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Šios Savaitės Gale Kongresas 
Baigia Savo Darbą

Kongreso Vadai Sako, kad Šeštadienį Bus Baigti Visi 
Kongreso Darbai; Lieka Nubalsuoti Žemės Ūkio 

Produktų Kainų Palaikymas, Socialinio Drau
dimo Pagerinimas, Įstatymai Kovai Prieš 

Komunistus, Užsieniams Pagalbos Da
vimas ir Atominės Energijos Įsta

tymo Pakeitimas

Republnikonų vadai kon
grese skelbia, kad šį šešta
dienį kongresas jau išsi
skirstys. Lieka dar eilė 
svarbių įstatymų nubalsuoti, 
bet senato vadovybė tikisi 
užbaigti visus darbus, o at
stovų rūmai jau visus svar
biuosius įstatymus yra nu
balsavę. Iš svarbesnių įsta
tymų lieka dar nubalsuoti: 
žemės ūkio produktų kainų 
palaikymo įstatymas; sočia

Geležies Ruda iš 
Quebeko Jau Vežama

Pirmas laivas su geležies 
į-ūda iš Quebeko šiaurės 
kasyklų jau pasiekė Phila- 
delphiją. Quebeko ir Lab
radoro tolimose šiaurės vie
tose jau senai buvo atrastos 
labai turtingos geležies rū- 

j dos atsargos, bet dėl susi
siekimo sunkumų tik prieš

linio draudimo pagerinimo j keIi.us.metus Padėta l imtai 
pa- ruPintls tą rūdą iš ten išgau

ti. Po kelių metų darbo,
įstatymas; užsieniams 
gaibos teikimas; atominės,
energijos įstatymo pakeiti
mas ir įstatymai kovai prieš 
“subversyvius.”

Senato paskirta komisija 
iš šešių senatorių tyrinėti 
kaltinimus prieš senatorių 
McCarthy savo darbą pra
dės senatui išsiskirsčius ir 
tikisi darbą baigti dar prieš 
šio rudens rinkimus. Sena
tas bus sušauktas į nepap
rastą posėdį išklausyti tos 
komisijos raporto ir išnešti

nutiesus gelžkelį per kalnus 
ir balas, geležies rūda iš la
bai turtingų rūdos atsargų 
Ungavos srityje jau plau
kia į Amerikos plieno lie
jyklas.

Ungavos srityje kol kas 
yra surasta apie 400,000,000 
tonų geros geležies rūdos. 
Laukiama, kad greitu laiku 
kasmet apie 10,000,000 to
nų rūdos bus atgabenama

KOMUNISTŲ VADŲ VALYMAS VIS DAR TĘSIAMAS

Liudininkas Vadina
Jennerį Girtuokliu
Buvęs aimijos seržantas 

iš New Yorko, William P. 
Ganaail, senato tyrinėjimo 
pakomisijoj išvadino tos pa- 
komisijos pirmininką sena
torių William Jenner gir
tuokliu. Liudininkas sakė, 

iš tos srities Amerikos pra-i kad jis pats vilkęs kapitoną
I _ - • T T — l I Oi 11 Al i v Lr »•_savo sprendimą dėl šen. Mc-įmonei. Ungavos rūdos yra 

Carthy. , ' j geros, jos turi apie 60 %
Kongresas buvo nusista- J grynos geležies.

tęs savo darbus užbaigti iki 
liepos mėnesio galo, bet ne
suspėjo to padaryti dėlto, 
kad kilo ilgi ginčai dėl ato
minės energijos įstatymo 
pakeitimo ir dėl senatoriaus 
McCarthy pasmerkimo. Vi
si kongresmonai ir trečdalis 
senatorių šį rudenį turi sto
ti prieš balsuotojus, todėl 
nori greičiau užbaigti savo

Šeši Senatoriai 
“Teisia” McCarthy
Senatas paskyrė šešius se

natorius, kad jie ištirtų 
prieš senatorių McCarthy 
keliamus kaltinimus ir pa
tiektų visam senatui savo
sprendimą, šešių senatorių 

darbus ir dalyvauti rinkimi-|komisija jau pradėjo dirbti.
nėj kampanijoj.

Balkanų Karo 
Sąjunga Pasirašoma

šį pirmadienį Graikijos, 
Jugoslavijos ir Turkijos už 
sienių reikalų ministeriai 
pasirašo Balkanų karo są
jungą tarp tų trijų valsty
bių. Kadangi Turkija ir 
Graikija yra Atlanto Są
jungos nariai, tai per Bal
kanų karo sąjungą Jugosla
vija irgi įsitraukia į Atlan
to karo sąjungą.

Trys Balkanų valstybės, 
kurios dabar pasirašo karo 
sąjungą, karo atsitikime ga
lėtų sukelti 95 divizijas ka
riuomenės. Visos tos vals
tybės gauna nemažai kariš
kos pagalbos iš Amerikos.

Jos posėdžiai nebus perduo
dami per radio ir televiziją, 
kad nepadarius iš tyrinėji
mo “cirko,” koks buvo šen. 
McCarthy ir armijos ginčo 
tyrinėjimas.

Dar nežinia, kada šeši se
natoriai (Watkins, Carlson, 
Case, Johnson, Stennis ir 
Ervin) paruoš savo raportą, 
bet, pagal senato nutarimą, 
jie turėtų savo sprendimą 
panjošti dar iki šio rudens 
rinkimu.

LSS SUVAŽIAVIMAS 
RUGSĖJO 4-5 DIENOMIS

Rugsėjo (September) 4 
ir 5 d. Brooklyne įvyks 
Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos eilinis 
suvažiavimas. Plačiau ki
tame- numery.

Amerikos federalinė polici
ja (FBI) tęsia komunistų 
pravadyrių valymą ir perei
tą savaitę suėmė dar pen
kius. kurių atvaizdai čia 
matosi. Suimti (viršuj iš 
kairės i dešinę) Arthur Ba
ry. jo žmona Anna ir Pat- 
ricia Blau. Apačioj (iš kai
rės i dešinę) matosi Levis 
Martin Johnson ir Harold 
Zepelin. Visi suimtieji trau
kiami teismo atsakomybėn 
pagal Smith aktą.

Prancūzai Svarstys 
Europos Armiją

Prancūzijoj vyriausybė, 
vedama P. Mandės-France,

Lrxxz4. n—>rs zIAI f »niruvaru, nau chui<xi vis vi vi il.u-

iBill Jenner girtutėlį iš kar- 
čiamos Anglijoj 1943 me
tais, o esą visi kareiviai ži
noję, kad kapitonas Jenner 
yra girtuoklis ir netvarkin
gas.

Senatorius Wm. Jenner į 
liudininko pareiškimą atsa
kė : “Tamsta pats žinai, 
kad meluoji.” Buvęs ser
žantas Gondall sakosi dabar 
nesąs komunistas, bet jis ne- 
sisakė, ar jis praeityje buvo 
kada nors tos partijos na
riu. Wm. Gandall savo at
sakymuose dažnai slėpėsi 
už penktojo konstitucijos 
amendmento.

Studebaker Nori
Uždaryti Dirbtuves
Studebaker automobililų 

dirbtuvės South Bend, Ind., 
skelbia, kad jos bus privers
tos užsidaryti, jeigu darbi
ninkai nesutiks su uždarbių 
mažinimu. Korporacija siū
lė darbininkams uždarbius

ropos armijos kūrimo bus 
pradėta svarstyti parlamen
te rugpiūčio 24 d. 
tai, rugpiūčio 19 ir 20 d., 
Briuselyje, Belgijoj, susi
rinks visos Europos armijos 
sutartį pasirašiusios valsty
bės ir pasitars, kaip Euro
pos armijos įgyvendinimas 
bus vykdomas.

Pranešimai iš Paryžiaus 
sako, kad esą vilties, jog 
“Europos aimijos” sutartis 
prancūzų parlamente bus 
patvirtinta.

Atsarginių Karių 
Ruošimas Skandalas

Bolševikai Valgys 
Amerikos Maistų

Amerika pasiūlė rytinei 
Vokietijai suteikti nemoka-
moi moictn mm Thinniuiic 
Ūlai XIICtXC7VV7 nuv x_x vtisvs J c* v«o

potvynių nukentėjusiems 
gyventojams šelpti. Ryti- 

Priešnės Vokietijos vyriausybė 
pasiūlymą priėmė ir prašė 
duoti jai maisto gyvento
jams nukentėjusiems nuo 
potvynių šelpti. Amerikos 
pasiūlymas buvo padarytas 
Sovietų Rusijos aukštajam 
komisarui lytinėj Vokieti
joj, G. M. Puškinui.

Kol kas tik rytinė Vokie
tija atsiliepė į Amerikos 
siūlymą duoti nemokamai 
maisto nuo Dunojaus potvy
nių nukentėjusiems gyven
tojams. Čechoslovakija ir 
Vengrija dar nieko neatsa
kė į šitą pasiūlymą.

. tekr!t0;iTunise Susidarėnūs C. E. Milson sako, kad

RRA7HIT karininkai j sumažinti, bet miijos nariai 
BRAZILŲ KARININKAI t siūlymą atmetė. DabarPRADEDA MITINGUOT^^‘d/rbininkų gali pa.

Brazilijos sostinėj rug
piūčio 5 d. nežinomi pikta
dariai užpuolė vieną opozi
cinio laikraščio redaktorių 
ir nušovė kartu su redakto
rium vieną oro pajėgų kari
ninką. Karininkų tarpe ka
rininko nušovimas sukėlė 
daug nerimo ir dabar Rio 
de Janeiro garnizono kari
ninkų tarpe eina bruzdėji
mas. mitingai ir pasitarimai, 
kaip sugauti žmogžudį. Vi
si spėja, kad užpuolimą da
rė prezidento Vargas koks 
nors šalininkas.

likti visai be darbo, jei kor
poracija užsidarytų.

Studebaker korporacija 
skelbia turėjusi per šių me
tų šešius mėnesius $8,925,- 
800 nuostolių ir nutraukia 
savo sutartį su unija.

KORĖJOS PREZIDENTAS 
RHEE IŠVYKO NAMO

šeštadienį, rugpiūčio 8 d., 
Korėjos prezidentas Syng- 
man Rhee išskrido namo. 
Jis dar sustos pakelyje Ha
vajų salose.

Amerika Padės Išgabenti 
Indokinijos Bėglius

Šimtai Tūkstančių Bėglių iš šiaurinės Indokinijos Gaus 
Pagalbą Įsikurti Pietinėj Indokinijoj; Amerikos Lėk

tuvai ir Laivai Padės Gabenti Pabėgėlius; Ana
mitų Tauta Protestuoja dėl Krašto Suskal

dymo

Italai Kopė į Godicin 
Austen Kalną

Italų alpinistų (kalnų lai
piotojų) ekspedicija pereitą 
savaitę įkopė į antrą pagal 
aukštumą žemės kamuolio 
kalną, vadinamą K-2, arba 
Godwin Austen kalnu Pa
kistane. Godwin Austen 
kalnas yra 28,250 pėdų 
aukščio (Everestas, aukš
čiausias kalnas, yra 29,002 
pėdų). Iki šioliai niekas 
nebuvo įkopęs į Godwin 
Austen kalną, nes į jį, kaip 
ir į Everestą, labai sunku 
yra kopti.

Italų alpininkų ekspedi 
ei jai vadovavo Ardito De- 
sio, geologijos profesorius 
iš Milano. Jis ir jo ekspedi
cijos dalyviai buvo labai ge
rai pasiruošę kopimui ir bu
vo surinkę žinias apie visus 
pirmesniuosius bandymus į 
tą kalną įkopti.

Sekantis aukščiausias 
žmogaus dar neužkariautas 
kalnas yra Kančendžiunga, 
Nepalo ir Indijos pasienyje. 
Jo aukštumas yra 28,146 
pėdos.

Visoj Vokietijoj
Dideli Streikai

Amerikos vyrų atsarginių 
(rezervo) ruošimas, jeigu 
karas iškiltų, pasirodytų 
esąs “skandalas.” Dabarti
niu laiku atsarginius vyrus 
karo reikalui ruošia nacio
nalinė gvardija, kuri veikia 
atskirose valstijose. Vyriau
sybė mano, kad reikėtų įves
ti priverstiną karišką apmo
kymą visų jaunų vyrų, kad 
karui ištikus būtų užtenka
mai paruoštų žmonių. Atei 
nančių metų pradžioje vy 
riausybė pasiūlys kongresui 
naują įstatymą apie jaunų 
vyrų karišką paruošimą.

GALIMA UŽSIDIRBTI
500,000 MARKIU

Vakarinės Vokietijos vy
riausybė paskelbė duosian
ti pusę miliono markių 
(119,000 doleriui ram, kas 
suteiks jai žinių, kaip tos 
vyriausybės vyriausias šni
pų ir bolševikų gaudytojas, 
Dr. Otto John, atsidūrė pas 
bolševikus. Iš visko atro
do, kad Dr. John laisva va
lia pabėgo pas bolševikus ir 
dabar jiems tarnauja.

Nauja Vyriausybė
Tunise susidarė nauja 

vyriausybė, į kurią įeina tik
tai arabų politiniai veikėjai, 
jų tarpe yra 4 ir nepriklau
somybės partijos nariai 
(Neodestour). Dabar ta 
nauja grynai arabų vyriau 
sybė pradės derybas su Pran 
cūzija dėl Tuniso autono
mijos ir dėl Tunise gyve
nančių prancūzų ir italų 
teisių užtikrinimo.

Prancūzų vyriauybė pa
siūlė Tunisui duoti plačią 
vidaus autonomiją, jei Tu
niso arabų politiniai vadai 
sulaikys teroro aktus ir 
gerbs visų Tuniso gyventojų 
teises.

Vakarinėj Vokietijoj eina 
vilnis didelių streikų. Dar
bininkai reikalauja uždar
bių pakėlimo. Šią savaitę 
į streiką išėjo 250,000 plie
no darbininkų Bavarijoj. 
Hamburge streikuoja viešo
jo patarnavimo darbininkai 
(strytkarių, gazo ir elektros 
darbininkai). Ruhro srity
je 900,000 plieno pramonės 
darbininkų įteikė reikalavi
mą darbdaviams pakelti už
darbius po 10 pfenigių j va
landą. 300,000 angliakasių 
taip pat reikalauja uždarbių 
pakėlimo. Apie pusė milio
no tekstilės pramonės dar
bininkų reikalauja pakelti 
uždarbius 50%.

Veik visame krašte įvai
rių pramonės šakų darbinin
kai kelia reikalavimus pa 
kelti uždarbius, kad ir dar 
bininkai pajustų “gerbūvį,’ 
kuriuo vakarinė Vokietija 
garsiai giriasi.

Karo paliaubos Indokini
joj suskaldė kraštą į dvi da
lis. Iš šiaurinės Indokinijos 
tūkstančiai žmonių nori 
bėgti į pietus, į nepriklauso
mą Anamitų krašto dalį. Di
delė daugybė pabėgėlių už
krauna sunkią naštą ant 
laisvojo Anamitų krašto ir 
todėl io krašto vyriausybė 
prašė, kad Amerika padėtų 
iai pabėgėlius išgabenti ir 
juos aprūpinti pradžioje 
maistu ir pastoge.

Amerikos vyriausybė su
tiko teikti pagalbą ir jau 
skiria laivus pabėgėliams 
gabenti ir žada teikti viso
keriopą pagalbą, kad pabė
gėliai galėtų pietinėj Indo
kinijoj įsikurti.

Pietinės Indokinijos sosti
nėj Saigone pereitą savaitę 
sekmadienį vyko didelės 
protesto demonstracijos 
prieš anamitų tautos padali
jimą į dvi dalis. Demon
strantai reikalavo tautos su
vienijimo vienoje nepriklau
somoje valstybėje.

Visoje Indokinijoje, pa
darius karo paliaubas, pra
sidėjo žodžių ar propagan
dos karas. Vietinių žmonių 
nacionalizmas, jei jis bus 
užtenkamai sužadintas, ga
li būti kliūtis bolševikams 
įsigalėti visame krašte, kas 
neišvengiamai įvyktų, jei 
vietos žmonės atsidėtų vien 
svetima pagalba, o patys 
nestotų aktingai į kovą 
prieš gresiančią bolševizmo 
vergiją.

MIRĖ EMILIE DIONNE, 
VIENA IŠ PENKETUKIŲ

Iš pagarsėjusiu penketu- 
kių seserų Dionne viena se
sutė, Emilie, staiga mirė 
pereitą savaitę, penktadienį, 
viename vienuolyne, kur ji 
buvo laikinai sustojusi. Pen- 
ketukės seserys Dionne da
bar yra 20 metų amžiaus. 
Viena iš jų buvo įstojusi į 
vienuolyną, bet dėl silpnos 
sveikatos iš jo pasitraukė. 
Viena dabar staiga mirė dėl 
epilepsijos (puolamos li
gos).

VISAME MOROKE
KRUVINOS RIAUŠĖS

Tragiškas Savaitgalis
Naujojoj Anglijoj

Per praėjusį savaitgalį 
Naujojoj Anglijoj nuskendo 
21 žmogus. Vien pereitą 
šeštadienį nuskendo 15 
žmonių besimaudydami ar 
besivažinėdami mažais lai- 
vukais. Tokio skenduolių 
skaičiaus per viena savait- 

gresia ekonominis bankro-’galį Naujojoj Anglijoj nėra 
tas. buvę.

JAPONIJAI GRESIA
ŪKIŠKAS BANKROTAS
Japonijos ekonominė pa

dėtis eina blogyn dėl mažė
jančio eksporto. Jei iki at
einančių metų vasaros ne
bus surasta rinkų didesniam 
japonų eksportui, Japonijai

Prancūzų protektorate 
Moroke, šiaurinėj Afrikoj, 
eina kruvinos riaušės mies
tuose ir miesteliuose. Riau
šes kelia nacionalistai, rei
kalaudami savivaldos, o 
paskutiniu laiku prie riaušių 
kėlimo aktingai dedasi ir 
komunistai. Vien pereitą 
šeštadienį Port Lyautev 
mieste riaušėse žuvo 11 
žmonių, o 30 buvo sužeisti. 
Casablankos mieste eina ge
neralinis streikas.
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Kongresas Baigia Darbą
83-čiasis kongresas baigia savo darbus ir ruošiami 

išsiskirstyti. Kad neišsiskirsčius tuščiomis rankomis, 
kongresas skubina prūnyti dar keletą Įstatymų, kurie vi
sam kraštui turės didelės reikšmės. Tų Įstatymų tarpe yra 
socialinio draudimo pagerinimas ir žemės ūkio produktų 
kainų palaikymas.

