ir 
neištins.

Svogūnas taip pat gera 
dėti ant išsuktos kojos, jei 
gu sąnarys neišnarintas, tik 
ištemptos gyslos. Svogūnas 
sumažina patinimą.

*
Kad verdant makaronus 

ar ryžius jie netaip putotų 
ir vanduo nebėgtų per kraš
tus, įpilkit į puodą 1 arba 2 
šaukštus alyvos arba auga
linių riebalų (shortening).

Reikėjo gauti sunkveži
mį, tačiau iš kur? čia i: 
vėl Dielininkaitis atėjo į pa
galbą.

—Jei moki važiuoti, at
imkime iš rusų!—sako jis. 
lyg tas butų taip lengvai 
padaroma, kaip kad baran- 
ka suvalgoma.

Troškimas nugalėti mirti 
apakino, atėmė ir protą. 
Nuvykome prie Mariampo
lės plento, juo slinko dali
nių daliniai, mašina po ma
šinos, pilnos rusų, o tarpe jų 
riedėjo braškėdami tankai.

Dabar planavo Dielinin
kaitis :—Sugulsime iš abie
jų plento pusių, pravažiavu 
mašinai pro abi puses šok
sime prie šoferio, kiti, įsi
rioglinę, privers rusus neju
dėti.

Neilgai teko laukti. Slen
ka sunkvežimių .grandinė, 
mes vikriai užnešėm didelę 
šaką skersai viso plento.

siau dejuoti, ypač 
tė, tas kiek 
dė. Bet vistiek grasino tuo
jau sušaudyti ir tiek!

Staiga prisiminiau Vilka- 
i-b b. stotyje su manim 

kalbėjusį fiurer Barkow, ir 
tas buvo musų išgelbėjimas. 
Vos paminėjau tą pavardę 
vokiečiai tuojau pasikeitė, 
mane nuvedė į štabą.

Ten aš-jau išdrįsau pasa
kyti:—Mein Kamerad fiu- 
rei Barkovv.—Senyvas kari
ninkas h r netikėdamas ra
dio keliu su kažkuo susiri
šo. Veikiai aš buvau pa- 
sauktas prie mikrofono. Iš 
vietinių pasikalbėjimų su
pratau, kad tai buvo gene- 
ral von Barkow, divizijos 
generolas.

KI a usy d a m as generolo 
'Veikinimus nedaug ką su

radau, tik i jo malonų bal- 
-a, painėgdžiodamas vokie
čius, nuolat kartojau:

—Jav.ohl Herr General 
(klausau pone generole).

Dabar, vienos rankos mo
dų, visos kliūtys dingo. 
Tuojau numetę bolševikų 
uniforma? gavome vokiškus 
kareivio šalmus.

(Bus daugiau)
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Stevenson Formozoje

Adlai E. Stevenson per
eitą savaitę baigė savo lan
kymąsi Japonijoj, kur jis 
išbuvo 10 dienų ir išskrido 
i Formozos salą. A. E. Ste
venson, buvęs demokratų 
partijos kandidatas, lanko 
si Azijos kraštuose ir jau 
aplankė Korėją. Jo kelio
nė tęsis kelis mėnesius.

Gen. Clark Indokinijoj

Tolimųjų Rytų vyriausia 
karo vadas, gen. Vark 
Clark, pereitos savaitės ga
le atvyko i Indokiniją su
sipažinti su padėtimi fronte 
ir sutarti su prancūzų va
dais dėl pagalbos davimo 
prancūzams ir anamitams. 
Gen. Clark lankė frontą 1 
dienas.

Jau 100,000 Bėglių

Šiais metais iš rytinės 
Vokietijos i Vakarų valdo 
mą Berlyno miesto dalį jau 
atbėgo apie 100/100 pabė
gėlių ir kasdien pabėgėlių 
skaičius eina didyn. Pabė
gėlių aprūpinimas ir išga
benimas Į vakarinę Vokie
tiją sudaro daug sunkumų 
Berlyno miestui.

Pagalba Jugoslavija:

Besilankant Anglijoj 
maršalui Tito parlamentas 
nubalsavo duoti Jugoslavi
jai ekonominės pagalbos 
6,300,000 svarų sterlingų. 
Ta pagalba duodama virš 
anksčiau teiktosios ir yra 
tik dalis ekonominės pagal
bos, kurią Tito išsiderėjo iš 
Anglijos.

KELEIVIS, SO. BOSTON

EKS-KARALIAUS EKS-2MONA VYKSTA NAMO

Buvusio Egipto karaliaus Faruko buvusi žmona Narri- 
raan (kairėj) vyksta su savo tėvais namo. Karalius ne
teko sosto, neteko žmonos, bet laikraščiams jis sakėsi ne- 
siskundžiąs dėl jj ištikusių ~bėdų.” Jam vis dar lieka mi
lionai iš Egipto žmonių surinktų turtų, todėl nėra ko 
verkti.

Pikasinis Stalinas 
Nepatiko Vadams

Žinomas ispanų dailinin
kas Pablo Picasso, po Sta
lino mirties nupiešė Stalino 
paveikslą ir pasiuntė jį 
l>rancuzų rašytojui L. Ara- 
gon’ui, kuris paveikslą Įdė
jo i savo redaguojamą žur
nalą. Paveikslas rodo Sta
liną Kaukazo Razbaininko 
išvaizdos. Dėlto prancūzų 
komunistų partija paveiks
lą pasmerkė, nes jis, girdi, 
prasilenkia su “socialistinio 
realizmo” reikalavimais. 
Dailininkas Picasso sako, 
kad jis padaręs, ką galėję 
o rašytojas Louis Aragon 
gavo reikalavimą iš pran
cūzų kompartijos vadų “da
ryli atgailą” už paveikslo

Jrauskas. Chicago. II!.; B. Shi- 
vok. Detroit, Mich.; J. Lakci- 
kas ir J. Urbonavičius. Omaha, 
Nebr.; K. Petrauskas. Dorches
ter. Mass.; Mrs. M. Truksnis, 
Rockford. III.; B. Remeika, 
Sterling Jct., Mass.; Mrs. A. 
Zablocki, Baltimore, Md.; A. 
Tamkus, Gilbertville. Mass.; 
Jos. Evoskevičius, Cumden. X. 
J.; G. Gervickas, Detroit,
Mich.; J.

