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Alijantų Armijai Korėjoj Gresia 
Didelis Pavojus

JEIGU PIETŲ KORĖJA ATSIMES, AMERIKIEČIAI 
TURĖS TRAUKTIS PALIKDAMI 

VISĄ KARO MEDŽIAGĄ

Tai Butų Tokia Pat Katastrofa, Kokia Per Antrąjį Pa
saulinį Karą Anglus Ištiko Dunkirke

“The New York Times” 
korespondentas praneša iš 
Tokijo, kad jeigu Pietų Kū
lėja atsimes nuo alijantų, 
tai Korėjos fronte galės su
sidaryti didžiausia painiava, 
kokią tik galima įsivaizduo
ti. Tokios nuomonės esą 
atsakingi dalykų žinovai.

$26J15flOOflOO Skolų

Amerikos visuomenė nie
kad apie tai nėra pagalvo
jusi, sako korespondentas, 
nes iki šiol spaudoje buvo 
vis aiškinama, kad visa Pie
tų Korėja ir jos armija pri

Federal Reserve Board 
praneša, kad vartotojų sko
los pasiekė jau $26,715,- 
000,000. Vartotojų skolos 
pasidaro kai žmonės perka 
įvairius reikmenis skolon. 
Televizijos, namų baldai, 
radijo aparatai, elektriški 
šaldytuvai, automobiliai ir 
panašus dalykai perkami 
skolon, išsimokėtinai. Pa
vyzdžiui, iš kiekvieno 100 

_ parduotų automobilių tiktai

SKĘSTANTIS LAIVAS LAUKIA PAGALBOS

Brazilijos prekybos laivas “Loide Panama" ties New Jersey pakraščiu susikūlė su 
kito laivu ir prakiuro. Pradėjęs skęsti, jis ėmė šauktis pagalbos, kuri greitai pribu
vo ir atvilko jį į New Yorko uostą. Nelaimė Įvyko dėl tiršto ruko nakties laiku. Vie
nas jurininkas buvo užmuštas, du nusken lo, kiti išgelbėti, ši nuotrauka buvo pa
daryta kai skęstantis laivas laukė pagalbo ant juros.

klauso nuo “Jungtinių Tau-j2? nuperkami už grynus pi- 
tų” paramos. Labai mažai įni^Ps’ kltĮ . 75 . perkami 
buvo žinomas faktas, kad ?kol°"- Taigi tokios skolos

NAFTOS TRUSTAS 
LUPIKAUJA

Japonijoj Didelis 
Potvyniai

PISTALIETAI
RIŠO GINČĄ

KELEIVIS 
Lithuanian Weeklv

Reprešents over 75,000 Lithuanian# in 
New England and about 1,000,000 

in the United States 
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Kaina 10 Centų

48 METAI

Vokietijoje 50,000 Areštų 
Lenkai Sprogdina Rusus

KROKUVOJE SUKILĖLIAI IŠLAUŽĖ KALĖJIMĄ 
PALEIDO POLITINIUS KALINIUS, 

UŽDARĖ 180 KOMUNISTŲ

Varšuvoj ir Silezijos Krašte Apskelbtas Karo Stovis; 
Partizanai Ardo Geležinkelius, Stabdo Traukinius

DIDŽIAUSIS DEFICITAS 
AČIŪ TRUMANUI

Vakarų Alijantai daugiau
sia priklauso nuo gyvybinių 
Pietų Korėjos jėgų. “Jung
tinių Tautų” spėkos Korė
joj labai menkos; tiktai 
Amerika turi tenai dau
giau tankų ir orlaivių, o ki
ti alijantai tik ant. popie
riaus figūruoja. Kone visą 
kovų svorį atlaiko Pietų 
Korėjos armija, kuri gina 
apie 80 nuošimčių fronto.

Taigi, jeigu Pietų Korė
ja nuo alijantų vadovybės 
atsimes, tai amerikiečių ar
mija, kiek jos tenai yra, at
sidurs dideliame pavojuje. 
Amerikiečiai butų laimingi, 
jeigu jiems pavyktų eva
kuoti Korėjos pusiasalį pa
siimant tik tiek, kiek karei
viai galėtų ant savo pečių 
išnešti, nieko daugiau.

ir sudaro tą beveik 27 bi- 
lionų dolerių naštą, kurią 
šiandien neša ant savo pe
čių neturtingi šios šalies 
žmonės. Tai yra baisi naš
ta!

ANTRAS KARAS PAĖMĖ 
234,874 GYVYBES

Šita padėtis yra aiški vi
siems, kas yra gerai apie 
Korėją informuotas. Ir ši
ta padėtis esanti svarbiau
sia priežastis, dėl kurios 
Washingtonas taip kantriai 
veda pertrakcijas su Pietų 
Korėjos prezidentu Rhee.

Washingtonas supranta, 
kad Pietų Korėjai atsime- 
tus nuo alijantų, pastaruo
sius galėtų ištikti tokia pat 
katastrofa, kokią per Ant
rąjį Pasaulinį Karą ištiko 
anglus Dunkirke, iš kur jie 
turėjo bėgti palikdami prie 
šui visą savo armijos me 
džiagą ir ginklus.

PROFESORIUS I DARBO 
DEPARTAMENTĄ

Galų gale Amerikos Ka
ro Departamentas užbaigė 
Antrojo Karo aukų statis
tiką ir paskelbė, kad iš viso 
musų armijoj, laivyne ir 
aviacijoj tarnavo 10,420,- 
000 žmonių. Iš to skaičiaus 
234,874 buvo užmušti iri 
701,385 sužeisti.

Toliau pranešimas smul
kiai šitas aukas išskirsto, 
parodydamas, kiek jų iš
puolė armijai, kiek laivynui 
ir kiek aviacijai.

Šitą statistiką Karo De 
partamentas rinko ir tikri 
no ištisus trejis metus.

DĖL MOKESČIŲ 
NUBAUSTI 152 ŽMONĖS

Justicijos Departamento 
pranešimu, dėl išsisukinėji
mo nūo mokesčių federali- 
nei valdžiai pereitais me
tais buvo nubausti 152 as
menys. Jie turėjo sumokė
ti arti $3,000,000 pabaudų.

RUSŲ ŠNIPAI SUOMIJOJ

Nors aliejaus pramonėj 
Amerikoje šiandien yra aiš
ki overprodukcija ir vasa
ros metu jo mažiau suvar
tojama, nes namams šildy
ti kuro nereikia, vis dėlto 
stambios aliejaus korpora
cijos, matyt susitarusios, 
visos kartu pakėlė gazolino 
kainas vieną ir kitą sykį.
Per 3 savaites du pakėli
mai. Kodėl? Kompanijos 
aiškina, kad aliejaus šulinių 
gręžimas per paskutinį de
šimtmetį pabrango 100%.
Kad per 3 pastaruosius me
tus žymiai buvo pagerintas 
gazolihas. Pagaliau, val-Imai visiškai 
džia pareikalavusi sudaryti žemės veido 
dideles aliejaus atsargas 
“netikėtiems reikalams.”

Bet nežiūrint visa to, bir
želio mėnesio vidury alie
jaus pramonė turėjo 28,- 
000,000 bačkų gazolino 
daugiau, negu jo reikia rin
kai, kas reiškia beveik 24% 
daugiau negu buvo pernai.

Kongreso politikieriai pra
dėjo garsiai reikalauti šitą 
lupikavimą ištirti. Bet iki 
ištirs, aliejaus trustas jau 
bus milionus dolerių iš vi
suomenės kišenių išlupęs, 
nes kainos pakeltos kaip tik 
atostogų sezonui, kuomet 
amerikiečiai daugiausia ga 
žolino išperka.

Žmogus dar neišmoko Radijas anądien pranešė, 
tinkamai kovoti su gamtos kad Urugvajuje ginčas tarp 
siaubais. Vos kelios dienos dviejų politinių priešų buvo 
atgal audros ir liūtys naiki- rišamas “garbės keliu.” Bu- 
no įvairias vietas Ameriko- vo suruošta dvikova ir jiedu 
je, o dabar baisi nelaimė iš- šaudėsi iš pištalietų. Tą 
riko Japoniją—potvynis su- “garbės kovą” stebėjo ir 
naikino visą Kijušu salos pats respublikos preziden- 
šiaurę. Žinios sako, kadetas. Bet, matyt, buvo pras- 
2,000 žmonių tenai prigėrė, ti “strielčiai,” nes apsikei- 
arba dingo ir daugiau kaip tus po keturis šuvius, nei 
1,000,000 liko be pastogės.’vienam nebuvo pataikyta.

Iždo sekretorius Humph- 
rey praneša, kad per pra
eitus metus, kurie pasibaigė 
š. m. liepos 1 dieną, Jung
tinių Valstijų valdžios išlai
dos pasiekė $74,607,000,- 
000, palikdamas 9 bilionų 
ir 389 milionų dolerių defi
citą. Tai yra didžiausias 
deficitas Jungtinių Valstijų 
istorijoj, ir dėl jo esanti 
kalta buvusi Trumano ad
ministracija, pridariusi la
bai daug išlaidų.

LENKIJA PANAŠI I 
RIDIKĄ

Komunistų valdžia Rytų 
Vokietijoj paskelbė, kad 
per darbininkų sukilimus ir 
po jų buvo areštuota 50,000 
žmonių, šitą pranešimą pa
skelbė justicijos ministeris 
Max Fechner.

Tai yra pirmutinė oficiali 
žinia, kuri parodo, kaip di
delis buvo žmonių sukili
mas prieš komunistų reži
mą.

Valdžia sako, kad apie 
8,000 suimtųjų jau paleista 
ir kasdien vis daugiau pa
leidžiama. Tai daroma, ži
noma, ne iš geros širdies, 
bet kad nuraminti žmonių 
įtūžimą.

Premjeras Grotewohl pa
skelbė “atvirą laišką” į uki- 

Leitenantas Jareckis, ku- ninkus, kviesdamas juos 
ris pabėgo iš Lenkijos ru- grįžti prie savo darbo ir ga- 
sišku karo orlaiviu MIG-15 minti maistą. Pasirodo, kad 
ir pristatė jį alijantams, sa-'ir ūkininkai buvo metę dar
ko, kad dabartinė Lenkija!
panaši į ridiką: paviršium 

•ji išrodo raudona, bet vi
durys baltas.

bą. Daugely vietų jie su
naikino _rireiSitite t r s tf te.VI «XX WII11K7

RUSIJA NESIKEIČIA

Visa tos salos šiaurė, kur Tuo budu ginčas liko neiš
stovėjo miesteliai ir ukinin- rištas. Jei Amerikos poli- 
kų sodybos, po 7 dienų ne-’tikieriąi spręstų savo gin-

ALGOS ELEKTROS IR
GAZO ĮMONĖSE

paliaujamų liūčių, pavirto 
didžiausiu ežeru. Keli kai-

jurą.

čus panašiu budu, tai Wa- 
shingtonas pyškėtų kaip

nušluoti nuo Maruos mušis, 
nunešti įir

PLĖŠIKAI LIGONIUS 
GYDĖ

ATŠAUKĖ $200,000,000
KARO UŽSAKYMŲ

- Washingtone kalbama, 
kad Spencer Miller, kuris 
dabar profesoriauja Ameri 
can International College

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos vadų konferen- 

(Springfield, Mass.), grei-cija, kuri buvo planuojama
tu laiku busiąs paskirtas į 
Darbo Departamento biurą 
tarptautiniams reikalams. 
Jis yra baigęs politinių 
mokslų kursą daktaro laips
niu Columbia Universitete 
ir yra skaitęs lekcijas įvai-

Suomijos policija susekė
visą eilę slaptų radijo sto- Šveicarų mokslininkas 
čių, kurias vartojo Sovietų Amiel 1856 metais apie Rų 
Rusijos šnipai. siją rašė taip;

Kokie baisus butų rusų
Bermuda VVashingtone valdovai, jei jie vieną gra

žią naktį galėtų įvesti savo
tvarką musų krašte. Jie at
neštų mums šiaurės ašyga- 
lio despotizmą, tiraniją, ko
kios pasaulis dar nežinojo; 
tylią kaip tamsa, kietą kaip 
ledas, bejausmę kaip bron
za, išoriniai blizgančią šal
tu kaip sniegas žibėjimu 

Pasklidę gandai, kad Ma-Įvergiją be pakantos ir pa-

Brooklyne (N. Y.) 4 jau
ni vyrukai įsiveržė dienos 
metu į dantų gydytojo ka
binetą ir jame šeimininka
vo 4 valandas. Be gydyto
jo dar radę jo dukterį, tar
naitę ir du liognius, plėši
kai juos “apčystijo” ir už
darė valgomajame. Tai at
likę jie pradėjo “gydyti”: 
kai tik kas įėjo, jie jį tuoj 
iškratė ir įstūmė i valgomą
jį. Taip jie “gydė” 20 
žmonių ir už savo darbą su
rinko $345. Be to, iš dak
taro dukters jie pasiėmė 
deimantinę apyrankę apie 
500 dolerių vertės. Jie dar 
ilgiau butų “gydę,” bet grį
žo buto šeimininkė ir juos 
išgąsdino. Tada jie pabė
go-

Washingtonas atšaukė 
Henry Kaiserio firmai duo
tąjį $200,000,000 užsakymą 
transporto orlaiviams, ku
rie paprastai yra vadinami 
“skraidomais baksais.” Pa
aiškėjo, kad kitos firmos 
gali gaminti tuos “baksus” 
5 kartus pigiau. CIO uni
ja tuojau nusiuntė Wash- 
ingtonui protestą dėl to už
sakymo atšaukimo.

Darbo Departamento su
rinkta statistika parodo, 
kad vidutinis darbininkų 
uždarbis gazo ir elektros 
įmonėse pereitų metų liepos 
mėnesį buvo $1.75 į valan
dą. Paprasti darbininkai 
gaudavo tik 75c į valandą, 
bet kvalifikuoti specialistai 
uždirbdavo po $2.70 į va
landą.

PER 10 METŲ SUMOKĖ
JO $30,000,000,000

ČEKOSLOVAKIJOJ 
NĖRA DUONOS

200 VAIKŲ PUOLĖ 
POLICIJĄ

Per “Fortdžiulajų” vaikai 
Amerikoje mėgsta šaudyti 
ugniatraškėm, bet Įstatymai 
draudžia ugniatraškes par
davinėti. Todėl kai per
eita šeštadienį New Yorko

Per 10 metų Amerikos 
automobilistai sumokėjo fe- 
deralinei valdžiai Visokiais 
mokesčiais $30,000,000,000. 
Prie šitos sumos nepriskai- 
tyti dar vietiniai miestų ir 
valstijų mokesčiai.

NUSIGANDO GIMDYMŲ 
KONTROLĖS

New Yorko ir Brooklvno 
katalikų labdai-ybės organi
zacijos nutarė pasitraukti iš

policija norėjo konfiskuoti|^ew Yorko Health and 
pardavinėjamus fajerkre- \yeĮfare Tarybos, nes ši ta-

Bermudos saloj, susirinks 
šią savaitę Washingtone.

Malenkov&s Dar Gyva*

lenkovas jau likviduotas,
riuose universitetuose Ame-!pasirodė neteisingi. Jis dar 
riko j ir Europoj. 'gyvas.

lengvėjimo. 
Rusai tokie

šiandien.
tebėra ir

Iš Vienos pranešama, kad 
komunistų valdomoj Čeko
slovakijoj žmonės jau nebe
turi duonos. Tą patvirtina 
ir Pragos komunistų lei
džiamas orgranas “Rude 
Pravo,” kuris rašo, kad

kerius,” 200 vaikų puolė ją; 
pradėjo svaidyti akmenimis 
i policijos automoblį ir ug- 
niatraškių pardavinėtojai 
pabėgo.

ryba nutarė įsileisti gimdy
mo kontrolės centrus.

Siūlo Churchillui 
Pasitraukti

Suomijos Vyriausybe 
Atsistatydino

Buvusi koalicijos vyriau
sybė Suomijoj pereitą sa- 

Įvaitę rezignavo. Manoma, 
dažnai darbininkai turi eiti kad jos vieton susidarys so-
darban nevalgę. •cialistų kabinetas.

Londone leidžiamas Dar
bo Partijos laikraštis “Dai
ly Mirror” sako, kad prem
jerui Churchillui jau laikas 
pasitraukti iš valdžios. Tą 
patį jam pataria ir liberalų 
“News Chronicle.”

ir kitokias mašinas, saky
dami, mes rusams maisto 
negaminsim.

Justicijos ministeris Fech
ner prisipažįsta, kad Rytų 
Vokietija dar nenurimo.

Tuo tarpu prasidėjo suki
limai Lenkijoj. Rusų ka
riuomenė su tankais buvo 
iššaukta iš Rytų Vokietijos 
lenkų sukilimams malšinti. 
Didžiausis sujudimas buvęs 
Krokuvos mieste, kur 30,- 
000 žmonių minia susirinko 
ties miesto rotuže ir parei
kalavo, kad komunistų val
džia tuojau rezignuotų. Kai 
ji nesiskubino, minia įsi
veržė į vidų ir visus komu
nistus suėmė.

Tuo pačiu laiku buvo ap
suptas ir paimtas Krokuvos 
kalėjimas. Visi politiniai 
kaliniai buvo paleisti, o jų 
vieton uždaryta suimta val
džia ir jos pakalikai. Iš vi
so už grotų atsidūrė 180 ko
munistų. Jiems teisti suki
lėliai sudarė savo “liaudies 
teismą.” Buvusi komunis
tų milicija atsisakė į žmo
nes šaudyt, o kai kur ir pati 
prie sukilėlių prisidėjo.

Smarkiai pradėjo veikti 
ir Lenkijos partizanai. Ties 
Koenigshutte jie susprogdė 
17 rusų tankų ir sunaikino 
buri raudonarmiečių, atsių
stų iš Rytų Vokietijos.

Kitoj vietoj partizanai iš
ardė geležinkelio bėgius ir 
sustabdė rusų traukinį, ku
ris gabeno Rusijon maistą 
iš Rytų Vokietijos.

Komunistu propaaranda 
mėgina tas žinias lyg ir pa
neigti. bet labai nedrąsiai. 
Ji tik sako, kad Lenkijoj 
nesą jokių “represijų.” ta
čiau apie žmonių sukilimus 
ji nutyli.



Puslapis Antras Nr. 27, Liepos 8, 1953

AMERIKOS DARBININKŲ KAPITALAI
Patiekiami čia daviniai šiandien gal jau nebus visai 

tikslus, nes jie remiasi 1946 metų statistika; vis dėlto jie 
labai įdomus, nes parodo, kokius milžiniškus kapitalus 
valdo Amerikos darbininkų unijos.

Paduoti čia skaičiai buvo surinkti ir paskelbti 1946 
metais “The American Mercury” žurnale; paskui juos 
peržiurėjo ir patikrino “The New York Post” darbo sky
riaus redaktorius Victor Riešei, taigi dėl jų teisingumo 
negalima abejoti.

Tais metais bendras unijų turtas Jungtinėse Valsti
jose viršijo $1,000,009,000, ir prie to dar unijų iždai kas 
mėnesį gaudavo apie $26,950,000 pajamų iš mėnesinių 
duoklių, kurias tuomet mokėjo 13,000,000 organizuotų 
unijistų.

Daugelis didžiųjų unijų valdo didmiesčių dangorai
žius, bankus, radijo stotis, pasilinksminimo centrus, li
gonines, vasarvietes, draudimo firmas, leidžia laikraš
čius, žurnalus, knygas ir tt.

Vienu žodžiu, darbininkų organizacijos veda tokį 
pat bizni, kaip ir stambaus kapitalo korporacijos. Iš
kartais pasitaiko, kad viena unija kovoja prieš kitą dėl 
atlyginimo darbininkams. Pavyzdžiui, garvežių pečku- 
rių ir mašinistų brolija anais metais smarkiai susikirto 
su angliakasių unijos vadu Johnu Lewisu, kuomet šis su
organizavo tos brolijos valdomose kasyklose mainerius 
ir pareikalavo algų pakėlimo, šita pečkurių ir mašinistų 
brolija 1946 metais turėjo $30,000,000 kapitalo.

Kita gelžkeliečių unija, Brotherhood of Railroad 
Trainmen, tais metais turėjo sukaupus $41,000,000 ka
pitalo.

Danieliaus Tobino valdoma vežikų brolija, kuri fak
tiškai yra demokratų partijos politinio aparato dalis, 
turėjo $15,000,000 iždą.

Dovydo Dubinskio International Ladies’ Garment 
Workers unija turi Įsigijus Pennsylvanijoj didelę vasar
vietę, New Yorke turi buvusi Fordo dangoraižį, buvusius 
Tammany Hali rumus ir 26 aukštų sveikatos centrą.