Dėl socialinio draudimo kongrese daug ginčų nebe
bus. Nors republikonai kadaise buvo priešingi visokiam 
socialiniam draudimui, bet jų pastatyta administracija 
pasiūlė draudimą senatvėje išplėsti, Įtraukti Į ji dar apie 
10 milionų žmonių ir padidinti senatvės pensijas. Su 
tuo pasiūlymu dalinai sutiko net ir tie republikonai, kurie 
visada labai neprielankiai žiūrėjo i senatvės pensijas ir 
skaitė jas negeru išmislu. Reikia laukti, kad kongresas 
socialinio draudimo Įstatymą pagerins.

Kitas Įstatymas, dėl žemės ūkio produktų kainų pa
laikymo, palies milionus farmerių ir turės nemažai politi
nės reikšmės šio rudens rinkimuose.

Prieš du metu kandidatas Į prezidento vietą D. D. 
Eisenhovver, matomai, savo politinių patarėjų raginamas, 
žadėjo žemės ūkio produktų kainas palaikyti toje pat 
aukštumoje, kaip ir senoji administracija, ir net žadėjo 
siekti, kad tas kainas padidinus. Tas priešrinkiminis pa
žadas dabar, tur būt. yra nemaloniausias administracijos 
prisiminimas. Pažadėti buvo lengva. Farmeriai paža
dus suprato ir jų neužmiršo, o jei užmiršo, tai opozicija 
pasistengs jiems juos priminti. Tuo tarpu administracija 
apsižiūrėjo, kad palaikant aukštas fai-mų produktų kai
nas vyriausybė apsikraus visokiais produktais ir greit 
nebesuras net vietos, kur perteklius dėti. Jau ir taip už 
kelis bilionus dolerių visokių perteklių guli sandėliuose 
ir genda.

Rašant šiuos žodžius senate dar eina ginčai dėl že
mės ūkio produktų kainų palaikymo ir, koks bebūtų ga
lutinis kongreso sprendimas, jis šio rudens rinkimuose 
turės dideli atgarsi.

Iš kitų žymesniųjų darbų kongresas priėmė naują 
mokesčių Įstatymą. Mokesčių našta eiliniams žmonėms 
nėra sumažinta, tik Įvairių pramonės korporacijų šėrinin- 
kai ir biznio Įmonės susilaukė šiokio tokio mokesčių naš
tos palengvinimo.

Kitokiais darbais 83-čiasis kongresas ne ką galės 
pasigirti. Pirmuosius metus po rinkimų nauja adminis
tracija dairėsi, susipažino su padėtimi ir tvrinėjo Įvai
rius klausimus, o šiais metais, kada administracija pasiū
lė savo platoką programą kongresui priimti, tai pasirodė,

\EW YORKAS PAGERBIA SYNGMAN RHEE

Korėjos prezidentas Dr. Syngman Rhee lankėsi New Yor
ke. kur jam miestas suruošė triukšmingą pasitikimą. 
.Miesto majoras \Yagner svečiui iš tolimos Korėjos Įteikė 
miesto garbės medali.

ras baigtas, bet todėl, kad vė,’’ bet ir visas bolševikiš-
bolševikai laimėjo tame ka 
re. Bolševikai laimėjo 12 
milionų žmonių ir dideli že
mės gabalą, tai kodėl “‘Lais
vei” nešokinėti viena koja, 
bet ko turėtų džiaugtis tie 
žmonės, kurie bolševizmo 
choleros nekenčia, taip pat, 
kaip ir fašizmo čumos? Ko 
turėtų džiaugtis tie žmonės, 
kurie nori, kad pasaulyje 
vvrautu laisvė ir demokrati

kas pasaulis. Nuo Maskvos 
iki Pekino bolševizmo gal
vos šypsosi ir dūmoja, kur 
pradėti naujas skerdynes, 
naujus “vadavimus” ir nau
jus grobimus. Kai jie apsi-Įbinėti 

tada ir “Laisvė” ura

tais. Apie tą maršalą gali
ma dar pasakyti, kad jis 
antrojo karo metu uoliai 
bendradarbiavo su japonais, 
o po karo turėjo valdžią už
leisti kitiems. Po karo Thai
lando žymiausias politinis 
vadas buvo Pridi Phanom- 
yong. Jis buvo ministerių 
pirmininkas ir kartu buvo 
regentas (karaliaus globė
jas). Antrojo karo metu 
Pridi buvo griežtas demo
kratinių valstybių šalininkas 
ir, japonams okupavus 
Ihailandą, jis vadovavo po
grindžiui, kuris kovojo prieš 
japonus. Kai dabartinis 
Thailando diktatorius mar
šalas Pibul padarė pervers
mą 1947 metais, Pridi turė- 

įjo paskubomis bėgti iš savo 
srąšto ir per 7 metus kul
tai slapstėsi.

Dabar tas populiarus ir 
buvęs pažangus vadas Pri
di pasikelbė iš Kinijos. Jis, 
pasirodo, Kinijoj, o anks
čiau gal ir Maskvoje, buvo 
suradęs sau prieglaudą ir, 
neatsidėdamafc savo buvu
siais šalininkais, susidėjo su 
bolševikais ir su jų pagalba 
tikisi grižti Į savo kraštą ir 
ji valdyti jau pagal bolševi
kų nurodymus. Pridi asme
nyje bolševikai turi vadą, 
kuri galima garbinti kaipo 
patriotą ir galima net Įkal-Į 

užsieniams, kad jis 
nesąs net bolševikas. . . .

Kas Savaite
Tame Pačiame Laive

Bostonietis Dr. Joseph 
Coli, 26 metų mokslininkas, 
iš Anglijos išvažiavo Į Ce- 
choslovakiją ieškoti “prie
glaudos” nuo pareigos eiti 
tarnauti Amerikos kariuo
menėje. Tas dezertyras ga 
iėjo grižti i Ameriką, bet 
nenoras tarnauti kariuome
nėj pastūmėjo ji pasidaryti 
‘politiniu emigrantu.”

Dr. Cort iš Anglijos išvy
ko lenku laivu “Jarosla\v

lyg pasisotinę, bet tas at
sitiko ten todėl, kad dar li
kusi laisva Europa yra dur
tuvais aptverta ir bolševikai 
nenori sau dantų išsilaužy
ti. Bet Azijoj, kur durtuvų 
tvora dar tik manoma tver
ti, bolševikų apetitai susi
ras sau naują auką ir net 
naujų aukų.

Kaip juos ten sulaikyti ir 
atvesti i protą? Dėl to klau
simo Amerikos vadai dabar 
ir laužo savo galvas. Jei su
galvos ką gero ir, jei sugal-Dabrovski. Ir kaip tik ta- * . . . , . , ., . -T , . votus planus įvvkins, gal irme pačiame laive iš Lenki-i ... d . > .* r, . v .i • I Azijoj atsiras aukšta tvora,jos slapta buvo atvykęs vie- , r J ... . ... .J ! * * kurios bolševikiški grobikainas pabėgėlis iš bolševikiš

kos Lenkijos. Kada Dr. 
Cort sėdo i lenkų laivą i 
plaukti i anapus geležinės 
uždangos, anglų policija at
vyko i tą laivą išvaduoti 
jauną lenkų pabėgėli Anto- 
ni Klimovvicz ir rado ji su
rakintą ir uždarytą viename 
laivo urve.

Jaunas darbininkas Kli-

nedrĮs peršokti. Bet jei ne? 
{Jei ne—spėliosime, kas bus 
sekanti auka.

Irano Aliejus
Pagaliau Irano aliejus vėl 

tekės ... i Vakarus. Po tri
jų metų pertraukos, po di
delių nuostolių Irano kraš
tui, aliejaus pramonė Irane

movvicz bėgo iš bolševikų p0 “nacionalizacijos” vėl

arlminicfvaoi io 
avtinimcvi avijCl

»v\ «U6 irnndnittl salininkų kongre
se, kad tą programą pravedus. Kas iš administracijos 
siūlymų kongrese praėjo, tai tik dėka demokratų para
mai.

83-sis kongresas gal geriau už senesniuosius kongre
sus parodė, kad Amerikos didžiosios partijos yra Įvai
riausių, dažnai skirtingų, o kartais net ir priešingų inte
resų koalicijos. Rinkimuose matome dvi platformas ir 
dvi partijas, bet kaip tik rinkimai praeina, tada kongrese 
pasirodo ne dvi. bet keliolika Įvairių interesų grupių. 
Tose sąlygose administracijai nelengva yra savo siūlymus 
pravesti, bent su “savo" partijos parama tie pasiūlymai 
labai retai tegali praeiti.

Tose didžiosiose koalicijos, kurios čia vadinamos 
“partijomis.” turi savo vietą ir darbininkų interesų atsto
vybė. Visa eilė pažangiųjų kongresmonų ir senatorių 
dirba glaudžiame ryšyje su darbininkų organizacijomis 
ir, atėjus rinkimams, darbininkų organizacijos tokiems 
atstovams ir senatoriams duoda savo paramą. Parama 
rinkimuose duodama neatsižvelgiant Į partijos vardą, 
kurį tas ar kitas Įstatymų leidėjas nešioja, bet atsižvel
giant i kandidato balsavimo rekordą, i jo laikyseną Įvai
riais darbininkams rūpimais klausimais. Kol kas tuo 
būdu Amerikos darbininkų organizacijos siekia paveikti 
Į kongreso sąstatą, kad jame ir milioninių darbininkų 
masių interesai nebūtų visai nustumti Į paskutinę vietą.

A 1

p ž v a i g a
“DŽIAUGSMO
MANIFESTACIJOS”

Maskvos propagandos 
laikraštis, Brooklyno “Lais
vė," garsiai skelbia, kad 
pasaulyje jau užvieštavusi 
taika. Maskvos gazieta ra
šo :

“Pirmu kartu paskutinių dvi
dešimties metų laikotarpyje pa
saulyje nėra karo, masinių žu
dynių ' Geros valios žmonės vi
sur kupini vilties, jog šios pa
liaubos Indokinijoje reiškia už
darymą visos žmonijos istori
joje kruviniausios epochos ir 
atidarymą naujos, kurioje tau
tos ir žmonės norės ir pajėgs 
visus ginčus l>ei nesusipratimus 
išspręsti derybomis ir susitari
mais, o ne prievarta, ginklu ir 
žudymais

spręs, taaa ir Laisve pra-
žaisli ii ims s Thailande, kaip ir visose 

skųstis dėl kokio nois, Thai-, kariškose diktatūrose, eina 
lando diktatoriaus šlykšty
bių, ims garbinti “partiza

rojaus, nes jam "proletarų 
tėvynė” pro gerklę jau lin
do, o Dr. Coit, išmokslintas 
amerikietis, laisva valia nu
važiavo pas bolševikus, kad

pradės dirbti. Iranas gaus 
pajamų iš aliejaus šaltinių, 
o Vakarai gaus aliejaus.

Susitarimas dėl aliejaus 
pasiektas po ilgų derybų ir

tam ponaičiui nereiktų cia;derėjimOsi. Astuonios uz- 
Amerikoj “sunkios ^aro sienių kompanijos imasi 
tarnybos vilkti. Irano aliejų eksploatuoti ir

Be baimės apsirikti gali-.pardavinėti. Per tris metus 
ma spėti, kuris iš tų dviejų jranas gaus 420,000,000 do- 
bėglių greitu laiku gailėsis ierįų pajamų, o anglų kom

panija, kuri seniau viena 
aliejų eksploatavo, dabar 
dalyvaus kartu su kitomis 
Amerikos, Olandijos ir 

iš *kur Plancazij‘os kompanijomis 
į tame pačiame darbe ir ne- 
įbus nuskriausta nė dėl

piautynės dėl valdžios. Jau 
iš dviejų kartų Thailando 
diktatorius maršalas turėjo 
malšinti kariu sukilimus

nų” žygius ir kai bolševikai 
bus ši tą laimėję, tada tie

tarinio smurto ir priespau- Maskvos' menkės vėl stenės y™ kaita,?'l949” metate',
rinc ro'zimn InriAL'innm nn_ nol toiltzyc iv . . . _ . . ...karo laivyno kanai diktato

ja? Ar Įsigalėjimas totali-

dos režimo Indokinijoj pri
artins pasauli prie tikros 
taikos ir laisvės? Aišku, 
kad ne. Indokinija bus tik 
vienas etapas bolševizmo 
pksrtan'ii inip tridpl muilcvi- 
niai agentėliai iš 
pastogės ir šoka
kadrilių.

Linksminasi ne

dėl “pasaulio, taikos n 
po laimėjimo šoks naują 
džiaugsmingą pergalės šokį.

Bet veidmainių “džiaugs
mas dėl taikos” iš šalies 
žiūrinčiam niimona 

Laisvės”I rio šoki 1940 metais, kada 
linksmą! vokiškas diktatorius, sulu- 

prancūzus, šoko kazo- 
tik

P«6
“Lais- kėli.

Po Indokimj os - Kas?
Indokinijos karas pasibai- senuoju Siamo vardu, yra

gė. Kraštas padalytas ir 
per porą metų viena ar kita 
“pusė” laisvuose, ar taria
mai laisvuose rinkimuose 
tikisi suvalgyti ąptrąją pusę.

Jau iš anksto galima pa- 
sakyfi. kad bolševikų valdo
moj Indokinijoj rinkimus

savo bėgimo.

rių buvo paėmę Į nelaisvę, 
o 1952 metais buvo kitas 
karių sukilimas. žodžiu, 
diktatorius turi nemažai 
priešininkų net ginkluotų 

• pajėgų tarpe. Tokiame 
drumstame vandenyne bol
ševikams kaip tik gera bus 
žvejoti.

Thailandas turi savo so
cialinių problemų. Vienas iš 
skaudžių klausimų yra že-

sena, visada buvusi nepri
klausoma Azijos valstybė. 
Tos valstybės plotas yra ga
na didelis, net 198.24 7 ket
virtainės mylios, gyventojų 
ji turi apie 20,000,000. Gy
ventojų milžiniška daugu
ma tame krašte yra “thai,”

laimės bolševikai. Diktatu- siamiečiai. žmonės su savo 
riniai režimai “rinkimu" ne-'kalba, sena kultūra ir sena

džiaugė pirm laiko, nes ka
ras pasaulyje vis dar eina 
Kariauja Malajų “partiza 
nai” prieš anglus ir ten kas
dien aukos krenta. Karas 
eina ir tarp nacionalistų Ki
nijos ir bolševikiškos Kini
jos. Tiesa, palyginus su In
dokinija ar Korėja tie karai 
yra mažiau kruvini, bet kal
bėti apie tai, kad “pasauly
je nėra karo,” gali tik tie 
žmonės, kurie nežino ką 
kalba.

Žinoma, “Laisvė” džiau
giasi, kad Indokinijos ka
ras pasibaigė. Tas laikraš
tis net bara “Keleivį,” ko
dėl mes nešokinėjame viena 
koja dėl Indokinijos karo 
paliaubų. Bet “Laisvė”

Maskvinė “Laisvė” apsi- džiaugiasi ne todėl, kad ka-

pralaimi. todėl nėra ko tikė
tis, kad Indokinijos bolše
vikai juos pralaimėtų. O 
jeigu pietinėj Indokinijoj 
bolševikai negalės rinkimų 
laimėti, tai jokio Indokini
jos suvienijimo nebus. In
dokinija bus antroji Korėja, 
kur vėliau ginklai bus pa
leisti Į darbą, kad visą kraš
tą suvienijus Kinijos ir Mas
kvos imperijų globoje.

“Apsidirbus” su Indoki
nija. koks sekantis kraštas 
bus paguldytas ant bolševi 
kiško operacijos stalo ir mė- 
sinėjamas? Atrodo, atsa
kymą į ši klausimą jau ga 
Įima duoti.

Sekanti bolševikų auka 
Azijoj yra numatoma Thai
lando (Siamo) valstybė. Tai 
valstybei bolševikai jau turi 
suradę “vaduotoją,” jau yra 
sukurta ir nauja vyriausybė, 
yra ir partizanų būriai, tik 
bereikia reikalą pradėti pūs
ti, kurstyti pilietinio karo 
ugnį ir gal nepoilgo išgirsi
me, kad dar vienas kraštas 
buvo “nuvaduotas” i bolše
vikišką tvarką, Į anapus ge
ležinės uždangos.

Thailandas, žinomas ir

nepriklausomybe. Jų tau
tos žmonių gyvena ir greti
mame Laose ir dargi Kini
joj. Bolševikai kaip tik tuo 
ir pasinaudojo, kad “thai” 
kilmės žmonių yra Kinijos 
sienose. Jie ten ir sukūrė 
Thai Laisvės Sąjūdi,” sa
vo rūšies “vyriausybę,” ir 
dabar tos kinietiškos lėlės 
imasi “vaduoti” visą Thai- 
landą.

Kiekvienas kraštas turi 
savo skaudulių, visokių ne
gerovių. skurdo ir vidujinių 
nesantaikų. Bolševizmas 
kaip tik tokius Įvairių kraš 
tų negalavimus išnaudoja 
savo propagandai ir saviems 
tikslams. Kai bolševikai 
paima valdžią, jie negerovių 
nepašalina, bet užtat jų už
dėta kieta diktatūra lieka 
ir smurtas nusmelkia visas 
negeroves. Turi savo nege
rovių ir Thailandas,

Thailandas (Siamas) yra 
valdomas kariškos diktatū
ros. Valstybės priešakyje 
stovi karalius, bet tikrasis 
krašto valdovas yra marša
las Pibul Songgram, kuris 
prie valdžios priėjo kariško 
perversmo keliu 1947 me-

“Parduotų Savo Motiną
Senatorius McCarthy per 

eitą savaitę ištraukė 
tai buvusio 1936-1940 me 

H arL-arn vritrvin a iic Hq1'_nai v/ vvvi įauo xxc»x - •
ry O. Woodring laišką, ku- 
riame sakoma, kad genero-l ...
las George C. Marshall1 
“parduotų ir savo motiną" 
dėl asmeninio išskaičiavi
mo.