F. Garecki Anglijoj
Lenkų lakūnas Franci Pagalba Egiptui

Parduodu Farmą
160 akrų furma , parsiduudą ne

brangiai. Gera žemė ir tri.-bo: , kone 
visa dirbama. Apylinkėje gyv.-uu 
daug lietuvių farmerių. yra lietu
viška bažnyčia. Likau našlė, tai 
nėra kas daryti, reik parduoti.

Mrs. F. Kavaleuska>.
R. 1,

Freesoil, Mich.
(12)

Darbas Lietuviu Porai

Mankus, Brooklyn. X. namų 
1 žiame

Vyrui yra darbus darže ir kieme, 
moteriai prie paprasto virimo ir 

ruoios. Pastovi vieta Kru
name 30 mylių į šiaurę nuo 

M. Snider,
Magnolia, Masachu.-etts.

Y’ ii- o *r* _ ii t « _ Įname name 30 mylių., Mrs. B. Tuynell, Los Ange-I B<JStono Rašyti: ve 
les, Calif.; A. Zavish, Barnegat.
X. J.; J. Gaudutus, Midlothian,
111.

Po 50c prisiuntė: K. Thomas,
Cambridge Springs, Pa.; Mrs.
P. Sheplev, Naugatuek, Conn.;
J. Valentukevičius, So. Boston,
Mass.; Anthony Yudicki, Na- 
shua. X. H.; M. Matulevich,
Xew York, X. Y.; Mrs. J. War- 
nas, Philadelphia. Pa.; Sam Yo- 
man, \Vaukegan. Ilk; J. Waish- 
villa. Detroit, Mich.; J. Gugis,

(paskelbimą. Ir Picasso iri Philadelphia, Pa.; K. Eutkaus- 
'Aragon abu yra komunistai,Įkas. tfammond, Ind.; L. Stri- 
bet jie nesugebėjo Įtikti Į Suskas, Edinboro. Pa. 
bolševikų vadams.

szek Garecki, kuris kovo a 
d. atskrido su naujausiu ru
sų darbo lėktuvu MIG-15 Į 
Bornholm salą, iš Danijos 
išvyko i Angliją, kur jau 
jam suteikta
teisė. Jo atgabentas lėktu
vas buvo iš pagrindų apžiū
rėtas ir grąžintas rusams.

Nemirštamas Stalinas

Rusijoj pradedama pro
paganda Įamžinti Staliną 
literatūroje taip, kad busi
mos gentkartės gautų apie 
ji vaizdą, kaipo apie nemir
štamą genijų, visų laikų ir 
visų tautų žymiausiąjį žmo 
gų. Tokius nurodymus ra
šytojams duoda “Literatur- 
naja Gazieta.” kuri nustato 
rašytojams “liniją.”

Amerika ir Egiptas pasi
rašė sutarti dėl teikimo 
Egiptui “ketvirto punkto” 
pagalbos. Amerikos eks
pertai pasiėmė atlikti lau- 

prieglaudos'kų drėkinimo darbus, ku
riuos atlikus 16,000 Egipto 
valstiečių galės Įsikurti sa
vo ūkiuose, kur dabar yra 
tik dykuma.

MARGUMYNAI
Kam Priklauso Medis?

Rytų-Vakarų pasienyje, 
Vokietijoj, augo medis. Jo 
šaknys buvo Vakarų pusė
je, o šakos driekėsi ir Į Ry
tų pusę.

Pereitą savaitę užėjo au
dra ir medi .išvertė. Vėjas 
putė iš Vakarų pusės, todėl 
medis nugriuvo Į Rytų pu
sę.

Nugriuvusi medi reikia
suomiai eksportuos i nes negi leisi jam

koj Jlg supus,

Suomijos Eksportas
Suomija padidins visu 

trečdaliu savo eksportą Į 
Sovietų Rusiją. Taip susi
tarta prekybos derybose 
Maskvoje. Pagal sutarti

ją už 150,000,000 dolerių 
Įvairių prekių, o pernai me
tais jie išvežė Į Rusiją už 
115,000.000 dolerių prekių.

KAS MUMS RAŠOMA
Džiaugiasi po Tylos

Bostone nesenai buvo pasta
tytas p. T. Babuškinaitės veda
mos baleto studijos spektaklis 
“FTorindos Sapnas.” Apie tą 
nekasdienini kulturini parengi
mą skaitėme spaudoje prieš 
spektaklio pastatymą, bet ne 
visoje spaudoje. Kai kurie 
laikraščiai, kaip pranciškonų 
“Darbininkas,” kuris dedasi ap
tarnaująs ir Bostoną, ‘tą Įvyki 
nutylėjo, nors, rodos, buvo ir 
prašomas ir raginamas Įdėti 
pranešimą.

Po spektaklio tas pats pran
ciškonų “Darbininkas deda ilgą 
St. S. spektaklio aprašymą. 

’ Girdi, “pasiekė musų širdis,” 
tai “kilimas j aukštumas.” “rei
kia nuoširdžiai pasidžiaugti" ir 
tt.

Visas tas džiaugsmas po Įvy
kio yra krokodiliškas džiaugs
mas. Prieš spektakli visiška 
tyla, o po—džiaugsmas. Tiems 
vienuolininiams kultūrininkams 
tiktų tartiufų vardas.

Bostoniskis.

nežino
eityje.
jaunas
plėšiku

gulėti, kol jis supus, arba 
kol Vakarai susitaikys su 
Rytais. Taip, bet kam jis 
priklauso—Rytams ar Va
karams? Medis griūda
mas išsitiesė ant rubežiaus

i šių ir “pasiimti" šviežio 
oro, arba turi dirbtiniu bu
du povandeninio laivo orą 
valyti.