Sydney Hillmano vadovaujama Amalgamated 
Clothing Workers (CIO) unija tais metais turėjo nuo
savą banką ir apie $4,340,000 turto.

Johno L. Lewiso kontroliuojama United Mine 
Workers unija turėjo $12.000,000 iždą ir gaudavo kas 
mėnesį po $900,000 pajamų iš mėsinių duoklių.

Darbininkai dažnai piktinasi, kai pamato, kad ka 
pitalistinės korporacijos moka savo viršininkams po 
$100,000 ir daugiau algos per metus. Bet unijų vadai 
taipgi ne menkas algas gauna. Pavydžiui, angliakasių

KELEIVIS, SO. BOSTON
PRANU ZAl ATSISVEIKINA AMERIKOS GENEROLĄ

Pereitą savaitę Paryžiuje buvo suruoštas Anerikos generolui Ridgway’ui atsisveikini
mas. kuriame dalyvavo ir naujos prancūzą vyriausybės nariai. Iš kairės į dešinę 
stovi: Georgės Bidault. naujas užsienio reūalu ministeris; premjeras Laniei; genero
las Ridgvvay su žmona; ponia Aurio!; prezidentas Auris*, ir maršalas Alphonse Juin.

Pasaulio Lietuviu Veikla
AUSTRALIJA

Bendruomenės valdyba
ja 4,000,000 moterų. “Ame
rikos Balsas” iš Amerikos

nena-uomenes \^u*|perdavė platesnę informa- 
nutarė kasmet rengti lietu-,P apieP lietuvius> Veiku-
vtii memninkų gyvenančių, K P T
Australijoj ir Naujojoj Ze- F
landijoj, meno parodas. 
Šiemet tokia paroda rengia
ma rugsėjo 7-19 dienomis 
Sydney. Tam reikalui su
daromas specialus fondas 
susidariusioms išlaidoms ap- 
mokėti. Melbourne suruoš-

URUGVAJUS

Reaguodamas į Sovietų 
“taikos ofensyvą,” musų 
tautietis Casimiro Verax 
parašė Pietų Amerikos 
spaudai straipsnių seriją,

tame didžiuliame Anglijos daugeliu faktų iš Lietuvos 
karalienės vainikavimo pro-'likimo atskleisdamas, ką iš 
ga koncerte gegužės 25 d.'tikrųjų reiškia tikrovėje 
programoje dalyvavo ir D. bolševikinė taika ir jų link- 
Nasvytytės šokėjų grupė.’sniuojamas kitų tautų tei- 
Programoje buvo paskelb-lsių gerbimas. Antitotalita- 
tas nueitas D. Nasvytytės’rinio Sąjūdžio Montevide- 
kaip šokėjos kelias ir pa- juje leidžiamas biuletenis 
brėžta, kad jos įsteigtoji “De Frente” savo straips-

A p ž v a 1 g a
NELENGVA IR 
PEREKULŠČ1KAMS

Musų skaitytojai žino, 
kad užėmę Lietuvą msai 
per tuos 9 metus ją ne tik 
susino, bet ir rusino. Da
bar rusų ten knibžda visose 
įstaigose, visose šiltesnėse 
vietose. Tas pats buvo ir 
kitose rusų užimtose valsty
bėse. .

Tai gerai žinojo ir čia 
esantieji Maskvos klapčiu
kai; bet jie apsipurslodami 
visą laiką gyrė, ką Maskva 
darė. Bet štai nesenai Mas
kvos viešpačiai išbarė ne 
tik Lietuvos, bet ir kitų jų 
rankose esančių respublikų 
komisariukus, kad jie varė

vadas Lewis gauna $50,000 algos per metus ir visas iš-j?e^ku>^., 
i • y I X2.Cl 1 člrClH \ 1SKHlaidas.

Vežikų unija savo bosui Tobinui 1946 metais mokė
jo $30,000 algos ir visas kelionės ir pasilinksminimų iš
laidas jam pačiam ir jo žmonai.

American Federation of Musicians savo vadui Pet- 
rylai (Petrillo) mokėjo $48,000 metams; šiandien, be 
abejo, moka daug Augiau.

Visi šitie daviniai yra iš 1946 metų, kuomet unijos 
turėjo 13,000,000 narių ir kuomet darbininkų uždarbiai 
buvo daug mažesni, šiandien gi unijos turi jau 18,000,- 
000 narių ir uždarbiai daug geresni. Todėl ir unijų ka
pitalai šiandien turi būt daug didesni, negu prieš penkis 
ar šešis metus buvo.

politiką”; na ir, žinoma, 
pažadėta pasitaisyti.

Bimba ir čia dar bijo ką 
nors nuo savęs pridėti.

Iš tikrųjų, nelengva ir pe- 
rekulščikams dažnai kailį 
keisti!

Melbourne mokykla yra 
pirmoji šios rūšies mokykla 
šitame kontinente. Mel
bourne išėjo “Sekmadie
nio” priedo neperiodinis 
leidinys “Švyturys” Nr. 2.

Iš Australijos prieš kiek 
laiko į Abisiniją išvykęs 
gydytojo darbo dirbti Dr. 
A. Brunza sėkmingai įsikū
rė Kaffos provincijoje, Jim-

BIMBA GRASINA

O “kaip dėl pasibeldimų 
į duris nakties metu?” Jis 
atsako: “Mažiukė grupė
nusikaltėlių ir trukdytojų 
gal ir bijo policijos pabarš- 
kinimo.”

O juk visi žino, kad ten 
milionų milionai dirba prie
vartos darbus ir kad jie vi-jma mįeste Modernioj li- 
si buvo suimti naktį poh-Įgoninėj dirba ginekologo
cijai pasibeldę._ ^(Rusų ir chirurgo darbą ir gerai

Jo tikinimu, Etio-enkavedistai dieną miega, 
naktį žmones gaudo.)Dar kartą -Laisvėje” pa- milionaj>

reiškęs, kad Rytinėj Vokie
tijoj riaušes sukėlę “provo
katoriai ir diversantai,” 
Bimba rašo:

“Antra, jos atidarė akis 
tiems, kurie manė, kad toje 
dalyje Vokietijos su ponija 
jau apsidirbta.

“ ‘Vidurio’ keliu toli nenu
važiuosi. Iki šiol Vokietijos 
Demokratinė Respublika ban
dė tuo keliu važiuoti.“

M lzzirlol Rim.

tai tik “mažiukė grupe.’

įsitaisęs, 
pijoje galėtų įsikurti ir dau 
giau lietuvių gydytojų. No
rintieji darbo turi kreiptis

KAIP BUS SU KORĖJA?

... . ..... .. .1 - ■ voupi OUKJaia, ir.iii 311,į* Sll^UVUVja
priešingai negu jie iki siolj^ griebiasi diplomatinės 
darė. Vadinasi, ką \akai dalbos jr nepasako aiškiai, 

vadino balta, tą šiandien ^a mano sakydamas, kad 
reik vadinti juoda. O tie
vargšai komisariukai

įsu prašymu, pridėdami rei- 
SUKILIMAS VOKIETIJOJ'^alingus dokumentus, į eti- 
BUVO DIDELIS SMŪGIS |Opų sveikatos ministeriją 
KREMLIUI j Adis Abeb'a mieste. Priim-

Taip tvirtina Tito deši-;tieji gaus apmokamą kelio- 
nioji ranka, Edward Kar- nę sau ir šeimai, 800 etiopi- 
dej. Šiandien, pasak jį,
Kremlius nebegali vadintis 
darbininkų globėju, kada 
jo šarvuotos divizijos mal- 

Ą V ?

nius pailiustravo bolševiki
nio siaubo vaizdais iš Lietu
vos: kankiniais iš Rainių 
ir Lankeliškių miškelių. 
Fotografijas ėmė iš Veraxo 
knygos “Diez ano de mai
tino.”

Į Lietuvą išvykę kai ku
rie Urugvajaus komunistų 
aktyvistai jau pradėjo į jų 
laikraštuką “Darbą” rašinė
ti įspūdžius. Bet, atrodo, 
tie įspūdžiai Vilniuje išva
žiavusių vardu fabrikuoja
mi kokiame įgudusių propa
gandistų štabe, nes toks, 
pavyzdžiui, beveik analfa
betas J. Donkus vargu ga
lės taip greit išmokti rašyti 
straipsnius.

nių dolerių mėnesinės algos 
ir nemokamą gyvenamą bu 
tą. Australijoj gauta žinia, 
kad Naujojoj Gvinėjoj mi- 

jančius darbi- rė ten gydytojo darbą dir
bęs Česlovas Kocėnas.

KANADA
Bendruomenės valdyba 

yra užsimojusi paruošti ir 
išleisti istorinį veikalą “Ka
nados Lietuviai.” Tuo rei
kalu ruošiamas spaudai at
sišaukimas i Kanados lietu-

juk
nieko patys iš galvos nebu
vo išgalvoję: jie darė tik 
tą, ką Maskva jiems Įsaky
davo; vedė tokią politiką, 
kokia buvo Maskvai reika
linga.

Ir štai dabar visa tai esą

Rytų Vokietijoje dar “ne
apsidirbta su ponija.” Juk 
ne ponija ten sukilo prieš 
komunistus, bet paprasti 
darbininkai. Vadinasi, pa- 
sak Bimbą, reikia apsidirb
ti ne su ponija, bet su dar
bininkais.

O kas tas “vidurio ke

ninkus.
Mes pridursime, kad 

Kremlius tai daro ne pirmą 
kartą, ir kad akis ir ausis

DIDŽIOJI BRITANIJA
Karalienės Elzbietos II 

vainikavimo iškilmės buvo

i£.cva nt i^rnauv

klaidinga. Imk žmogus ir lias,” kuriuo iki šiol ėjo

Pietų Korejos prezidentas Rhee nenusileidžia, 
reikalauja, kad Korėja butų suvienyta.

Eisenhoweris parašė jam laišką, prižadėdamas pasi
rūpinti apie tai vėliau, paliaubas pasirašius. Esą, karo 
veiksmais Korejos nesuvienysi, nes priešas nėra sumuš
tas ir kažin, ar tęsiant karą toliau butų galima jį sumušti. 
Todėl karą reikia sustabdyti, o apie Korejos suvienijimą 
reikės kalbėti taikos derybose.

Rhee sako, ne. Jeigu komunistai nenusileidžia da
bar, tai kaip gi galima tikėtis, kad jie nusileis taikos de
rybose? Ne, pasirašius karo paliaubas, jie nenorės nei 
kalbėti apie Korejos suvienijimą. Jeigu Amerika nenori 
Korėjai padėti, Korėja tęs karą viena pati.

Amerikos generolas Clark pasiūlė Korejos komu
nistams pasirašyti karo paliaubas be Pietų Korejos. O 
jeigu prezidentas Rhee mėgintų paliaubas drumsti, jis, 
Clark, pavartosiąs jėgą tvarkai apsaugot.

Komunistai šitą pasiūlymą atmetė. Sako, šitokią 
garantija nieko nereiškia. Rhee pradės karą, ir kaip gi 
amerikiečiai jį sulaikys.

Amerika nori kuo greičiausia karą baigti. Todėl 
Eisenhoweris nusiuntė Korejon savo įgaliotinį, Robert- 
soną, kad pasikalbėtų su Rhee asmeniškai. Pereitą sa
vaitę jiedu kalbėjosi šešias dienas ir vistiek susitarti ne
galėjo. Galų gale Rhee pastatė šitokį reikalavimą: Jis 
sutiksiąs pasirašyti karo paliaubas, bet tegul Amerikos 
prezidentas duoda jam raštą, kad per 3 mėnesius Korėja 
bus suvięnyta; o jeigu per tą laiką tas nebus padaryta, 
tada Amerika su Korėja turi pradėti karą iš naujo.

Robertsonąs šitą pasiūlymą atmetė ir pereitą šešta
dienį išvyko atgal į Washingtoną

Ji-

važiuok atbulais ratais. 
Neaišku, kur gali nudardė
ti, gali vėl į kokią duobę 
įpulti. Dėl to, matyti, ir 
“Laisvė,” dar nežinodama, 
kaip pradėti bubnyti. duo
da tik šitokią trumpą sau
są žinutę:

“Maskva.—Svarbusis teori-

komunistai Rytų Vokietijo
je? Juk ir juo eidami jie 
šlavė visa, ką ant savo ke
lio sutiko ir nuo tos šluo
tos tūkstančių tūkstančiai 
vokiečių bėgo į Vakaru 
viską pametę. Bet, anot 
Bimbos, to dar permaža 

į Jis, vadinasi, siūlo dar

unntieji žmones senai jau 
nelaiko jį darbininkų glo
bėju. Paskutinieji įvykiai 
Vokietijoje ir kitur tik dar
cartą parodė, koks sunkus t taip pat lietuviai skau- 
yra Maskvos batas ir kaip dalyvavę vainikavimo 
atidžiai reikia jo saugotis.

LIEPOS SEPTINTA—
ISTORINĖ DIENA

tiesiai žiūrovams perduotos 
televizijos aparatais. Per 
televiziją buvo galima ma

nis Sovietų Sąjungos žuma- Jttrtežtesnį valdymo būdą. 
las ‘Komunistas’ kritikuoja | Mums tai suprantama, 
tuos, kurie mėgino Įskiepyti bet manome, kad Bimhps 

patarimai Rytų Vokietiją 
valdantiems burliokams ir 
jų pakalikams nereikalingi, 
nes jie darbininkams šau
dyti ir čia nesigaili šovinių 

poilsio” Sibiro miškuo-

rusiškumą visoms tarybi
nėms tautoms.

“Sovietų Komunistų Parti
jos komitetas todėl nesenai 
pašalino rusą Leonidą Mel- 
nikovą, Ukrainos komunistu 
vadą, kuris perdaug bandė 
surusinti ukrainiečius.

“Partijos komitetas pasku
tiniu laiku taip pat nupeikė 
tulus tarybinės Lietuvos val
dininkus, kad jie buvo per
daug linkę Į rusiškumą. Ko
mitetas įsakė daugiau lietu
vių išauklėti į atsakingas 
pareigas Lietuvos valdžioje 
ir jos partijoje.” •

Vėlesniame numeryje ji 
duoda ištrauką iš vilniškės 
“Tiesos,” ką Lietuvos ko-

įr
se. Jau daug sušaudyta ir 
tūkstančiai ištremti.
DARBO STOVYKLOS 
RUSIJOJ

“Vilnis” atpasakoja “Dai
ly Workerio” koresponden 
to Joseph Clark, kuris Mas
kvoj išbuvo apie 3 metus 
atsakymus į jam duotus

Lygiai prieš 13 metų, tai 
yra 1940 metais liepos 7 d. 
išėjęs Maskvoje komunistų 
įvairias mokyklas ir ne vie
ną kartą Lietuvos teismų 
baustas už priešvalstybinį 
veikimą stambaus Suvalki
jos ūkininko sūnūs, Anta 
nas Sniečkus, rusų paskir
tas Lietuvos saugumo poli
cijos viršininku, patvirtino 
priešvalstybinių partijų— 
tautininkų, voldemarininkų, 
liaudininkų, krikščionių de
mokratų, jaunalietuvių, 
trockistų, socialdemokratų, 
eserų, šaulių ir kt.—vado
vaujančio sąstato likvidaci
jos paruošiamųjų darbų ir 
operatyvinės likvidacijos 
planą.”

LONDONE SERGA
O. ZAMŽICKIENĖ

proga skautų sąskrydyje. 
Lietuviai skautai su latviais 
buvo vieninteliai atstovai 
kraštų anapus geležinės už
dangos.

“Amerikos Balsas” vaini
kavimo proga transliuota
me pranešime pažymėjo, 
kad tais laikais, kai buvo 
vainikuojama Elzbieta I, 
Lietuva buvo galinga vals
tybė. Baltijos juroj dėl do
minavimo ėjo didelės var
žybos. Lietuvos ir Lenki
jos karalius Zigmantas Au
gustas savo angliškai rašy
tame laiške britų karalienei 
Elzbietai I prikaišiojo, kad 
ji, siųsdama rusams gink
lus, remia Lietuvos priešus 
ir žemina savo vardą.

Radijo pranešimu, pasi
žymėjęs britų artistas Gel- 
gudas, kurį kiti skelbia 
esant lietuviškos kilmės, ka 
ralienės Elzbietos II pakei 
tas į riterius.

mecenatų, kurie galėtų lė
šomis paremti tą didelės 
svarbos reikalą. Metinis 
bendruomenės suvažiavi
mas nutarta šaukti spalių 
10-11 d. Suvažiavimas įvyks 
Toronte, Lietuvių Namuose. 
Valdyba šiuo metu ruošia 
suvažiavimui darbotvarkę 
ir smulkų planą.

paklausimus.
Ar yra Sovietų Sąjungoj 

darbo stovyklos? Žinoma, 
munistų partijos centro ko-Jis turėjo atsakyti, kad yra;
Tvufofoc! nnforZ V _ x z _ • • Jimitetas nutarė posėdyje, 
kuriame “buvo savikritiškai 
pažvelgta į kai kuriuos par
tijos darbe trukumus,” ki
taip sakant, apsispiaudyta, 
muštasi į krutinę dėl pada
rytų klaidų ir “iškraipymų

Korejos klausimas dabar pakibęs ore, ir kuo tai vykdant musų partijos le 
taiora aianrlipn nipkaa nešHnn. ' Ininino-cfalininapasibaigs, šiandien niekas nežino

bet tai, girdi, ne Vakarų 
koncentracijos stovyklos. 
Sovietų Sąjungos darbo sto
vyklos—tai žmogaus “pa
taisymo” ir “perauklėjimo” 
vietos. Girdi, “kai kurie 
nusikaltėliai palieka darbo 
stovyklas net su ordinais už

nininę-stalininę nacionalinę pasižymėjimą.

Mums pranešama, kad 
Londone sunkiai susrigo 
draugė O. Zamžickienė, ži
nomo socialdemokratų dar
buotojo ir “Keleivio” įga 
liotinio Anglijoj žmona. Ji 
buvo perkelta ligoninėn ir 
daktarai nustatė, kad jai 
reikalinga sunki skilvio 
operacija. ,

“Keleivis” linki ligonei 
greitai pasveikti, o draugui 
Zamžickui ir šeimai ištver
mės.

VOKIETIJA

ELTOJE lankėsi Ričar
das Skerstonas, vienintelis 
lietuvis, dirbąs seniausioje 
tarp abiejų Amerikų vei
kiančioje orlaivių linijoje, 
Aerovias Nacionales de Co- 
lombia. Joje jis eina pri
žiūrėtojo pareigas ir savo 
žinioj turi 4 inspektorius; 
yra apskridęs visą pasaulį 
ir dažnai esti Europoje. 
Nuolatos įsikūręs yra Ko- 
lombijoje. Pasakotojo ti
kinimu, Kolombijoje lietu
viai gyvena, palyginti, ge
rai ir turi ten susidarę gerą 
vardą. Tačiau kaip Ame
rikoj yra gerai apmokamas 
fizinis darbas, taip Kolom
bijoje priešingai — ofiso 
darbas.

Vokietijoje gauta žinių, 
kad Sibire prieš porą metų 
ištremtas mirė jėzuitas tė
vas Stasys Rimkevičius. Ne
priklausomoje Lietuvoje jis 
daugelį metų dėstė jėzuitų 
gimnazijoje Kaune.

Iš JAV į Vokietiją atvy
kęs Lietuvos Laisvės Komi
teto narys M. Tolišius, ku
ris su MLT pirmininku E. 
Simonaičiu jau turėjo pir
muosius pasitarimus. Vo
kietijoje išbus apie porą 
mėnesių.

JUNGTINĖS VALSTYBĖS
Amerikos Moterų Klubų 

Federacijos suvažiavimas 
didesnį dėmesį atkreipė į 
lietuvių atstovių ('A. Deve- 
nienės ir kt.) rūpesčiu pa
siūlytą politinių emigrantų 
reikalu rezoliuciją. Joje at 
kreipiamas laisvojo pašau 
lio dėmesys į šiurpų Lietu 
vos likimą. Lietuvių atsto
vės taip pat gyvai gynė rei
kalą įsileisti daugiau poli- Pakalbinkim draugus ir 
tinių pabėgėlių į JAV. Mi- pažįstamu* užsisakyti “Ke 
nimoji federacija atstovau- leivį”. Kaina metams $4.
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Lawrence Padangėje
“Auksinis Laivrenceo Jubilūjus”

Jį aprašo Antanas Vasi-Jgelistai, liuteronai, baptis- 
liauskas “Draugo” dienias-tai, episkopalai, ir kitaip 
tyje, pasikalbėjęs su lietu-1 dar tikinti Amerikoje žino
vių parapijos klebonu Juru J nės. Vienok nezaležnin- 
į šešius paklausimus pelu-{kais ar bedieviais jų niekas 
tas Juras atpasakojo para- nevadina. Dar kiti visai
pijos organizavimo “sun
kias sąlygas” ir kitus “negei
stinus nuotykius,” kūne 
baigėsi 1916 metais “apgai-

pasitraukė nuo bet kokios 
bažnyčios.