Šen. McCarthy jau seno
kai senate vienoje savo kal-inės reformos pravedimas.,, , , ,....................

Bolševikai nesigaili ža(|ėtiib<,Je buvl> labi“,*:™ztal, uz 
visokių reformų, iki jie pri-
eina prie valdžios. Ir Thai
lando valstiečiams nebus 
gailimą pažadų pravesti 
griežtą žemės reformą.

Thailande gyvena nema
žai kiniečių, kurie ten yra 
pirkliai ir visokie biznieriai. 
Tų kiniečių Thailande gal 
yra arti miliono. Jų tarpe 
Kinijos bolševikai randa ne
mažai šalininkų, nes ryšis 
tarp kiniečių išeivių ir jų 
gimtojo krašto visur yra la
bai stiprus ir daugumas ki
niečių išeivių kituose kraš
tuose vis dar palaiko savo 
kinietišką pilietybę per ke
lias gentkartes.

Nūn, Į tą kraštą, kuris tu
ri visokių vidujinių bėdų, 
pradeda briautis bolševikiš
ki partizanai. Tie partiza
nai ginkluoti kinų ginklais, 
bet jie žada žmonėms “su
vienyti tautą,” žada “lais
vę,” žada “žemės reformą,” 
žada “išvaryti amerikoniš
kus imperialistus,” kurių 
Thailande visai nėra, ir ža
da kalnus visokių gerybių. 
Visi pažadai remiasi kinų 
šautuvais ir kanuolėmis.

Amerika yra pasižadėjusi 
Thailandą paremti jo kovo
je už nepriklausomybę. Bet, 
žinoma, viskas priklausys 
nuo to, ar patys Thailando 
gyventojai norės gintis.

Kova dėl Thailando liki
mo jau prasidėjo. Bolševi
kai laiko negaišta. Jie, vos 
spėjo pralyti Indokiniją, 
jau žiojasi praryti ir Thai- 
landą. —E. P.

pa

rodos, patenkinti, 
įtiktai to viso “trobelio” kal
tininkas, verkiantis Dr. M. 
Mossadegh, sėdi kalėjime 
ir apie ji visi užmiršo. Ir 
Maskvoje, tur būt, nedaug 
tėra džiaugsmo. Iranas, 
turtingas aliejumi ir pake
liui Į “šiltuosius vandenis,”sipuolęs generolą Marshall, , , .... ? -• • •- dar neisoko i Maskvos kise-tai jis dabar norėjo pasiais-!

kinti, iog ne jis vienas taip1^’ 
blogai apie tą išsitarnavusi
generolą mano.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower dėl tokio seno gene
rolo užsipuldinėjimo perei
tą savaitę sakė. kad jis ne
žinąs geresnio patrioto, kaip 
gen. Marshall ir sakė, kad 
tai yra liūdnas užmokestis 
už 50 metų ištikimą tarny
bą, kada tenka girdėti to
kius užsipuolimus.

Prezidentas ir šį kartą se
natoriaus McCarthy vardo 
neminėjo, bet jo griežtas 
pareiškimas ginant genero
lą Marshall neabejojamai 
buvo antausis senatoriui iš 
Wisconsin.

Kieno Eilė?
Dabar pasaulyje daug 

spėliojama, koks kraštas 
bus sekanti bolševikų “va
davimo” auka. Kai kas spė
ja, kad Thailandas, kiti ma
no, kad Malajų Federacija, 
dar kiti spėja, kad kinų bol
ševikai bandys apsidirbti su 
Formozos sala, kuri yra 
rakštis jų pašonėje.

Spėliojimų yra daug ir 
visi spėlioja, kur bolševikai 
puls? Niekas nespėlioja, 
kad bolševikiški kraštai da
bar jau nusiramins ir virš
kins Indokiniją

Indokinija buvo tik rie
būs užkandžiai, o ne galuti
nas pasisotinimas. Europoj 
bolševikai atrodo laikinai

6 Senatoriai ir 1
Senatoriaus McCarthy 

“klausimas” senate dabar 
sprendžiamas šešių senato
rių komisijos, kuriai paves
ta, dar iki senatui išsiskirs- 
tant, padalyti raportą dėl 
senatoriui McCarthy kelia
mų Įvairių kaltinimų. Jei 
komisija nespėtų iki sena
tui išsiskirstant savo rapor
to patiekti, tai senatas gali 
susirinkti nepaprastam po
sėdžiui ir išklausyti tokio 
raporto. Atidėjimas rapor
to iki po rinkimų būtų rei
kalo užmozojimas.

Šeši senatoriai, kurie Mc
Carthy “klausimą” svarsto, 
yra šie: republikonai A. 
Wtkins iš Utah, F. Case iš 
South Dakota ir F. Carlson 
iš Kansas: demokratai E. 
Johnson iš Colorado, J. 
Stennis iš Mississippi ir S. 
Ervin iš North Carolina.

šešių senatorių tyrinėji
mas nebus viešas cirkas, ko
kį matėme šen. McCarthy 
ir armijos ginčo tyrinėjime, 
šešių pasisakymas ir paskui 
viso senato sprendimas gali 
turėti sprendžiamos įtakos 
Į šen. McCarthy karjerą.

Šešių senatorių paskyri
mas ir šen. McCarthy rekor
do peržiūrėjimas yra repub- 
likono senatoriaus iš Ver
monto, Ralph Flanders, 
nuopelnas.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

FO NIEKAS NEPB1K1A Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoj e
Tikisi Laimėti

Užėjęs į “Naujienų” re-' ^stor00# Leidėją 
dakciją, negali neužsukti iri Kai esi “Terroj,” tai ne- 
i Chicagos Lietuvių Drau- toli gali surasti ir Vytautų 
giją, nes jos raštinė yra ta-'Saulių, “Terros” steigėją.

i Pas Daukanto

me pačiame name.
Tai didžiausia Chicagos 

lietuvių draugija. Joje ra
dau ką tiktai iš atostogų 
grįžus* Povilą Millerį. Jis 
vis tebesiskundžia koja, ku
ri dar nesusitvarko po per
nai įvykusio nelaimingo at
sitikimo. Ten radau ir K. 
Deveiki iš Cicero, kuris Mil
lerį pavadavo atostogų me
tu ir dabar buvo pasiruošęs 
viską perduoti Milleriui.

K. Deveikis jau pensinin
kas, bet, kai pasižiūri į jį, 
tai tuoj gali pasakyti, kad

Saulius ją įsteigė ir vėliau 
ją perleido V. Civinskui. 
Jau minėjau sveiką kaip 
ąžuolą Deveikį. Gi štai; 
Saulius, gal mažiausia dvi-’ 
gubai jaunesnis, o jau pra-į 
kiurusiu pilvu. Gydytojai' 
uždraudė “nė lašelio” ne
vartoti, tik karvės pieneliu 
tenkintis. Prieš 30 metų jis 
dėl tokios dietos nieko ne
būtų sakęs, bet šiandien ją 
nustačiusiam gydytojui jis 
geros širdies neturi, bet 
klausyti reikia. Saulius jau 
yra išleidęs kelias knygas: 
Bradūno “Strėlę Danguje,”

GVATEMALOJE VĖL ĖJO MAUDYMASIS DĖL VALDŽIOS

•Gvatemalos perversmininkai jau virš mėnesio laiko šeimininkauja krašte, bet visiškos 
ramybės naujieji valdovai dar neturi. Praeitą savaitę Gvatemalos mieste buvo sukilę 
•'aro kadetai (karininkų mokyklos mokiniai) ir su kariuomenės pagalba privertė val
dovą C. Castillo Armas paleisti sukilėlių kariuomenę. Nesutikimai eina tarp kariškųjų 
šalies valdovų, kurie iš jų bus pirmoj vieto .

Rhode Island Padangėje
I WALLUM LAKE, R. L

Džiovininkų Sanatorija

26 mylių atstume nuo 
Rhode Island sostinės Prov- 
idence, prie gražaus Wal- 
lum ežero, rodos, aukščiau
sioje tos valstybės vietoje, 
jau prieš 50 metų įrengta 
džiovininkams gydyti sana
torija. Tai vienintelė toj 
valstijoj valstybės lėšomis 
išlaikoma tos rūšies sanato-

i buvo kalbama, dažniausia 
be pagrindo, Lietuvoje.

{domu buvo klausytis 
daktarą pasakojant, kaip 
dabar pasikeitė džiovininkų 
gydymas, šiandien vadina
masis klimatinis gydymas, 
tai yra, gerų pušų miško 
oru, visai pamirštas. šian
dien yra daug geresnių prie
monių. Jei liga nėra toli 
pažengusi, tai gydoma va
dinamaisiais antibiotikais— 
streptomicinu ir kitais; o jeirija. Sanatorija skirta 600 . ,, .. . . .... . .tas negelbsti, tai pagalbonligoniu, moderniai įrengta. . . ... . . ..° ° ’utoino įetnhn Inuiei nhivnpnri.{ateina ištobulėjusi chirurgi
ja. Šiandien peiliu “pašali
nama” džiovos lizdai ir to

jau netrukus bus 5 me
tai, kai ten dirba ir mūsų
.autietis dr. B. Matulionis, kiais atvejais, apie kuriuos 

net visiškai nesenai tik te
buvo svajojama. Ir pasku-

iš jo man įdomu buvo iš
girsti, kad į šią sanatoriją

pensija jam be reikalo mo- N k _ Niliūn0 -Orfejaus 
man"tS Tn«d ? St^a Medį” ir kiUs‘ ,.Jis turi

dešimt/ \ik h pamatęs ?a- todėJ jis ~ todėl nebebuvo laiko ir mes- įrengta taip kaip dideliame ramiai ilsėtis šio krašto že
li suprasti kodėl jis vįJUfiįleidžia labai gražiai. įkerioti. Bet esu tikras, kad mieste. ham tenka būti mėj, o jo liūdinčiai šeimai
suspėja dalyvauti, kodėl jis 
ir “Naujienų” konteste eina 
pirmoje vietoje ir nemano 
tos vietos niekam užleisti.

Dabar iis vra sumanęs iš- po koncerto J° meškerė ii- Genevoj, patartina čia, o ne reiškiu gilią užuojautą.
leisti Simano Daukanto Lie-^ai milkoJ™nd1en>? .. 
tuvos istoriją. Sen“u Arkl,u o

Aplankydamas Saulių dvi- 
Be pigu būtų, jei mes vi- gubai pelniau: maloniai pa

si, tokio amželio, kaip De 
veikis, susilaukę, galėtume

sikalbėjome ir turėjau pro-

Dabar Viską Daro
Užklydau ir į netoli Chi

cagos esantį St. Charles

kitui, pasistiprinti.
Bačiūnai yra sąmoningi,

pažangūs lietuviai. Pneš 
kelioliką metų Bačiūnus 
veikliai dalyvavo siuvėjų 
unijoje ir kitose Chicagos

Antanas Kurelaitis.

MONTREAL, QUE.

S°s pirmą kartą savo am-,miestelį. Čia jau senai įsi-* j lietuvių organi-
turėti tiek sveikatos ir noro žiuje pasivažinėti jo Cadil- kure d,dokas lietuvių ^bcijose —J. S
suktis visuomeniniame su-ila« mašina. Jei ne tas jo|ir vlena klta nauluiu atei-
kury.
Savotiški Knygų Pirkėjai

Būdamas Chicagoje kaip 
neaplankysi pačios didžiau
sios lietuvių knygų leidyk
los. Tai “Terra.” Ji žino
ma kiekvienam knygą skai
tančiam lietuviui. Jos savi
ninkas V. Civinskas nenusi
menąs. Sukuos, sako, kaip 
menturis po košę. Neleng
vas lietuvių knygų leidėjo 
kelias, bet kartą pradėjęs 
juo eiti, nebenori iš jo pa
sitraukti.

Paskutiniuoju metu, sa
ko, atsirado naujos rūšies 
knygų pirkėjų. Tai dalis 
tų, kurie jau įsigijo namus, 
televizijas, gerus baldus ir 
tt., ir pastebėjo, kad jų na
muose nėra knygų spintos, 
o jei ji yra, tai joje nėra 
lietuviškų knygų. Gal ne 
jie patys tą pastebėjo, gal 
bičiuliai priminė, bet fak
tas, kad vienas kitas tokių 
ateina ir perka knygas. 
Knygų turinys jiems nesvar
bu, bile tik būtų gražios iš
vaizdos.

Ką padarysi. Gerai, kad 
ir tokių pirkėjų yra. Jei 
jie pirktų knygų ir neskai
tys, bet jas pirkdami vis 
dėlto palengvina knygų iš
leidimą.

gerasis naujoviškas “ark
lys,” tai tikrai ir vieno kito 
bičiulio būčiau nesuspėjęs 
aplankyti.
Galima ir Puodais Verstis

naujųjų _________________
vių šeima. Jų tarpe yra ir ,NMANA HARBOK. ,ND 
Jono Cesnos seimą. Cesna 
Lietuvoje buvo kavalerijos 
karininkas. Taigi, tik ark
liu jodinėjo.ir gal atrodė 
niekam kitam netinkamas.

Sunkiai Serga Normantas
Nuo birželio 5 d. St. 

Margaret ligoninėj, Ha-
Cicero pasimačiau su Bi-jO štai patekęs į Ameriką ir!mond, Ind., guli “Keleivio 

lute ir Juozu Skorubskais.
Birutė augina dukrelę ir na
muose šeimininkauja, o Juo
zas pardavinėja nerūdyjan-

LDD Gegužine
Rugpiūčio 15 d. Lietuvių 

Darbininkų Draugijos Mont- 
realio kuopa rengia geguži
nę. Vieta — Bakanavičių 
ūkis, esantis Vermonto kai- d pašalpą 
nų papėdėje, prie Brome 
Lake.

Mielus bičiulius, draugus 
ir pažįstamus kviečiame ap- 

” silankvti.

gali patekti kiekvienas 
Rhode Island valstybės gy
ventojas. Nėra čia priva
lomo džiovos gydymo, bet 
jei kam toks gydymas rei
kalingas, tai visai nesvarbu, 
ai- jis gali ar negali mokėti: 
jis yra priimamas ir tik vė
liau socialinis skyrius aiški
na jo mokėjimo pajėgumą, 
.r išaiškinus nustatoma, ar 
jis turi mokėti ir kiek. Jei 
ligonis turi šeimą ir jos vie
nintelis maitintojas džiovos 
paguldomas, tai nieko ne
moka, o šeima dar gali gau-

Gydytojai net visai nesi
domi ir nežino, kuris ligo
nis moka ir kuris ne, jie vi
si yra vienodai gydomi.

«;

čio plieno puodus. Tuose 
puoduose virtas valgis daug 
skanesnis ir sveikesnis, bet 
aš vis viena per mėnesį nė 
vieno neparduočiau, o Juo
zas nesiskundžia. Sako, kai 
šeimininkėms parodau ma
no siūlomų puodų privalu
mus, jos nedelsdamos juos 
pastebi ir pasirūpina puo
dus nusipirkti.
Majestro Negali Meškerioti

Pas Skorubskus susitikau 
ir Stasį Sodeiką, Dainavos

galų gale atsidūręs St. skaitytojas Anthcny Nor- 
Charies miestely, dirbdamas mantas. Jam padaryta sun-
fabrike (o šiuo metu kaip ki operacija. Ligonis dar T, ,
ir daug kitų jau nebe astun- ir šiandien tebera dirbtinai- . \,.1 , ,, .
tą menesi be darbo) kartu marinamas. iv , . .* ’ ■ llio lietuviai juros skautai.

Taigi, šiuo atveju čia tik-
{domi Kelionė

z, • » t • i • • • 1nu lietuviai juios bKauLai.su naginga žmona (buvusia’ Linkiu jam greitai pa- T . A1 . , J lrl ... .
rankų darbų mokytoja) su- sveikti. M. U 1
sidėjo vieną kitą centą,, --------------------------
nusipirko namelius ir juosj 
pats laisvu laiku taip su
tvarkė, kad miela ir malonu 
pažiūrėti. Kai atsirado bū-5 
tinas reikalas, tai tas joji-J 
kas bemokąs ir grindis įdė
ti, ir vandentiekio vamz
džius sutvarkyti, ir dažyti, 
ir kitus namų remonto dar
bus atlikti.

Česny dukrelė lanko aukš-

BALTIMORE, MD.

Mirė Penki Lietuviai

I Aleksandras Piesina. Jie 
turėjo ir gana pavojingų 
pergyvenimų. Buvo dienų, 
kuomet Montrealio ir Ham
iltono anglų didieji laikraš-

Liepos mėnesį mus amži- čiai užPi,lda ncma&s skiltis 
nai apleido 5 lietuviai. Se-'aP!a JV kelionę. Tik jiems

sambūrio dirigentą. Jis di-jtesniąją (high) mokyklą. Ji 
nelis meškeriotojas, bet ne-Jten geriausia mokinė. Visa
galis meškerės į rankas pa
imti, nes reikią ruoštis Mi- 
chigan City, Ind., lietuvių 
dienos programai, kuri tu
rėjo įvykti liepos 24 dieną. 
Ten kiekvienais metais ren
giami keli koncertai, kurių 
vienas šiemet buvo pavestas 
lietuviams. Suprantama, 
kad majestro buvo susirūpi
nęs to koncerto pasisekimu,

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau ruošiamas spaudai.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
‘ įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka

lendorinę dalį.
Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 

tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. • ,

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

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mate.

mokykla žino, kad ji lietu
vaitė, nesenai čia atvykusi, 
{domu pažymėti šitoks fak
tas. Į mokyklą atvyko iš 
Vokietijos mokytojų būrys 
susipažinti su Amerikos mo
kyklomis. Česnaitė ir Ger- 
manaitė (tėvas inžinierius) 
tiems mokytojams buvo pri
statytos pažymint, kad tai 
geriausios mokyklos moki
nės, lietuvaitės, pabėgusios 
nuo bolševikų ir nesenai čia 
atvykusios. Kad daugiau 
būtų tokių lietuvio vardo 
garsintojų!
Pas Bačiūnus

Sako, žmogus ne kiaule, 
pro karčiamą nepraeisi ne
užėjęs į vidų. Nepraėjau 
ir aš su Skorubsku, kuris 
mane vežė savo mašina, pro 
John’s Tap restoraną Gene- 
vos miestely (30 State St.), 
vos dvi mylios nuo St. 
Charles.