Bandymas buvo daromas 
nustatyti, kiek žmonės gali 
pakelti angliarukšties kvė
puojamame ore. Bandymų 
rezultatai neskelbiami, bet 
sakoma tik, kad jie buvo 
sėkmingi.

Jauni vyrai, po 60 dienų 
buvimo po vandeniu, visi 
iškilo i viršų sveiki ir dabar 
gauna 10 dienų poilsio, o

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas, prisiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų.

P. Leiman iš Detroit. Mich.. 
prisiuntė $2.

M. Xarbut iš VYinamac. Ind., 
prisiuntė $1.50.*

Po $1 prisiuntė: Frank Mi
kulskis, Detroit, Mich.; J. Mu-

; Mrs.
Alenskas, Montreal, Cana- 

da; V. Valentinas. Ansonia. 
Conn.; Mrs. M. Sterling. Chi- 
sago, III.; A. Norbutas. Hart
ford. Conn.; Mrs. Frances A. 
Kaupas, Brooklyn. N. Y.; Mrs. 
Subačius. Kingston. Pa.; F. 
Inczauskis, Bruce. Wis.; C. Tu 
cheus, Harvey, Ilk; F. Mickas, 
Chicago, Ilk; J. Jablonsky, 
Montello. Mass.; Joe Pundin, 
Charlotte, Mich.. ir 
Kors. Detroit, Mich.

Visiems, prisiuntusiems laik
raščiui aukų. širdingai dėkoja
me.

Administracija.

M.
Ą

Saitais Žiemos Vakarais
(Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos Ugnies

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. čia labai 
stipriai pavaizduotas gyvenimus nuo
gas iš nuogiausių. Iliustruota; 31-J 
pusi.; kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI, čia aprašyta: 
kaip tėvų nusinešė alkoholis, n ».. .t 
—meilė, dukterį—širdis. Iliustruo
ta; 450 pusi.; kaina S4.OO.

SLIUPTARNIAI. čia parodyta lit- 
tuvių angliakasių gyvenimas ir tos 
baisios kovos, kurios ėjo tarp hedit - 
vių ir “kryžiokų*’ šliuptarnių ir 
katalikų. . 652 pus!.; drobes virsi a,; 
Šliupo, šerno ir Demb.-žio ą. ,ą. 
kaina $3.80.

Visos 3 knygos sykiu tik už S6.OG 
Bet taip baisiai žema kaina negali 
tęstis ilgai. Tai nelaukit rytojaus, 
bet tuoj kiškit $6.00 Į voką ir siųskit; 
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted 
St., Chicago š. III. Persiuntimo kaš
tus apmokame. 113)

DYKAI DYKAI

Kaip Me* Sutikom Žinią 
Apie Stalino Mirtį

Kovo 4 d. radio pranešė, kad 
Rusijos diktatorius Stalinas 
sunkiai serga galvos’ smegenų 
uždegimu. Naujienose nieko 
daugiau ir nesigirdėjo, kaip tik 
diktatorius Stalinas serga sun
kiai “kapų liga.” Iš radio pra
nešimo buvo matyt, kad Stalino 
gyvenimo valandos jau suskai 
tvtos, o gal jis jau ir miręs.

Kovo 5 d. iš ryto ir per pie
tus radio vis dar kartojo apie 
Stalino ligą. Pirmą žinią, kad 
Stalinas mirė, išgirdom iš CFCN 
radio stoties Calgary kovo 5 d 
10 vai. vakare. Ant rytojaus 
CFAC radio stotis pakartojo 
vakarykščią žinią apie to bai
saus diktatoriaus mirtį.

Mirė didžiausias pasaulio 
kraugerys ir despotas. Istorija

didesnio kraugerio pra- 
Caro laikais Stalinas, 

būdamas, buvo bankų 
Įgavęs valdžią, jis net

savo buvusius draugus, kurie 
jį Įkėlė i valdžią, išžudė. iš
buvo Rusijos diktatorium 29 
metus ir tame laikotarpyje pa
sižymėjo negirdėtais žiauriais 
darbais. Milionus žmonių su
grudo i vergų koncentracijos 
stovyklas sunkiam darbui, ba
dui ir mirčiai. 1

Milionai širdžių lengviau at
sikvėpė. išgirdę apie to žiau
raus despoto mirti.

Radio stotis CKXL 
kad Calgary mieste por 
j^klų iškabino notas iš lauko 
pusės ant langu, kad jos duoda 
nemokamai lengvą užkandi, kas 
tik užeis i valgyklą. Tai pada
ryta iš džiaugsmo, kad Stalino 
nebėra gyvųjų tarpe.

Musų tautai, lietuviais. Sta
linas buvo didžiausias nepriete
lius. Jis yra atsakomingas už 
šimtų tūkstančių musų tautie
čių išgabenimą i žiaurią vergiją 
Įvairiose koncentracijos 'vyk
iose. Musų tautos istorijoj 
Stalinas pralenkė visus Murav* 
jovus Korikus ir visus žiauriau
sius carus. Todėl jo atmintis 
liks musų tautoje, kaip didžiau
sio lietuvių neprieteliaus.

Albert os Gyventojas.

“AMERIKOS BALSAS”

Po ilgų dūmojimų ir su
sirašinėjimų pagaliau Rytu 
ir Vakarų žmonės prisiminė 
žydų karalių Saliamoną ir 
nutarė saliamoniškai me
džio klausimą išspręsti. Iš 
Rytų prie nugriuvusio me
džio atėjo 8 automatais 
ginkluoti policininkai. Tiek 
pat ginkluotų policininkų 
atėjo iš Vakarų. O du pro
letarai su piuklu medi per
plovė lygiai pagal rubežių. 
Medžio viršūnė teko Rytų 
bolševikams, o medžio že
mutinis kamienas ir šaknys
atiteko Vakaru “imperialis-praneše, ., *......., tams.