Kaip kad visi bizniai ir 
profesijos žmonės ieško tu-

lėtinu parapijos skilimu.” |rėti kuo daugiausia klijen- 
Alan gyvenant tuo laiku tų, tad nėra ko pavydėti,

Lawrenee gerai teko patirti/jei ir visi tikėjimai ieško 
dėlko to miesto ir kitur lie-'kuo daugiausia pasekėjų, 
tuviai katalikai keldavo ir Juk tai labai aiškus ir žino- 
darydavo “maištus” para
pijose. Lietuviai katalikai, 
burdamiesi i parapijas ir 
dėdami sunkiai uždirbtus'romiškos bažnyčios Law

mas žmonijos gyvenime pa
sireiškimas. Dėlko lietuviai 
katalikai skilo nuo motinos

IŠGELBĖTA LAIVO JGL’LA

čia matosi išgelbėta Brazilijos laivo “Loidi Panama” įgulos dalis, kai tas laivas susi
dūrė su kitu laivu ir prakiuro. Nelaimės metu Brazilijos laive buvo 53 žmonės.

Kas Naujo Brooklyne
Lietuvių Bendruomenė* 

Reikalai

J A V Lietuvių Bendruo
menės reikalai eina pama
žu. Dėl jos reikalingumo 
vra daug abejonių, tai ne-i . o 
nuostabu, kad ji taip lėtai miems? 
organizuojasi.

Buvusiame birželio 27 d.
Lietuvių Bendruomenės lai
kino organizacinio komite- 
o posėdyje paaiškėjo, kad 

,au veikia veik visos apy
gardos ir susiorganizavo 
aj ie 50 apylinkių. Tiesa,

Iš esmės darbas remtinas, 
bet visiems pirmoje eilėje 
rupi, kas bus tikrasis tų na
mų savininkas ir koks turi
mas laidas, kad ateity tie 

(narnai neatiteks sveti-

Čia kyla labai daug įvai
rių neaiškumų ir abejonių. 
Girdėti, kad ir Romos kata
likų sielovada taip pat pa
sišovė pareikšti daliną tei
sę į busimus tų namų savi
ninkus.

Tiems ir kitiems su tų

pinigus bažnyčioms statytijrence (kaip ir kitur), prela-^^0 Amerikoje 1907 me-ratas. Šiuo pranešu, kad NEW BRITA1N, CONN. 
ar joms žemei pirkti, nesu-tas P. M. Juras pasikalbę ji- tais, Maple Park vadinamo, mielai patarnauju, kas nori! -------
prato gerai Romos katalikų 
bažnyčios tvarkos ir manė, 
kad jų pinigais nupirktos ar 
naujai pastatytos bažnyčios 
priklausys jiems patiems, 
kaip tikriems savininkams, 
priešakyje su parinktais pa-

me su minėtuoju korespon 
dentu tikrų priežasčių ir 
faktų nepaduoda. “Centi- 
nės” ir “dešimtukų” rink
liavos “sumaišymas,” kuris 
sukėlė tarp komiteto ir kle
bono “dar didesni nesusi-

kuris ir šiandien gerai ir išsirašyti arba pratęsti “Ke-’Pastatyta* Paminklas 
tvirtai laikosi; Lietuvių Pi- leivį,” “Naujienas” ir “Lie-1 Žuvusiam* Už Laisvę

rapijiečių komitetais. Jie'pratimą,” neišrvškina tikrų
manė, kad visos bažnyčiose 
ir už jų sienų įvairiais bu-

daly kų stovio. 0 jie turėjo 
būti aiškiai nurodyti. Prof.

liečiu Klubo inkorporavi- tuvių Dienas.” Mano adre- 
vimas, rodos, 1903 metais; sas: 4325 S. W. 13th St, 
įsigyjimas svetainės 1919 Miami 34.
metais, klubo veikla lietu
vybės ir vietos lietuvių rei
kalams palaikyti, Lietuvių 
Socialistų Sąjungos, Susi
vienijimo Lietuvių Ameri-

C. K. Braze.

dais sul inktos lėšos parapi- S. Sužiedėlis turi parašęs koje, Tėvynės Mylėtojų
jų naudai, turi būti parapi
jų komitetų žinioje. Para
pijiečiai norėjo būti ir pa
likti atsakomingi už jųjų pi-

iietuvių ir anglų kalbomis 
net 400 puslapių parapijos 
istoriją. Reikia tikėtis, kad 
gal istorija pilniau ir tik-

Draugystės, Lietuvių Tauti
nės Sandaros ir kitų kuopų 
organizavimas, lietuvių be- 
no, Birutės draugijos, lietu
vių tautinės (nezaležninkų) 
parapijos, josios parko ir

nigais suorganizuotų ir pa-iriku nušvies tuos dalykus, 
statytų^ bažnyčių ir jų tarnų’ Ką viršuj paminėjau lie- 
išlaikymą. Dvasiškiai gi,!čia tik šv. Pranciškaus pa- 
parapijiečių supratimu, tu-'rapijos reikalus. Dabar gi 
rėjo rūpintis dvasiniais ir noriu atskleisti Lavvrence’o 
kultūriniais žmonių reika- lietuvių gyvenimo kitą me
lais, būti parapijų naudai dalio pusę, kuri Amerikos 
sveikais ir gerais patarė- lietuvių istorijoje turėtų Kū
jais. Tai pagrindinės prie- ti pažymėta. Renkant me 
žastys, dėl kurių parapijie- džiagą iš Amerikos lietuvių 
čiai “buntus” parapijose veiklos Lietuvių Enciklope-
keldavo. Įdijai leisti, Lavvrenceo kita palaidoti be jokio pažymė

Kadangi šiame krašte Ro- lietuvių dalis turi pilną tei-
mos katalikų bažnyčios yra 
airių vyskupų ir diocezijų 
priežiūroje, kurie tampriais 
ryšiais yra susiję su bažny
čių motina (sostine) Romo
je, tai lietuviams katali
kams nebuvo įmanoma sa
vo gerų ir teisingų norų 
įgyvendinti, nors už tuos 
norus ir principus, kitose 
vietose, gerai dar ir į kailį 
gavo. Po ilgų tąsynių dau
gumoje vietų “maištinin
kai” pasidavė Romos ka
talikų bažnyčios nustatytai 
tvarkai; stipriau nusiteikę 
pasitraukė nuo jos ir pra-

PATS MATĘS 
PASAKOJA

Jaunas vokietis, ketve-

liek apygardų komitetai, i nam«. pirkimu kilusiems 
tiek apylinkės nepasižymi klausimams išsiaiškinti, da- 
darbo sparta. Laukiama, bar BALF as ir Lietuvių 
kad jos rudeniop pradės uo- Bendruomenė sudarė peh- 
liau veikti. iki« asmenų komisijų.

Laikinas organizacinis Serga Jonas Valaitis 
komitetas tame posėdy nu-i žinomas pedagogas, ma. 
tarė saukti apygardose vei- tematikas. nescnai 65 metų 
kiančių apylinkių atstovų sukaktuves Brookiyne p,, 
suvažiavimus. Tuos šuva- m inėjęs> Jonas .Valaįtis, dėl 
žavimus kvies apygardų jau kelinta kai
komitetai atsižvelgdami m Blooklyno miest0 Ugo.
i vietos gyvenimo ninėie
ir laiko patogumą. Tuose, Jonas Va)aitis 
suvažiavimuose su praneši- uolesni LDD ir Lgg ku0. 
mais dalyvaus asmenys is va,.^na
centrinių organizacijų. £inkime jam kantrybės B- 

šiais metais Amerikos's4 nugalėti.

Čia pastatytas didžiau
sias ir gražiausias Ameri
koje lietuviškas kryžius, 
kaipo paminklas žuvusiems 
už Amerikos ir Lietuvos 
laisvę. Vietos lietuviai, be 
pažiūrų ir įsitikinimų skir
tumo, visi tą reikalą rėmė 
ir dabar su pagrindu gali Lietuvių Taryba yra numa-S 
didžiuotis. Paminklinis kry-jįj^j sušaukti Amerikos

rius metus išgyvenęs Lietu- žius yra net 22 pėdų aukš- Lietuvių Kongresą, kad ap- 
voje, pasakoja, kad jį prie- čio ir visas išgražintas ran- 
musios šeimininkės vyras-kų darbo papuošimais, 
buvęs ištremtas į Sibirą, į dviem saulėm, trim koply-

..................... . Karagando sritį, iš kur pa-’tėlėm, apvestas stilinga
kapinių įsteigimas, šesis ra§ęs kelis laiškus. Laiš-(tvorele. Vietoj Nukryžiuo- 
mėnesius besitęsęs audėjų'jLuose jį§ rašęs, kad dirbąs tojo, pasirėmęs koplytėlėj 
streikas, lietuvių dalyvravi-lrnj^j.uose> kad esąs labaihietuviŠKas Rūpintojėlis. Šis
mas jame, kas tą streiką rė- blogas maistas ir gvvenimo 
mė ir kurie jam buvo prie- sąlygos. Paskutiniu metu 
šingi visa tai ir daugiau jįs jau sirgęs. Jis taip pat 
dar pasireiskusių ten lietu- rašęs, kad toje vietoje esą 
vių veiksmų ir atsitikimų, ištremtųjų lietuvių.

kryžius—tai meno kūrinys, 
kuri e apramino bostoniškiaic * —--
meistrai D. Čibas ir K. Ule
vičius pagal bostoniečio ar
chitekto Tado J. Vizgirdos

Literatūros Fondas
Prie Lietuvių Socialde- 

tarti Lietuvos laisvinimo rnokratų Sąjungos suorga- 
reikalus. To suvažiavimo nizuotas Literatūros Foi»- 
metu norima sušaukti ir | das V1’3 sumanęs išleisti 
Lietuvių Bendruomenės Pr°f- J- Kaminsko atsimini- 
apygardų atstovų suvažia- į mus. Fondas leis ir kitas 
vimą pasitarti savais reika-'įdomesnes knygas, jei tik 
lais/ į atsiras jo rėmėjų pakanka-

v • Imas skaičius.Vokietijos Lietuvių . |
Gimnazijos Reikalai ivOi kas Lite?aturos Fon

das narių skaičiumi negaliVakarų Vokietijoje vei
kia Lietuvių Bendruomenė. 
Ji plačiai musų išeivijos re-

pasigiiti. Kiekviena pra
džia sunki, bet jau lėšos iŠ 
pirmųjų rėmėjų tarpo pra-Idi’aiįleisti Lawrence’o kita ne!uTJt^utl. nuslopinti ir Iš kaimo, kuriame jis projektą. Per ištisus metu

Jaijai leisti, Lawrence o Kita palai(^tl be Jokio pazyme- LietUvoje gyveno, 1949 me- tie trys vyrai darbavosi ir miama išlaiko lietuviį gim-i5nnny?
jimo Lietuvių Enciklopedi- tajs buvo išvežtas vienas’sudėjo visą, ką jie geriau-Jnaziją. Tai gražus sutelk-/ eJ,° Plukti. ^.elkia Vilkti, 
i • . • • . ••• i i ^2 su zrnondj 2^1 dūk isio mokėjo. ‘ kinis darbas! ‘ 'kad rudeniop tiek jų pnat-
linfiivui įotAim/tiA Lrn A try + r*’ * . . I VirfcLrc Lro/I 1911 OTUlimU

ę taipgi pasisakyti, ką ji 
turi padarius ir nuveikus. 
Jų pareiga yra surinkti ži
nias, demonstracijų nuo
traukas, draugijų rekordus, 
anglų ir lietuvių spaudoje 
paminėjimus. To miesto su
rengtam tautų mažumos ąp- 
vaikščiojime 1905 matais 
Lietuvos Sūnų Draugijos 
jaunų vyrų, baltomis kepu
rėmis uniformuotų, eisena 
žiūrėtojų akyse sukėlė di
džiuli entuziazmą, o anglų 
spauda davė mums pagirti- 
niausius aprašymus. Tuo 
metu neštas “Lithuanian

lietuvių istorijoje, kad kita' 
pusė lietuvių tenai dirbo ir 
veikė o ne vien tik Romos 
katalikai ir minimi straips
nyje klebonai.

Z. Jankauskas.

Iš Saulėtos Floridos
MIAMI

terys—viena 17 metų am- Po ilgo vargo ir rūpesčių 
buvo gražios užbaigtuvės. 
Liepos 5 d., sekmadienį, 2 
vai. popiet šis kryžius buvo 
iškilmingai pašventintas 
vyskupo Vinco Padolskio. 
Prieš tai, 11 vai., buvo iš-.

Vokietijos Lietuvių Ben- 
druomenės vadovybė, nepa
sitarusi su kitomis lietuvių 
centrinėmis organizacijo
mis, net apeidama BALF’ą! 
ir Lietuvos pasiuntinybes,

rinks, kad jau bus galima 
pradėti spaudos darbą.

J. Keistas.

i'/

dėjo organizuoti “nezalež- Sons Society, organized in 
“ '1901,” ženklas, nufotogra

fuotas, dar ir šiandien liu-
kaip nepriklauso jai meto-! di ja tos eisenos triumfą, 
distai, presbiterionai, evan-j Įsteigimas pirmo lietuvių

ninku,” nepriklausomas Ro
mai parapijas, panašiai

VAKARŲ VOKIETIJOJE PRIIMTAS
NAUJAS RINKIMŲ ĮSTATYMAS
Europoj partijų yra daug daugiau negu reikia. Toks 

didelis susiskaldymas trukdo parlamentams našiai dirbti. 
Demokratijos priešai tą trukumą stengiasi išnaudoti. Štai 
kodėl vienur kitur pradedama ieškoti priemonių tą susi 
skaldymą sumažinti, atstumti smulkias, dažnai neaiškiais 
tikslais sukurtas partijėles.

Tuo tikslu ir Vokietijos parlamentas priėmė naują 
įstatymą. Už jį balsavo ir socialdemokratai.

Pagal tą įstatymą, partija, kuri per rinkimus nesu
rinks 5% balsų, negalės turėti savo atstovo. Per pas- 
kutinuosius rinkimus ten komunistai nesurinko pilnų 
šešių procentų, todėl jiems yra pavojaus nesurinkti at
einančio rugsėjo mėnesio rinkimuose $5% ir neturėti nei
vieno atstovo.

Kandidatų sąrašus tegali statyti tik tos partijos, 
kurių centro komitetai išrinkti demokrainiu budu, turi 
atspausdintą statutą ir aiškią programą. Partijos, kurių 
programa prieštarauja konstitucijos pagrindams, negali 
siūlyti kandidatų. ,

Birželio 13 d. įvyko SLA 
44 kuopos kortų vakaras 
klubo svetainėj, 3655 N. 
W. 34th St. Susirinko dau
giau nei 40 svečių. Nuva
žiavęs jau radau visa gra
žiausiai sutvarkyta. Stalai 
ir kėdės jau nupirktos. Tai 
padarė p. J. Ratkus. Stalai 
balti, net nėra reikalo jų 
staltiesėmis dengti. Baras 
apskritas, beveik jau baig
tas. ' Jis bus labai gražus. 
Tai p. Roženskio, klubo vi- 
ce-pirmininko, nuopelnas. 
Jis pats jį ir dirbo.

Toj pačioj svetainėj bir
želio 15 d. buvo Pabaltijo 
tautų baisiųjų birželio mė
nesio dienų minėjimas. Pro
grama buvo įvairi ir gražiai 
atlikta, buvo daug vėliavų.

“Keleivio” Nr. 25 mano 
buvo parašyta, kad choro 
pirmininku ir mokytoju yra 
p. A. K. Valukas. Tai bu
vo klaida. Ponas Valukas 
yra tik choro pirmininkas. 
Už tai atsiprašau choristų 
ir “Keleivio” skaitytojų.

žiaus, kita jaunesnė—pasi
slėpusios pas žmones ir li
kusios. Šis ūkininkas buvęs 
išvežtas todėl, kad buvęs 
Amerikos pilietis, turėjęs 
Amerikos paąjg'4r važinėjęs 
į Vilnių ir net į Maskvą, į
Amerikos konsulatą, rūpin
damasis, kad jam leistų iš
važiuoti į JAV. Ir išvažia
vo, bet : . . į Sibirą.

1949 metų pavasarį pats 
matęs, kaip buvo vykdomi 
trėmimai. Į jų kaimą vieną 
naktį atvažiavo stribų ir ru
sų. ir visus numatytųjų iš
vežti namus apstojo. Vie
na mergaitė atbėgo pas jo 
seimininkę ir pranešė, kad 
“Žmones veža.” Tada ūki
ninkas pakinkė arklį ir jie 
su vaikais tuoj išvažiavo į 
mišką. Miško viduryje bu
vo vienas ūkis, kur jie norė
jo apsistoti, bet namus rado 
tuščius. Mat, šio ūkio sa
vininkas buvo sužinojęs 
kad irgi yra numatytas iš
tremti, tai laiku pabėgo. Jis 
į savo ūkį—apie 120 hekta
rų—nebegrįžo ir sodyba li
kusi tuščia. Tvartai buvę 
nugriauti, o gyvenamieji 
namai taip ir likę stovėti be 
gyventojų. Neradę šio ūki
ninko, jie pasilikę miške ir 
kirtę šakas, bet rusai, tą pa
čią dieną ieškoję partizanų, 
juos užtiko ir liepė tuoj 
grįžti atgal į kaimą. Jie grį
žo apie pietus ir dar pama
tė, kaip sunkvežimiai su 
tremtiniais nuvažiavo į Ši-

DIDYSIS
mes vai, ii vai., uuvu keIiu ir šai'vo atsa-- S A PN 1 N I N K A
kilmingos pamaldos už Komybe užpirko tai gimna- Kas' nfeta aiškinti šapm
tuos, kurie žuvo bekovoda
mi už Ameriką ir Lietuvą.

Kryžiaus pašventinime da
lyvavo kareivių kuopa, bu
vo iššauta salvė, sutrimituo
ta, padėti vainikai; vetera
nai, Gold Star Mothers, 
skautai ir kitos organizaci
jos dalyvavo uniformose ir 
su vėliavom. Be lietuvių, 
net iš tolimesnių Naujosios 
Anglijos vietų, iškilmėse 
dalyvavo ir žymių ameri
kiečių. Kryžiij pašventi
nus, buvo užkandžiai su 
aukštais svečiais. Kryžius 
stovi prie lietuvių bažny
čios, Stanley ir Church Sts.j

tremtinių namų. Daiktams 
vežti buvo pavalyti žmonės 
su pastotėmis. Trobos liko 
tuščios—atviromis durimis.

1950 metais jam tekę ma
tyti partizanų laikraštį. Jis 
buvęs nedidelio formato, 
bet spausdintas spaustuvė
je. Laikraštyje buvo nau
jienų iš užsienio, “Ameri
kos Balso” pranešimų, pa
sakojimų apie partizanų 
kovas ir tt. Partizanai, ypa
tingomis progomis, iškelda 
vę ant medžių ar telefono

zijai namą. Butų reikalas Sapnininko pagalba, tas gali 
vietoje, jei Lietuvių Bend- Kauti. “Keleivio” knygyne gau- 
ruomenė teisiniu Twžini-l,i:siai iliustruotą, su 272 paveiks-
butų susitvarkiusi, jd j™™ 'ais ir "S316™"“ Galvf 
vo lesorms tą namą pirktų. naPj, 50/ Adre7uokit: 
Deja, ji ir vėl kreipiasi į ■
plačiąją lietuvių išeiviją KELEIVIS
prašydama paramos, 63fi Broadway, S. Boston,

stulpų lietuvišką vėliavą, 
lavotą. Tą pačią dieną ru- Kartą jis pats matęs tokią

AR ŽINOTE
Kas dabar gali atsitikti Rusijoj kai mirė jos dikta

torius Stalinas?
Ką reiškia raidės LRS?
Kokios Lietuvos nori lietuviai vyskupai?
Kokia yra Anglijos Darbo Partijos užsienio politika?

AR GIRDĖJOTE^
Kaip vystėsi ir veikė lietuviškos mokyklos Klaipėdos 

krašte ?
Kodėl .Jugoslavijos diktatorius Titas atsuko savo 

veidą j vakarus?
Ką reiškia “žmogaus teisės.” kaip jas apibudino 

.Jungtinės Tautos?
Visi šie ir daugybė kitų klausimų riioe-tingai gvildenami 
ką tik išėjusiame antrame šių metų žurnalo “Darbas** 
numery. Tai 32 puslapių leidinys su vražiais viršeliai*. 
Atsiųskite 25 centus Jungtinių Valstybių pašto ženkle
liais arba pinigais ir gausite šį numerį susipažinimui. O 
dar geriau, paimkit gabalą popierio. parašykit savo pilną 
adresą, idėkit vieną dolerį ($1) ir atsiųskit žemiau paduo
tu adresu. Vž $1 gausite žurnalą ištisus metus. 4 kartus. 