Genevoj lietuvius ant 
pirštų suskaitysi, bet lietu
vių E. ir J. Bačiūnų resto
ranas yra vienas gražiausių. 
Gerai jis atrodė ir seniau, 
bet, sūnui gužus iš kariuo 
menės, padarytas pagrindi
nis remontas ir viskas

nukė Railienė mirė palik
dama du sūnus, iš kurių vie
nas vaistininkas.

Velionis K. Šalkauskas 
buvo viengungis.

Mortą Raškienę rado 
kambary mirusią po trijų 
dienų. Ji paliko du sūnų.

Palmirą Vyturienę sutren
kė automobilius ir po pen
kių dienų mirė. Ji paliko 
dvi dukteris: Oną Valkerie- 
nę ir Thelmą Maderienę. 
Velionės vyras Kazys Vytu- 
ris mirė prieš 3 metus. Abu 
tikri lietuviai, priklausė 
Mindaugo draugijai ir SLA 
64 kuopai.

Liepos 27 d. mirė vaisti
ninkas Petras Sinušas. Jis 
paliko žmoną Rožę, du sū
nus—Viktorą ir Edvardą ir 
dvi dukteris—Aldoną Van- 
derlain ir Rūtą Williamson. 
Velionis Petras buvo labai 
malonus žmogus, visiems 
gražiai patarnaudavo. Jis 
labai rūpinosi ir savo vaikų 
išmokslinimu. Pažymėtina, 
kad abi dukterys ir sūnus 
Viktoras yra mokytojai.

Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos. Po laidotuvių

pailsėjus ir visus savo per
gyvenimus papasakojus, bus 
galima mieluosius skaityto
jus painformuoti.

J. Valeika.

ROCKYFORD, ALTA.

Sirgo A. Kučinskas
“Keleivio” bendradarbis 

A. Kučinskas sunkiai sirgo 
plaučių plėvės uždegimu. 
Jau sveiksta. Mes linkime, 
kad jo prarastos jėgos ko 
greičiau grįžtų.

Jis atnaujino “Keleivio” 
prenumeratą, pridėjo $1.50 
Maikiui su pastaba: “Siun
čiu auką Maikiui knygoms. 
Jis dabar visada sukerta 
savo seną tėvą, bet kadangi 
iis vis dar nori mokintis, tai
pinigai jam bus reikalingi.’

•

Rinks Krašto Tarybą
Kanados Lietuvių Bend- 

i-uomenės Tarybos rinkimai 
Įvyks spalio 10 d. Vyriau
siąją rinkimų komisiją su
daro: pirm. K. Grigaitis ir

rai gerai susitvarkyta,
.okiame turtingame Ameri
kos krašte noro turint būtų 
galima ir visų kitų ligų at
veju taip pat pavyzdingai 
susitvarkyti. Deja, tas ne
padaryta ir kai kieno net 
labai trukdomos pastangos 
padaryti medicinos pagalbą 
prieinamą ir nepasiturin- 
iam žmogui.

Iš mielojo daktaro paty
riau, kad norintieji į sana
toriją patekti ilgai nelau 
kia, kad ligonių .tarpe 
nemažas skaičius alkoholi
kų, kurie savo plaučius 
“pragėrė.”

Atkreipė mano dėmesį ir 
tas, kad valgis gaminamas 
tas pats personalui ir ligo
niams. Personalas (beje, 
du trečdaliu personalo yra 
buvę džiovininkai), žinoma, 
nėra priverstas valgyti sa
natorijos maistą, bet jei jis
valgo,' tai gauna tą, kas ir New Yorko mieato dalių 
ligoniams gaminama. . Nė- jjanhattan ir Bronx. paštai per 
ra išimties ir gydytojams,^įeną išsiunčia visokių siuntų 
todėl nėra ir kalbų, kad j 17 milionų. Jų pajamos sudaro 
personalas suvalgo ligonių1 vieną dešimtąją dali visų Ame- 
“porciją,” kaip, sakysime, rikos paštų pajamų.

tinis žodis toj srity nepasa
kytas—chirurgija vis spar
čiai tobulėja. Todėl šian
dien džiovos ligonys jau 
nebėra visi mirčiai pa
smerkti, jų vis daugiau pa
gyja. Aišku, kas savimi 
nesirūpina, kas laiku neieš
ko pagalbos, tam ir kiti ne
pagelbės.

Be daktaro Matulionio 
čia dar dirba žydų tautybės 
gydytojas iš Kauno, nese
nas ateivis.

Dr. Matulionis pradėjo 
užsiimti ir privatine prakti
ka. Kai aš lankiau sanato
riją, buvo sekmadienis, bet 
daktaras negalėjo švęsti, 
nes turėjo ligonių iš Wor- 
cesterio, Bridgevvaterio, 
Brocktono ir kitur.

Žemaitis.

Laiškas Redakcijai
Gerbiamas redaktoriau, 

prašau duoti vietos šiems 
mano žodžiams.

Kai mane komunistai su
mušė Brooklyno Lietuvių 
Piliečių Klube (Union gat
vėje), aš apie tai raštu pra
nešiau “Vienybės” redakci
jai. Redaktorius Škėma 
pažadėjo pranešimą iš
spausdinti, bet Juozas Tyš- 
liava uždraudė. Jis nuslėk 

žinią apie “Laisvės? 
gegužines piketavimą.

Ir Ginkaus radijui buvo 
pranešta apie minėtą pike
tavimą, bet jis nė žodžiu 
apie tai neprisiminė.

Aš nebesuprantu, kas čia 
yra. Nejaugi ir Tysliava, 
ir Ginkus, ir Bimba į vieną 
dūdą pučia?

Mečislovas Razgaitis.

nariai—J. Novogrodskas, V. 
svečiai buvo pavaišinti Ur-iSkrinska, P. Valys ir P. Vi-
šulės Brokienės užeigoje 

{ laidotuves buvo atskri
dę iš Kalifornijos sūnus ir 
duktė, o iš Philadelphijos 
buvo atvykęs velionies pus
brolis Vincas Sinušas, taip 
pat vaistininkas.

Velioniui Petrui linkiu

lutis.

New Yorke kiekvienai ket
virtainei myliai tenka 51 poli
cininkas, Chicagoj, Philadelphi- 
joj ir Detroite tokiam plotui 
tenka 30, o Los Angeles tik 8 
policininkai.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Masa.
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Piktybiniai Navikai 
Arba Vėžys

reikia kreiptis į 
patikrinti savo 
Bendrai pataria

ma vyrams vyresniojo am
žiaus po 50 metų, bent sy
kį per metus pagrindiniai 
patikrinti sveikatą pas savo 
gydytoją. Moterims po 35 
metų patariama patikrinti 
kas pusė metų krūtis ir gim
dymo organus, y patingai, 

deda smarkiai kristi, ‘limfi- Kuomet moterims atsiranda

(Tęsinys)

Vėžio Aukoa

Kaip jau minėta, vėžys 
yra tokia liga, kurios pra
džia pasireiškia be jokių 
ypatingų žymių. Tik kuo
met toks navikas išsiplečia, 
pavirsta didele žaizda, at
siranda skausmai ir bendri 
negalavimai; kai svoris pra-

liaukos patinsta, nervai

PAGALBA KALNŲ 
UŽKAMPIAMS

žaizdelės,
gydytoją
sveikatą.

nenormalūs kraujavimai ir
papa, tuomet vėžys esti to- jie ilgai užsitęsia, 
i pažengęs. Nestebėtina, Taip pat jei atsiranda 
:ad nuo vėžio ne tik Jung-kraujuojantieji hemorojai, 

tinėse Amerikos Valstybėse,'reikia tikrinti, ar nėra išsi

—Sveikas gyvas, tėve! mavičiaus 
Kaip šiandien jautiesi? kinau. -Jis

—Prastai, Maike. sų žmonės
—Tur būt reumatizmas sako, kad 

kaulus suka, kai oras lie- avigalviai, 
tingas?

—Nuo marmatizmo, vai
ke. aš turiu geros gyvatinės, išplautų

atradimą paai 
nesako, kad mū 
tokie yra. Ji 
mūsiškiai nėra 
ba nesiskubina 

gulti ant stalo, kaip avinai,

liet visam pasaulyje, mirtin- vystęs 
gumas yra labai didelis.
Nuo širdies ligų mirtingu
mas JAV yra didžiausias.
Toliau eina nuo vėžio mir
tingumas, kuris 1947 me
tais siekė 218 mirčių iš 
100,000 gyventojų. Apitik 
riai vienas iš 8 mirusių yra 
miręs nuo vėžio ligos.

Kaip džiova, taip ir vė
žys, juo anksčiau atpažin
tas, juo lengviau pagydomas

išeinamoje žarnoje 
arba prostatoje vėžys. Ži
noma, tokius patikrinimus 
gali atlikti tik gydytojas, į 
kurį ir reikia kreiptis.

Vėžio Gydymas
Vėžio gydymas priklauso 

nuo jo ankstyvo pažinimo. 
Jau anksčiau buvo nurody
ta, kad tik ankstyvo vėžio 
suradimas duoda geras pa
sekmes. Vėžio gydymas pri

Keliaują per kalnuotą ir 
miškingą Kentucky retkar
čiais privažiuoja vadinamą 
“The Frontier Nursing Serv-i 
ice’’ būstinę. Tai privati,' 
ne pelno organizacija, ku-l 
rios pagrindinis tikslas yra 
teikti krašto užkampiuose 
gyvenantiems kalniečiams 
medicinos, sanitarinę ir so
cialinę globą. Šią organi
zaciją 1925 metais Įsteigė 
Mary Breckinridge, didelė 
slaugymo ir akušerystės en-1 
tuziastė, kuri šiai organiza
cijai tebevadovauja ir šian
dien.

Nors šios draugijos pa-l 
grindinis uždavinvs yra tin-j 
karna pagalba gimdyvėms 
ir jaunoms motinoms su i 
vaikais, dabartinėmis sąly
gomis yra patarnaujami vi
si 10,000 šio kalnuoto iri 
sunkiai pasiekiamo krašto 
gyventojų, jų namuose, kli
nikose ir pačios misijos li
goninėje.

Organizacija remiasi gai
lestingosios sesers akušerės 
patarnavimu, specialistės,

* AREŠTAVO MIESTO MAJORĄ

i City, ALi., miesto majoras (dešinėje) buvo naKeia
ištrauktas iš lovos ir areštuotas už savo pareigu netin
kamą ėjimą. i’heniv City pagarsėjo savo palaidumu ir 
krimiaalizrau. užtat Alabamos gubernatorius mieste pa
skelbė karo stovį ir pradėjo visus miesto pareigūnus va
lyti. areštuoti ir tyrinėti. Mieste tvarką daro Alabamos 
nacionalinė gvardija.

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS ANGLIJA

be jokių pasekmių. Juo la- klauso tik gydytojams spe- 
biau užleistas, iuo sunkiau?ciaiistams. Ankstyvai nu-biau užleistas, juo sunkiau 
pagydomas ir mirtingumas 
žymiai didesnis.

Aš čia paduosiu kai 
riuos davinius ankstyvo ir

kad daktarai jiems ką nors pavėluoto gydymosi.

Ale yra kitoks kirminas, ku
ris graužia mano širdį.

—Gal su Zacirka susipy
kai?

—Pasakysiu tau atvirai, 
Maike. kad aš dėl tavęs ne- 
spakainas.

—Na-na?
—Jes, Maike, dėl tavęs. 

Kai mudu pereitą sykį per- 
siskyrėm, tai aš pradėjau 
mislyt. kas iš tavęs išeis? 
Vis mokiniesi, vis skaitai 
knygas, bet pasakyk, koks 
iš to pažitkas? Nei Dievui 
garbė, nei man patieka. Vis
ką kritikuoji, o pats nieko 
gero nepadarai.

—O ko tėvas norėtum?
—Nu, galėtum koki nors 

išradimą padaryt, ar ką.
—Tėvas ilgiau pasauly 

gyveni, o ar daug išradimų 
padalei?

—Aš gal ir nepadariau, 
ale pažiūrėk, ką kiti padaro. 
Pažiūrėk, koki išradimą pa
dalė daktaras Adomavi
čius !

—O ką jis išrado?
—Jis išrado, Maike, kad 

lietuviai nėra avinai. Jis 
rašo apie tai vienoj Čikagos 
gazietoj. .Jes, ant pirmo

Jis rokuoja, kad 
j o tokio opereišino žmogus 
niekad nežino, kas jam bu
vo išplauta. Ir jis teisybę 
sako. Matai, man irgi bu
vo padarytas opereišinas. Ir

Ankstyvas 
Lūpų vėžys 
Moterų
Gimdos .......
Vidutinis
Moterų krūties

Kai viena našlė, paklausė,{Gimdos
;as man buvo išimta ar idė- 
a, aš negalėjau jai pasaky

ki;.i. Ir kaip čia žmogus gan 
„oki daiktą žinoti, kad jie 
.isada tave užmarina, kad 
lieko nematytum ir nežino- 
.um, ką jie su tavim daro! 
Kartais gali išplauti labai 
eikalingą daiktą, o kartais 
rali nieko neišpiaūti, bet'jmas 
>asakys, kad išpiovė, tavoj 
rvvastį išgelbėjo, ir užmo-į 
.ėk jiems 200 dolerių!

—Rimti daktarai tokių iš
taigų nedaro, tėve.

—Na jau tu man nesa- 
tyk, ba aš geriau žinau. Ve 
itsimenu, kaip Pennsylva- 
iijoj mūsų tautietis padarė 
percišiną vienai mainer- 
ai. Gazietose jis garsino- 

•i, kad turi toki institutą.'
.ur gydo visokias ligas. Tai- 
;i ta mainerka ir nuvažiavo 
as jį. Jis ją apžiūrėjo ii 
ako, kad raidavei reikalin- 
as opereišinas, ba kitaip 

, . , . . r namo neparvažiuosi. Nu.
I uslap.o padėtas jo straips-j atsi„ulc, mainerka ant
nis ir juodom litarom para
šyta: “Lietuviai ne avinai.”

—Bet ar tai koks išradi
mas? Juk visi žino, kad 
žmogus negali būt avinas.

—Nu, ale kai razumo ne
turi, tai ir žmogus gali būt 
avinas. Jes, Maike, gali.

—Bet kas sakė, tėve, kad 
lietuviai neturi proto? Jei
gu kalbėti apie protą, tai 
lietuviai stovi ne žemiau už 
kitus. Tik pažiūrėk, kiek 
mes turim Amerikoje lietu
viu gydytojų, advokatų, in
žinierių ir kitokių aukštąjį 
mokslą baigusių profesiona
lų! 6 iš kur jie kilę? Iš 
paprastos darbo žmonių pa
stogės. Dažnai abudu tėvai 
eina fabrikan dirbti, kad 
vaikai galėtų pasiekti aukš
to mokslo. Kaip tat lietu- 
’ iir. galima lyginti su avi
mis?

—Maike, tu manęs nesu
pratai. Aš, tur būt, nege
rai tau apie daktaro Ado

kuri yra tiek populiari Ar.g-Netaip Baisu, Kaip Atrodo Pagrobė Lietuvį
lijoje ir Škotijoje, bet pir-; Argentinoj marijonų lei- Liepos 14 dieną Londone, 
mą kartą pabandyta pritai-'džiaino laikraštėlio “Laiko“ Lietuvių Namuose, apsilan- 
kinti Jungtinėse Valstybėse liepos 10 dienos numery'ke Sovietų ambasados bol- 

gc tu Į pačios ponios Breckinridge. Kultūrietis paskelbė “ne- senku agentai ir išsivežė 
paprastą“ žinią: “Keleivio“-Joną Maiueni, kuris buvo

statytas vėžys labai
| pasiduoda chirurginiam gy- 26 šios organizacijos gai

Pagijo
...................... 95%

krūties .................... 75%

ūpų vėžys .
Pavėluotai

.. .75%
Pagijo

.. .25% 
15-25%
. . .25%

jup'dymui, kol dar neįvyko per 
'simetimų į kitas kūno dalis. 
Čia chirurgas lengvai ope
racijos būdu pašalina pikty
binį naviką ir dažnai atsi
naujinimas nepasikartoja. 
Kiek pavėluotas vėžys po 
tam tikro laikotarpio duo
da naujus susirgimus ir tik 
mirtis užbaigia ligą. Tiesa, 
specialistai sako, kad tie
sioginiai nuo vėžio nemirš
ta. Bet vėžys augdamas su
spaudžia gyvybines kūno 
dalis ir tuo sudaro mirties 
priežastį.

Chirurginis gydymas da
bar yra plačiai vartojamas. 
Amerikos chirurgai dabar

VP7.VS---- j —crv dvtas
nugalimas tik retais atsiti
kimais.