Medžio dalybos vyko ant 
rubežiaus tarp rytinės ir va
karinės Vokietijos prie Go- 
slar miestelio. Nugriuvęs 
medis buvo paprasta pušis.

paskui gydytojai tikrins jų 
sveikatą, kad nustačius, ar 
buvimas tiek ilgai po van
deniu nepakenkė jų sveika
tai.

Bandymo tikslas yra iš 
anksto žinoti, kokio švaru
mo oras būtinai yra reika
lingas žmogaus sveikatai. 
Dabar statomame atomine 
energija varomame povan
deniniame lai ve žmonės ga
lės- plaukioti po vandeniu, 
neiškildami Į viršų, mėne
sių mėnesiais. Todėl ir no
rima ištirti oro apšvarini- 
mo reikalą, kad jurininkų 
sveikata nenukentėtų po
vandeninėse kelionėse.

A. VIŠINSKIS

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

(Atkelta iš 5 pusi.) 
Naujoji Amerikos užsie

nių politika, jei tokia kada 
nors pasirodys, turės pasi
reikšti per “Amerikos Bal
so” propagandą. Bet to
kiame atsitikime tas “Bal
sas” turės pasiliuosuoti nuo 
sen. McCarthy asmeninės 
politikos, kuri siekia išgar
sinti senatorių, bet užsienių 
politikei nieko nereiškia.

—E. P.

63 Dienų Po Vandeniu

Kovo 19 d. 23 vyrai iš 
vieno povandeninio laivo 

uvo iškelti i viršų Croton, 
Conn,, laivyno bazėje, po 
60 dienų po vandeniu. Visi 
submarino vyrai buvo sava
noriai. Jie sutiko 60 dienų 
gyventi po vandeniu ir kvė
puoti dirbtinai elektros apa
ratais valomu oru.

Žmogus be oro negali 
gyventi. Žmogus kvėpavi
mu Įtraukia Į plaučius de
guonį, kuris reikalingas 
žmogaus kraujui apvalyti, o 
iškvėpuoja angliarukštj ar 
“anglies dvideginį” (CO2) 
Augalai daro visai atvirkš 
čiai: jie Įkvėpuoja anglia 
rukšti, o iškvėpuoja deguo
nį.

Povandeniniuose laivuo
se žmonės neilgai gali kvė
puoti natūraliniu oru, nes 
jo pritrūksta ir laivas turi 
arba iškilti Į vandens pavir-

Keistas Arabas
Į Vokietiją anądien per 

sieną važiavo keistas žmo
gus. Keistas jis tuo, kad 
vežėsi mažą medinę dėžu
tę ir griežtai atsisakė leisti 
muitininkams patikrinti, 
kas toje dėžutėje yra. Ke
leivis buvo arabas, o ara
bai yra žinomi karšti žmo
nės, todėl sargybiniai pra
dėjo Įtarti, kad dėžutėje 
gali būti bomba.

Po ilgu derybų ir aiški
nimosi arabas sutiko paro
dyti, ką jis turi savo dėžu
tėj. Pasirodė, kad jis ve
žasi su savim slastus pe 
iėms gaudyti.

—Kodėl tamsta vežies 
siųstus pelėms gaudyti,— 
klausė jo muitininkas,—ar 
tamsta manai, kad Frank
furto viešbučio kambaryje 
atsiras žiurkių?

—O ar tamstos galite 
man nurodyti nors vieną 
viešbuti pasaulyje, kuriam 
nebūtų pelių? — atsiliepė 
arabas.

Po to pasikalbėjimo ara
bas su siųstais pelėms gau
dyti nuvažiavo i Frankfur
tą, o vokiški muitininkai 
paliko galvas bekraipą.

A. Višinskis skubėjo namo i 
Stalino laidotuves, bet pavė
lavo. Jam besirengiant na
mo. jis buvo išmestas iš už
sieniu reikalų ministerio vie 
tos ir paskirtas delegatu JT 
organizacijoj.

DYKAI IŠBANDYMAS 
noo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Var«>jamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gražin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j;
Rosse Products Co_, Dept.
2708 Farwell A v e .. Chicago <5. III.

DIDYSIS
SAPNININKAS

Dievo Ranka Žmonių 
Reikaluose

Daugiau kaip per devyniolika šim 
tų metų žmonės širdingai meldėsi j 
Dievą kalbėdami Viešpaties maldą— 
“Teateinie Tavo Karalystė; tebūnie 
Tavo valia kaip danguje, taip ir že
mėje.” Iki šiam laikui tebuvo ne
daug arba visai nebuvo jokių įrody
mų, kad Sutvertojas išklausė šią 
maldą. Atrodė lyg kad Jis nenorė
jo atsiliepti į šią maldą. Todėl di
džiuma tų. kurie dar tehesimeldžia 
turi visai maža tikėjimo. Jiems tai 
atrodo tarsi jokios reikšmės neturį 
žodžiai. Kuomet visos žemės tautos 
tarpu savęs nesutinka ir rengiasi 
prie kitos pražūtingiausios pasauli
nės kovos, tai tinkamas laikas ištirti 

j Krikščionijos tvirtinimus, palyginant 
Įjuos su Viešpaties malda. Kuomet 
Į pasaulyje įvyksta žudynės ir sielvar- 
:tai, kaip mes galime žinoti, kad 
'dangaus Dievas rūpinasi savo sutvė
rimais ?

I Šiandien musų gyvenimui gresia 
daug visokių pavojų. Bet pažiūrėję 
.į žmogaus praeities istoriją pastebi- 
Ime. kad nuo pat jos prasidėjimo 
Įkiekvivna gentkartė buvo krikštija- 
ima ašarose ir kraujuje. Taigi, jei 
mes šiose kentėjimų ir sielvartų die- 

inose teiraujamės apie Dievo apveiz 
Idą žmonių reikaluose, tai neabejoti 
na.' kad ir praeityje gyvenusieji 
žmonės turėjo panašių klausimų.