“DARBAS” EINA JAU 7 METAI. LEIDŽIA LDD. 
Adresas:

DARBAS
636 Broadw»v, South Boston 27, Man.

Kai kas klausia, ar aš____v
Į priimu laikraščių prenume- sai išsivežė visus daiktus iš. iškeltą vėliavą



pis Ketvirtas kf^eivts. so. rorton

Maikio su Totu

F raternalės Organizacijos 
Ir Apdraudos Kompanijos
Kokie Tarp Jų Skirtumai Įyra net stipresnė už kitas

komercines apdraudos kom- įr nesenai šiame panjja^ K
Komercinės apdraudos

Net ir nesenai šiame 
krašte apsigyvenę musų
žmonės labai greit įsitikina, kompanij sueeba nrona’- 
og ne kokia nors mada ii Jtug, a ,pi0.pa:

verčia žmones būtinai apsi
drausti. Paprastai draudi

gandą mokamai pakreipti 
ir žmones pavilioja divi- 
dentų pažadais. Bet paim-mo reikalais mu>ų žmones i • .

• • • , -i ;,,- ; Kim nk 'ieną pavyzdi, ku-kreipiasi pas sa\is.-\ius. i ai- • , ,.j 1 J’.

—Ai di du, Maike. jų nereikėtų tenai skusti.
—Labas vakaras, tėve! —Bet tėvas nukrypai nuo 

Kas girdėti? temos. Ketinai mane kvos
—Maike, šiais laikais ga- ti, kiek aš žinau, o dabar 

Įima girdėti visko. Vieni kalbi apie rusų barzdas, 
ženijasi, kiti divorsų ieško, —Veidiminut, Maike,
o po divorsų ir vėl nori že- mes tuoj prieisim ir pne ta- 
nytis. Ot, paimkim kad ir vo žinojimo. Tas mokytas 
musų Barborą Paulekaitę įuskis išrokavo, kad ant tos 
ar Paulekiutę. Ištekėjo už barzdų farmos galėtų už- 
milionieriaus, pagyveno ir augti 15 milionų mylių 
pametė. O dabar vėl sugrį- plaukų. Taigi pasakyk da
žo ir įlindo į jo palocių, kai bar, ar tu galėtum tokias 
jo nebuvo namie. Tikros dideles ličbas sudėti? 
fonės! • —Tai labai lengva, tėve.

—O daugiau tėvas negir= —Nu, Ui paimk alupką ir

reipiasi pa 
timiausią lietuvių fraterna- 
ę organizaciją—SLA: bet 
kažkodėl dalis naujai atvy
kusių apdraudos reikalais 
pradėjo kreiptis į komerci
nes apdraudos kompanijas.

Naujai atvykusius, gerai 
reikalų nežinančius, grei
čiau paperka mokama pro
paganda ir agitacija. Tat 
gal būt bus ne pro šalį pa
žinti ir vienos ir kitos rū
šies apdraudos įstaigas.

Reikia pasakyti, jog tik 
paskutiniais dešimtmečiais 
komercinės apdraudos kom
panijos smarkiai išbujojo ir 
kai kuriais atvejais pralen
kė fraternales organizaci
jas, kurias galime pavadin
ti savitarpinio draudimo 
draugijomis.

Anksčiau, kaip tik Ame
rikoje pirmavo fraternales 
organizacijos ir pirmoji ap
draudos įstaiga išauginusi 
savo kapitalus lig biliono 
dolerių kaip tik buvo fra
ternalė organizacija.

Senesniais laikais Ameri
kos valdžia mažiau kreipė 
dėmesio į finansinių orga
nizacijų veiklą. Dėl to daž 
nai pasitaikydavo, kad ko
mercinės apdraudos kom
panijos bankrutuodavo nu

ris yra budingas visokiems 
apdraudos reikalams. Jei
gu, sakysim, asmuo 40 me
tų amžiaus apsidraus * vi
sam gyvenimui $1,000 su
mai, tai jis komercinėje ap
draudos kompanijoje me
tams turės mokėti $34.48, o 
fratemalėje SLA organiza 
cijoje tokią pat apdraudą 
tas pats asmuo gaus tik už 
$29.13. Fratemalėje orga
nizacijoje apdrauda tiek 
pigesnė, kad jokia kompa
nija tokio aukšto dividento 
negalėtų išmokėti.

Apsidraudęs komercinėje 
kompanijoje juk negali ži
noti kokia yra tos kompa
nijos finansinė būklė; tuo 
tarpu, fratemalėje organi
zacijoje visi apsi draudusi e - 
ji, visi tos organizacijos na
riai dalyvauja tos organiza
cijos reikalų tvarkyme.

Tikime, kad šios žinios 
padės susiorientuoti lietu 
viams, kai jie spręs savo 
apdraudos reikalus. Čia vi
sai nekalbėjom apie tauti
nius ir kulturinius motyvus, 
šiuo syk iškeldami tik gry
nai materialines naudas, 
kulių siekia apsidraudusie- 
ji. A. Survila.
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EISENHOWERIS DALIJA DIPLOMAS

Jaunuoliai, kurie tarnauja Baltuose Rūmuose, turi baigti specialią mokyklą, kad žino
tą kaip elgtis. Čia matosi nauja tos mokyklos laida, kuriai prezidentas Eisenhoueris 
dalija diplomas.

DARBO PASAULIS
Čekoslovakijoj Nėra Laisvų 

Darbo Unijų

Tarptautinė Darbo Orga
nizacija, kulią sudaro uni
jų, darbdavių ir vyriausy
bių atstovai, paskelbė, kad 
Čekoslovakijoje nėra laisvų 
darbininkų unijų. Tenykš
tės unijos—tai vyriausybės 
įrankis iš darbininkų kuo 
daugiau prakaito išspausti.

Ragina Atšaukti Vergų 
Darbo Įstatymus

Tarptautinė Darbo Orga
nizacija kreipėsi į komunis
tinių kraštų vyriausybes ra
gindama jas atšaukti prie 
vartos ir vergijos darbo 
įstatymus. Kad tokie dar-

Ką Valgyti ir Kaip Valgyti

Žinovai sako, kad Ame
rikoje yra apie 44,000,000 
žmonių, kurie sveria dau
giau negu reikia; iš jų du 
kartu daugiau moterų negu 
vyrų. Visi jie dėl tų savo 
lašinių yra susirūpinę, viso
kiais dirbtiniais budais 
stengiasi svorį sumažinti; 
bet iš tų pastangų daugiau
sia pelnosi įvairių vaistų

3. Nevengtina pridėti kiek 
ir riebalų. Riebalai kiek 
sutrukdo maisto ištirpimą ir 
tuo sumažina alkio pajauti
mą.

4. Baltymai yra pats 
svarbiausias maistas norin
tiems suliesėti. Jie atstato 
sunykusius kuno narvelius. 
Juos reik valgyti visų pir
ma.

Šitie patarimai, aišku, ne-
. . . . . . ... tinka tiems, kurie sergagamintojai ir patarėjai, oi ,.. - j . cukraus liga.notiomc rimpL'iurYic nirznai °patiems dručkiams dažnai 

tik žalos tebūna.
Nesenai du Harvardo 

l " j Universiteto mokslininkai
bai ten vykdomi, yra pri- paskelbė naują receptą su- 
pažinęs Jungtinių Tautų liesėjimui ir, atrodo, neblo-
specialus komitetas 
kas jo klausys!

Bet

nesuamusdėjai nieko? Ar nematei iėfigeriuok kiek ant buviTiaek
BERMUDOS KONFEREN

CIJA VĖL ATIDĖTA

gą. Jie sako, kad visa pa 
slaptis esanti išmintingame 
valgyme. Jie pataria vai 
gyti daugiau baltymų—mė
sos, kiaušinių ir tt., bet ma
žiau krakmolinių valgių, 

Lei-
savo draugo zakristijono, plaukų kolchozo galėtų bu- 
kuris važiavo į Washingto- ti bolševikiškų glindų.
ną su senatoriais išsigerti? 

—Jes, Maike, mačiau. 
—O ką jis sako?

—Palauk, tėve, pirma aš 
noriu pastatyti klausimą.

—Koki?
daug nesako,! —Netoli nuo Bostono, 

Maike ale daug spjaudo. ^ vra 50 ak miškas. 
Sako, daug kaštavo ir da- Ar gaįį man pasakytif kiek 
bar jis negali suprasti, ko;tenaj ?įmet bu_ gtybų,
jis tenai važiavo. Prašė,' —Grvbai, Maike, ne kož- 
kad paskolinčiau doleij, ba„am m’iške d ta Jei
sugr,zo visai brok. 'žemė no gut ir lietaus ne
. , Xa^lna?1’ pasimokino. |bus taį tu neį musmjrį0 te.

kad pinigų nereikia ant vė
jo leisti.
. ls’ Maike, mokslas'vo klausimą, 
brangiai kaštuoja. Ir ka-
žin, ar jis kada žmogui ap-i _Kaip ne kiekvjenair. 
simoka Juk ir tau kastuo-' mifke ybai dygsta tai
ja tos knygos, o ai turėsi is,ne vj?ut. įr Mindos veisiasi, 
to kokj pazitką. tai dari _Neteisybė, Maike. To 
klausimas. Pnsirasytum įhnido pasitaiko visur. At-
pne CIO unijos, tai siur bu !-imenu mano gaPpadine
tų gera pede. . (nusipirko per misijas škap-

^s’ teve, nonų m<>ky-pįerjus su ZUpelnais atpus-
tlS’ - - įkais. Rodos, šventas daik-

. Žinai, Maike, as nore- aje kaj geraj apžiurę- 
ciau paimti tave ant ekze-,jom tai Eeptvnias glindas
minų. Kitaip sakant. turė-'rafjorn
tum man parodyt, ką tu esi; —Kam kalbėti apie to- 
įsmokęs j tas klesas vaikš- kius niekus, tėve? 
ciodamas.. ~ J —Na, taj apįe įu no.

Gerai, tėve, as pasi- rėtum? Gal apie mergas? 
stengsiu kvotimus išlaikyti.; —Man j pasaulio pro-
Kaip manai juos pradėti? Iblemos, tėve.

—Nu, galim pradėti nuo —Na jau nesirūpink per
plauką Zacirka man sakė daug. ba niekas už tai ne
skaitęs gazietose, kad vie- užmokės. Verčiau žiūrėk 
nas labai mokytas ruskis iš- savęs, tai bus geriausia, 
figeriavęs, kad Rasėjuje —Geriausia bus, jei aš
yra 15 milionų vyrų, katrie pasakysiu tėvui “iki pasi
jau nenešioja barzdų; ir jis matymo.”
sak<y, kad tai yra priešin-Į —Okei, gudbai. 
ga komunizmo mokslui, ba 
skusdami barzdas jie be 
reikalo eikvoja laiką. Jis' 
rokuoja, kad butų daug Hannoverv, Vokietijoj, 
geriau, jei nubielytų nuo Vasario 16 Gimnazijos mo 
smakro skūrą. Butų 15 mi- kiniu krepšininkų komanda 
lionų skūrą Tom skurom sužaidė 4 rungtynes su vo- 
butų galima uždengti 125 kiečių komandomis ir lai- 
diasetinas žemės. Tai butų mėjo pirmą vietą. Gerai, 
didelis kolchozas, ant ku- kad lietuviukai nepasiduo- 
rio augtų ruskių barzdos ir da vokietukams

nai nerasi.
—Dabar aš atsakysiu tė- 

klausimą.
—Roman.
—Kaip

Nugalėjo Vokiečiu*

ti apdraudos reikalus regu
liuojantieji įstatymai, o iš 
kitos, buvo pareikalauta, 
kad komercinių apdraudos 
kompanijų agentai įsigytų 
“license” (laisnius). Žinia 
kad laisnius įstaigos išduo
da tik tiems, kurie išlaiko 
tam tikrus egzaminus. Na, 
o egzaminų neišlaikysi ne
pasimokęs ir nepasiruošęs. 
Tokiu budu buvo pasiekta 
tokios padėties, kad ko
mercinėse apdraudos kom 
panijose pradėjo dirbti sa
vo amato specialistai—eks
pertai. Fraternalėse orga
nizacijose lig šiol tebedir
ba savanoriai, kuriems pa
našus reikalavimai nebuvo 
statomi, nes savitarpinis ap
draudos darbas buvo ap- 
augomas nuo visokių ap

sunkinimų. Betgi specialis
tų darbas greit komerci
nėms kompanijoms atnešė 
daug naudos. Parinkti 
agentų, išmokslintų žmonių 
kadrai surinko nepaprastai 
daug draudėjų: komercinių 
kompanijų kapitalai augo. 
propaganda vis plėtėsi ir 
draudimo kampanijos pra 
dėjo išstumti fraternales 
organizacijas iš draudimo 
rinkos. Pasireiškė kapita
lo galia.

Jeigu lietuvis apdraudos 
ieškotų pas svetimus, ar jis 
turi kokius grynai materia
linius apskaičiavimus? Kas 
pažįsta apdraudos reikalus, 
gali pasakyti, jog tokio pa
grindo visiškai nėra. Pir- 
mas reikalas—apdrauda tu
ri būti pastovi ir patikima 
Fraternales organizacijos 
šiuo metu lygiai valdžios 
prižiūrimos ir jose apsi
draudęs kiekvienas gali bū
ti visai saugus. O jei pa
imsime SLA, tai ši organi
zacija finansiniu žvilgsniu 
proporcionaliai paėmus

Tarptautinės Darbininkų 
Unijų Sąjungos 

Kongresas
Netrukus Stockholme mažiau cukraus ir tt. 

(Švedijoje) įvyksta tos są- džia net ir riebalų vartoti,
jungos kongresas. Tai są-| Vienas tų mokslininkų są
jungai priklauso abu didie-Įko, kad alkio pajautimas 

pareina nuo cukraus kiekio

Bermudos konferencija 
buvo jau kelis kartus atide
dama dėl to, kad Prancuzi-jjj jąy darbo unijų susivie-
joj negalėjo susidaryti vy
riausybės. Pereitą savaitę 
prancūzai pagaliau susi
tvarkė ir jau buvo manyta, 
kad liepos 8 d. trys “didžiu
liai” galės Bermudoj susi
rinkti. Bet pasidarė kita 
kliūtis. Susirgo Churchillas. 
Ir Bermudos konferencija 
vėl atidėta neribotam lai
kui.

SLSIRUPINĘS

Piezidentas Eisenhoweris tu
ri daug rūpesčiu. mokiausia, 
kad Pietą Korėjos preziden
tas Rhee jo neklauso. Kopė
jos karas jau pralaimėtas. 
Dabar reikia ruoštis Į kovą 
so Churcbillu busimoj Ber
mudos konferencijoj. Be to, 
ji erzina “knygą deginimas,” 
taksą klausimas ir tt. Ar 
tamsta, skaitytojau, norėtum 
būti Eisenhoweriu ?

nijimai (Amerikos Darbo 
Federacija ir Industrinių 
Organizacijų Kongresas— 
CIO). Į tą kongresą išva
žiavo visas būrys JAV uni
jų didžiųjų vadų: W. Reu- 
ther, G. Meany, J. Carev ir 
kt.

kraujuje. Kai tik cukraus 
kraujuje yra mažiau negu

Patys Kalti, kad Netaiku
Senstame ir Sergame

Daugumas žmonių sensta 
ir serga ne dėlto, kąd jie 
sunkiai dirba, bet dėlto, 
kad perdaug jaudinasi, be 
reikalo sielojasi. To gali
ma išvengti. Aišku, nuo se
natvės ir ligos nepabėgsi vi
siškai, bet savo pastango
mis galima daug ką tuo po
žiūriu padalyti.

Pasakysite, kad neįeik 
niekuo rūpintis ir nejausti 
jokios atsakomybės. Ne. 
Reikia tvarkyti savo gyve
nimą, bet reikia ir žinoti,

reikia, mes tuojau pradeda-įkas yra svarbiausia, 
me jausti alkį, norime val-Į Musų jėg05 yra riboto5 

Nei vienas žmogus negali

Gegužės Pirmoji Urugvajuj

Ši darbo žmonių šventė, 
kaip kitais taip ir šiais 1953 
metais, Urugvajuj buvo 
gražiai, kaip pridera, su 
darbininkišku entuziazmu, 
paminėta. Montevideo Lais
vės Aikštėje (Paza Liber- 
tad) įvyko Urugvajus so
cialistų partijos mitingas, 
kuris, kaip visuomet, savo 
gerais kalbėtojais sutraukė 
keletą tūkstančių vietos 
darbininkų ir intelektualų, 
kurių tarpe matėsi ir kelio
lika vietos lietuvių.

Kalbėjo Urugvajaus par
lamento atstovai J. Cardo- 
so, Dr. A. Dubra, Argenti
nos socialistų partijos sek
retorius ir veikėjas A. 
Chieldi, ir Urugvajaus so
cialistų partijos kūrėjas Dr. 
E. Frugoni. Jų kalbos bu
vo ne tik turiningos, bet ir 
kultūringos. Buvo ko pa
siklausyti ne tik socialis
tams ir prijaučiantiems, 
bet ir kitų pažiūrų urugva- 
iiečiams ir ateiviams.

Tenka pastebėti, kad ko
munistų ilgus metus vado
vaujamas Urugvajaus Dar
bininkų Susivienijimas vi
sai susmuko. Jų eisenoje 
ir mitinge dalyvavo vos ke
letas šimtų žmonių. Ko 
munistų praturtėjimas, žy
dų nuo jų pasitraukimas ir 
Rusijos imperializmas to-

gyti. Ir priešingai, kai tik 
skilvis pradeda prisipildy
ti, ir cukrus pradeda eiti į 
kraują, alkis pamažu nyks
ta ir mes nebe taip uoliai 
tuštiname lėkštes.

Asmenims, norintiems be
sėti, tai labai svarbu. Jei 
auti alkį, visai nebloga su
čiulpti saldainį ir, tuo budu

visko padaryti. Spręskim 
kas yra svarbu mums ir 
tiems, kuriuos mylim, ir pa- 
sirinkim būdą, kaip savo jė
gas geriausia sunaudoti.

Pasaulis nepasipelnys, jei 
busime ligoniai, įtūžusiai 
elgsimės, tartum visiškai

padidinus cukraus kiekį nervų netekę. Mes santy- 
kraujuje, “sugadinti apeti- kiaujame tik su maža pa
tą.” šaulio dalelyte ir musų di-

Šituo atradimu pasirem- džiausiąs nuopelnas visam 
damas kitas mokslininkas pasauliui bus tas, jei mes
paruošė taisykles, kaip 
dručkiai turi valgyti.

Jo patarimai yra tokie:
1. Užuot ryto metą visai 

nevalgius ar tik išgėrus ka
vos puodelį, patartina pri
deramai pavalgyti—vaisių 
košės, kiaušinių su kumpiu 
ir tt. Tokie pusryčiai ap
rūpins kraują cukrumi išti
sai dienai ir nebejausime 
tokio didelio alkio. Užtai 
vakare pasitenkinti lengva 
vakariene.

2. Valgyti lėtai. Tai la
bai svarbu. Mat, cukrus 
pradeda sunktis į kraują po 
5-10 minučių pradėjus val
gyti. Jei valgysite lėtai, tai 
vos įpusėjus, jau nebejau
site aštraus alkio ir noro 
valgyti.

kioje laisvoje šalyje, kaip 
Urugvajus, visai juos su- 
smukdė. Iš viso ko mato
si, kad komunistai stiprus 
tik ten, kur veikia bolševi
ko durtuvas ir rusiškas na
ganas.

M. Krasinskas.

ko geriausia patarnausime 
tai mažytei dalelytei.

Žmogus tegali būti lai
mingas, jei jis jaučia esąs 
kitiems reikalingas; bet r.e- 
pervertinkim savęs. Atsi
minkim, kad saulė tekės ir 
nusileis, mėnulis naktį švies 
ir gyvenimas eis savo keliu, 
kad ir musų nebebus.

Sveikas juokas daugumą 
dalykų, dėl kurių mes grau
žiamės, paverčia nesvar
biais ir net bereikšn)iais. 
Visuomet buk gerai nusitei
kęs, į viską žiūrėk linkimo
mis akimis. Nekreipk dė
mesio į tai, ką tas ar kitas 
apie tave pašnibždėjo arba 
kokius nešvarius “triksus” 
tavo biznio draugai prieš 
tave nukreipė.