Kaip Pažinti Vėžio 
Susirgimus

Tai nėra lengva. Reik 
atsiminti, kad

pradinėje vietoje gali 
pasilikti be didesnio augi
mo. Bet nuo jo atsiskyru
sios dalelės kraujo indais, 
o taip pat ir limfos takais, 
gali persimesti į tolimiau- 

pra-

vežto susii^gi-ipgdarė didelę pažangą. Da
bar plaučių vėžio operaci 
jos atliekamos sėkmingai.

lestingų seserų 16 yra baigę jr “Argentinos Lietuvių nesenai sugrįžęs iš nervų li- 
specialius akušerijos kursus. gaL0” bendradarbis M. gornnes ir pastaruoju metu 

Suskirstytos i aštuonis sa- Krasinskas nuėjo su komu- buvo bedarbis.
nitarinius punktus, taip iš- nįstais. Mat, jis dalyvavęs bei nežinomų priežasčių 
dėstytus, kad kuo geriausiai komunistų vadovaujamo Lietuvių Namų uzveizda A. 
būtų pasiekiama visa ši 70<Bęerro klubo pobūvy ir pa- Žukauskas nedarė jokių žy- 
kvadratinių mylių teritoiija/jjy^jęs jų pezų. Įgių išvežimą sutrukdyti ir
sios seserys akušerės yra at-i . '.net nepranešė anglu polici-
sakomingos už šio rajono Tikrai didelis įvykis.ijaį Kadangi jau eile metų 
žmonių sveikatą. Punktu©-, Kultunetis galėjo netekti Eeviku agenui Anglijoje 
~ savaitę būna’, Laiko korespondento tei-grobslo terorizuoja žmo-

alandos, tačiau šių, jei jis butų pražiopso^ nes tremtinių tarpo, tai
se kiekvieną 
priėmimo v
dažniausia seserys ianKo ję 
pacientus jų namuose. Kadį 
juos pasiektų, seserys ke-: . , -. 
liauja dažniausiai džipais, J ’
dažnai joja raitos, o kartais va<jovaujamai Lietuviu Kul-ptipi inti budrumą mūsų tar- 
lun eiti ir pėsčios. Keliai.. ,, ............ • .
šiame ampyje vi a P1 aSvl kuomet komunistų parengi-1 Gerai žinant bolševikiškų 
ir reti; per kalbų upelius muoge dalvvauja‘ kataliku agentų akiplėšiškumą Ang- 
ten nėra tiltų, o kiti rr -
nin kai gyvena tiesiog

Į jau vien šio įvykio akivaiz- 
Žinoma, Kultūrietis ncpa-1 d°je iškyla rimtas klausi-

vą įvvrį pianesu.

kad tas 
rasinskas aukojo

pats M. i 
kataliku'

mas, ar jau nebūtų atėjęs 
įimtai susirūpinti šu

talo. Sako. padaryk kas 
eikia, bus užmokėta. Tei- 
ybė, jis nebuvo daktaras 
is buvo karpenteris. Ak 
urėjo sau elperį Vai parai 
o j pasimokinusį, kuris jai 
nokėjo žmogų užmarint, 
aigi ta moterį jiedu užma
rio, padarė karpenterio 
veku skrečį vienoj vietoj 

tą skrečį užsiuvo, kad iš- 
odytų, kaip regli opereiši- 
las. Paskui padavė bilą ii 
ako: turėjai blogą pindici- 
ą. bet mes gerai sufiksinom 
r dabar prašom užmokėt. 
Tai matai, Maike, kokių 
Iziuvuliongų tie daktarai 
pridaro.

—Bet tiedu apgavikai 
juk nebuvo daktarai, tėve.

-Teisybė, Maike, nebu
vo. Bet ką čia žmogus gali 
žinot, katras daktaras, o 
katras ne. Juk ant kaktos 
neparašyta. Taigi, ir ne 
avinu būdamas kartais Vali 
.įpulti į vilko nagus.

sias kūno dalis ir ten 
deda smarkiai augti.

Ankstyvus vėžio susirgi
mus gali nustatyti tik prity
ręs gydytojas, dažnai tuiė- 
aamas atlikti daug tyrimų, 
v idaus vėžio nustatymui— 
plaučių, sklandžio, smege
nų ir kitų organų—reikalin
gi atidūs Roentgeno X-Ray 
yrimai, cheminės analizės, 
Kraujo ir įvairūs kiti tyri
nai.

Dažnai reikalinga paim 
tos arba išpiautos medžia
gos tirti specialiai su pade
rintais stiklais (mikrosko

pu) ir nustatyti kokios ru
des ląstelės surastos. Tai}) 
pat atlikti specialius tyri
nus laboratorijos, kurių 
iarbininkai turi būti gerai 
prityrę.

Aš nesileisiu į tyrimo 
smulkmenas, ką turi atlikti 
specialistai ir ką gydytojas 
sakys ligoniui padaryti.

Bendri dėsniai, kuomet 
reikia kreiptis į gydytoją, 
yra šie: Bendras suliesėji
mas, svorio kritimas, esant 
negalavimams skrandyje ir 
bendrai vidaus organuose. 
Jei senesnio amžiaus dide
lis rūkorius pradeda smar
kiai kosėti su skrepliais, bū
tina ir reikia patikrinti plau
kius, gal bronchų liaukos 
vra pažeistos. Jei burnoje 
atsiranda ilgai užsitęsusios 
žaizdos, o taip pat liežuvio 

jarba veido nepagydomos

Roentgcno arba X-spin- 
dulių gydymas aukštu įtem
pimu dabar plačiai naudo
jamas. Roentgenas pritai
komas dažnai vidaus 
nų vėžiui
chirurgai negali atlikti to 
gydymo operacijos būdu, 
ypatingai moterų gimdoj 
išsivysčiusį vėžį.

..... - auJa --------v.............

. ; veikėjai. Kultūrietis apsi-jūjoje, sis jų 
* Įmeta nesuprantąs, kad ko-!lengvai pasis 

'respondentas negali tik na
, . - - i muose sėdėti, kad jis iš pa-l paskatintiišmokina seimą. , 1.. . . ‘ reigos gauna daugsanitariniu . . ....-ir r- -• -i r eiti. su įvairiais taisyklių, skiepija vaikus. • . . ...1 J susitikti, o kartais ir kokį

oolito
narna vandeni ir

nei- dabartinis taip

žengiamuose miškuose. 
Kartą pasiekusios pacien

tą, seserys 
elementariniu kur nu- 

žmonėmis
ai vidaus orga- .. '' /r."
gydyti, kuomet)'?moklna "audotl g? ^7 cenų atiduoti ten, kur s.a.p 

•narna vandeni ir tinkamai . - , 1• ... *• įjau nenueitu ir neaukotu,pasigaminti maistą. t. .. ... , , ‘r 'Negali išvengti tokių daly-
Organizacijos centras yralkų ir “Keleivio“ korespon- 

Kentucky mieste vardu dentas.
YVendover. Čia pat yra or-!
ganizacijos maža ligoninė,' . žinome, kad Kultu- 
25 lovų, su “lopšeliu,“ kur rietis v isa tą gerai supranta, 
yra vietos 12 kūdikių, ir kli-J.\et j’" nešra‘' pakęsti, kad 
r.ika, kurios pacientai gyve-;^?a'ia kurie jo nepa-
na namuose, bet atvyksta,sl. aus£. la®° *r’ žinoma, 
periodiniam gydymui. > taip, kaip išmano, visiškai 

1939 metais organį^acijaGiekieipdami dėmesio, ar tas 
įsteigė akušerijos mokyklą? Kultui iečiui ir jų bičiuliams 
kurioje mokinasi akušerijos! patinka. Kultui ietis yra pa- 
pagrindų ir kitų elementą-Įri’TŽęs tokius asmenis sū
rinių sveikatos priežiūros
taisyklių, šios aukštai pa-i

Gydoma ir radiumu. Ra- 
Jiumas, panašiai kaip roent- 
genas, duoda spinduliuo- 
janėias bangas, kurios nai
kina daugiau vėžio pikty- 
ūnius narvelius, mažiau pa

liesdamos sveikas kūno Ka
is. Rariiumas dažniausiai 
ritaikomas užleisto gimdos 
ežio gydymui.

Nuo paskutinių dviejų gy-J 
lymo būdų išsivysto radia- 
•ijos sužalojimai, ypatingai 
baltųjų branduolinių kraujo 
utulėlių sumažėjimas. Taip 
at jilaukų slinkimas, nude

rimai. žaizdos ir kiti daly
kai. šis gydymas, atlieka
mas labai prityrusių specia
listų, visuomet esti sėkmin
gas.

Paskutiniu laiku atominei 
energijai išsivysčius bando
ma pritaikvti įvairūs radio- 
isotopai. Čia pritaikomas 
neutronų santykis su proto
nais. Pagaminami radio
aktyvus fosforas, jodas, 
auksas ir kiti. Šiuo būdu 
bandoma gydyti vaikų krau
jo vėžį, leukomija.

(Bus daugiau)

Dr. A. Dargi*;.

riitytos mokyklos abiturien- 
ės šiuo metu dirba ne vien 
ik YVendover apylinkėse,

ngvai pasisekęs žygis Lie
tuvių Namuose gali tik juos 

dar naujoms ir 
tragiškesnėms avantiūroms 
ateityje.

L. N. Gyventojas.

KOLUMBIJA

Ir Čia Lietuviai Įsikuria
Jau senokai Gali mieste 

gyvena K. Jasėnas, kelių 
įmonių ir namų savininkas. 
Būga miesto apylinkėje agr. 
dr. K. E. Balsevičius ir pie
nininkas A. Jurkšaitis turi 
pamidorų ūkius, šiais me- 
atis juodu jau baigia pri
statyti fabrikui, su kuriuo 
turi sutartį, 40,000 dėžių, 
arba du milionų su viršum 
svarų pamidorų. Valstybi
nėj žemės ūkio ir gyvulinin
kystės parodoj minėtieji pa

i doroti.
Man atrodo, kad ir šį kar

ta M. Krasinska nori pur- ., ......
vais apdrabstyti’ tie patys, m,<l'"'4 augintojai laimėjo 

pirmąją premiją/
Netoliese gyvena ir jau 

gerai prasimušusi ūkininkų 
Lukausku šeima.

Didžiausiame Kolumbijos 
cukraus fabrike prie Palmi- 
ro miesto dirba Konstanti
nas Sadauskas, buvęs Ma
žeikių alaus bravaro vienas 
savininkų. Jis čia veda dis- 
tilecijos skyrių ir eina che
miko pareigas.

kui ie prieš porą metų Urug- 
et taip pat net ir Alaskoje,i vajaus Socialistų Partijai jį 

Puerto Rico, Azijoje, Afri-jskundė esant }>eronistą, Ar-
j.. •_ t?___________ •_ !____________________ .ki.a _ r__gentines 

ninką.
diktatoriaus šali-koje ir Europoje.

Organizacijos globa yra 
nemokama. Šeimos kasmet 
sumoka nario mokestį ir pa
pildomas sumas gimdymo, 
medicinos pagalbos ar ope
racijos atveju. Neturto at
veju daromos išimtys ir pa
cientai gali atsilyginti savo 
darbu ar produktais.

Organizacijos pagrindi- kos miestų. Narių pajamos 
nes pajamas sudaro kasme-Į apmoka vos 10% organiza- 
tinės gausios aukos, kurias! ei jos metinio biudžeto. Žy- 
suteikia žmonės savo testa
mentais, specialiais fondais 
ir visa eilė labdarybės ko
mitetu

Taip, reakcija daug kur 
kelia galvą, todėl visa ko 
dar galima tikėtis ir iš mū
sų klerikalinių - fašistinių 
gaivalų.

M. Krasinskas.

VOKIETIJA

Naujas Direktorius
Vasario 16 gimnazija pa- 

iš direktoriaus 
Giedraičio vie-

mūs visuomenininkai ir spe 
cialistai paprašyti mielai su-'sitraukusio 
teikia savo nemokamus pa- pareigų A. 

visoje eilėje Ameri-'tarnavimus. —C. C. ton pakvietė dr. T. Literskį.

»
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kas Vasaroja Lietuvos 

Kurortuose
Ten pilna rusų ir kitokių 

atėjūnų. Pats Vilniaus ra
dijas skelbia, kad Palangos, 
Druskininkų, Likėnų, Birš
tono kurortuose yra “sve
čių” iš Murmansko, čukot- 
kos, Maskvos, Leningrado, 
Uralo ir kitų “plačios tėvy
nės tolimų vietų.

Gal Vaikai Lar Išgelbės

j Akmolinsko (Sibire) sritį 
Įdėsimu plėšti išvyksta “ne
mažas jaunųjų patriočių bū
rys.” Viena šitų “patrio
čių” mergaičių, Genė Sabai- 
tytė, sako, kad ten, Kazak- 
stane dirvoms plėšti reika
lingos mechanizatorės, sta
tybininkės, melžėjos, gydy
tojos, gailestingosios sese- 
rys, net mokytojos su buhal
terėmis.

Vadinasi, rūpinamasi is
Pernai Maskvos gaivos! Lietines išsiųsti kiek gali- 

įsakė ir pažadėjo per porą ma raugiau n jaunų mote- 
metų visus alkanus pasotin- o tuo tarpu pačioj Lietu

voj nesugebama laiku pašati—taip bus pakelta žemės 
ūkio gamyba. Įsakyti leng
va, bet sunku įvykdyti. Taip 
ir šiuo atveju: lengva buvo 
Maskvoje tokį viliojantį nu-' f 
tarimą padaryti, bet jo vai
sių nematyti. Padėtis, ma
tyti, yra tokia bloga, kad 
Maskvos ponai įsakė vi
siems
šaukti 
ūkį.

Latvijoje Ventspilės žve
jai sekmadieniais išvaromi
dirbti kolūkiuose. Vilniaus! šių metų liepos mėnesį Lie-! 9 
radijas pranešė, kad StU-Į tuvių Socialdemokratų Sąjun- 
dentai ir mokiniai gelbsti'gos Literatūros Fondas gavo: 
suimti derlių. Net vaikai! Nario Įnašy-Dalių
nuo 9 metų raginami eiti|LSS 71 kllopa, Cam.

bridge. Mas. ........

rų suvežti, javų nuimti.

Suka “Laimėjimų” Filmų

Vilniaus “išlaisvinimui” 
atžymėti - sukamas filmas, 
kuriame būsią pavaizduoti 
dideli Vilniaus “laimėji
mai” jam patekus į komu-

laikraščiams šaukte nis^ 1Qjų 
— 'gelbėkite žemes

LSS Literatūros 
Fondas

dirbti.
Nedaug tepadėjo paža

dėjimas pašarą laiku suve- 
žusiems už darbą pridėti 
307c priedą, tai gal dabar 
vaikai išgelbės padėtį—pa
dės kolūkiams apsidirbti.

Taip tatai komunistai su 
žlugdė, žmonių norą dirbti 
ir, žinoma, ne tik Lietuvoje, 
nes tokia padėtis yra visoj
plačiojojoj Tarybų Sąjun- Iš viso ............. ....$1,709.89
goj. LSS Literatūros Fondo vado-

vvbės vardu atsiliepusiems 
Varo i Sibirą draUgiškas ačiū.

» Vilniaus radijas liepos 251 K. BIELINIS,
d. paskelbė, kad netrukus L. Fondo Sekretorius.

LSS 113 kuopa, Nor- 
wood, Mass. ........

Aukų
L Bieliauskas, Kanada 
Kitų pajamų ..............

50.00

10.00

3.06
8.94

Kartu ...................... $72.00

lki liepos buvo Fonde. 1,637.89

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

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

RYTŲ PASAKOS, Vinco Kripės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 229 puslapių ................................$2.50

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

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

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

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
1G0 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po
pietyje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ........................................ 5.00

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

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas ...................................................... 3.00

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ............................ $5.00

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

APKLAUS1NĖJA MEILUŽĮ DĖL MERGINOS MUŠIMO

Policija sučiupo Francis J. Cuniffe, 27 metų vyruką New 
Yorke už jo meilužės Dorothy Doyle primušimą. Mergai
tė buvo žiauriai mušama ir paskui laiptais numesta že
myn, kur ji apalpo. Mergaitės riksmas sukėlė į kojas 
kaimynus, kurie pašaukė policiją ir žiaurus vyrukas pate
ko į policininkų rankas.

Lietuvos Jaunimo 
Rūpesčiai

Kai artėja ruduo, Lietu
vos jaunimą be kasdieninių 
dar apninka patys didieji 
rūpesčiai. Kasmet iš Lietu
vos pradžios mokyklas bai
gusių dideli būriai varu iš
vežami į rusų žemę tariamai 
pramokti pramonės darbų į 
vadinamas verslo 2-4 metų 
mokyklas. Tų tariamų mo 

Ikyklų mokiniai gyvena ben- 
|'.labučiuose, kur veikia ka
rinė drausmė ir karinė mank
šta. Teoretinių pamokų veik 
nebūva be politgramatos; vi
są laiką jie praverčia įvairio
se dirbtuvėse dirbdami. Jie 
neturi teisės mokslo metu 
tų dirbtuvių apleisti arba 
kitą pasirinkti. Kai tą 
■mokslą” baigia, jie priski
riami kurioms nors naujoms 
lirbtuvėms be teisės jas 
per keturius metus apleisti.

Liaudies Seimo’Komedija
Komunistai visiems ir vi-jka su gretimai sėdinčiu kai

šui- skelbia, kad Lietuvos; mynu, etc. Visa posėdžio
liaudis savo noru prisijungė 
prie Rusijos ir tą jos norą 
išreiškė “liaudies seimas,” 
kuris pirmojo posėdžio suši

Vadinasi, 10-12 metų 
jaunuoliai per aštuonis me 
tus yra atskirti nuo tėvų, o 
kai nustatytą laiką darbą 
atlieka, jie turi stoti kariuo
menėn. Vadinasi, kasmet 
Lietuva netenka keliolikos 
tūkstančių jaunuolių.

Be šių jaunuolių, kasmet 
s iš Lietuvos išgabenama po 
kelis šimtus baigusių vidu
rines mokyklas. Jie vežami 
Maskvon ar Leningradan 
universitetuose studijuoti. 
Jie specialiai čia ruošiami 
Lietuvos rusifikatoriais, bū
simais Lietuvai administra- 

bėti į tribūną, prezidiumo toriais. Žymioji jų dalis

Vokietijos Socialdemokratu 
Kongresas Berlyne

(Mūsų korespondento pranešimas)

Liepos 20 d. Berlyne pra- gijos socialistų partijos var- 
sidėjo Vakaių Vokietijos du vietoje susirgusio Huys- 
Socialdemokratų Partijos mans sveikino 1 ayat, Dani- 
šeštasis kongresas. Salė pa- jos Carlsson, Prancūzijos 
puošta socialdemokratų ko- buvusis ministeris Gazier, 
votojų, pradedant Karolio Olandijos Vermeer, Italijos 
Markso ir baigiant prieš Battara, Šveicarijos Brin- 
kelerius metus mirusio Vo- golf, Ispanijos socialistų 
kietijos socialdemokratų va- partijos tiemtyje generalinis 
do Kurto Schumacherio, pa- sekretorius Leopis, Viduri- 
veikslais, ir Berlyno kovų nės ir Rytų Europos socia- 
už laisvę atvaizdais. Nepa-listų partijų tremtyje vardu 
miršta ir tą dieną atidengto Bruno Kalninš, Burmos stu

dentų socialistų susivieniji
mo Khin Manng Kiwi, In
dijos socialistų partijos sek
retorius Murahani, pareiš
kęs vilties, kad šio kongreso 
nutarimai sudarys aiškumo 
ne tik Europos, bet ir toli
mesniems kraštams. Aus
trijos socialdemokratų var
du sveikino ProbsL

Kitą dieną kongresą svei
kino Anglijos Darbo Parti
jos pirmininkas Attlee, ku
lis savo kalbą baigė šitaip:

paminklo 1944 metais liepos 
20 d. (tada mėginta nužu
dyti Hitlerį) kovotojų at
minčiai kopija.