Dievas .Myli Pasaulį
Biblija pasakoja mums apie Dievo 

meilę link visos žmonijos, ir šita 
Dievo meilė taikoma į visus, kurie 
gyveno vakar ir kurie šiandien tebė
ra gyvi ir kurie bus dar gyvi rytoj. 
Suradę tikrąjį atsakymą Dievo žo
dyje, mes galėsime suprasti kodėl 
Dievas, mylėdamas žmones, leidžia 
jiems kentėti. Ką tat Šventasis Raš
tas sako apie Dievo ranką žmogaus 
reikaluose? Kame pasirodo Jo susi 
domėjimas žmonijos gerbūviu? Ką 
jis darė ir ką Jis dar darys žmonių 
naudai, ir kaip Jis yra pasirengęs 
atsilyginti už jų kentėjimus?

(Bus daugiau)

Norėdami gauti daugiau panašaus 
turinio spausdintų, gausite veltu 
kreipkitės: Lithuanian Bible Student 
Association. 3444 S. I.ituanica Avė., 
Cbicaco S, III.

Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, REL’MATIŠKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDl-li- 
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJĄ, 
NUOVARGJ, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi-

Stanley nimą dėl naujai pagerintos Ik-ksn:o 
'Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, ka.l 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim. (12-53)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Kox 6CC 

Ne»ark 1, N. J.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo draugų ir pažįsta

mų iš Kauno gubernijos, Telšių ap
skrities. Vamių parapijos. Atsi
liepkit šiuo adresu: (13)

.John Zomlauskis,
32 Casperson St., 
Gibbstown, N. J.

Aš Elzbieta Tutkaitė iš Mastaičio 
parapijos, Gelgaudiškio, paieškau 
pusbrolio Jono Mackevičiaus iš Bri- 
zio parapijas, Šakių apskr. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašau atsi
liepti šiuo adresu:

Alke Kunda.
(merg. pavardė Tutkaitė) 

4021—13th Avė.; So.,
Seattle 8, VVash.

APS1VED1MA1
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

panele mano amžiaus (35 m.I. Nors. 
tik antri metai Amerikoje, bet esu 
jau ’ pasiturintis, todėl ir draugės 
noriu tokios pat. Rašykit adresu:

Juozas Siniinkas.
105 South 3rd St..
Brooklyn 11, N. Y.

DŽIOVINTOS UOGOS•
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kuno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad way 

Soath Boston 27, Mass

Kas mėgsta aiškinti sapnus 
Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir "Salemnno Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:

KELEIVIS
fi.36 Broadway, S. Boston, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISl'S | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAU'DA Su isi vienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelias 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.
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LDD 21 KUOPOS
SVARBUS MITINGAS

Serga “Keleivio” 
Redaktorius Januškis

BOSTONO “BRAVES” | Penkios Aukštosios
IŠSIKĖLĖ Į M1LYVAUKEE Mokyklos Bus Tiriamos

Sekmadienį, balandžio 5 
d., 3 vai. po piety, Lietuvių 
Pil. Draugijos patalpose, 
368 Broadvvay, įvyks Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
susirinkimas. Visi nariai 
prašomi susirinkti punktua
liai.

Susirinkime svarbiausieji 
reikalai bus pasiruošimas 
LDD suvažiavimui, kuris 
įvyks gegužės 30 d. Brook
lyn, N. Y., ir LDD dabar 
einamo vajaus klausimas.

Butų ne pro šalį, jei 
kiekvienas naiys ateidamas 
į susirinkimą atsivestų ir 
nors po vieną asmenį įrašy
mui į LDD.

Valdyba.

Šį pirmadienį staiga su
sirgo “Keleivio” redakto
rius drg. Jonas Januškis.

Nuvežtas į City Hospital 
tyrimams.

Iš Lietuvių Bendruomenės 
Koncerto Sekmadienį

Pereitą sekmadienį, kovo 
22, South Bostono High 
School auditorijoj buvo su
ruoštas gražus koncertas. Jį 
ruošė Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vietiniu sky
rius. Programoj dalyvavo
Stasys Liepas, 
Kačinskas ir 
Dambrauskaitė, 
akompanavo J.

Henrikas
Antanina
Solistams

Kačinskas.

Daug komentarų, spėlio
jimų ir rugojimų sukėlė na
cionalinės beisbolo lygos 
iškėlimas iš Bostono į Mil- 
vvaukee. Wis. Nuo 1903 
tai pirmas didelės žaidikų 
lygos iškėlimas į naują vie
tą. “Braves” klubo pirmi
ninkas ir savininkas Lou 
Perini aiškino, kad Bostone 
yra dvi besivaržančios ly
gos, o todėl abiems sunku 
išsilaikyti. Jis sakosi per
nai turėjęs apie pusę milio
no dolerių nuostolių. Na, 
o sporto lygos yra juk tam, 
kad savininkai gautų pelno.

Balsavimas dėl Braves 
iškėlimo iš Bostono vyko 
didžųjų lygų posėdyje St. 
Petersburg, Ela. Vienbal
siai buvo nutarta leisti Lou 
Periniui iškelti jo klubą i 
Mihvaukee. kur miestas 
naujai atsikeliančiam klu
bui' pažadėjo visokių leng
vatų.

Meksikoje, Me., 
Margaret

Mirė 
Karvelienė

Kovo 9 
mirė sena 
skaitytoja 
Karveli,

d. Mexieo, Me., 
musų laikraščio 
Mrs. Margaret 

James Karveli 
metu
mirė
ligo-
prieš

Publika šiltai 
palydėjo visus 
dalyvius. Žmonių buvo vi
dutiniškai, bet daugiausiai 
jaunosios kartos, ypač iš 
tremties atvykusių. Musų 
enosios kartos žmonių ne

daug atvyko.
—Rep

Mirė John F. Moors

pasitiko ir 
programos

Dorchesterio
Klubas

A. L. P. 
Pridavė Auką

Senato subversyvių ele
mentų gaudymo mokyklose 
komisija šį trečiadienį pra
deda savo tyrimus Bostone. 
Bus apklausinėjami ne tik 
profesoriai, bet ir studen
tai, ką jie žino apie komu
nistų veiklą aukštojo moks
lo įstaigose.