Nuo kuno poilsio paeina 
ir dvasinis ramumas, todėl 
visur stenkis duoti poilsio 
savo raumenims. O tatai 
galima visuomet padaryti. 
Kai tik jauti dvasinį įtem
pimą, tuoj duok poilsio vi
siems savo raumenims, atsi- 
leisk, giliai alsuok.
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Dar Apie Vergu Darbus
“Keleivyje” jau buvo ra

šyta apie dar ir šiandien su
tinkamas vergijos liekanas 
atsilikusiuose tolimuose Af
rikos užkampiuose ir kitur.

Tuo kiekvienas piktina
mės. Bet tai, sakysime, se
novės likučiai, kurie nyksta. 
Bet ar visi mes gerai įsidė- 
jome. į galvą, ką nesenai 
paskelbė Jungtinių Tautų

mitetas, rodo tas faktas, 
kad jis susilaikė teigęs 
esant prievartos darbų Ry
tų Vokietijoje, o šiandien 
juk visiems žinomos darbo 
sąlygos ir tenai uranijaus 
kasyklose ir kt. ir žinoma, 
kaip ten prievarta žmonės 
suvaromi baisiausiam išnau
dojimui ir prievartai. Tai 
tokios pat prievartos darbų

komitetas, kuris nieko kito. stovy klos, kaip ir kituose 
nedirbo, tik tyrė prievartos komunistų kraštuose, bet 
darbus visame pasauly? Jis komitetas vis dėlto rado ga- 
dirbo labai ilgai, ilgiau nei Įima “pasigailėti” ir jas nu- 
du metus, rinko medžiagą tylėti.
iš visokių šaltinių. Komu
nistiniai kraštai buvo prie
šingi tokiam komitetui ir 
todėl jie neįsileido jo pas 
save. Bet komitetas vistiek 
surinko daugybę medžiagos j 
apie komunistinių kraštų 
darbo stovyklas, apklausi- 
nėjo daugybę žmonių, ku
rie ilgus metus dirbo tose 
stovyklose. Surinkęs tą me
džiagą ir ją atidžiai ištyręs, 
komitetas paruošė ir pa
skelbė 621 puslapio prane
šimą, kuriame aiškiai sako, 
kad visuose komunistiniuo 
se kraštuose yra labai pla
čiai naudojamas prievartos 
darbas, kuris niekuo nesi
skiria nuo senovės vergų 
darbų.

Iki šiol komunistai ant 
visų kampų rėkė apie “ver
giją” Amerikoje ir kituose 
kraštuose, ir į akis spiaudė 
tiems, kurie prisimindavo 
prievartos stovyklas Sovie
tų Sąjungoj. Šiandien gi 
turime pasaulinės, nesuin
teresuotos Įstaigos gerai pa
gristą Įrodymą, kad moder
ni vergija yra visuose 
“aukštesnės demokratijos,” 
tai yra komunistiniuose 
kraštuose ir kad i tuos ver
gų darbus siunčiami tie, ku
rie yra Įtariami nesą sovie- 
tinės tvarkos šalininkai.
Vadinasi, vergais ten yra 
žmonės, kurie kitaip galvo
ja negu komunistinė val
džia. Tik pagalvokime, kas 
dėtųsi čia, jei republikonai 
Į darbo stovyklas siųstų de
mokratus, o tie valdžią at
gavę—republikonus?

Įsidėmėkime dar vieną 
dalyką. Vergijos darbų mi 
nėtasai komitetas rado ne

Ž-ia.

KAS DEDASI 
RYTPRŪSIUOSE 

IR KLAIPĖDOJ
Pagal Potsdamo susitari

mą, Sovietų Sąjungai buvo 
pavesta tvarkyti dalis Ryt
prūsių, bet rusai ten šeimi
ninkauja lyg kad butų jų 
valstybės dalis. Jie Kara
liaučių pavadino Kalinin 
gradu ir tuo vardu vadina 
visą tą sritį.

Vokiečių laikraščių žinio
mis, šiuo metu pajūrio sri
tis iki pat Klaipėdos yra 
kariuomenės kimšte pri
kimšta ir padaryta visokių 
sustiprinimų. Prie Aisma- 
rių pastatytos septynios 
“V” ginklų stotys ir daugy
bė radaro stočių. Piluva 
su Klaipėda sujungta dvi
dešimčia fortų.

Rusų okupuota Rytprūsių 
dalis yra aklinai atitverta 
ir nuo Lenkijos užimtos da
lies. Vokiečių čia liko ne
daug, šeimininkauja rusai.

Klaipėdos krašte vokie
čių irgi labai mažai belikę, 
ir tie patys vis dar siunčia
mi Į Rusijos gilumą. Ku
rie ten dar gyvena, stengia
si su lietuviais palaikyti ge
rus santykius ir vieni ki
tiems padėti kuo galima. 
Miestas neatstatytas.

Pasak latvių “Aistija, 
vokiečių vyriausybė laikosi 
1937 metų sienų, pagal ku
rias Klaipėdos kraštas pri
klauso Lietuvai. Vokiečių 
tautos platieji sluogsniai 
Klaipėda visiškai nesidomi;

KELEIVIS. SO. BOSTON
TIKRI BIČIULIAI

Harry Trumanas atvykęs Nevv Yorkan sveikinasi su žy
deliu Frankeliu, kuris valo savo krautuvės langą. “Man 
malonu pasveikinti gerą biznierį,” sako Trumanas, “nes 
ir aš kitąsyk pardavinėjau pančekas.”

LSDP Didžiojoj Britanijoj
Pirmoji Gegužės Londone '■ santvarką, kurioje bus už- 

Švenčiant Darbo Žmonių tikrinta demokratinė laisvė
ir Tautų Solidarumo šventę ir socialinis teisingumas, 
šiemet Londone, LSDP iš- Musų tvirtos viltys, kartu 
leido gražų atsiliepimą į|su kitais Rytų ir Vidurinės 
Lietuvos darbininkus, kuri Europos kraštais, atgauti 
tarp kitko sakoma: laisvę, ir musų prisirišimas

bet labai gerai organizuoti 
to krašto buvusieji vokieti- 

tik Sovietų Sąjungoj, bet b' ninkai visomis progomis 
jcs tik po paskutiniojo ka-Į
ro pagrobtuose kraštuose 
(Bulgarijoje, Rumunijoje,
Čekoslovakijoje, su kai ku
riomis pastabomis Lenkijo
je ir Vengrijoje). O kas 
tuose kraštuose iki rusams 
ateinant žinojo apie prie
vartos darbus? Jau ir bau
džiavos ten niekas nebepri
siminė. Taigi, kur komu
nistai Įkelia savo koją, ten 
jie atneša ir vergiją.

Ir dar vienas žodis. Koks

Vos kelis metus galėjo 
Lietuvos darbininkas lais
vai švęsti Darbo Žmonių ir 
Tautų Solidarumo šventę. 
Seniau jam to neleisdavo 
tautos pavergėjai, darbo 
žmonių išnaudotojai. 0 da
bar ta diena panaudojama 
Kremliaus despotams gar
binti

Švęsdami tą dieną šiemet 
Londone, mes savo minti
mis grįžtame pas savo bro
lius ir seseris pavergtoj tė
vynėj. Mes siunčiam jiems 
užuojautos žodžius ir pasi- 
žadam, nenuleisdami ran
kų, kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo ir demokratinės 
tvarkos atstatymo. Kiek
vienas, kiek musų išgalės 
leidžia, pasižada nešti po 
plytelę tam dideliam rumui, 
Nepriklausomai Lietuvai, 
kur kiekvienam butų miela 
ir gera gyventi, kur pats lie
tuvis butų šeimininkas.

Mes, lietuviai socialistai, 
galime pasidžiaugti, kad tu
rime draugu visame pasau-

Kryžiaus Gerbėjai

Kristėnai (krikščionys— 
Red.) ėmė garbint kryžių 
nuo laiko, kada pasakiškas 
stebukladaris, ant skersmi- 
nio medžio, kryžium vadi
namo, prikaltas mirė. Su- 
lyg to kryžius lieka mirties 
bausmės Įrankis, lygiai kaip 
giljotina, šautuvas, durtu
vas, gintrinė kėdė (electric 
chair), dujų kamera ir ki
tos žudymo priemonės. To
dėl kryžius ne tik negerbti
nas, o ir neminėtinas. Juk 
niekas negerbia giljotinos 
ir kitų žudymo pabūklų.

Senovės lietuviai turėjo 
savo tautinę tikybą, kuri vi
sus lietuvius, kaip ir atokes
nes lietuvių gimines, stip
riai sijo ir glaudžiai vieni
jo. Lietuviai buvo vienin
gi, drąsus, stiprus ir pado
rus; Lietuva buvo plati ir 
galinga valstybė, jos vardas 
garsėjo toli ir plačiai. Kaip 
dabiar tikintis lietuvis gar
bina Romos papą, taip tada 
iš kaimyninių ir atokesnių 
valstybių atvykęs Į Lietuvą 
svečias buvo labai paten
kintas ir laimingas, kad pa
matė vyriausio dvasiškio, 
krivių krivaičio veidą. Ka 
da ėmė Lietuvon briautis 
naujos tikybos skelbėjai su 
kryžiaus ženklu, lietuviai, 
lyg nujausdami savo tautai 
nelaimę, bijojo ir vengė 
kryžiaus kaip pavojaus žen
klo. Kriviai ir vaidilos tik
rai nujautė ir teisingai iš-

’Keleivio’ Agentūros
Kur Galima Musų Laikraštį Užsirašyti arba Nusipirkti 

Atskirais Numeriais

šaukia, kad Klaipėda turip/’ .^Ulie mums solidarizuo 
būti grąžinta Vokietijai.^3,Ir kovoJe dėl tėvynės iš

atsargus buvo minėtasis ko-

Jie leidžia ir savo laikraštį, 
“Memeler Dampfboot.”

Bet yra ir to krašto vo
kiečių, kurie kitaip galvoja 
ir ieško progos su lietuviais 
gražiai bendradarbiauti.

Pakalbink biznierius pa

siskelbti “Keleivyje,** pa
garsinti saro biznj **rp l’®’

SIES ATLIEKAS! ...
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 spaifetuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS“
636 East Broad way, South Boston 27, Mass.

laisvinimo mus remia. Tas 
mums ypatingai brangu da
bar, kai Vakarų pasauly at
siranda balsų, kurie siūlo 
siekti santykių su Sovietų 
Sąjunga sunormalizavimo, 
nereikalaujant kad ji pasi
trauktų iš Rytų Europos. Į 
tokius pasiūlymus geriausi 
atsakymą duoda Socialistų 
Internacionalo Tarybos po 
sėdžio š. m. balandžio 11- 
13 dienų rezoliucija, kurio
je sakoma: “Tikroji taika 
nebus užtikrinta tol, kol ne 
bus galo imperializmui, ir 
kol tautos bet kur, Europo
je ir visame pasaulyje, ne
turės pilnų demokratinių 
laisvių.”

Pasisakymai toje pačio 
je konferencijoje atski
rų atstovų mus Įtikina, kad 
kovoje prieš musų tautos 
pavergėją mes turime ištiki
mu sąjungininkų ir draugu.

Lietuviai išeiviai, atsidū
rę laisvame pasaulyje, ypa 
tingai Didžiojoj Britanijoj 
turėjo progos susipažinti su 
socialistų partijų siekimai 
ir laimėjimais. Todėl ne
nuostabu, kad daugelis iš 
musų yra tos nuomonės, 
kad išlaisvintoj Lietuvoj ir 
mums reikės

pne socializmo uždeda 
mums pareigą nioštis de 
mokratinės Lietuvos Res
publikos atstatymui.

Gegužės Pirmosios, Tau
tų Solidarumo Šventės pro-|Pranasavo:
ga, mes pareiškiame pasau-j “Kada šventų ąžuolų vietoj 
liui, kad kaip laisvosios tau-Jrasis Lietuvoj ženklai, kokius 
tos yra tvirtai pasiryžusiosptsibastėliai ant savo apsiaustų 
priešintis agresijai, taip irturi (kryžiai), Lietuva nustos 
mes esame nusistatę. Ir savo *alios ir vardo’ lietuviai 
mes turime teisę kovoti dėl H8 atėjun** vergais ” 
savo tėvynės. neteisėtai! Lietuvio pranašo žodžiai 
okupuotos, išlaisvinimo. pildėsi. Nauja tikyba atne- 

., Išė lietuvių tautai ardą, ne-
roni a {santaiką, panieką ir nuver-

LSDP Didžiojoj Britani-hjnimą iki vergo. Svetimos 
joj turėjo visuotiną susirin-hjetuvjam tikybos su kry- 
kimą pereitų metų lapkri-kium nelaiminga pasėka, 
čio 15 dieną, kur buvo pri-J 
imti organizacijos Įstatai ir Jei kokiai tautai kryžius 
išrinktas naujas komitetas,peša laimę, ar pasitenkini- 
kuri dabar sudaro: inž. R.|m3> tai Italijai, Lenkijai ir 
Baublvs, Dr. J. Gutauskas, Ispanijoj tam tikram luo- 
K. Tamošiūnas, J. Vilčins-Įmui; kitom nei gero nei 
kas ir M. Zamžickaitė. blogo, o lietuviam—neuž 

{mirštamą blogį.
Socialistų Internacionalo! Yra lietuvių, kurie skaito 

pranešimas sako, kad visa-{ pažangiąją raštiją, tačiau 
me pasauly socialistai lei-|reiškia pagarbą kryžiui, 
džia 207 dienraščius, 138
savaitraščius ir 198 periodi- Vienas dažnai svetur kė
nius žurnalus; lietuvių kai- liaująs lietuvis rašo: 
ba yra 1 dienraštis, 1 sa-{ “Buvo pasauly galiūnų ir dik- 
vaitraštis ir 1 periodinis{tatorių, kurie kovojo prieš kry- 
Žumalas. Įžiaus ženklą. Visi jie praėjo

♦ J ir išnyko, o kryžiaus ženklas
Čekoslovakų Socialdemo-Jliko."

kratų Partija šių metų ba- Taip kalba lietuvis, lyg 
landžio mėnesį minėjo 75 kristėnų tikybos aukštas 
metus nuo savo Įsikūrimo, {dvasininkas, kuriam kry- 
Minėjimas buvo sunioštas žius tikrai gerą gyvenimą 
Londone, Darbo Partijos teikia. Tokią pat pagarbą 
rūmuose. Sveikinimo kai- reiškia nesusipratėliai ir 
bas pasakė Darbo Partijos bolševikų ženklui—piaut- 
pirmininkas Arthur Green- kujui.
wood, Socialistų Intemacio- Jei lietuviai geriau, ar 
nalo atstovas, ir kiti. Tarp bent kiek žinotų apie prieš- 
daugelio sveikinimų buvo ir kristinės Lietuvos buvovę, 
Lietuvos Socialdemokratų lietuvių sugyvenimą ir tiky- 
Partijos tremtyje linkėji- hą, tikiu, negarbintų nei 
mai. kryžiaus, kuris “ubago dva-
LDSD Didžiosios Britanijos šioj” suraminimą teikia, nei

SOUTH BOSTONE 
Nusipirkt ar'užsirašyt 
“Keleivio” ofise,
636 Broadvvay.
Nusipirkti
Lietuvių Piliečių Klube,
368 Broadvvay.
Nusipirkti iš 
Silver Cafe,
324 Broadvvay.
Nusipirkti iš 
South Boston Cafe,
258 Broadvvay.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
C. P. Yurgeliuną,
124 Ames Street.

IVORCESTER, MASS.
Nusipirkti 
Skrinskio vaistinėj,
29 Kelly Square.
Nusipirkti
Vernon Drug vaistinėj 
100 Millbury Street.

CAMBRIDGE, MASS. 
Nusipirkt ar .užsirašyt pas 
Leo Silkini,
783 Main St.
Nusipirkt pas 
F. Waleyką,
771 Cambridge St.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. V i ne i u ną,
233 Portland St.

BROOKLYN, N. Y.
Nusipirkti pas 
Charles Druckerį,
350 Grand St.
Nusipirkt ar užsirašyt 
Gabijoj,
340 Union Avė.
Nusipirkti pas 
Mrs. V. Travinski,
180 Grand St.
Nusipirkti pas 
N. Leitą,
56 Hudson Avė. 

AMSTERDAM, ¥± 
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. A. šunskį,
199 E. Main St.

BALTIMORĖJ:
Nusipirkti pas 
P. Sinusą,
800 W. Lombard St.

Nusipirkti pas 
J. Nekrošoų,
702 W. Lombard St.
Nusipirkti iš
Lith. National Library,
851 Hollins St.

CHICAGOJE
Užsirašyti 
“Naujienų” ofise.
1739 So. Halsted St.
Nusipirkt ir užsirašyt pas 
J. Gedraitį,
3301 So. Halsted St.
Nusipirkt iš
J. Bajorinas Newsstand,
31st and So. Halsted Sts.

Nusipirkti pas 
Ste ve Harris,
48th St. and S. Ashland Ava.
Nusipirkti pas 
Morris Plofski,
3501 So. Halsted St.
Nusipirkti ant 
M. ‘Cohen Nevvsstand,
Archer and Kedzie.
Nusipirkti pas 
A. G. Kartaną,
2458 W. 69th St.
Nusipirkti pas
K. Pocių,
Halsted Tavern,
12003 So. Halsted St.
Nusipirkti iš 
M. Bayer Liąuor Store,
3466 So. Halsted St.
Nusipirkti pas 
F. Lukoševičių,
1405 So. 49th St.,
Cicero, III.
Nusipirkti ar užsisakyti 
Al’s News Stand,
103 r d St. and Michigan Avė.
Nusipirkti ar užsisakyti 
M. Zablockas.
Foreign Publ. Co.,
3322 So. Halsted St.

Komitetas

Kritai Priglaudė 
Ciriklinskį

Nusipirkti iš
Mary’s News & Delicatessen, 
136 E. Main St.

MASPETH, L. U N. Y.
Nusipirkti pas 
M. Bartkų,
65-27 Grand Avė.

PHILADELPHIJOJ
Nusipirkti pas 
B. Litą,
3170 Richmond St.

PITTSBURGH, PA.
Nusipirkti iš 
Liberty Nevvs,
1013 Liberty Avė.

MANCHESTER, CONN. 
Nusipirkti iš 
Nichol’s Nevvs Shop,
197 No. Main St.

HARTFORD. CONN.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
Joną Sekj,
444 Broad St.

DETROITE
Užsisakyti pas 
Mrs. B. Keblaitis,
5523 Webb Avė.,
Detroit 4, Mich.

NEW BRITAIN. CONN. 
Nusipirkti 
Ben-Per, Ine.,
Successors to Louis Gourson 

Drug Store.
42 Hartford Avė.

PROVIDENCE, R. L
Nusipirkti
McAllister’s,
25 Manton Avė.

pažadais raminančio piaut- 
kujo, kuris tiek pat kenks
mingas mažos tautos gy va

itai.
Traidenio Ainis.

Nuo lenkų laivo “Batory” Redakcijos pastaba: Tal- 
anądien nušoko kapitonas pinam p. Ainio rašinį kaip 
•lan Cvviklinski ir išplaukė savotišką kurjozą. tačiau 
Į Anglijos kraštą. Iš pra- turim pažymėt, kad nega- 
džios anglai ji suėmė ir už- Hm su jo galvosena sutikti, 
darė kalėjiman kaip “privi-{Tegul jau krikščionių dva

siškiai ir butų negeri, bet 
kodėl tuomet turėtų būt ge
resni senovės krivių-krivai- 
ciai?

MIAMI. FLA.
Užsisakyti pas 
C. K. Braze.
4325 S. W. 13th St.

Kalendorius Išsibaigė

legijuotą kalinį,” bet vėliau 
paleido kaip politinį pabė
gėlį ir užtikrino Anglijoj 

įgyvendinti [prieglaudą.

Šių metų “Keleivio” ka
lendorius jau išsibaigė ir 
prašom daugiau užsakymų 
nebesiųsti.

SEATTLE, WASH.
Nusipirkti iš
Brevver’s Harbor Drug Co.. 
120 First Avė., So.

NASHUA. N. H.
Nusipirkti iš 
Lithuanian Baking Co.,
33 High St.

RUMFORD, M E.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. Kaulaičią,
Spruce St.

KANADOJE
Nusipirkti 
“Prosvitos” ofise.
324 Queens St. W..
Toronto, Ont.
Nusipirkti ant 
Wolfe’s Nevvsstand. 
Sudbury. Ont.
Nusipirkti
The Times Cigar & Gift 

Store.
1212 Dundas St.. W. 
Toronto, Ontario. 

BRAZILIJOJ
Nusipirkt ir užsirašyt 
“Garnio” ofise,
Avenida Zelina 706.
Sao Paulo.

ARGENTINOJ
Užsirašyti
“Arg. Liet. Balso" ofise, 
Casilla de Correo 303. 
Buenos Aires. 

URUGVAJUJE 
Užsirašyt pas 
M. Krasinską.
Uruguayana 3121, 
Montevideo.