Griežia simfoninis orkes
tras. Jam baigus, žodį ta
ria Ona Stiegler, buvusi na 
cių kankinė. Ji savo kal
boje priminė bendrai kovo
jusius už laisvę ir tuos, ku
rie 1940 metais liepos 20 d. 
mėgino jėga nuversti Hitle
rį. Susikaupimu ir kovos 
minute buvo pagerbti kovo
tojai už laisvę.

eiga, kalbėtojai, smulkiau
sios eigos detalės buvo iš 
anksto 'sužymėta atskiruose 
prezidiumui skirtuose la-

rinko 1940 metais liepos 21 puošė. Deputatui einant kak 
dieną.

Kiek tiesos yra tose ko- pirmininkas po kelis kartus 
munistų pasakose, pasako Klausdavo kalbėtojo pavar- 
mums ir šitas tą pirmąjį po- dės, patikrindavo įrašų lape 
sėdį turėjusio transliuoti ir tik tada leisdavo kalbėti, 
per radiją, vadinasi, savo Būdingas nuotykis įvyko, 
akimis mačiusio asmens pa- kai deputatas Ročius savo 
rodymas, kurį Elta išspaus- kišenėj nerado turimos pa= 
dino savo biuleteny. ‘sakyti kalbos ir, prisiartinęs

T1. _ ... .. . , i prie tribūnos, jos tekstą ga-Pnes liaudies seimo po- vo iš >prezidiumu pirminin. 
zio pradžią i Valstybes ko Adomausko. Dar 

Teatro scenos užkulisi buvo muį, )radėjus svarstyti 
atsuptas, raudonosios arai-.darbotval.k& pJunkt0( radio. 
jos 180 žinomų dalinys, ku- fono anešėj£. jau iš 
ris užėmė sargybinius pos-tuome‘tinio radio{ono direk- 
tus Jie buvo ginkluoti torįaus d j. Ba-
lauko kautynių ginklais. ^-, dabatįini(, kul,ūros 
Sargybiniai postai buvo sĮc;i reikaių viccrninisterio, 'Tie-' 
pianu, o pa ys caigy įniai £og- numeld kuriame jau iš 
slėpėsi uz scenos užkulisyje anR nelaukiant visos tos 
esančių dekoracijų: sv.esos oficia]4s komedijos bai. 
rampų, užuolaidų, gelių gir- jau buv0J lke]bti
nam ų. Po seimo prezidiu-fE • , * • •
mui skutais stalais buvo Ljetuva kelbta 
taip pat suguldyti sargybi- blik* u
niai ir pridengti grindis šie- . .. -
kianciom staldengtėm, o jų t

sėdžio

patenka į vadinamą mark- 
sistinio-leninistinio mokslo 
universitetą. Tai yra toji 
tariamo mokslo įstaiga, ku
ri ruošia užsieniams ir vi
daus čekistinio ir šnipinėji
mo darbo specialistus. Jų 
“mokslas” tęsiasi nuo 4 iki 
8 metų, žiūrint ko juos mo
ko. Mat, baigę teoretinį 
mokslą dar siunčiami prak
tikos darbams.

Kinijos, Korėjos, Indoki
nijos, Gvatemalos ir kitų 
kraštų komunistinio judėji
mo vadai, tai to universite
to buvę auklėtiniai.

Iš SSSR satelitinių kraštų 
jaunimas taip pat vežamas 
i tos rūšies universitetus 
studijuoti. Jau kelinti me
tai, kai iš Lenkijos kasmet 
išvežama po keletą tūkstan
čių. Išeivijos lenkų spau
da skelbia, kad tokių iš 
Lenkijos besimokinančių 
Maskvoje ir Leningrade da-

Vokietijos Socialdemokra- 
Kongresą atidarė pirmi- tų Partijos po karo išaugi- 

ninko pavaduotojas W. mas į tokią didelę demo- 
Mellies. Jis savo kalbą bai- kratijos ir socializmo jėgą 
gė kreipdamasis į 380 kon- yra didelis ramstis visam 
greso dalyvių maždaug ši- socialistiniam judėjimui, 
tokiais žodžiais: Europos ateitis ir kartu pa-

Iš 1953 metų rugsėjo 6 d. šaulio ateitis yra surišta su 
parlamento rinkimų mūsų Vokietijos likimu. Savo 
partija neišėjo pačia stip-įuoštu Vokietijos ateitis 
riausia. Mūsų pačių eilėse!pareina nuo Vokietijos de- 
kilo didelės diskusijos. Par- mokratijos, ypač nuo jos 
tijos vadovybė rūpinosi dis-1 socialdemokratijos.” 
kusijas svarbiausiais klausi- Kongresui pirmininkauja 
mais ko plačiau išvystyti, Franz Neumann, jį pava- 
pradedant pirminėmis or- duoja Erwin Schoettle.

(Bus daugiau)

Kartu Už Gražesnęt a ■ e a

savanoriškai 
i sovietinių tautų

. ,, . , . ., šeimą. Buvo išakyta iš ‘Tie-ginklai buvo paruosti veiK- ,7 . • T • . , . ,
ti. Posėdžio eiga vvriau. visus Lietuvos vals-bar jau esama per devynis
sios rinkimu komisijos bu. tybinę santvarką liečiančius .ūksiančius jaunuolių Is 

‘trun •li./it; ^..'nutarimus perskaityti per-išvežtų dar niekas Lenkijon 
vienam NKvD radl_J.ą- Kai .ra^°fono pra-nėra grjzęs.

vo nutarta
radija, bet vienam avavva^. ... - ,‘ . . . . . nesejas pareiškė abejojimo,majorui rusui užprotestavus/, .* , , . . J ,t . • .E . . kad seimas kartais gali tutransliacija pnes pat pose-; . <rr. ., , ,,®... i - v i. visu Tiesoj paskelbtu nu-dzio pradžia buvo atšaukta.:. - , n - ...„ 1 , . . - ... j . , . tarimų nepriimti, BanaitisBuvo leista tik kai kurias , ~ • •.... , • . *• - j- paaiškino : Bolševikai vie-posedzio dalis įrašyti i radi- • T • i-* ii-., % v ■■ ‘toje netupcioja. Liaudiesjo plokšteles. Transliacijos . .,■ . v v , , seimas nėra Smetonos kro-nijota dėl galimos obstruk- .. T,. i ,• i i i •-• mėlis. Dideli dalykai spren-
C1'10S' j džiami greit ir be švyravi-

“I’osėdžių darbotvarkė mų. Nauja gadynė neša 
buvo surašyta rusų komu-'naujus tempus.'
n^ės Wąnkų"iMe'Sk^! k‘DUktoki? BURMOS SOCIALISTAS
no punkto buvo pažymėta tek?, laiklnal P€,rtra.uktl fs€.1- 
doputato pavardė ir kas pa- m“1 aav0 kal. ?teJ°
siuntinvbės nustatytą <iarbo-ie,le V*™'*™*™
. \ -- -i • mo mmistenui deputatui P.tvaike turėjo siulvti viešai. T. , , .
Kickčienam . deputatui jau ,FIakarkllul ’ ^ruoti ap.e 
iš anksto skirta pasakyti L,etuvos ^avanonską ,sijUn-

Komunistų “Tiesoje" ne 
kartą buvo pasirodžiusios 
žinios apie studijuojančius 
lietuvius Maskvos ir Lenin
grado universitetuose.

Tokiais žiauriais ir nepa
sotinamais keliais ir būdais 
eina Lietuvos jaunimo rusi
nimas, jo asmenybės nieki
nimas. —J. K.

APIE SOVIETUS

narašvta na-?imą’ > Sovietų Sąjungą. 
) , * Mat, Pakarklio kalbos teks

tas dar nebuvo suskubtas MLAciuiivnnu I ozciniakovo. . . « rp*i
Pasiuntinybės numatytieji ak’llJsu 15 •',askvos: T,k Pa‘
kalbėtojai kalbas gavo at- s,t?n? su

, . - TZ. , • gale buvo duotas sutikimasvykę i posėdi. Kiekvienam f • j -
deputatui salėje buvo pvi. ^lbą paskaityt, .s juodras- 
skirtas ‘stebėtojas-slapto- cl°; bf. Mask™s
sios policijos agentas, ku- Pa V1 lnimo-________
riam buvo pavesta sekti, ar Indijoje ir Malajuose vra gy- 

Ideputatas balsuoja, ką šne- vačių ilgesnių negu 30 pėdų.

kalba buvo 
siuntiny bėję 
pasiuntinio

Vienas Burmos socialistų 
vadų pasakė:

“Sovietinės formos kolo
nializmas yra pavojingesnis 
už senąjį kolonializmą, nes 
jis labiau negailestingas, la
biau nuoseklus savo tikslą 
siekdamas ir labiau bėgė 
diskas norėdamas save pa 
teisinti pasaulinės revoliu
cijos vardu.”

gamzacijomis ir baigiant 
pačiu centru. Buvo abejo
nių, ar didelių diskusijų pa
sekmėj neįvyks partijos ski
limas. Bet, jei mes social
demokratai esame tikrai de- . ~
mokratinė partija, tai gali- Mažosios Lietuvos Tary- 
me išlaikyti vieningumą, pirmininkas Erdmonas 
Šis kongresas, išklausęs Simonaitis, sugrįžęs į Euro- 
partijos organizacijos išdis- I)a’ atsiuntė nuoširdžią pa- 
kusuotais klausimais piane- visiems, kurie rėmė jo 
Šimus, padarys sprendimus savo padėką bai-
ir visiems bus aišku, kad £9a šiais žodžiais:
dabar socialdemokratų par- “Grįžau iš kelionės įsiti- 
tija yra tvirtesnė, kovai pa- kinęS> kafĮ didžiai lietuvių 
jėgesnė, negu prieš tai. daugumai Mažosios Lietu

mi kongresą atvyko per 20 vos klausimu galėjau duoti 
užsienio socialdemokratijos žymiai tikresnį vaizdą ir 
atstovų. Pirmieji kongresą pašalinti neaiškumus. O tai 
sveikino Berlyno šeiminin- Bendrame mūsų darbe juk 
kai: vyriausias burmistras ]abaį svarbu.
(majoras) dr. W. Schreiber, u .
Berlyno Atstovų Rūmu pre- Grįžau taip pat įsitiki-
zidentas prof. O. Suhr ir ka(l Mažosios Lietuvos 
Berlyno socialdemokratų Ilkimas ŲŪP1 kiekvienam su- 
pirmininkas F. Neumann, ^pratusiam lietuviui, kad 
kuris sveikinimą baigė žo-Pls Jos klausimais domisi ir 
džiais: “Diktatoriai ateina mazJietuv^ kovas rems vi
ii- nueina, bet vokiečių so- SLU nuoširdumu ne tik dabar,
cialdemokratija visuomet )et ir taf a’ kada Mažosios 
nasiliks ” Lietuvos klausimas bus pra

dėtas spręsti tarptautinėje 
Vokietijos profesinių są- plotmėje.

jungų vardu sveikino pirm. “Dar kartą visiems Ka- 
W. Freitag, vartotojų ko- nados ir Amerikos Mažosios 
operatyvų sąjungos pirm. Lietuvos rėmėjams ir bičiu- 
G. Dahlendorf. liams išreikšdamas savo

Užsienio svečių sveikini- nuoširdžią padėką noriu už
muš pradėjo Socialistinio tikrinti, kad MLT kovoje 
Internacionalo sekretorius uf visas lietuviškas žemes, 
J. Braunthal pabrėždamas, o kartu ir už didesnę ir gra- 
kad Vokietijos socialdemo- žesnę Lietuvą ir toliau ne- 
kratija yra seniausias Inter- palaužta valia darys viską, 
nacionalo narys ir kad ji pa- kad būtų įvykdytas šis per 
liko jam ištikima nežiūrint amžius gaivinamas lietuvių 
visokių politinių pasikeiti- tautos troškimas.” 
mu, kad Berlyno socialde- ,, „ . T. x
mokratija nepasidavė ko . Mažosios Lietuvos B.ciu- 
munistu Įtakai ir vadovauja- !'« Draugijos Centro Valdy
mą E. Reuter išvystė jiems ba: kuI? Simonait, buvo pa- 
pasipriešinhną ir kad šian- k' ietusi ir rūpinosi jo ke-
dien socialdemokratija vra hone- dek?'a orRan1'
svarbus veiksnys pasaulio vejoms ir pavieniams as-

litikoje. im!n.™?’ ku?e .s,uo ar I00
prisidėjo prie jos pasiseki-

Po jo sveikino Švedijos mo.
ministeris pirmininkas Er-------------------------------------
landei-, Norvegijos prekybos Renikit biznierius.

Cukrinės nendrės Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pradėtos ,
auginti Louisianoj 1771 metais.|ministeris Langhele, Bei- skelbiasi Keleivyje.'
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Patarimas is Praktikos
Visos mes norime turėti mažiau. Vieną dieną iš- 

giažius ir švarius namus, plaudavau užuolaidas ir pu- Į 
Kai kurios iš mūsų, to siek- džiaudavau. Kitą dieną per 
damos, nusidirba tiek, kad'pusvalandį nuplaudavau 
gyvenime neberanda nie- dulkes nuo palangių ir durų. 
kam kitam laiko, tik dulkių Trečią dieną valydavau šal-Į 
valymui. O vakare, po vi- dytuvą. Ketvirtą išvalyda- 
sos dienos valymo ir dulki-Į vau vonios kambarį ir, kai 
nimo, moteris jaučiasi tiek ateidavo šeštadienis, visų 
nuvargusi, kad nebeturi no-!kambarių išvalymas man 
ro nei su vyru pasikalbėti? užimdavo tik porą valandų, 
nei paskaityti gerą knygą,'nes reikėdavo tik grindis iš- 
nei radijo pasiklausyti. Mo-, plauti ir su sausa skepeta 
teris pasidaro kaip valymo i nušluostyti dulkes 
mašina, kurios svarbiausias. uų. Visi kiti valy i 
uždavinys—siurbti dulkes, (būdavo atlikti paeiliui kito-

Buvo laikas, kai ir aš pati mis dienomis- 
buvau vaikščiojantis dulkių 
siurblys. Mano didžiausia ........ , . . . ,
ambicija buvo—turėti bliz- Pnziurlu ,^‘P bet me- 

K (kas negalėjo man prikisti, 
F kad namai apleisti. Jie bu

vo švarūs, aš pati daug ma-

sausa
nuo bal

nio darbai

■ Aš negalėdavau girtis 
kaimynam, kad savo namus

KELEIVIS. SO POSTO*
PAGALIAI IŠTRUKO Iš NEKENČIAMO ROJAUS kada ateina rinkimai, kas STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ: 

čia atsimena, kaip koks 
kandidatas kada balsavo ir 
savo pažadus numetė į 
šiukšlyną?

Unijų politinės organiza
cijos primena balsuotojams 
kandidatų gerus ir mažiau 
gerus pasirody mus ir tuo 

■ būdu stengiasi prisidėti prie 
’ reakcininkų pašalinimo iš 
įstatymų leidimo įstaigų. 
Politiniai interesuotos mo
terys balsuotojos galėtų bū
ti gera šluota kongresui ap
valyti, jei jos įdomautųsi 
politika ir neatsidėtų vyrų 
išmintimi.

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje) £

ganeius ir gražius namu 
Nesigailėjau tam nei pini 
gų, nei laiko, nei jėgų. Va
lymui nebuvo galo ir, kai 
kaimynai stebėdavos, kad 
aš taip daug dirbu, man tas 
sukeldavo pasididžiavimo. 
Jeigu pradėdavau kamba
rius valyti, tai nelikdavo nė 
vieno kampo, kuris nebūtų 
pagrindiniai išvalytas. Kai 
vakare pabaigdavau darbus, 
kambariai blizgėdavo, bet 
pati vos neverkdavau iš 
nuovargio. Buvau tikras 
namų vergas. Mano gyve
nimas sukosi apie valgį ir 
dulkes. Gal kitiems tokia 
šeimininkė atrodė ideali 
žmona, bet mano vyras ki
taip manė. Dabar ir aš esu 
nuomonės, kad dulkes gai- 
niojanti moteris nėra ideali 
žmona vyrui.

Gerai, kad aplinkybės pa
sikeitė taip, kad aš turėjau 
pakeisti savo taktiką. Pra
dėjau dirbti fabrike, ir teko 
namų priežiūrą nebeskaity
ti augščiau visko. Nuta
riau, kad ne aš esu namų 
vergas, bet namai yra tam, 
kad aš juose jausčiaus lai
minga ir patenkinta gyveni
mu. Namai yra rėmai, ku 
riuose žmogus turi jaukiai 
įsitaisyti, o ne kokia užkrau
tą našta, kurią reikia valyti 
ir blizginti be ribų.