Apklausinėjimus mano
ma daryti kai kurių profe
sorių ir studentų ne tik 
Harvardo, Bostono Univer
siteto, MIT, Smith ir Am- 
herst kolegijų, bet tyrinėto
jai mano pažiūrėti ir į tris 
moterų kolegijas — Weles- 
ly, Radcliffe ir Simmons.

Senato komisija neskel
bia kuliuos profesorius ir 
studentus ji tyrinės. Ap
klausinėjimas bus daromas 
prie uždarų durų dvylikto 
aukšto teismabuty federali
niame pastate Bostone ir 
spėjama, kad gali tęstis sa
vaitę laiko.

Romantikas Prisipažino 
“Užmušęs” Savo Žmoną

Dorchesterio A. L. Pilie
čių Klubas paskyrė $10 au
ką Amerikos Lietuvių Ta
rybai Vasario šešioliktosios 
minėjimo proga. ALT sky
riaus kasininkas p. J. Kas
mauskas praneša, kad auka 
jau yra Įteikta ir bus pa 
siųsta kartu su
komis ALT centrui.

žmona, sulaukusi 66 
amžiaus. Velionė 
Rumford Community 
ninėj, kur ji išgulėjo 
mirtį 5 dienas. Be vyro ve
lionė palieka liūdesyje dvi 
dukteris, Mrs. Andre vv 
Goodoff, Mexico. Me.. ir 
Mrs. John Koris Rumforde, 
Me., du sunu. Viktorą Dix- 
fielde ir William, Salt 
Lake City, Utah. Taip pat 
lieka devyni anukueiaL 

Velionė buvo kilusi iš 
Lietuvos ir Mexico, Me., 
mieste išgyveno 25 metus; 
gyveno 85 Mexico Avė.

Išplėšė Quencher Taverną

Sulaukęs 92 metų am
žiaus pirmadienį pasimirė 
žinomas Bostono finansi
ninkas ir labdarys John 
Farvvell Moors.

iki 1929 melu

kitomis au-

Plešikai Darbuojasi

Nuo 1917 
jis buvo 
do korporacijos ir per 50 
metų (iki 1949 metų) bu
vo vienas Radcliffe Kolegi
jos globėjų.

Sudegė Bažnyčia

viršininku ĮJ.- ......nai v <a:

Nežinomi piktadariai šio
mis dienomis buvo įsilaužę 
į Quencher Taverną, prie I 
ir 7-tos gatvės, South Bos
tone. Plėšikai išlaužė ra- 
sio (beismento) duris ir iš
nešė tarp 40-50 dėžių deg
tinės.

Quencher Tavemo savi
ninkas vra lietuvis Juozas 
Genevičius ir jo sūnūs Jo
nas. —Rep.

Gal Padidins Mokesčius

Sekmadienį So. Wey- 
mouthe sudegė 100 metų 
senumo universalistų baž
nyčia. Gaisras kilo iš per- 
kaitinto pečiaus iš ryto 
Gaisrui kilus bažnyčioj buvo 
būrelis vaikų ir choras, bet 
visi išsigelbėjo. Gaisrą ge
sinant keii gaisrininkai nu
kentėjo. Nuostolių yra apie 
100,000 dolerių.

Pereitos savaitės gale 
plėšikai įsilaužė į Thomas 
G. Gallagher kompanijos 
raštinę. Somervillėj, išplėšė 
dvi saugiąsias šėpas ir išsi
nešė $300 ar $400.

Pirmadienį atėjęs i darbą 
John Foote rado raštinę ap
verstą visokiomis popiero- 
mis, kurios, matomai, plėši
kams nebuvo naudingos.

Vienas Negali Apsidirbti

Išrodo, kad Bostono na
mų savininkai susilauks 
naujo “surpryzo” — dides
nių mokesčių už namus. 
Miesto valdininkai tariasi, 
kad nebus “didelės bėdos.’’ 
jei namų savininkai mokės 
po 70 dolerių už tūkstantį.

Moteris I. E. Bohman
Neapleidžia Savo Namo

Septyni Kunigai Prašė 
Pasigailėti Atominių Šnipų

Roslindale, Mass., 48 me
tų moteris Miss I. E. Boh
man, atsisakė apleisti savo 
namą, nors miestas jau se
nai ją ragina tą padaryti. 
Nuo pereitų metų rugsėjo 
mėnesio iki dabar Miss 
Bohman atidėliojo krausty
masi todėl, kad ji negali 
patuštinti savo kito namo, 
kuriame gyvena koks tai 
policininkas.

Miss 
nebėra 
nei šilimos, 
n esik rausto
Miestas Miss

I. E. Bohman name 
gazo, nei vandens,

bet savininkė 
iš jo ir tiek.

na-Bohman
mo vietoje nori statyti au 
tomobiliams pastatyti viešą 
garažių.

Pirmadienį du jauni ban
ditai užpuolė Berlin, Conn., 
Mew Britain National Bank 
skyrių ir išsinešė $5,000.

Tai antras to banko api
plėšimas šiais metais.

RADIO PROGRAMA

1ŠSIKIRPK IR PASILAIKYK
Laikas nuo laiko, musų mo

derniškam, skubančiam gyveni
me mes surandame ramią va
landėlę. ir tada pasidaro aišku, 
kaip nepaprastai mes save iš- 
eikvojom. Moderniška indus
trija, musų gyvenimo tempas, 
gyvenimo būdas nepalieka lai
ko prisiminti gražią, laimingą 
ir turtingą musų Tėvynės pra
eitį.