AUSTRALIJOJ
Užsirašyti
“Austr. Lietuvio" ofise,
35 Cator St.,

West Hindmarsh.
Adelaide. S. A.

ANGLIJOJ
Užsirašyti pas 
A. Zamžicką,
26 Devenport Rd.,
London, W. 12.
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Moterų Skyrius

Operacija Su Smėlio Popierių
Smėlio popierių (sandpa- (freckles), raupų sužaloji- 

per) visi žinome: tai popie-'mus, apdegimo liekanas ir 
rius, ant kurio priklijuoti kitokius odos trukumus. J
smulkesni ar stambesni žvy
ro grūdeliai. Tas popierius 
vartojamas padailinti medi
nių daiktų paviršiui, nutrin
ti nuo jų priskretimus, nely
gumus, žodžiu, jis vartoja
mas visur, kur reikia ką 
nors nulyginti.

Visai nesenai daktarai 
pradėjo vartoti smėlio po
pierių operacijom, būtent— 
nuskusti žmogaus odai, kad 
jos vietoje ataugtų nauja, 
graži, be jokių dėmių oda.

Toji idėja—su smėlio po
pierių nuobliuoti žmogaus

Smėlio operacijos yra ne
pavojingos. Ligoninėje ten
ka išbūti 4 dienas. Ligo
niui duodami marinamieji 
vaistai, gi ant įrankių stalo 
yra padėti keli roliukai 
bandažų (bintų) ir pluošte
lis sterilizuoto smėlio popie- 
rio—štai ir visi operaciniai 
įrankiai. Daktaras paima 
roliuką bintų, apvynioja 
apie jį smėlio popierių ir
pradeda odą “obliuoti. ^BARBUTE VĖL 
Obliuojamas tik odos pa
viršius, arba pirmieji du 
sluogsniai, o paskutinis

k alF.ršOR v \ t. i. SUGRftO

oaroora FaulrKaite sugrįžo i Kocketciterio

odą—yra nesena, ir nuopel- sluogsnis lieka nepaliestas,
nas už ją priklauso Dr. 
Preston C. Iversonui iš Phi- 
ladelphijos. Jis smėlio po- 
pierį įvedė į operacinį kam
barį kaipo chirurginį prie
taisą ir tuo palengvino gy
venimą tūkstančiam žmo
nių. Kaip tas įvyko?

Karo metu Dr. Iverson 
dirbo vienoje ligoninėje 
Washington’e, D. C. Tarpe 
sužeistų kareivių buvo dau
gelis tokių, kuriem artileri
jos sviedinių arba granatų 
parakas įspaudė veide neiš
nykstančius juodus taškus. 
Kareiviai su parako api
purkštais veidais buvo ne 
laimingi žmonės. Nors jų 
sveikata buvo nebloga, bet 
jie bijodavo žmonių, vengė 
draugų nenore i o išeiti erat- 
vėn, nes jų veidai atrodė 
baisiai. Jie bijojo viešu
mos, nes kam malonu jaus
ti įbestas vaikų ar moterų 
akis, kurios žiuri į tave su

todėl jokio pavojaus, kad

įkepkit karštuose riebaluo
se. Stalan duoti su grybų 
padažu.

Grybų padažas daromas 
taip:

Paimti 2 šaukštu sviesto, 
ištirpinti, įdėti 3 šaukštus 
miltų, druskos, keletą pipi
rų, pamažu supilti pusantro 
puodelio pieno. Pakaitin
kit ant lengvos ugnies, visą 
laiką maišant, kol pasida
rys tiršta košė. Tada iš ke- 
nuko paimkit 2-3 puodelius 
grybų, suverskit skauradon, 
pakaitinkit, išspauskit pusę 
lemono, dar minutę pavi
rinkit ir užpilkit ant veršie
nos kotletų.

’Keleivio’ Knygos

gė jai $1,000,000 fondą ir 
VL'l I Važiavo į Arkansas vated-

EsLiLbiiZiU ja ųurį lengvai duoda di- 
o. sus, tik reikia tenai iš-

I gyventi 90 dienų.
Barbutė Paulekiutė buvo 

ištekėjusi už milionieriau Kai Barbutė išgirdo, kad
bus pažeistos kokios liau- Rocięefenerį0 įr sugyveno! jos vyras išvažiavo į Ar-
kos. Vyrams # po operaci
jos, kai atauga nauja oda, 
barzda želia kaip seniau.

Operacija yra neskaudi. 
Pirmą parą ligonis jaučiasi 
tartum jo veidas butų smar
kiai saulėje nudegęs. Kitą 
dieną niežėjimas praeina ir, 
kai nuo veido nuima ban
dažus (tai būna 7-10 dienų 
po operacijos), ligonis turi 
šviežią, ružavą odą, be jo
kių šlakų, dėmių ar duobe
lių.

Praėjus trim savaitėm po 
operacijos moterys gali 
pradėti vartoti įprastą kos
metiką, o vyrai pradeda 
skusti barzdą (su elektriniu 
skustuvu) jau kitą dieną po 
bandažų nuėmimo.

Taigi, operacija yra leng
va, bet ji padeda tūkstan
čiam žmonių, kurie dėl ko 
kių nors odos trukumų ar

su juo sūnų; bet kartą susi- kansas, ji atvyko į New 
Yorką ir okupavo jo rumus. 
Nors išvažiuodamas Rock- 
efelleris buvo įsakęs savo 
tarnams jos neįsileisti, bet 
vistiek ji tenai įsigavo ir,

pyko, pasiėmė vaiką ir iš
važiavo pas tėvus ant far
mos Indianos valstijoj. 
Rockefelleriai Neu Yorke 
turi puošnius rumus.

pasibaisėjimu ir pasigailėji- sužalojimų gėdijasi savo
mu? Kareivių su parako 
nuplikytais veidais, su nu
deginta ar kitaip sužalota 
oda buvo daug. Reikėjo 
galvoti, kaip jiems pagelbė
ti. Ir štai Dr. Iversonui at
ėjo laiminga mintis: jeigu 
vaikas nusidreskia odą, po 
kiek laiko ji jam atauga, 
nes musų oda, nežiūrint, 
kad ji atrodo labai plonytė, 
tikrumoje susideda iš trijų 
sluogsnių. Jeigu paskutinis 
ir pagrindinis odos sluogs- 
nis lieka nepažeistas, tai 
oda gali ataugti. Taigi, jei
gu nuimti nuo veido odos 
paviršių, paliekant paskuti
nį odos sluogsnį nepaliestą, 
ar neataugtų nauja oda?— 
galvojo Dr. Iversonas.

Ištyrus mikroskopu su
žalotų kareivių odas, pasi
rodė, kad parakas yra įsi
veržęs odoje maždaug iki 
pusės, taigi, odos paviršių 
reiktų pašalinti, o odos pa
grindas liktų sveikas. Da
bar kilo klausimas, kaip tą 
padaryti? Kaip lygiai nu
imti odos paviršių nuo vei
do, kuriame yra iškilusi no
sis, žandai, smakras, įdubu
sios akys? Tada Dr. Iver- 
sonas pagalvojo apie smė
lio popierių.

Pirmieji bandymai pavy
ko. Kareiviams, kurfems 
su smėlio popierių buvo nu
brūžinta oda, ataugo nauja. 
Ji iš pradžių buvo šviesiai 
ružava, bet po kiek laiko 
gavo natūralią spalvą.

Dabar operacijos su smė
lio popierium daromos be
veik visuose didesniuose 
miestuose. Tokių operaci
jų pagalba galima pašalinti 
nuo veido ir kūno šlakus

veido ir bijo viešumos.

DELKO ĮVYKSTA 
PERSILEIDIMAI?

DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Lųbai populiari ir na 

Kama

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsieniu Orgaiuzaojiui raš

tai ir dokumentai, sudaryti «iel bui 
arvikų teroro Lietuvoje. Kaiw». .25*
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba besMiaistų diktatūra taktu 
iviesoie. Viai airi žinoti apie Rusi 
jų. Visiems kyla klausimas kodei 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ju 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuva valdo, tai ka- 
yia tiesa apie Rusija tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
šia Lietuvos atejtia gali būti? Atsa- 

klAUsi&MM

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstatų nužudymų caro Alek
sandru 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ik 
viso reikalaujamos 23 ypatus. 2M

AR ROMOS 1’OPIEžlUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valailka. Knyga 
drąsiai kritikuoju Kuilius Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusk Kaina .— 41.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garltiui- 
mas keitėsi. Kodėl? Kukius dievus 
garbino musų bočiai ? Kųkias zisy- 
čias jie būvu įsteigę? Kode! žirnines 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus gaie-i atsakyti pa
skaitęs šią knygų. Tai dalelio for
mato, 271 puslapio knyga. ..

kymus į šiuoa klausinius galėsi gau- ;K\IP T kPTl SUVIENYTU 
ti nusipirkęs naujai išleista knygą. • v
9S puslapių didumo. Kaina 5d centų. VASTUŲ PILIEČIU?

Lakai įdomų* senovė* filosofų da J Išaiškinimas pilietybės statymų su v 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pūgai reikalingais kiaušiniais ir atsaky- 
daugelį autorių paraše Iksas. Antra mais lietuvių ir anglų kalbose, 
knygutės dalis yra; “išvirkščias Ma
ksi**, arba Kaip Atsirado Kalbom."
Parašė Z. Aleksa. Kainą ........... 10*

*iųutiiugų
Jisuų klausimams suprasti knygutė. 4 sandro 11

Šaldyta Braškių Košė
Paimti nunokusias braš

kes, nuplauti, išimti žalius 
galiukus ii‘ perleisti "per 
maistui malti malūnėlį, še
šiem puodeliam košės imti 
vieną puodelį cukraus, ge
rai išmaišyti, kad cukrus iš 
tirptų, dėl skonio galima 
pridėti demono sunkos, net 
truputį druskos, sudėti į 
Stiklus, paliekant pusę colio 
nuo viršaus, uždaryti ir už
šaldyti.

Kaina
JUOZAS STALINAS

Patarimai Vyrams

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS 
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Pagal K. Kautsky naujesniomū 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina................................29e
VISUOTINAS TVANAS

Kai žmona ji pametė, i matyt, jau neketina dau- 
Rockefelleris siuntė jai pojgiau iš jų kraustytis. Tar- 
$1,000 kas mėnesi pragy-'r.ai tačiau atsisako jai pa- 
venimui. Pagaliau jis Įstei-, tarnauti.

Nežiūrint medicinos pa
žangos, persileidimai (mis- 
carriages) ir šiandien yra 
dažnas reiškinys. Persilei
dimai įvyksta dėl visokių 
priežasčių. Daktarų statis
tika apie persileidimus pa
duoda tokius faktus:

Jaunom motinom persi
leidimai įvyksta dažniau, 
negu vyresnėm. Daugiau
sia persileidimų įvyksta, 
kai motina yra 23 metų am
žiaus. Mažiausiai, kai mo
teris pasiekia 30-35 metus, 
taigi, kai organizmas yra 
pilnai subrendęs ir nusisto
vėjęs.

Daugelis “modemiškų” 
moterų turi persileidimus 
dėlto, kad nėštumo metu 
ruko ir geria.

Imti karštą vonią, gerti 
riciną arba vartoti chininą 
nėštumo metu gali iššaukti 
persileidimą.

Daktarai sako, kad liesos 
moterys, prieš planuodamos 
turėti kūdikį, turėtų pasiek- 
i normalų svorį, nes liesos 

moterys gimdymo metu turi 
daug vargo, be to, po gim
dymo atsiranda visokių 
komplikacijų dėl nusilpu
sio organizmo. *

Taip pat moterys, kurios 
yra labai storos, turėtų nu 
mesti svorį prieš planuo
jant turėti kūdikį. Nėštu
mo metu negalima bandyti 
suliesėti, nes toks bandy
mas gali baigtis liūdnai. 
Bendrai imant, moteris, ku-

I MĖLYNĄ JURĄ
Iš amžių, kaip paukštis pašautu sparnu 
Į mėlyną jurą skrendu,
O kraujas ištiškęs uolotuos krantuos—
Tai ženklas, jog čia nesugrįšiu niekad, niekados.z
Žinau: manęs laukia žuvėdros dalia:—
Sudiev. Sudievu. jaunyste žalia. ,
Neklosi ant vieškelių mano žiedų:
Palaidota tu--------
Išauš kitos dienos. Ir rusti naktis ,
Greit kitą man pasaką jau pasakys.
Ir gelmių pasauliuos granito širdies 
Jau niekas, o niekas daugiau nemylės.
Tada atsikvėpsiu dar kartą laisvai
Ir trenksiu bangosna kraujuotais sparnais:
Lai jura bekraštė audiom susiubuos 
Gyvenimo naujo rausvuos spinduliuos.
Iš amžių, kaip paukštis pašautu sparnu,
Į mėlyną jurą skrendu--------

L. SKABEIKA.

ri yra normalaus svorio ir 
gerai maitinasi, negeria ir 
nerūko, turi daugiau gali
mybių turėti sveiką kūdikį 
kaip ta, kuri yra labai stora 
arba labai liesa.

GRAŽI. BET PIKTA

štai laukinė katė, Brazilijos 
Kirią gyventoja, kurią iš te
nai parsivežė vienas orlaivio 
tarnautojas. Jauna ji išrodo 
graži ir maloni, bet užaugusi 
jasidaro labai pavojinga už- 
puolikė.

ŠEIMININKĖM

Veršienos Kotletai su 
Grybų Padažu

Yra žmonių, kurie ne 
mėgsta veršienos, nes ji tu 
ri savotišką skonį. Tačiau 
ir veršieną galima taip pa-

Kaip Išlaikyti Jauną 
Žmoną?

Vienas vyras yra pasakęs, 
kad žmonos jaunumas par
eina nuo vyrų. Jeigu žmona 
jaučiasi laiminga, savo vyre 
randa suprantantį draugą ir 
gyvenime partnerį, tai ji 
gražiai ir jaunai išrodo. Tas 
vyras duoda tokius patari
mus, kaip išlaikyti jauną 
žmoną:

1. Kai žmona su tavimi 
šneka, klausykis atidžiai. 
Jeigu žmona mato, kad vy-

į jes kalbą nekreipia dė
mesio, ji jaučias įžeista ir 
atstumta.

2. Negailėk žmonai pa
gyrimų. Žmona pradeda 
nesirūpinti savo išvaizda, 
kai pamato, kad vyrui ne
svarbu, kaip ji išrodo.

3. Parodyk dėmesį jos 
rūbams ir šukuosenai. Tos 
moterys gražiai rengiasi, 
kurios nori patikti savo vy 
rams ir kurtos žino, kad vy
rai įvertina jų skonį ir gra 
žia išvaizdą.

4. Pagirk savo žmoną 
kaip gerą šeimininkę. Jei 
vyras nuolat žmoną peikia, 
ji praranda pasitikėjimą sa
vimi ir norą gerai namus 
užlaikyti, nes mato, kad vy
ras to nesupranta ir neįver
tina.

5. Bent kartą į savaitę 
praleiskit vakarą taip, kad 
žmonai butų malonu (nuei- 
kit į “muvius” ar pas pa-

Ar galėjo buti toks tvanas, kas ' 
apsemtų vašų žemės rutulį? 1* ka 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? lr kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu. 
bus, vabzdžius ir paukščius ? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskajU 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-

Kaina šefei

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

kuria per amžių*? &į intri-zmoi
guojantį politiskai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .................................... lVc

Naudingi Patarimai

Arba, kaip Kaukazo Kazbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savu bu
vusius draugus, labai Įdomi knyga. 
Kaina. ... .*.................................... X5e

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

laisvamanis čia pasako, kodėl >» 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių tiesumus joks jėzuitas.......... 2Ue

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuvio* o jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kali**, 
o senimas irgi dažnai nori pagibnt 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mų. Šita gramatika yri tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didele knyga, 144 pust
Kaina tik ..................................41-00
TAVO KELIAS J
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa-

_ . . , rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-Jeigu kepat pyragus ar nas. Kaina .................................... 10e
“keikus” naujose formose,1 žemaitės RAŠTAI
š«į keA pyragai pirmą k ar-
ų nepridegtų, prieš kepant
ištepkit formas riebalais ir '’JS?
palaikykit vidutinio karstu- gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip ... . i . • . • i tūkstančiai ir milionai kitų moterų,mo pečiuje apie ketvirti va- o paskui ji ėmė apysakas rašyti.
landos Po to formose fra-' Jos apysakos yra tikras gyvenimas, lanaos. r o io ioimo&e ga-.kurį tukstančiai žm„nįų gyvena, bet
Įima kepti pyragus be pa- Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- i r v r jjju nepastebėjo, ir gražiai juos

aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis" parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria rau-

ruošti, kad ją kiekvienas 
gardžiai valgys. Pav. ver- zjstamus ai kLL 
sienos kotletai su grybų pa- 6. Dalinkis su žmona sa- 
dažu yra maistingas ir gar- ™ planais, sumanymais,

!dus patiekalas pietums 
Išvirkit veršieną, atau

šink it ir smulkiai sukapokiL 
Po to paimkit 2 šaukštus 
sviesto, ištirpinkit skaura- 
doje kad pradėtų burbu
liuoti, įdėkit 3 šaukštus 
miltų, pamažu supilkit 1 
puodelį pieno, 1 šaukštą 
svogūnų sunkos (onion 
juice), 1 šaukštą sukapotų

pasikalbėk su ja apie savo 
darbą. Žmona, kuri jaučia, 
kad- ji vyrui nereikalinga 
kaip partneris ir draugas, 
nėra laiminga.

7. Nebijok pagirti savo 
žmoną draugams. Tai su
teiks ir tau ir jai malonu
mo.

8. Jeigu ištinka koks ne
malonumas ar bėda, sten-

netrelių, truputį pipirų ir kis ĮŪ padėti. Žmona nori 
muskatinio riešuto ir drus-turetl s*™ ^te drauea ir
ko?. Pakaitinkit, visą laiką 
maišydami, kol sutirštės. 
Dabar skauradon suverskit 
sukapotą veršieną ir vėl pa
kaitinkit, kol mėsa pasida
rys karšta. Tada išyerskit 
viską ant riebalais išteptos 
formos ir leiskit ataušti. Po 
to padarykit iš mėsos apva
liu? paplotėlius, panerkit į 
sumuštą kiaušinį ir, pavo-. 
liojus duonos trupiniuose,!

vojaus, kad pridegs.

Kad lemonai ilgai laiky
tųsi ir nesudžiutų, laikykit
juos vandeny. Karta per' sų gyvenimo būdų ir minų papro- 

.. . . , • i •. čius. Knygoje yra paveikslas su gar-Savaitę vandenį pakeiskit. sios rašytojos parašu, taipgi paveik- 
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že- 
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- 

* v x i j i i las Žemaitės kartu su Andrium Bu-Ar Žinote, kad lemono la- lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau-
nm rlnnrlo clronu riai nužudė vokiečiai l.tike šito kapai auooa SKanų K\apą. Tai didel- knvjfa 128 pusiap,ų,
Pasodinkit lemono sėklą su garsiais raštais ir retais paveiks- 

, , . . , .. , . lais. Kaina ................................... 50epuodely ir augmkit kaip
naminę gėlę. Lemono la- DELKO REIKIA ŽMOGUI 
pelius galima naudoti kaip GERT IR VALGVT? 
prieskonį. Pav., porą le
mono lapelių suriškit į ske
petaitę ir pamerkit keliom* 1 . uioidw^ uuvua oaugiau MptAų, mum

minutėm į obuolių košę. mažiau ? Delko žmogui reikia cuk- 
, raus. druskos ir kitų panašių daly-DUOCla gardų skonį. kų? Kodėl jam reikia riebalų? m-
• tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ...................................... 15c
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
' faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
i draugijos formos, ir kodėl turės bu
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2fic

Valgyt ir gert reikia dėl to, 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? I>el ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skei 
biams ir n

Mamytė L ab ai Dėkinga

vyre draugą
paramą.

Trumpai suglaudus visus 
patarimus galima pasakyti 
taip: “Padaryk savo žmoną 
laimingą, nes tik laiminga 
moteris atrodo jauna, graži 
ir pilna gyvenimo džiaugs

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
CM E, Breedvray, Se. Bmton 27, M

mo.

Be muzikos musų pasaulis 
butų labai nuobodus.

—Paul Whiteman.
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Naujienos is Kanados
Puslapis

Liūdnųjų Birželio įvykių
Minėjimas Montreal y

Tuos Įvykius minėjome 
birželio 14 d. St. James ka
tedroje. Dalyvavo lietuvių 
ir estų chorai ir visų Vijų 
Pabalčio tautų solistai. Di
džiulė katedra buvo pilna 
pabaltiečių. Po koncerto 
padėtas vainikas pne pa
minklo žuvusiams kariams.