Kadangi dirbdavau visas 
penkias dienas, tai teko no
rom nenorom surasti būdą, 
kaip namų tvarkymą pa
lengvinti. Nutariau visus 
valymo darbus paskirstyti 
grupėm, ir kiekvieną dieną

žiau nusidirbusi ir rasdavau 
laiko ir noro vakare paskai
tyti, pasiuvinėti, pasiklau
syti radijo ar pasišnekėti su 
vyru. Nors dabar jau senai 
nedirbu ir turiu visą dieną 
laisvą, bet savo įprasto bū
do valyti namus po pusva
landį per dieną nemečiau. 
Manau, kad kiekviena, kuri 
tik pabandys, sutiks, kad 
daug geriau kas pusvalan
dis per dieną padirbėti prie 
valymo, negu vieną dieną 
paskirti valymui ir dirbti 
nuo ryto iki vakaro

Moterys, kurios valymą 
labai mėgsta, turėtų neuž
miršti, kad šiais laikais vy
rai nebežiūri į žmoną, kaip 
į neapmokamą tarnaitę. Jie 
nori turėti žmogų, su ku
riuo galėtų pasikalbėti, pa
sidalinti mintim, praleisti 
kailu laiką. Moteris, kuri 
savo uždaviniu stato dulkių 
šluostymą, neras nei laiko, 
nei noro, nei jėgų būti vyro 
drauge. Be to, jos pasaulis 
bus labai siauras ir neįdo
mus, palyginus su vyro pa
sauliu, kurio dėmesys yra 
nukreiptas į aplinką, kurio
je gyvena, į Įvykius, kurie 
jį supa, į žmones, su kuriais 
jam tenka dirbti ir susieiti. 
Moteris turėtų atsiminti, 
kad gyvenimas yra perdaug 
įdomus ir gražus, kad visą 
iaiką ir jėgas galima būtų 
aukoti dulkių šluostymui. 
Yra daug vertingesnių daly
ku, kuriem tikrai verta skir-

Mrs. Annie Romano., anglė, karo metu ištekėjusi už vie
no lenku kareivio ir po karo su vyru grižo i Lenkiją. Prieš 
du metus jos vyras mirė, o žmona darė visokiausias pa
stangas. kad išvažiavus iš Lenkijos į Angliją. Tik po dvie
jų metų prašymų, važinėjimo ir vargo Anglijos pilietė 
galėjo grįžti su savo dukrele į Angliją.

Moterys ir Rinkimai
Nuo to laiko, kai moterys jų politinėj dirvoj, 

Amerikoje gavo teisę bal- tarpe moterų. Mrs. E. 
suoti, politinės partijos mo
terimis nemažai rūpinasi.
Yra ir ko. Moterų balsuo
tojų dabar juk daugiau yra 
kaip vyrų. Jei tik moterys 
norėtų, jei tik jos visos susi- 
baustų balsuoti, jų balsai 
nusmelktų vyrų balsus, ir 
moterys galėtų pravesti 
tokius kandidatus, kokius

skirti valymui tik pusvalan- ti savo laiką ir jėgas, 
dį laiko. Nei daugiau, nei Patyrusi.

IŠPILDĖ MIRŠTANČIO VAIKO NORĄ

•
Zi**

Tim August. .3 melų berniukas, Chicagoj grįžo iš ligoni
nės namo. Gydytojai nebeturi jokios vilties jo gyvybę 
išgelbėti. Vaikas serga piktu vidurių vėžiu. Ligonis visą 
laiką prašė, kad jis nori turėti šuniuką. Kaimynė mer
gaitė Dianne Kulovitz, 8 metų, jam padovanoja savo šu
niuką, kad paskutinės vaiko valandos būtų laimingesnės.

tos non.*--
Žinoma, visos moterys 

niekada nesusitars balsuoti 
“už moteriškus kar.dida 
tus,” nes ir motetų tarpe 
politikoje yra tokie pat skir
tumai, kaip ir vytų tarpe. 
Geras kandidatas vyrams 
darbininkams yra geras 
kandidatas ir moterims dar
bininkėms. Didžiojo biznio 
kandidatas yra lygiai nege
ras visiems darbo žmonėms, 
vyrams ir moterims.

Motetų svarbą politikoje 
suprato ne tik didžiosios 
partijos, kurios turi savo at 
sakingas pareigūnes mote 
tų reikalams ir į motetų 
balsus kreipia daug dėme 
io. Dabar moterų balsais 

susirūpino ir didžiųjų unijų 
sąjungų politiniai skyriai.

Kaip žinoma. Amerikos 
unijos jau išėjo iš vaikystės 
amžiaus, kada unijos “nesi
kišo į politiką.” Dabar uni
jos ne tik “kišasi į politiką,” 
bet skaito apsileidimu nesi- 

šti į ją. Abi didžiosios 
unijų sąjungos (CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
ja) turi savo politinius sky
rius. CIO unijų politinė or
ganizacija vadinasi “Politi
nės Veiklos Komitetas (Po- 
litical Action Committee), 
o Amerikos Darbo Federa
cijos politinė organizacija 
yra “Politinio švietimo Ly
ga” (League for Political
Education).

Abiejų unijų sąjungų po
litinės organizacijos dabar 
kreipia daugiau dėmesio 
moterims balsuotojoms ir 
nori jas įtraukti į gyvesnę 
politinę veiklą. CIO unijo
se motetų politinį švietimą 
veda Mrs. Esther Murray, o 
A. D. Federacijos eilėse tą 
patį darbą dirba Mis. Mar- 
garet Alden Thornburgh.

Didelis darbas laukia uni-

ŠEIMININKĖM
Keptos Veršio Smegenys

Smegenys, jeigu gardžiai 
paruoštos, yra tikras ska
nėstas. Veršio smegenis 
reikia pamirkyti kiek laiko 
šaltam vandeny, išėmus nu- 
Isausinti. Tuo metu užvirin
ki puode vandens su dviem 
(šaukštukais stipraus acto 
j(vinegar), dviem šaukštu
kais druskos, pipirais ir lau- 
to lapais. Sudėti smegenis 
į verdantį vandenį ir puodą 

_ nukelti nuo ugnies, kad 
smegenys neviltų. Palaiky
ti tame vandeny 10 minu
čių. Po to išėmus supiaus- 
tyti riekelėmis, pamirkyti 

Vpač’išplaktame kiaušiny, išvo- 
Mur- duonos džiūvėsiuose ir 

ray, pavyzdžiui, sako, kad kepti karštame svieste. Sta- 
surinktomis žiniomis 1952 lan duoti papuošus lemono 
metais rinkimuose 70% uni-'gabaliukais arba riekelėm, 
jistų šeimų niekada negavo Įkurtas lengva spaudyti, ir 
iš unijų politinės literatu- petrelėm.
ros ir paaiškinimų, kodėl 
reikia remti tuos ar kitus 
kandidatus. Jei tie skaičiai 
yra teisingi visam kraštui, 
tai unijų politinė veikla dari 
tebėra vystykluose, ir dari 
nemažai darbo teks padėti., 
iki unijų Įtaka politikoje 
pasidarys šiek tiek rimtes
nė.

Didelis politinio švietimo 
darbas stovi prieš unijas ir

Suomiški Blynai

Paimti:
1 puodelį miltu
2 kiaušinius 

puodelius pieno
3 šaukštus riebalų.

Sumaišyk miltus, cukru ir 
įdėk žiupsnelį druskos. Iš
plak kiaušinius su pienu ir 
pamažu pilk į sumaišytus

prieš jų paskirtas švietimo! v’?kų maišant, ka<
vadoves. Daug kur politi-inePas^dar-9e? 
nį švietimą tenka pradėti;13* Gihoj >kauradoj
nuo politinio elementoriaus, ar^ pajams kept1 formoj 
kaip, pavyzdžiui, kodėl rei- ‘^tirpyk nebalus ir ant jų 
kia išrinkti kandidatus, užpilk padarytą tešlą. Rie- 
kurie yra palankūs darbi-: Į>alai Paskleis ir truputis 
ninkams? Rodos, visai pa-
prastas klausimas, bet gy,,. . .. ___c.
venine tas paprastas klau-; (peclus ) 
simas daug kam yra visai duotl barstą su syrupu, vai- 
neaiškus. Kai “politinio 2̂/-. uoPene ir kt. Užteks 
švietimo ” veikėja pradeda^"” žmonėm, 
aiškinti, kad nuo kongreso'

išeis ant tešlos viršaus, 
i Kepk pečiuje apie pusvalan- 

375 ). Stalan

pareina,
kad 
kokius mokesčius Per paskutiniuosius 100 metų

darbininko seimą moka, ko- mūsų žemės gyventojų skaičius 
kį socialinį draudimą mes išaugo daugiau nei dvigubai: 
turime, kokiose darbo sąly-Įl850 metais buvo skaičiuoja 
gose dirbame, kokias mo-l1713 1.160,000,000 gyventojų, o 
kvklas mūsų vaikai gali lan-?iandien žemės gyventojų spė- 
kyli ir daugybė kitų klausi-','ama ei‘ant du >tt puse bilion^ 

daugeliui balsuoto

(Tęsinys)
Išgauti iš tarnaitės pasakas nebuvo lengvas dalykas. 

Kiek jau reikėdavo prašinėt ir “lysti į akis,” kol Magdutė 
ar Mariutė prižadės papasakot pasaką. Visaip atsisa
kinėdavo: tai laiko neturi, tai pervėlu—ir iš kur tik sem
davo tas priežastis.

Laukdavau kantriai, kol tiesiog nepasakydavo, kad 
tingi pasakot. Mano sesutė taip pat mėgo klausyt pasa
kų, bet prašinėt tarnaičių buvo pavesta man.

Atsimenu tuos malonius vakarus, kada susėdę prie 
stalo plėšėm plunksnas ir klausėm pasakų. Kokių tik 
pasakų neprisiklausėm—apie karalius ir karalienes, už
burtus karalaičius ir gražias karalaites, apie laumes, ra
ganas, kipšus, velnius, “razbaininkus” ir atgailaujančius 
nusidėjėlius. Dažniausiai pasakos sukosi apie laumes. 
Be galo gudrios buvo Lietuvos laumės, mėgdavo žmogie
ną ir mokėdavo prisiviliot mažus vaikus, papiaut juos, 
iškept ir suėst.

Girdėjau ir vyrus pasakojant, bet jų pasakos buvo 
daugiau apie karus ir visokius gudruolius. Kartais tos 
asakos buvo pavadintos “tikra istorija,” nors su istorija 

nieko bendro neturėjo. Karaliai buvo be vardų, o kara
lystės neturėjo nei pažymėtos vietos, nei laikotarpio. Bet
tas nebuvo svarbu . . . bile graži pasaka.

Pasakos, kurias aš taip mėgau, būtų buvusios svar
bios, jei jos nors kiek būtų supažindinusios su Lietuvos 
istorija, jos praeitimi ir senovės tikyba, su mūsų didvy
riais, miestais ir pilimis. Bet nieko panašaus nebuvo. 
Pasakos buvo dalinai atvykusios iš svetur ir negalėjo 
mums įkvėpti patriotiškos dvasios, kuri vėliau mums 
luotų atsparą kovoti su gręsiančiu iš visų pusių nutau

tėjimu. ' ,
o

Garliavoj gyveno tūla žydų šeima, geri žmonės, pa
žangūs. Mano tėvai su jais draugavo ir dažnai praleis
davo kartu ilgus žiemos vakarus. Tie žmonės turėjo 
trejetą vaikučių: berniuką Vovą, mergaitę Veičkę ir tre
čią mažąjį berniuką—Ickutį. Storas, kaip bačkutė, trum
pomis kojytėmis, jis buvo didžiausias rėksnys. Nuolat 
puldinėjo ir parpuolęs tol rėkdavo, kol kas paėmęs jo 
nepakeldavo. Rėkė kiekviena proga ir be progos. Tik
rai neatsimenu, kaip tas Ickutis atrodė, nes jo veidas vi- 
<ad buvo ašarom apipiltas.

Kartą buvom pas juos svečiuose. Mes vaikai žaidėm 
kambary, kur ant vienos sienos kabėjo didelis litografi- 
nis paveikslas seno žmogaus, juodai apsirengusio, su di
dele barzda, kuri dengė beveik visą jo krūtinę. Ant gal
vos turėjo juodą kepuraitę—jermulką.

Paveikslas buvo gražus ir įspūdingas. Y'patingai 
gražios buvo juodos akys, kurios tartum gyvos į mus 
žiūrėjo. Prabėgdama pro tą paveikslą vis pakėlus galvą 
pasižiūrėdavau. Taip juo susidomėjau, kad paklausiau 
vyriausio vaiko Vovės, kieno tas paveikslas. Vovė pa
žiūrėjo į mane ir gana rnežai atsakė: “Ar nežinai? Juk 
tai Moise Montefiore—visi tą žino.”

Susigėdinau tuomet labai, nebežinojau ką atsakyti 
ir iš gėdos rodos dar mažesnė pasidariau. Tačiau, nors 
ir nedrąsiai, bet vėl paklausiau:

—Gerai, kad jis Moise Montefiore, bet kodėl jo pa
veikslas čia ant sienos kabo? Ar jis ką nuveikė, ar kuo 
pasižymėjo? ,

Vaikas truputį pagalvojo ir atsakė:
—Matai, jis yra labai geras žmogus. Jis toks žmo

gus : jeigu kas neturi duonos, tai jis duos duonos. O kas 
neturi druskos, tai jis duos druskos. Supranti dabar?

mų, tai 
ju tas atrodo 
jiena.

O kai Į) atskirti gerą kan
didatą nuo netikusio? Į ši
tą klausimą Mrs. Thorn
burgh atsako, kad niekada 
nereikia klausyti, ką kandi
datai žada. Rinkimuose yra 
mada žadėti visiems visa- 
ko, bet kada rinkimai pra
eina, tada ateina politikie- 

‘ rių egzaminai, ir jie savo 
balsavimais atstovų rūmuo
se ir senate parodo, kur jų 
širdis ir kišenė linksta. Ge
riausias kandidato gerumo 
patikrinimas yra jo “balsa
vimo rekordas” kongrese. 
Kas balsavo prieš darbinin
kų interesus, tam užuot ati
davus balsą reikia duoti vil
ko biletą. Kongresmonų ir 
senatorių “balsavimo rekor
dą” nesunku yra sekti, 
dienraščiai tą “rekordą 
beveik kasdien skelbia, bet

didelė nau- ŽUVO DĖL SMALSUMO

t ' / w -

Patricia Walsh, 3 melų mer
gaitė, Pittsburghe, norėjo pa
žiūrėti, kas yra “toasteryje” 

nes ir įkįjo j jį savo šaukštą. Elek
tros srovė vaiką pritrenkė ir 
ji greit mirė.

—Suprantu, atsakiau, ir daugiau neklausinėjau. Ma
nau, kad ir mano informatorius negalėjo nieko daugiau 
apie jį pasakyti.

(Bus daugiau)

JAU BAIGTA SPAUSDINTI JDOMI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi) patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Be to, knygoje yra “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
ALIEAJS VOKIETIJOJ

Vakarinėj Vokietijoj vis atrandami nauji aliejaus 
šaltiniai ir dabartiniu laiku Vokietija jau iškasa per me
tus 2,500,000 tonų aliejaus. Tokia aliejaus gamyba pa
tenkina apie trečdali Vokietijos aliejaus pareikalavimo. 
1955 metais gamyba sieks 3,000,000 tonų, o 1936 metais 
Vokietija iškasdavo tik 450,000 tonų aliejaus.

•o
PASIKEITIMAS BELAISVIAIS

Šią savaitę antradienį Indokinijoj pradedama pasi
keisti karo belaisviais. Kasdien po 1,000 belaisvių iš 
abiejų pusių bus pasikeičiama dviejuose belaisvių pasi
keitimo punktuose. Komunistai per aštuonius metus pa
ėmę 28,000 prancūzų į nelaisvę.

o iI
SOVIETŲ SUBMARINAI RYTUOSE

Sovietų Rusija turi apie 90 povandeninių laivų To
limuose Rytuose. Su tokiu submarinų skaičiumi rusai 
karo atsitikimu galėtų atkirsti Japoniją nuo susisiekimo 
su Amerika ir kitais kraštais. Be to, įmsų karo laivynas 
Tolimuose Rytuose turi visą eilę kitų karo laivų.

i
TRIESTO GINČO SPRENDIMAS

Vakarų diplomatai jau kuris laikas atvirai kalba, 
kad Triesto ginčas tarp Italijos ir Jugoslavijos greit bus 
išspręstas. Derybos dar nėra baigtos, bet einama prie 
susitarimo. Susitarimas bus prieitas padalijus ginčijamą 
teritoriją tarp Italijos ir Jugoslavijos, pats Triesto mies
tas liktų prie Italijos.

IRAKAS BE PARLAMENTO
Irako, arabų valstybės, karalius Feisal paleido par

lamentą, kad jo paskirtas ministerių pirmininkas Nuri 
Al-Said “turėtų progos pravesti Įvairias reformas,” Tar
pe tų “reformų” nauja vyriausybė nori nutraukti bendro 
gynimosi sąjungą su Anglija ir vesti “nepriklausomą
politiką.” ' ,

o
GRAIKIJA IR KIPRO SALA

Graikijos vyriausybė nutarė iškelti Jungtinių Tautų 
organizacijoj reikalavimą, kad Kipro sala būtų pripažinta, 
kaipo Graikijos dalis. Graikijos vyriausybė griežtai pro
testuoja prieš Anglijos norą iš Kipro salos padaryti ka
rišką bazę ir laikyti tą salą savo globoje neaprėžtą laiką.

KAS MUMS RAŠOMA
Proga Išmėginti Savo 

Galybę
“Keleivio“ Nr. 28 Mikas Ma

čionis straipsnely “Bostonas At
silikęs 50 Metų“ rašo. kad Jah
vės Dievo liudininkų organiza
cija labai stipri ir ją taip api
būdina: “Mūsų organizacija nė
ra kokia religinė sekta, bet Die
vo karalystės piliečiai, šita or
ganizacija yra šimtą milionų 
kartų stipresnė, negu visos že
mės viešpatystės, nes Jahvės 
(Jahovos) Dievas yra su mu
mis. Mes ką pasakome, tai 
kaip kirviu nukertame.”

Tokios galybės apibūdinimas 
man primena atsitikimą iš 1905 
metų. kada visos Rusijos gele
žinkeliai sustreikavo ir nė vie
nas traukinys nejudėjo iš vie
tos. suprantama, sustojo tada 
darbai kasyklose ir fabrikuose. 
Netrukus atsirado kareiviai ka
sykloms ir fabrikams saugoti. 
Policija pradėjo areštuoti ka-

POTVYNIS ATĖMĖ PASTOGĘ ŠIMTAMS ŽMONIŲ . kėlių. Dėkoju V. Kučins

šiemet potvynių metai. Čia matosi vaizdas iš Houston, 
Tex., kur potvynis užliejo miesto dali ir 800 žmonių pali
ko be pastogės. Gelbėtojai lanko apsemtus namus ieško
dami potvynio aukų.

tis, iždininkas; Dr. Bronius Zub- 
rickas, iždo globėjas; Martynas 
Gudelis, sekretorius. Nariai: 
Kristina Grinienė, Dr. Antanas

jkienei ir O. Yaugienei, ku 
i ios pavaišino visus skaniais 
lietuviškais valgiais: sūriais, 
dešromis, marinotomis sil
kėmis ir tt. Ačiū T. An- 
dersonienei, V. Grigienei,
Panevnik ir V Žukauskai-!Šaukiamas Liet. Ev. 
tei, kurios padėjo svečius 
vaišinti. ,

Negaliu pamiršti ir tų,

Rašyti: Vytautas Saulius,
812 W. 33rd St., Chicago 8, I«.