Gražioji Lietuva! Kiek iš 
musų prisimenam nuostabius 
žygdarbius senosios tėvynės? 
Nuotykius, kuriuos tėvai iš 
kartų į kartas pasakodavo savo 
vaikams? Nuotykius Rimgau
do, kurs prieš 700 metų sumušė 
mongolus ir sustabdė jų verži 
mąsi į Europą, žygdarbius 
Mindaugo, kurs kariavo su ru 
sais, su lenkais, su kryžiuočiais 
ir teutonais? žygdarbius Ge
dimino. kurs padėjo pagrindus 
Lietuvos galybei?!

Musų gražioji kalba yra se
nesnė už graikų, lotynų, keltų 
ir slavų kalbas. Musų dainos, 
nešančios įkvėpimą, rodo meilę 
ir pagarbą seniesiems papro
čiams.

Iš visų įdomiausias palikimas 
tėvų savo vaikams” (tikrumo

je reikėtų sakyti “motinų savo 
dukterims.” nes juk moterys 
tuo užsiimdavo) yra receptas 
kaip padalyti medicinišką pa
vasario toniką. Sakoma, kac 
nuo seniausių laikų musų pro
tėviai jį darydavo. Jis taip ge
rai veikia prieš nuovargį ir nu- 

kurs pasireiškia besi-

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East
Broadway, So. 
Tel. SO 8-0489. 
namas

Bostone. 
Ten gau-

ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties VVHlL, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VVrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

RETAS PIRKINYS
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietnvis Gydytojas Ir Chlrorgaa

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: mo S fkl 

Ir mo T (U

846 BROADWAY
SO. BOSTON, 

Telefonas: SOUth

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

3 šeimų namas 3-4-4 kamb.. 
tuščias 4 kamb. butas su visais 
patogumais pirkėjui, mažas 
įnešimas, kaina tik $2,750. Be 
to puikus 3 šeimų Dorchestery 
namas, po 6 kamb.. šildymai, 
visi patogumai, tuščias butas 
pirkėjui. Kaina $14.500.

Pageidaujantieji įsigyti pa
togiomis sąlygomis namus bet 
tūrio j Bostono apylinkėj ar 
aarduoti geromis sąlygomis, ar
ia gauti bankuose paskolas te
sikreipia į Bruno Kalvaitis. 
545 E. Broadway. So. Boston. 

SS. Tel. SO 8-0605, po 8 v.
vak. SO 8-6412.

Jaunas romantikas, inži
nierius \\ illiam J. McDon
ald Jr., apsisprendė nepap
rastu budu įrodyti, kad jis 
myli savo žmoną.

McDonald, kuris gvvenaįsilpimą. 
Bostono Back Bay * prie- keičiant metu 

Jmiestyje, pereitą sekmadie
nį pranešė policijai, kad jis 
nužudė savo žmoną ir jos 
lavoną įgrūdo į krumus ne
toli Framinghamo.

Policija tuojau jį sučiu
po ir apkaltino kaip nužiū
rėtą savo žmonos užmuši
me. •

Bet vėliau stropiai polici
jos apklausinėjamas Mc
Donald savo pasaką pakei
tė. Jis pasiaiškino, kad jis 
apsipyko su savo žmona, 
kuri užrietė nosį ir. išvažia
vo į New Yorką. Iš pra
džių pranešęs policijai, kad 
žmona be žinios dingo, Mc
Donald vėliau apsigalvojo, 
kad gal bus geriau apkalti
nus save kaip jos užmušėją.
Jis tą padaręs vaduodama
sis išvada, kad jo žmona 
veikiausiai ' pastebės laik
raščiuose žinią ir sugrįš pas 
jį. Dar daugiau, jis galvo
jo, kad policija, suradusi, 
jog žmogžudystė buvo iš
galvota, suras žmoną grei
čiau negu jis pats tą galėtų 
padaryti.

McDonaldo galvojimas 
pasirodė teisingas. Pirma
dieni jo žmona atvyko į po
licijos stotį ir po kai kurių 
pasiaiškinimų abu išvyko 
namo—susiėmę už rankų.

laikams, kat 
verta jį čia nurodyti.

Pavasarį nuovargis ir kartu 
nerimas dažnai vadinamas “Pa 
vasario. Drugiu.” Jeigu jau
tiesi nuvargęs ir neramus, tai- 
tikriausiai reikia to senų laikų 
toniko. Labai lengva tą gėri
mą pasidaryti pačiam.

Pagarsėjęs šaknų, žievių ir 
lapų mišinys, kurs nuo amžių 
buvo vartojamas “senojoj tė
vynėj.” visuomet gerai pagel
bėdavo. Tų šaknų galima gau
ti Lietuviškoj Aptiekoj, 172 L 
St., So. Boston, Mass.

Užsisakyk tokių šaknų:

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

BUTAS NUOMAI
Išnuomuojamas 3 kambarių 

nitas su virtuve ir. vonia šiuo 
adresu: 309 D St., So. Boston 
27. Mass. Kreiptis pas S. Aliu- 
tonį jo tavernoje tuo pat ad
resu. (13)

Pienių šaknies ................ 1 oz.
Arklio rukštynių šaknies 1 oz.
Uosio žievės .................... 1 oz.
Wintergreen lapų ............ 1 oz.
čemeryčių šaknų ............ 1 oz.
Boldo lapų ........................ 1 oz.
Sarsaparilės šaknų . — 1 oz.
Polemono lapų ................ 1 oz.
Kaskaros žievės .............. 1 oz.

Sudėk viską į palivotą puodą, 
užpilk dvi kvortas vandens ir 
pašutink ant silpnos ugnelė.- 
apie pusvalandį. Tada skysti 
mą nupilk ir dėl skonio pridėk 
cukraus arba moleso. Per die
na išgerk 2-3 stikliukus. Toni- 

Ant 
kie

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE B INSURANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLB STRBR 
West Roabory, Maee.