Montrealio didžioji spau
da minėjimą paminėjo savo 
skiltyse.

Nors šiais metais minėji
mas sutraukė daugiau žmo
nių, bet iš lietuvių pusės 
buvo ir, aiškiai tariant, la
bai negražių Įvykių. Tai 
skautai. Vietoj dalyvauti 
protesto pareiškime, jie su
ruošė iškylą. Jeigu jaunie
ji skautai neprisimena tų 
baisiųjų Įvykių, tai jų va
dai, rodos, turėtų dar pri
siminti, jeigu jau ne visus 
tautiečius, tai bent vergijo
je likusias savo šeimas.

Skautų vadovybei atėjo 
pats laikas pasvarstyti, ar 
jaunimo auklėjimas yra tin
kamose rankose.

Negalima tylomis praeiti 
ir pro pasakytą Aušros Var
tų bažnyčioje pamokslą. 
Pirma, ši diena nėra jokia 
mums šventė, o antra, tas 
lietuvis, kuris netiki Į Die
vą, dar nėra išgama, kaip 
klebonas teigė savo pamok
sle.

Bažnyčios Statyba
Kaip skelbia A. V. para

pijos biuletenis, statyba tū
li prasidėti liepos mėnesi, 
tik . . . tų pinigėlių truku
mas. Raginant aukoti pi-

nigus, bažnyčios biuleteny
je rašoma: “O taip atsitiko 
dėl to, kad keletas žmonių 
paklausė atnešti pinigus 
klebonijon ir nelaukė kle
bono atvykstant su revolve
riu rankoje.”

Žinomi Įvairus budai au
koms rinkt, bet šitoks, ma
tyti, tik jėzuitams yra žino
mas. Įdomu tačiau ar lais
voje Kanadoje jie išdrįs ji 
praktikuoti.

Bendrai, kiek aukų yra 
surenkama, tai nesvarbu, 
nes mes gerai žinome, kad 
iš jų nei vienas centas ne
teks badaujantiems tremti
niams šelpti, nepradžiugins 
ligonių ir nenušluostys naš
laičiams ašarų.

Tame pačiame biuleteny
je nusiskundžiama, kad 
šeštadieninę lietuvių mo
kyklą pradėjo lankyli 120 
vaikučių, o ištikimai iki ga
lo lankė tik apie apie 60.

Reikėtų faktą be jėzui
tiško fanatizmo įimtai ap
svarstyti. Tai skaudus reiš
kinys, bet yra ir priežasčių, 
kodėl taip darosi.

Pagiris.
*

add Kanada ..............ov M-
Toronto.—Birželio' 27 d. 

čia susituokė žinomų visuo
menininkų Indrelių duktė 
su Jonu Linartu. Į vestuvių 
iškilmes buvo atvykusi iš 
Chicagos Nora Gugienė.

*
Oakville.—Prof. Juozas 

Kaminskas atvyko ilgesnio 
poilsio pas savo draugą 
FrenzelĮ, Kanados lietuvių 
socialdemokratų darbuoto
ji-

KELEIVIS, SO. BOSTON
ĘRlMUšTAS RHEE PRIEŠAS

čia matosi Pietų Korėjos prezidento Rhee priešas. D-ras 
Chough Pynag-Ok, kuris agitavo, kad Rhee pasiduotų 
Amerikos politikai ir baigtų karą. Jį užpuolė namuose 
nežinomi 4 “patriotai” ir sunkiai sumušė. Jis yra baigęs 
Columbia Universitetą New Yorke, amerikietiškai orien
tuojasi, ir Pietų Korėjos patriotai vadina jį savo “tėvynės 
išdaviku?’

žinkelio stoties perstatymas, J v ikus. Matyt, jėzuitas Bru- 
Klaipėdoj statomi namai žikas, kaip ir kiti kunigai, 
taip, pat labai blogai, gy-įpučia komunistinį burbulą, 

x_ -i-— j.. |.acj daugjau aukų iš lietu
vių ‘‘kovai” su komunizmu 
išgavus.

Kad tų tariamųjų komu
nistų jau tiek nėra, kaip 
melagingai tvirtina jėzuitas 
Bružikas, aiškiai parodo ir 
tas faktas, kad čia išeinan

Iš Pavergtos Lietuvos
Tirkšlių (Mažeikių ap-|jono skaityklų būna užda- 

skrities) traktorių stočiai rytos po kelias dienas, nau-. 
buvo reikalingas garažas jos knygos jose nesurašo-įtus^ pezų. 
dvylikai kombainų. Turėjo

ventojai dėl to kelią skundų 
ir tt.

Iš Pietų Amerikos.
ARGENTINA

Rosario.—Tai antrasis pa
gal didumą Argentinos 
miestas, turįs per 600,000 
gyventojų. Jame gyvena ir 
lietuvių. Visi jie yra pap
rasti darbininkai; yra ir 
kiek geriau įsikūrusių, bet 
didelių turtų neturi

Kol čia nebuvo marijonų 
vienuolių, Dievą garbinome 
esančiose bažnyčiose; bet 
kai prieš kelerius metus čia 
atvyko tie vienuoliai, tai jie 
tuoj užsimanė statyti savą 
bažnyčią. Š. m. balandžio 
19 d. buvo jos kertinio ak
mens pašventinimas, kuria
me dalyvavo ir Rosario vys
kupas, kardinolas Antonio 
Caggiano. Jis savo kalbo
je pasakė, kad kiekvieno 
yra šventa pareiga aukoti 
statomai bažnyčiai. Bažny
čia kaštuos per 1,000,000 
pezų. Tuli mūsiškių jau 
yra paaukoję po kelis šim

jviano PastabosA A

Ar žinot, kaip atrasti lai- 
Paimkit žodyną ir su- 

raskit raidę L.
mę?

Vienas daktaras sako, 
kad daugiau žmonių nu
miršta nuo rūpinimosi, ne
gu nuo sunkaus darbo. Na, 
tai reiškia, kad daugiau 
žmonių rūpinasi, negu dir
ba. ?

Sakoma, kad einant prie 
šliubo nuotaka žergia ilges
nius žingsnius, negu jauna- 
vedis. O gal ir teisybė.

*
Trafiko policmanas sulai

kė greitai važiuojantį auto
mobilistą: “Ar kas dega?” 
sarkastiškai paklausė tvark
darys. “Taip, mano namas 
dega,” atsakė automobilis
tas.

Policininkas paskaitė to
ki atsakymą Įžeidimu ir au
tomobilistą areštavo. Vė
liau paaiškėjo, kad suimto
jo namas tikrai degė.

*
Saulės šviesos “taupy

mas” man primena tą indi- 
joną, kuris nupiovė vieną 
antklodės galą ir prisiuvo 
prie antro.

♦
Koks skirtumas tarp op

timisto ir pesimisto? Vie
nas sako: “dabar geras lai
kas”; o antras sako: “susi- 
rupužėjęs laikas.”

*
“Aš sugavau savo vyrą 

myluojantis,” sako viena 
kaimynė antrajai. “Aš ir 
saviškį tokiu budu pasiga
vau,” sako antroji.

* Žiogas.

AMERIKOS GINKLAI ČIANKAIŠEKUI

čia matosi Amerikos sprausminiai orlaiviai (jets), ku- 
rioos amerikiečių karo vadovybė šiomis dienomis perdavė 
Pietų Korėjoj kiniečių nacionalistams iš Formozos. Įsi
dėkit nacionalistų pažymėjimus (žvaigždes) ant orlaivių 
sparnų ir uodegų.

b*

buti pastatytas mūrinis tro- 
besis. Jam planą prisiun
tė žemės ’ukio ministerijos 
kapitalinės statybos sky
rius. ,

Tirkšliai yra žemaičių 
krašte, o žemaičiai visuo
met yra atsargus ir nelinkę 
greit bet kam patikėti, to
dėl šį planą, nors jis buvo 
iš viršūnių atsiųstas, jie pa
tikrino ir rado, kad jame 
numatytos durys yra 28 
centimetrais (apie 11 colių) 
siauresnės, negu kombai
nai. Vadinasi, jei pastaty
si garažą pagal tą planą, 
tai . mašinos pro duris ne
įvesi: na, o pro langą juo 
labiau neįkelsi. Stoties va
dovybė parašė ministerijai 
laišką, atkreipdama jos dė
mesį į šią plano klaidą.

Kaip manote, kokį atsa
kymą jie gavo? Tikrai ne- 
įspėsite. O štai kokį: “Pla
nas* pavyzdinys patvirtin
tas. Garažą reik statyti ir 
naudotis.” Bet žemaičiai 
vis dar nepatenkinti. Veda 
susirašinėjimą su ministeri
ja ir garažo statybos nepra
deda.

Gal vėliau teks patirti, 
kuo tas paprastų žemaičių 
su “mokytais” bolševikiš
kos ministerijos valdinin
kais pasibaigs. Apie tai pa
pasakosime ir “Keleivio” 
skaitytojams.

Rusai dabar giriasi viską 
pirmieji atradę ir sugalvo
ję: užpatentuos ir
šį naują statybos pavyzdį: 
siauresnės durys negu veži
mas.
Ir Palangoj Rusai Knibžda

Pasak Vilniaus laikraš
čių, šią vasarą Palangoje 
laukiama 3,300 vasarotojų. 
Jų busią iš Leningrado, 
Ukrainos, Belorusijos, net 
iš Uralo ir kitų tolimų Ru
sijos miestų.

Kas Tvarko Nemunų
0 štai kas: Belorusov, 

Golubov, Žukovskij, Tul- 
čin, Gladčenko, Novikov, 
Makelskij ir kiti. Vis tai 
i ūsai, kažin iš kur atsibastę.
Uždarius Skaityklų Einu į 

Bažnyčjų
Patys maskoliai nusiskun 

džia netvarka Dotnuvos ra
jono švietimo kultūros Įstai
gose. Girdi, daugelis ra

vadų suvažiavimui buvo pa
sakyta: reikia mažinti mo
kesčius ir algas, nes kitaip 
Amerikos popieros pramo
nė turės užsidaryti.

»•II
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IEŠKO DARBO
Našlė. 59 metų, ieško darbo už 

šeimininkę. Kam reikia, rašykit: 
Mrs. V. Mens,
Sti Battles St.,
Brockton, Mass.

2_______________________________ (2S)

PARDUODU NAMĄ
Pigiai parduodu 5 kambarių namų 

su visais įrengimais, gazu, elektra 
ir garažu. Kitas namas 3 kambarių,

Dar- teisi patogumai, netoli ežero, geroj 
vietoj. Teirautis: (27)

J. Breiva,
Box Richmond Blvd.,

Lake Ronkonkema, N. Y.

čio komunistų dvisavait- 
raščio “Darbas” spausdina
ma vos 250 egzempliorių. 
Tai pačių spaustuvės, kur 
yra spausdinamas
bas,” darbininkų informa
cija.

Dauguma Urugvajaus lie
tuvių yra pažangus, demo
kratinio nusistatymo ir ge
ri patriotai. Kol čia kuni
gų nebuvo, jie be pažiūrų 
skirtumo tarpe savęs sugy
veno. Ir tik kunigai su Či
biru sudrumstė Urugvajaus 
lietuvių vienybę, pradėjo 
skirstyti į sūnūs ir posū
nius, ir tuo budu kai ką pa
stūmėjo į komunistų glėbį 

M. Krasinskaa.

VAJAUS LAIKU DOVANOS
Užsirašyk tuojau mėnesinį 

lietuvių žurnalą “Lietuvių Nau
jienas.” Kaina $2.00 ‘metams 
ir vienas iš dešimties užsirašiu
siųjų gaus skirtingą dovaną— 
gift. (29)

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 
Philadelphia 6, Pa.

PAIEŠKOJIMAI

/

» »♦
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inos ir todėl skaitytojai ne-1 Jus ten JAV esate prista- 
gali jomis naudotis, žino- tę daug bažnyčių ir gražių

klebonijų, tai ir čia yra to
kių, kurie nenori nuo jūsų 
atsilikti.

Rosarietis.

ma, kaltas rajono kultūros 
švietimo skyriaus vedėjas 
Gentvila. Jis niekuo nesi
rūpina, girtuokliauja. Toks 
pat ir rajono kultūros namų 
instruktorius Šilkaitis; bet 
geras Gentvilos draugas, 
kartu su juo girtuokliauja juozas Petruškevičius pasi-

Popieros Pramonei 
Pavojus

Popieros pramonės vadai 
turėjo Kanadoj suvažiavi
mą, kur buvo iškeltas šitai 
pramonei pavojus iš užsie
nio kompeticijos. Popiera 
užima labai svarbią vietą 
musų gyvenime. Kas butų 
be popieros? Nebūtų nei 
laikraščių, nei knygų, nei 
rašomos medžiagos. Kaip

Paieškau savo dėdės (tėvo brolio) 
Juozo Andriulionio, kilusio iš Varė
nos, Alytaus apskr., ilgų laikų gy
venusio Philadeiphijoj. Jis pats ar 
jį žinantieji praneškite adresu:

Ant. Andriulionis,
245 W. Fifth St.,

So. Boston 27, Mass.
(30)

Paieškau Juzefos Ketarauskienės, 
nesenai gyvenusios So. Bostone. Pa
ieško jos brolio sūnūs A. Bardaus- 
kas, nesenai atvykęs iš tremties. Ji 
pati ar jų žinantieji atsiliepkit ad
resu:

A. Bųraauskas,
592 E. Sixth St., •

So. Boston 27, Mass.

Prašau atsiliepti Juozų Šalkauskų, 
kurs paskutiniu metu gyveno Vo- 

Pasižymėjo lietuviai.— jus galėtumėt parsinešti iš beck^^ė ^u^ra^as^ Amerikoj.
URUGVAJUS

ir todėl yra Gentvilos re
miamas. šilkaitis, maži
nant tarnautojus, buvęs at
leistas, bet Gentvila jį pa
skyręs “Naujo Gyvenimo” 
kolchozo skaityklos vedėju.

Panašių pavyzdžių esą la
bai daug. Dėl tokio Gent
vilos elgesio į švietimo kul
tūros įstaigas patenka žmo
nės, kurie visai tam darbui 
netinką. Kaip, klausia vie
nas Vilniaus laikraštis, gali 
vesti prieštikybinę agitaciją 
P. Cvirkos vardo kolchozo 
skaityklos vedėja Minkevi- 
čiutė, jei ji sekmadieniais 
uždaro skaityklą ir eina į 
bažnyčią.

Gentvila buvęs nekartą 
įspėtas, papeiktas, bet iki 
šiol jis vis laikosi; jį už
tariąs ir Šiaulių apygardos 
kultūros švietimo skyriaus 
vedėjas Varašinskas.

Matyti, Gentvila moka su 
savo viršininkais sugyventi, JėzuįUs Bružikas Netiesą

žymėjo padėdamas užgesin
ti didelį, pavojingą gaisrą 
naftos sandėly ir tuo budu 
išgelbėjo daug gyvybių ir 
turto. Jis už tai gavo auk
so medalį ir pagyrimų lapų 
iš įvairių urugvajiečių orga-

įiiiZSCIjŲ. 
tuviai. 

Kitas

Pagerbė jį ir lie

lietuvis,

krautuvės gabalą mėsos, 
jeigu krautuvė neturėtų po
pieros jai suvyniot? Popie
ra reikalinga namų staty
bai, visokioms dėžėms ir
Švaros tikslams. Be popie- Paieškau gyvenimo draugės. Man 
ros šių dienų gyvenimas

liepk. Laiškus su fotografija siųsti 
adresu: (28)

M r. George.
pAtO rbrwlaraa R.

tų stačiai neįmanomas. Ir 
vis dėlto popieros pramonei 
Amerikoje gresia pavojus, 

Viktoras nes po karo atsistačiusi Eu-
Cieslinskas, žinomas Urug
vajaus krepšinio žaidėjas, 
paskutinės pasaulinės olim-

ropa pradėjo eksportuoti 
popierą užsienin daug pi
gesnėmis kainomis, negu

piados Suomijoje dalyvis, į Amerika gali. Amerikos 
padėjo Urugvajaus koman-’P°piera brangi dėl aukštų 
dai laimėti Pietų Amerikos valdžios mokesčių ir darbi- 
meisterio vardą, supylus į ninku algų. Todėl popieros 
stipriausi priešą—brazilus
net 16 taškų persvara. Be 
Cielinsko vargu Urugvajaus 
krepšininkams butų pavy
kę pasiekti tokių laimėjimų.

žino, ką jie mėgsta.
Pirma Sovietų Rusijoj, o 

dabar Lietuvoj, jei nori “iš
silaikyki,” duok viršinin
kams kyšių.

Nespėjo Pastatyti, o Jau 
x Griūva

Taip dabar eina statyba 
Lietuvoje. Žinia paimta ne 
iš galvos, bet iš komunistų 
laikraščių.

Vilniuje, Raudonosios 
Armijos prospekte, valsty
binis statybos trustas jau 
treti metai stato du namus 
elektros stoties darbinin
kams. Namuose žmonės ap
sigyvenę pirma negu jie bu
vę komisijos apžiūrėti ir 
priimti. Netrukus paaiškė
ję, kad darbai buvę atlikti 
netinkamai ir todėl gyven 
tojus tekę iškraustyti ir ką 
tik pastatytus namus taisy
ti, lopyti ir tt. Statybą ve
dąs Prochorov (iš kažin kur 
atsiplakęs rusas). Girdi, 
daug kartų pažadėjęs na 
mus baigti, bet savo pažadų 
neišpildęs.

Negeresni esą ir kiti sta
tybos trustai. Nepabaigia
mai tęsiamas Vilniaus gele-

Polemika ir Kritika

Sako

“Keleivio” Nr. 12 drg. J. 
Valatkos korespondencijoje 
iš Kanados minima, kad 
Montrealyje jėzuitas Bruži
kas savo misijų pamoksluo
se net kelis kartus pasakęs, 
jog 90% Urugvajaus lietu
vių esą komunistai. Tai 
netiesa. Jei Bružikas butų 
pasakęs, kad 90% Urugva
jaus lietuvių nepriklauso 
jokiai lietuviškai organiza
cijai ir neskaito jokio lietu
viško laikraščio, jis nebūtų 
suklydęs; bet ką jis pasa
kė, tai yra jo išmislas.

Neginčytina, kad ir čia 
yra Kremliaus ir Romos' 
agentų. Visi jų mažiau susi- 
pratusiems lietuviams perša 
savo “rojų,” kiti gi savo 
“dangų.” Būna atsitikimų J 
kad kunigėliams pavyksta 
vieną kitą bolševikėlį nusi
vesti Į bažnyčią, o taipgi 
prie išpažinties ir komuni
jos. Bet būna ir tokių, ku
rie pasipiktina lietuvių ku
nigų, o ypač jėzuito Mika
lausko akiplėšiškumu ir 
šmeižtais per radiją, pame
ta juos ir nueina pas bolše-

Jis pats ar jį žinantieji praneškit 
Keleivio” ofisui, 636 E. Broaduray,

So. Boston 27, Mass. (30)

APSIVEDIMAI

Van Dylce, Mich.

Paieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, ne senesnės kaip 40 metų. 
Gali buti ir naujai atvykusi. Esu 
pasiturintis vaikinas, 46 metų. Ra
šykit lietuviškai ar angliškai, atsa
kysiu visoms.

Walter Edwards, 
General Delivery, 

Scranton, Pa.

(28)
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Naujas Išradimas dėl 
ARTRAIČIO— 
REUMATIZMO 

S alicylamide sa Para-Aai 
benzoine Rūgštim

Nežiūrint kiek vaistų butum ban
dęs, ar kaip butum nusivylęs— 
TURĖK VILTIES—nes yra nauja 
moksliška. ĮRODYTA formulė pa
lengvinimui Reumatizmo, Artraičio, 
Strendieglių ir Bursieio skausmų, 
šis gydymas yra tiek efektingas, 
kad mes sugrąžinsime jums kiek 
vieną centą už jį mums užmokėtų, 
jeigu po 5 dienų jau nesijausit ge
riau.

ARTONE TABLETĖS. Jos ne 
nuodingos, asperino neturi. 12 die
nu bandymui (50 tablečių) tiktai 
$2.00. Nurodymas ant bonkos. Pri- 
siųsk čekį arba money orderį, o mes 
apmokėsim paštą. Arba per C.O.D. 
ir pridedant paštą. (27)

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
P. O. Box 1357, Dept. T. 

Rochester 3, Pf. Y.