Tel. PArkway 7-0402-M.
REIKALINGAS VIRĖJAS
Reikalingas virėjas. Geras 

atlyginimas, patogios darbo va- 
andos. Kreiptis į Strand 
Cafe, 374 VV. Broadway, South 
Boston.

Bostono kaimynas Chel
sea miestelis turi tik vieną 
specialų policininką sekti 
ištvirkavimo ir gembleriavi- 
mo vietas. Tas vienas poli
cininkas, William Mugford, 
jau vien šiemet darė 30 
isibriovimu i nužiūrimasv «. w
vietas, bet atrodo, kad vie
no asmens Įžūlumas nieko 
negelbsti. Tą suprasdamas 
Chelsea majoras Andrevv 
P. Quigley atsikreipė į ben
drosios policijos viršininką 
prašydamas daugiau pagal
bos, nes vienatinis nedorė- 

as Mugford 
eidanas savo

Septyni Massachusetts 
kunigai pasirašė ant petici
jos prezidentui Eisenhovve- 
nui prašydami pasigailėti j. • .
nuteistųjų mirti atominių 
šnipų Julius ir Ethel Rosen
bergų. Jais yra: kun. Wal- 
ter David Knight iš Nevvton 
Centre, kun. Albert C. 
Knudson iš Cambridge, bu
vęs Bostono Universiteto 
teologijos mokyklos rekto
rius; kun. George L. Paine 
iš Cambridge ir kun. Ralph 
R. Shrader, apskrities sek
retorius kongregacionalistų 
krikščionių misijų tarybos; 
kun. Glen W. Trimble. 
Mass. bažnyčių tarybos ty
rimų ir strategijos direkto
rius: kun. Henry B. Wash- 
burn iš Cambridge, buvęs 
rektorius teologijos mokyk 
los> ir kun. Arthur C. Pea- 
bondy iš Newburyport.

Jų pavardes paskelbė 
newyorkiškis kun. Jess 
William Stitt.

Visi išvardintieji kunigai 
priklauso įvairiom protes
tantiškom sektom.

tikrai pavargo 
pareiga?.

Nevienoda Nuomonė

Pittsfield. Me., jauna po
ra, abu 37 metų amžiaus 
Mrs. ir Mrs. Lloyd Brooks, 
šiomis dienomis susilaukė 
iš eilės trylikto kūdikio—ir 
šis paskutinis, kaip ir visi 
pirmieji, nepažeidė giminės 
eilės: visa trylika yra sesu
tės. Sakoma, kad tai di
džiausia -mergaičių eilė vie
noj šeimoj visoj šaly.

Gavęs tryliktą dukterį 
Tėtė Brooks pareiški 
“Mes visi esame kaip vai
kučiai. Tai kodėl dabar 
sustoti?”

Bet Mama Brooks pasi
rodė kitokios nuomonės: 
“Aš dabar, po ilgo ilgo lai
kotarpio, pagyvensiu leng-

• 99vai.

Prastas Cigarečių Biznis

Clyde L. Hankins iš Pel- 
ham. N. H., pirmadienį bu
vo areštuotas Saugus ^mies
tely netoli Lynn ir nubaus
tas $100 už gabenimą su 
savim 400 dėžių cigarečių 
Į Mass. valstiją. Mat, N. 
H. valstijoj cigaretės piges
nės. tai vyras norėjo užsi
dirbti biskį papildomų pa
jamų.

Be to teisėjas dar jam 
skyrė metus bausmės patai
sos namuose, bet nuo jos 
atleido lygtinai.
Dorchesterio Moterų 

Klubo Whut

Šį šeštadienį, kovo 28 d., 
7:30 vai. vakare Dorcheste
rio Moterų Klubas rengia 
šaunią vvhist party. Bus ge
rų dovanų ir užkandžių. 
Parengimas vyks Dorches
terio L. A. Piliečių Klube, 
1810 Dorchester Avė. Vi
sus maloniai kviečiame at
silankyti. Rengėjos.

ką laikyk šaltoj vietoj, 
karto galima išvirti pusę 
kio.

Sakoma, kad šitos žolės ir 
šaknys turi tokių gydomųjų 
savybių:

Arklio rukštynių šaknys iš
valančios kraują. Pįenių šak
nys stiprina jaknas ir skilvį. 
Uosio žievė skatinanti kraujo 
apytaką ir veikianti kaip geras 
tonikas. VVintergreeno lapai ge 
ri nuo reumatizmo ir odos ligų. 
čemeryčių šaknys pagerina 
apetitą ir virškinimą. Boldo 
lapai sustiprina virškinamųjų 
organų veikimą. Sarsaparilės 
šaknys esąs bendras kraujo to
nikas ir valytojas. Polemono 
(Jacob’s Ladder) lapai esąs ge
ras vaistas inkstams. Kaska 
ros žievė esanti geras tonikas 
jaknoms. žemutinėms žarnoms 
ir paliuosuoja vidurių užkietė 
jimą.

Kaina yrą 25c už unciją 
kiekvienos šaknelės, arba $2.25 
už visas 9 šakneles, jeigu jas 
imat kiekvieną atskirai, šitos 

Parė šaknys viename pakely (9 oz 
gatavai sumaišytos, kainuoja 
$1.95.

Siųskite čekį arba money or 
deri su užsakymu Lietuviškai 
Aptiekai. 172 L St., So. Boston 
Mass., ir mes atsiųsim jūsų 
užsakymą paštu, patys apmo
kėdami siuntimo išlaidas.

ŠIRDIES DURYS
Štai, aš stoviu už duru ir dūzgenu. 

Jei kas mano balsą išgirs ir duris 
atvers, pas tą įeisiu ir vakarienę su 
juo turėsiu, o jis su manim. Jon. 
Apr. 3:20. A. A. (13)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per mėtos gausi ligoje. 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON

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

Remlrit biznierius, 
skelbiasi “Keleivyje.”

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir •
Žolių Krautuve

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

Tet SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr_ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadvay 
South Boston 27, Masu. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.