Vedybų tikslų noriu susipažinti sa 
mergina ar moterimi. Rašykit jau
nesnio ir vyresnio amžiaus, atsaky
siu visoms. Su laišku prisiųskit fo
tografijų. Aš esu 42 metų amžiaus, 
vidutinio ūgio. (27)

J. N,
P. O. Box 3027, East Chicago, Ind.

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 Bra«dway

South Boston 27. Mase.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, N<w York 1, N. Y.
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LEGISLATUROS PRIIMTI .L. D. D. CENTRO
NAUJI ĮSTATYMAI j KOMITETO POSĖDIS

--------  I

LIŪDNASIS BIRŽELIS 
NORWOODE

LDD 21 KUOPOS
PIKNIKO NAUJIENOS

Birželio liūdnųjų dienų
Lietuvoje viešas minėjimas _______
Norvvoode Įvyko birželio 21 kuopa ruošia pikniką rug- 
dieną, Balch School salėje, piučio 16 dieną, tuojau 
Klebonas F. Norbutas para- gauta tuo reikalu atsiliepi- 
pijiečiams per pamokslą J mų iš kolonijų. Mat dau- 
gražiai palygino Įvykusią'gelis gerai prisimena Pes-

Kai tik buvo “Keleivyje”

REMIA NUKENTĖJUSIUS 
DĖL VIESULO

Massachusetts gubernato-

Dėl Rašinių Konkurso

New Yorko studentų ren
giamo literatūrinio konkur

Priimta:
Korėjos karo veteranams 

bonus, toks pat kaip Antro
jo Pasaulinio Karo buvu
siems kariams.

Įstatymas, kuriuo steigia
mas naujas prekybos de
partamentas.

Įstatymas Bostono uosto 
valdybai reorganizuoti, dar
bo ir pramonės departa
mentams pakeisti ir greito
jo susisiekimo (MTA) val
dybai pertvarkyti.

Įsteigti prie viešųjų dar
bų departamento skyrių pa
jūrio maudynėms gerinti.

Įvesti “punktų sistemą'’ 
Massachusetts automobilis
tams. Einant šituo įstaty
mu, kuris automobilistas tu
rės per metus daugiau ne
laimių, tas turės brangiau 
mokėti už apdraudą.

Paskirti $10,000,000 Mas
sachusetts pramonei remti.

Įstatymas duodantis vals
tijai teisę nupirkti Bostono 
Areną už $280,000.

Panaikinti Pieno Kontro
lės Tarybą, o. jos vieton 
įsteigti Pieno Kontrolės Ko
misiją prie Agrikultūros 
Departamento.

Įstatymas Korporacijų ir 
Mokesčių Departamentui 
reorganizuoti.

Įstatymas iš pagrindų iš
tirti komunizmo veiklą 
Massachusetts valstijoj.

Paskirti $5,000,000 namų 
statybai. Tokie namai tu
rėtų būt taikomi seniems 
žmonėms, kurie neturi daug 
pajamų.

Įsteigti valstijos kontro
liuojamą televiziją švieti
mo tikslams.

Biznieriai Gina Samdą

LDD Centro Komiteto 
posėdis įvyko liepos 3 d. 
“Keleivio*’ patalpose. Ja
me dalyvavo visi, išskyrus

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

109 W. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

paskelbta, kad LDD 21 įriaus globojamas fondas'so rašinių įvertinimo komi- 
—2!_ . ----- i—'siją sudaro: Dr. V. Vilia

mas, A. Šešplaukis-Tyruo- 
lis, K. Čerkeliunas, R. Ošla- 
pas ir D. Kezys. Konkui-se 
dalyvauja tik Lietuvių Stu- 

__ s r_„____ 1____ ______________ dentų Sąjungos nariai. Ra-
Nevv Hampshire valstijoj,!vienos statybos darbininkai šinio tema: “Kaip aš savo 
netoli Lavvrence, Mass. Per-’sudėjo $1,500; praeitą profesijoj galiu geriausia 

L prisidėti prie Lietuvos at
statymo.” Rašinius siųsti: 

gerėti vietos patogumu ir'rinko $4,370, ir tt. Fondas R. Kezys, 100 Cook Street,

viesulo aukoms šelpti jau 
surinko 600,000 dolerių. 
Didelės firmos aukoja stam
bias sumas. Viena firma 
paaukojo net $25,000 ir

w orcestery gamtos nelaimę liakų vasarvietę prie ežero prašė jos vardo neskelbti;
m, iv *v • 1'1 • » 1 1 'OtlU’/V 1P 1 M t 1 \ O m rvclvl I /Tsu Įvykiais Lietuvoje 194 
metais ir dabar tebevyks
tančiais žmonių žudymais

V. Anestą ir J. Vinciuną, iv trėmimais. Jis ragino \i- 
lietuvius susirinkti ir

nai ten įvyko LSS piknikas trečiadienį Red Sox-Yan- 
ir jo dalyviai negalėjo atsi- kee rungtynių žiūrovai su
gerėti vietos patogumu ir'rinko $4,370, ir tt. Fondas 
aplinkumos jaukumu. Kas'au?a kasdien. Tikimasi su- 

mažiausia $4,000,000.

nesenai Nevv Yorkė įvyku-jsus
šiame draugijos atstovų su-.Paminėti tas tragiškas die-
važiavime išrinktieji nariai.Inas musų senoje tėvynėje,mėgo maudėsi tyro kaipjrinkti m<
Dalyvavo ir komiteto kan--Lietuvoje ir susikaupti ko-jkrištolas vandens ežere, ki-( ------
didatai O. Gegužienė ir V J vai dėl buvusių ir dar tebe-.ti laiveliu važinėjo, dar ki- GIvažinėjo, dar ki- 

vykstančių skaudžių Įvy- ti, sako, ir meškeriojo. O 
kių. Į ant kranto puikiam pušyne

Minėjimo tąsoje šiai die- likę sveevai čis>; n coii 1iv*Vc- 
nai pritaikytą kalbą pasa
kė A. Fauliukonis. specia
liai šiai progai iš Worces- 
terio kviestas. Jis vaizdin-

Brooklyn 6, N. Y.

DR. D. PILKA
Oftoo Valandom m 1 M S 

kn»TU t

BROADWAY 
80. BOSTON. MASS.

Tefefonaa: SOUth Boaton IBM
Sekantis visuotinis Lietu

vių Studentų Sąjungos su 
važiavimas yra numatomas

. . šaukti š. m. Kalėdų atosto- Del ilgos sausros girios metu New Yorke
Rom. Kezys.

GIRIOS DEGAdidatai O. Gegužienė ir V.
V. Jackūnas.

Pasiskirstyta pareigomis: 
pirmininkas, J. V. Stilso- 
nas; sekretorius, N. Jonuš- 
ka; iždininkas, V. Anesta.
Nariai: J. Andriukaitis, P.
Brazaitis, J. Taurinskas, J.
Bimša, V. Sirutavičius ir J.'gai papasakojo tos tragedi- woodiečiai. Piknikas dar'OOO akrų miško. Girios de- 
Vinciunas. Aptarti įvairųsjos žiaurumus ir galimas toli, o jie jau “organizuoja”!ga po visą šalį. 
draugijos reikalai; gyvai dabar su tais žiaurumais ko-mašinas. Tas pat tuojau
panagrinėtas “Darbo” žur- vas. J bus daroma visoje Bostono
nalo turinys ir pasidžiaug- Norvvoodiečiai gerai žino/apylinkėje. Kelrodį nuro
ta, kad jo skaitytojų skai--kaip šią tautinę pareigą at-ldysime kita proga.
Ai ne rlirloio • ionion vien iv V ta i n tAviU 01-1 1^^

likę svečiai šiaip sau links- labai išdžiuvo ir prasidėjo 
minosi? 1 aigi ta vieta jau gaisrai. Bostono apylinkėj 
daugeliui žinoma, |tokių gaisrų šios savaitės

LDD 21 kuopos pikniku pradžioje buvo 75. Pietų 
pirmutiniai susidomėjo nor-‘Kalifornijoj išdegė jau 36,-

TY'l___ii____  IziAA ____ __ 1-1._ Z^i •___ J -

Sausra Žudo Fermerius

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Maas. 

Telefonas SO 8-414B
ąenjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš 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. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
11Š Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

Saulė degina laukus, o 
liepsnos ryja girias. Visi 
laukia lietaus, ir radijas

čius didėja; tačiau visų pa- liko ir kaip tėvai sugeba sa-į 
geidauta, kad “Darbas*’ bu- vo vaikams parodyti susi-j
tų rašomas visiems supran-*kaupimo pavyzdį savo tau-: VASAROS MOKYKLA i^na^ JI pranašauja, bet 
tama, lengva kalba. Išrink-tos reikalams. Gal kiekvie-j NftRWftnnr Jkaip sausa, taip sausa. Sa-
ta atskira komisija “Dar-Inas dar turės progos tai pri-
bui” remti. I ia ieina: J. siminti ir persvai-styti.

Rengimo Komisija.

V. Stilsonas, V. Sirutavičius . . T. _ , .
... t I Auku Lietuvos vadavimo
11 J. £>imsa. f *t i i \reikalams surinkta §38. Au-
Zupkos Užmušėjas

Pripažintas “Bepročiu’

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Brocktone buvo nu
šautas Napoleonas Zupką,
67 metų amžiaus lietuvis.
Jį nušovė jaunas chuliga
nas, kuris pavogė revolverį 
ir parodė Zupkai. Kai Zup- 
ka pasakė, kad jis pranešiąs 
policijai, tas vaikėzas pra
dėjo šaudyt. Suvarė 5 šū
vius ir užmušė Zaupką. Bet
kad nereikėtų jaunam chu-j $75,000 Byla dėl Šermenų 
liganui sėsti į elektros kė-

kavo: J. Zaranka $5: po $3 
—O. Piešinaitė, A. Tumas, 
Zaranskienė, K. Šimėnas, 
U. Pazniokienė: po $2—P. 
Jaras, P. Kamantauskienė,
I. Kamantauskienė, J. Pe
čiulis; po $1—M. Vitkaus
kas, P. Blažis, P. Vėtą. Pa- 
karklienė, P. Žeringis, A. 
Žeringis, I. Vasiliauskienė,
J. Yersiackas P, T via. B. 
Kriaučiūnas.

K. Šimėnas.

______ įlotų ir kornų laukai sunai-
Pereitais metais lietuvių'kintL žmonės žiuri * dan-

vaikams laike vasaros ato- dal?'os1’ arl,n.Ttelna l.s 
stogų buvo surengta vasa- kur ,debesls- . ?artI,s aP51’ 
ros mokykla. Ji baigėsi di- n„lau.k/?:„ tT! 
dėlių pasisekimu. Vaiku
čiai noriai ją lankydavo. 
Šiais metais minėtoji moky-

griaudžia, bet lyt nelyja. 
Išdžiuvo ne tiktai javai,

bet parado ir ganyklos.
kia vėl bus atidaryta. Tėvai,'Fa™enai bijosi, tad atei- 
kurie turime mokyklinio®™? žiemą nebus pašaro 
amžiaus vaikų, atkreipkime ^'uliams- . kalbama

Tel. AV 2-4026

I)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Upham’a Coraor

DORCHESTER, MASS.

Bostono biznierių asocia
cija stengiasi sulaikyti dar
bininkų atleidimf iš laivų 
statybos darbų. Tie darbai 
duoda per metus $50,000,- 
000 uždarbio žmonėms; o 
jeigu to uždarbio nebus, tai 
nukentės ne tik darbinin
kai, bet ir biznieriai.

Edenas Jau Paleistas iš 
Ligoninės

dę, jis buvo pripažintas 
“silpnapročiu” ir uždarytas 
vaikų prieglaudoj.

Tirs Chuliganizmą

Tūla Anne Mannix iš W. 
Roxburio pasamdė advoka
tą ir įgaliojo ji iškelti New 
Yorko miestui $75,000 bylą 
dėl to, kad pridarė jai di
delės “širdperšos.*’

Bylos istorija tokia. Prieš 
kokius metus New Yorko 
miestas atsiuntė jai lavoną 
palaidoti. Tai turėjęs būti 
jos brolis, John Feeney. La- 

ivonas buvo palaidotas ir,

Anthony Eden, Anglijos 
užsienio reikalų ministeris, 
kuris buvo atvykęs Bosto
nan sunkiai operacijai, per
eitą savaitę jau išėjo iš li
goninės ir nuvyko pas savo 
pažįstamus į Newport*ą, R. 
I., ilgesniam poilsiui.

Moterų Lenktynės 
Orlaiviais

Prieš išsiskirstymą Mas
sachusetts valstijos legisla- 
tura nutarė sudaryt komisi
ją chuliganizmui ištirti.
Tam tikslui paskirta $10,- 
000. Komisijon įeis 2 se-į 
natoriai, 3 žemesniųjų ru-" viskas ja’u'hu/'apie 
mų nariai ir 2 paskirs gU'jtaį užmiršta. Bet štai. ana- 

jdien atvažiuoja pas Mrs. 
*Manix tas brolis, kuri ji ta- 
jrėsi palaidojusi. Pasirodo,

m i- n ur v n i!kad brolis ?*vvas-
Negali Dirbti Kito Darboj Palaidotas buvo visai ki-

savo dėmesį į juos. Musų 
vaikai per atostogas turi 
rasti naujos aplinkumos ir 
jie jos ieško. Dažniausia 
jie niekeno nevadovaujami, 
arba blogo elgesio vaikų 

•paveikti, susiranda blogą 
aplinkumą ir į namus atsi
neša blogų palinkimų, blo
gų papročių. Už šeimos ri
bų vaikų auklėjimas įmano 
mas tik organizuotas ir pri
tyrusių auklėtojų rankose. 
Šioje mokykloje vaikai bus 
mokomi tris dienas per sa
vaitę lietuviškų dainų, žai
dimų, pasakų, rankdarbėlių 
ir viso, kas vaikui pagal jo 
amžių daugiau tinkama lai
svalaikiui sunaudoti. Ne
praleisime geros progos 
savo vaikams čia pat pra
mokti lietuvių kalbos.

kad pienas turės pabrangti. 
Daržovės ir dabar jau be
veik neįperkamos.

L&ikraščių Gildijos 
Suvažiavimas

Bostone posėdžiavo Ame
rikos laikraščių darbininkų 
gildijos delegatų konvenci
ja. Daugiausia ginčų buvo 
dėl narinių duoklių. Pri
verstina nario duoklė yra 
$5 į mėnesį; bet buvo pa
siūlytas įnešimas, kad loka- 
lai patys spręstų, kiek na
rys privalo mokėti į mėne
sį. Žemiau $5 lokalas ne
gali eiti, bet jis gali pakel
ti iki $10. Galų gale tas

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone, 282—3rd St., 3 šei

mynų, 12 kambarių, kaina $3.500, 
su mažu įnešimu. Kreiptis: (27,

Mrs. Stanaway.
44 Aspinwall Rd., 

Dorchester 24, Mass.

Calsomine Brušiai
8 colių labai Keri calsomine bru-! 

šiai parsiduoda visai pigiai. Daro-I 
mi pagal užsakymą. Kreiptis laišku 
arba asmeniškai tarp 10 ir 12 vai. 
ryto. (27)

Antanas Stankevičius,
468 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Prieglauda Seneliams

bematorius.

Policijos Tarnautojai

Suffolk County vyriau
sias teismas išaiškino, kad 
policijos tarnautojai negali 
netarnybos metu kitur dirb
ti.

Sulaikė 11,650 Automobilių

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATE A IN9URANCB

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

87 OR1OLB STRMT 
Weat Bozhary, Maaa

Tel. PArkway 7-Ū402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANMIU8)

Lietuvis Gydytojas tr Chirargas

Vartoja vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

BO. BOSTON, MASS.

Šimtas moterų aviatorių 
k pereitą savaitę suraošė 
lenktynes. Penkiasdešimts 
orlaivių išskrido iš Lavv
rence, Mass., Į Long Beach, 
California. Laikraščiai va
dina šitą skridimą “pudra- 
nosių lenktynėmis.”

Viešnia iš Akron, Ohio

Už pramuštgalvišką va
žiavimą, pereitos savaitės 
pabaigoj policija sulaikė 
Massachusetts valstijoj 11,- 
650 automobilių. Nusikal
tėliai buvo pašaukti į teis
mą; daugelis turėjo užsi
mokėti pabaudą, o kitiems 
ir “laisniai” suspenduoti.

Mirė 91-ji Tornado Auka

tas žmogus, kuris tada sir
go su jos broliu toj pačioj ne’ 
ligoninėj.

New Yorko miesto ligo
ninė, pasirodo, padarė klai
dą. Sumaišė pavardes. Tai
gi dėl tos klaidos Mrs 
Mannix dabar ir nori išlup
ti iš New Yorko miesto 
$75,000. Sako, ji per tas 
šermenis labai verkusi, la
bai savo brolio gailėjosi ir 
už tą širdperšą jai turi būt 
atlyginta. Bet kiek ji iš tik 
rųjų jo gailėjosi, tai matosi 
iš to, kad ji dargi nepažiū
rėjo į veidą ir nežinojo ką 
laidojo.

Tiems vaikams, kurie lie
tuvių kalboje yra daugiau 
pažengę, šeštadieniais bus 
dar atskirai lituanistikos 
dalykų. Pamokyti maloniai 
sutiko mokytoja V. Tumie-

Už sudaromas aplinky 
bes šiai mokyklai veikti 
kun. F. Norbutas užsitar
nauja didelės padėkos.

J. Šilėnas.

Elektra Užmušė Žmogų

. , . ... , . Vyrams ir moterims lietuviškaklausimas paliktas referen- prieglauda, labai gražioj vietoj .ir i 
dumui. Gildijos vadovybė! užUik>n,as- KreiDtis
siūlė reikalauti geresnio at
lyginimo savo nariams: pa- 
tyrusiems redakcijos darbi
ninkams $150 į savaitę, ki
tiems raštinių darbinin
kams po $75 į savaitę.

Kreiptis 
(27)

Mrs. Mary Kazlauskas,
17 Park St., Haverhill, Mass.

Tel. HAverhill 2-0791.

Per dvi švenčių dienas 
Naujoj Anglijoj visokiose 
nelaimėse žuvo 21 gyvybė.

PARSIDUODA NAMAS
Dorchestery, netoli Urbams Cor- 

ner, parduodu trijų šeimynų namą, 
7-7-7 kambariai, kiekvienam aukšte 
atskiras šildymas, vonios, porčiai ir 
kiti patogumai. 2 garažai. Kreip
tis: (27)

64 Virginia St.. Dorchester, Mass. 
arba telefonu: CO 5-6064.

T*I. SO 8-280$
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomio:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadtray
80. BOSTON, MASS.

G. L. Holmes, 21 metų 
vyras, užmuštas betaisant 
elektros vielas prie Lin
coln Rd.

I šnuomuo jama* Kambary s

Pereitą savaitę “Relei 
vio” įstaigą aplankė draugė 
Gaškienė iš Akron, Ohio.

Daktarai pradėjo kriti
kuoti daktarus, kurie mėgs
ta perdaug ir visai be rei 
kalo daryti savo pacijen- 
tams “shots” po oda.

Pereitą sekmadienį Wor- 
cestervje mirė dar viena 
moteris, kuri buvo sužeista 
per siautusį tenai viesulą. 
Tai padarė jau 91 tos aud
ros auką.

Federalinė valdžia sutiko 
duoti $10,156,000 Massa
chusetts vieškeliams tiesti.

Atrodo, kad Bostono gy- 
ventojai turės mokėti už va
žiavimą gatvėkariais po 20 
centų.

Bostone surinkta jau 20,- 
000 parašų reikalaujant, 
kad butų atšauktas “šventa
dienio” įstatymas, kuriuo 
draudžiama sekmadieniais 
darbą dirbti.

Išnuomuojamas didelis, erdvus 
kambarys vienam ar dviem asrne 
nim. Galima naudotis virtuve. Kai
na prieinama, vieta graži (Tnnmas 
Park) Skambinti vakarais telefo
nu SO 8-7271. . <29)

PRALEISKITE ATOSTO
GAS KALNUOSE

Kviečiame visus savo drau
gus, pažįstamus ir visus lietu
vius atvažiuoti į kalnuotą New 
Hampshire valstiją praleisti sa
vo atostogas ir pakvėpuoti tyru 
kalnų oru.

Dėl rezervacijų prašome ra-Į 
syti:

RED TOP CAMPS 
THORNTON, N. H.

Kelrodis: Nuo Bostono rei
kia važiuoti No. 3 keliu; pava
žiavus apie 135 mylias rasite 
musų vasarvietę. (29)

Visus kviečia—
Albinas ir Ona Nevierai.

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

869 Brnadway at “O” St. 
South Boston; Mass. 

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. SO 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
59S East Broadway 
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 vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviu
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangioa. 
čia jau 20

geras maistas—žemos kainos

TIL » R.M.
251 DORCHESTER ST. 

SOUTH BOSTON

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Sterke
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Singeliais

Apkainavimas Dykai 
(Frea Eatimate)

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, tarpupiritėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieM> 
jim o.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Jooeph Machinsfcaa 
295 Silver Street

South Boston 27,