Garmus, Kazys Liutkus, Balys Noujd V(llfĮllį KnįįįĮU.

Dundulls Jau Atspausdinta
M. Michelsonienės para-

Liuteronų Sinodas *Ti
Įvežta į rišyklą. Kasdien josLietuviu evangeliku liuteronu . , . . J

visuomene, ir parapijų daugel lauk,ame ,6 rišyklos ir gavę 
mai pageidaujant, yra kviečia-l)a^ P^^U^tinesime ją 
mas JAV ir Kanados pirmas visiems užsisakiusiems. 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų! Dabar pats laikas knygą

.... . . ... Sinodas. Sinodas įvyks rug- užsisakyti. Visi užsakymai
gomis melodijomis ir links-,piūčic 21, 22 ir 23 d. Toronte, b < ~ -j, j R J 
mumis polkutėmis ir vaicais. Lietuvių Namuose, Dundas ir £5 Joje yYa 136

kurie rūpinosi, kad nebūtų 
ištroškusių. Tai B. Yauga, 
P. Stakėnas ir A. Kučinskas. 
Ačiū ir muzikantui, kuris 
visus linksmino savo žavin-

polkutėm 
Dar kartą ačiū visiems ir 

visoms rengėjams ir daly
viams.

Jerie Zvankauskas.
Langdon, Altą., Canada.

Išleiskime Dr. Kazio 
'Griniaus Atsiminimus

nukirsti visos painiavos pan
čius ir įvykdyti taiką. Tokia 
galinga būdama, ji vien savo 
kvapu išgąsdintų visus Europos

mano nuoširdus patarimas jos 
nė vienos dienos nelaikyti Ame
rikoj ir skubiausiai išsiųsti į 
Europą ar Aziją, kur ji vienu 
pasakymu, kaip kirviu, galėtų'ir Azijos komunistus. J. ž-KAS

Gyvuliai ir Alkoholis
Kaip alkoholis veikiai įsilinksminusi papūga išdau- 

žmogų, yra gerai ištirta, betlžė butelius, padarydama 
mažiau težinoma, kaip tas kelis šimtus dolerių r.uosto- 
skystimėlis veikia gyvulius,’lių.
koks skirtumas tarp girtoj Washingtone šeškiuko sa-

Dr. Kazys Grinius paliko la
bai daug savo atsiminimų apie 
lietuvių tautos kovas dėl laisvės, 
visuomenines lietuvių organiza
cijas ir paskirus veikėjus. Kiek
vienam .kuris nori geriau susi
pažinti su mūsų tautinio gyve
nimo praeitimi, jie turi nepa
prastai didelę vertę.

Pirmasis Dr. Kazio Griniaus

žmogaus ir gyvulio.
Štai keli šitos srities pa-

vininkė, gyvulių gydytojo 
patarta, persišaldžiusį šeš-

tyrimai. į kiuką gydė gogoliu-mogo-
Prancūzijoje vieno ūki-' liu, kuriame buvo įpilta 

ninko bernas, supykęs ant'degtinės, šeškiukui degti- 
savo šeimininko, sumanė at- nė, matyti, taip patiko, kad 
kei-šyti jam nugirdydamas'jis vėliau atsisakydavo ger- 
arklius raudonu vynu. Gir-hi pieną, jei jame nebūdavo
ti arkliai buvo tokie linksmi,! nors kiek įpilta degtinės, 
kad net tvartą sudaužė. Į Nespiauna to “dangiško” 

Michigan valstijoj veršis’gėrimėlio nei drambliai, nei

Osington gatvių kampas. I si- ....................... .
nodą yra kviečiami visų parūpi- Puslapiai Įvairių receptų ir 
ju atstovai, kunigai, atstovai tu patarimų, kaip gaminti įvai- 
parapijų, kurios dar steigiamos/ riaUSlUS valgius iŠ mėsos,

i daržovių, pieno produktų, 
kiaušiniu kain kenti ivai-

ir svečiai.
Sinodas šaukiamas Kanadoje j kiaušinių, kaip kepti įvai- 

todėl. kad kanadiečiams sunkiau rius pyragus, kaip paruošti 
atvykti į JAV. j įvairiausius gėrimus ir tt.

Kunigai ir parapijų pirminiu- Užsakymus ir pinigus 
kai prašomi pranešti, kas. •“įprašome siųsti* 
parapijos atstovų atvyks į šiuo- 1
dą. žinias prašome siųsti: Dr. 
K. Gudaitis, 10059 So. Perry 
Avė., Chicago 28, III.

Registracijos, nakvynės rei
kalais prašome kreiptis į p. J. 
Preikšaitį, 1330 Dundas St. W., 
Toronto, Ont.. Can. Tel. ME 
9347 arba LA 1036.

Sinodas šaukiamas tikslu, kad 
lietuviai evangelikai susijung-

atsiminimų tomas buvo išleis-jtų, išlaikytų tėvų paliktas dva- 
tas tremtyje, Vokietijoje, betjsines vertybes ir būtų geri savo
medžiaga kitiems tomams dar 
tebėra rankraščiuose, nors jau 
praėjo ketveri metai nuo buvu
sio Liet-vos Respublikos Pre
zidento mirties. Juos reikia ga
limai greičiau atspausdinti.

Šituo tikslu Chicagoje susior
ganizavo komitetas iš buvusių 
Dr. Kazio Griniaus draugų, ar
timųjų bendradarbių ir jo vi
suomeninės veiklos rėmėjų, ku
rių vardai ir pavardės yra po

UIft.»II
M
M«.

KELEIVIS 
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.
Reikalinga Moteris

Prie biznio reikalinga moteris ar 
mergina. Jeigu sutiktumėm, galėtu
me apsivesti. Rašykit: <31,

J. T. Maloney 
K. D. 1, Boa 4Č7 

Turtle Cleek, Pa.

Parduodama Vištų Farma
Vištų ūkis su pusantro akerio že

mės, 6 kambarių gyvenamu namu, 
dviejų karų garažu, dviejų aukštų 
vištininku, kuriame yra vietos 1,500 

'dedančioms vištoms, ir dviejų aukš- 
itų penkių ruimų perykla, parsiduo- 

, . _ ... .r . . •• i^a dėl savininko senatvės. Gerai
I-ietUVOS Ev. Liut. Konsistorijos įeinantis biznis prie valstijos kelio, 
prezidentas; lic. kun. J. Paų-:Kr^P*}? Mangott, 463 Ply«»-
peras, Lietuvos Ev. Liut. Sino-1
do vicesenjoras ir Chicagos Zio-j 
no parapijos klebonas; prof. K.

tautos nariai ir naujų kraštų 
piliečiai

Kvietimą į pirmąjį sinodą pa
sirašė: Dr. K. Gudaitis, pask.

žalkauskas, Lietuvos Ev. Liut.' 
Konsistorijos prokuroras; inž. 
J. Preikšaitis, Lietuvos Ev. 

šiuo pranešimu. ILiut. Sinodo valdybos narys ir
Komitetas yra susitaręs su!Toronto Ev. Susivienijimo pa- 

ponia Kristina Griniene, velio-jrapijos pirmininkas; kun. P. 
nies palikimo paveldėtoja, ir ne-ĮDagys, New Yorko. Bostono ir 
trukus bus inkorporuotas 1111-5Toronto Ev. Susivienijimo pa- 
nois valstybėje, kaip ne pelno,’rapijų klebonas; dir. L. Tonas, 

tarybos 
Kle

». J - Į? . , ... • itikslams draugija. Jisai atida-! New Yorko parapijos tažiemą jknto i ežerą. U ki- sūnys, nei kiti gyvuliai irjr_ saskaita Universal Saviws!pirmininkaa; vyr. mok. A. 
ninkas jj ištraukė ir, nore-Į paragavę jo elgiasi taip pat
damas jį “sušildyti,” įpylė! “laisvai,” kaip ir žmonės

and Loan Association. Komite-

Dr. B. Matulionis
Vidau;, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuri* die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Pascoag, Rhode Island 

Adresas: State Sanatoriiun, 
M’allum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
"IHorapson, Conn.,— iv mylių.

PAIEŠKOJIMAI

sykių praktikantus, apkalti
nusi juos darbininkų kiršini- 
mu. Sugavo 5 tokius 16-17 
metų jaunuolius ir toj vietoj, 
kurią aš turiu galvoje, sugau
tuosius apstatė kareiviais ir 
pėsčius varė į Sosnoviey miestą 
(dabar Lenkijoje). Pasiekus 
miestą, teko sustoti, nes miesto 
gatvės buvo užkimštos. Karei
viai ratu apsupo suimtuosius. 
Tuo metu iš kažkur atsirado 
jaunas žydas ir. priėjęs prie 
vieno kareivio, klausia:

“Kiek žmonių gali užmušti iš 
šito šautuvo iššauta kulka?”

“Keturis žmones,” atšovė ka
reivis.

“Oi,” sušuko žydelis, “tokį 
galingą šautuvą turėtumėte iš 
siųsti į Mandžuriją. ten jis la-j 
bai reikalingas.” (Tuo metu 
ten rusai kariavo su japonais.)

Jei M. Mačionio aprašytoji 
Jahvės Dievo organizacija šim
tą milionų kartų stipresnė, negu 
visos žemės viešpatystės, tai

jam į gerklę degtinės. Ver-j —S.
šis nenudvėsė, jis tapo “al-j -------------------------
koholikas,” nuolat sekė šei-l
mininką maldaudamas deg-j
tinęs. į --------

Illinois valstijoj automo-l Širdingai dėkoju Verai ir 
bilių vairuotojai kartą buvol Antanui Kučinskams už 

man surengta staigmena

Vieša Padėka

to adresas yra toks:
Dr. Kazio Griniaus Komitetas 

1739 South Haisted Street i
Chicago 8, Illinois. juelphijos

mas, Bostono ev. parapijos pir
mininkas; G. Rochertas, Chica 
gos Ziono parapijos pirminin- 

• kas; adv. J. Stikliorius, Phila-
parapijos atstovas/

įspėti, kad keliuose klai
džioja giltos karvės. Mat, 
jos ėdė nukritusius, jau per
nokusius obuolius, kurie 
pradėjo rūgti ir, vadinasi,

baigus namą statyti.
Baigus namą statyti yra

įprasta rengti įkurtuves, bet 
mano namas nedidelis, tik 

turėjo alkoholio. Karvės 3 kambarių, todėl įkurtuves 
juos ėsdamos pasigėrė iri surengė tam tikslui pasam- 
linksmos laisvai keliais žy-.dvtoj salėj. Susirinko apie 
giavo, į nieką nekreipda-j 80 asmenų. Aš labai nuste- 
mos dėmesio. i baus pamatęs tokį didelį

Vokietijoje iš cirko pabė- j buri. Nežinojau, kad turiu
go beždžionė ir pagauti te
pavyko ją suviliojus degti
nės buteliu. Kai ji išgėrė

tiek geru draugų. Kai ku 
rie jų buvo atvykę gana iš 
toli: pp. Lukai net iš Son

M. Milkeraitis, Hamiltono para-! 
Komitetas susitarė su pirmo-!pijos atstovas. >

jo atsiminimų tomo leidėjais
dėl jo platinimo. Asmenys, ku
rie nori jį įsigyti, yra prašomi 
kreiptis į šį komitetą, atsiųsda
mi po $2 už egzempliorių.

Antrąjį tomą rengiamės iš-i Vytautas Saulius, kuris jau 
leisti Dr. Kazio Griniaus pen-Įyra gražiai išleidęs kelias kny- 
kerių metų mirties sukakties'gas, leidžia Simano Daukanto 
proga, kuri įvyks 1955 metų'“Būdas Senovės Lietuvių, Kal- 
birželio 4 dieną. Tikimės, kadinėnų ir žemaičių.” 
plačioji lietuvių visuomenė šį! Knygos išleidimui palengvin- 
darbą parems, nes Dr. Griniaus;ti ir spausdintinų egzempliorių 
palikti raštai yra labai svarbus J skaičiui nustatyti renkama pre- 
visai lietuvių tautai reikalas, jnumerata iki rugsėjo 1 d. Pre- 
Dr. Kazio Griniaus Komitetas:' numeratoriams knyga kaštuos 
Dr. P. Grigaitis, pirmininkas ;i$3, ° vėliau. $4.50. Jei kas ne-

Paieškau Mala venų kaimynu Juozo 
Rkirkos ir Stanislovo Vasiliausko. 
Jie patys ar žinantieji atsiliepkite 
adresu: (35)

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

APŠiVEDiMAI

IŠLEIDŽIA SIMANO 
DAUKANTO ISTORIJĄ

Nesenai atvykau iš D. P. stovyk
los, iš Vokietijos. Esu nevedęs ir 
norėčiau susipažinti su netekėjusia 
mergaite. lytiškus rašvkit adresu: 

P. O. Box 222
Sioux City, Iowa. t

visą butelį, nesunku jau bu-;dre, apie 150 mylių, pp. Ku- 
vo ją pagauti. činskai 40 mylių, pp. Sin-

Pietų Afrikoj ūkininkas kevičiai 35 mylias, visi kiti 
buvo patrauktas teismo at- *š Calgary ir Langdon. 
sakomybėn, nes jis pavogė Kadangi visus dalyvavu-

Mečislovas Mackevičius, vice
pirmininkas; Mykolas Simokai-

šl’NIES DRAUGAS

MES ATLIEKAM . . .
VISOKIUS SPAUDOS DARDU S

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

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

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

.1

100 butelių konjako. Pa 
klaustas, kur jis padėjo tą 
konjaką, teisiamasis atsakė, 
kad jis jo pylė į vištoms 
duodamą lesalą ir kad jo 
1,000 vištų dėjusios po 108 
kiaušinius daugiau negu 
anksčiau.

Prancūzijoje dariusieji 
bandymus su girtomis katė
mis patyrė, kad girtos jos 
nesijaudina net tada, kada 
pelė tąso jų ūsus.

Kitoj Prancūzijos vietoj 
ūkininkas, nuėjęs į savo vy
no sandėlį, ant žemės paste
bėjo lyg gumos vamzdį, bet 
geriau pažiūrėjęs pamatė, 
kad tai buvo visiškai nusi
gėrusi gyvatė. .

New Yorke vienas smuk
lininkas laikė papūgą ir 
įpratino ją gerti alų. Kartą

sius suminėti užimtų per
daug vietos, tai visiems ben
drai tariu širdingiausi ačiū 
už staigmeną ir tokias bran
gias ir gražias dovanas, ku
riomis mane apdovanojote.

Ypatinga mano padėka 
priklauso Boliui Yaugai, 
kuris, Kučinskų paprašytas, 
suorganizavo calgariečius: 
vieniems telefonavo, ki
tiems rašė, bet visiems davė 
žinoti. P. Ručinskienei už 
didelį puikų tortą ir savo 
rankomis išsiuvinėtą staltie
sę; P. O. Yaugienei už tik
rai juokingais paveikslais 
išsiuvinėtą užtiesalą, p. Lar- 
sonienei už puikų mezginėlį, 
P. Grigienei už “bubi” siun
tinį, kuriam atrišti sugai
šau visą valandą. Jame ra
dau visokių juokingų daly-

Per kaitrą New Yorke vienas 
policininkas prisėmė savo ke
purę vandens ir lakina jauną 
ištroškusį šuniuką. Kaitros 
New Yorke prikankino ne tik 
šunis, bet ir žmones.

nori iš anksto pinigų mokėti, 
prašomas laiške pažymėti, jog 
knygą išpirks apdėtu mokesčiu. 
Prašoma aiškiai parašyti vardą, 
pavardę, adresą ir pašto zonos 
numerį.

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

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas ta mišinį gauni 
maistų nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri
siūtajame 5 uncijas. J Kanada $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvvay 

South Boston 27, M

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į 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 Wett 30th Street, New York 1, N. Y. J

t
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Vietinės Žinios
JAU SIUNČIA TREČIĄ |VAISIŲ KRAUTUVĖJ .Proga Parodyti 
ENCIKLOPEDIJOS TOMĄ NAUJI SAVININKAI] Sugebėjimus

MASS. DARBININKAI 
REMS DEMOKRATUS

Praeitą savaitę \Vorceste- 
ry įvyko Massachusetts val
stijos' Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencija, ku
rioje dalyvavo 600 atstovų, 
atstovavusių 300,000 unijos 
narių.

1 konvenciją atvyko ne 
tik tos valstijos senatoriai 
iš Washingtono, gubernato
rius su kitais aukštais pa
reigūnais, bet ir pats darbo 
sekretorius Mitchell. Da
lyvavo joje ir rudens rinki 
mų būsiantieji kandidatai. 
Visi jie pasakė kalbas.

Darbo sekretorius, guber
natorius ir vienas kitas kon
vencijos atstovų gyrė dabar
tinę administraciją. bet 
bendras ūpas nebuvo repub-

Nuo praeito penktadienio 
pradėtas siųsti prenumera
toriams Lietuvių Enciklope
dijos trečias tomas.

šitame tome yra ilgas 
straipsnis apie Bostoną ir

--------  (čia gyvenančius lietuvius.
Taip, ši sekmadieni, rug-'Daug Įdomių žinių jame ga-

PASKUTIN1S KVIETIMAS 
Į LDD 21 KP. PIKNIKĄ

Priešais “Keleivio” įstai
gą, 631 Broadvvay, yra se
na vaisių ir daržovių krau
tuvė, kurią ilgą laiką vedė 
Paino šeima. Vėliau krau
tuvė buvo perleista nau
jiems savininkams, kurie 
greit iš jos pasitraukė ir 
prieš kelias savaites krautu-piūčio 15-tą, įvyksta LDD Įima rasti. ----------

21 kuopos šaunusis piknikas' Pirmieji lietuviai čia pra-Įvę paėmė vesti patyrę vai- 
arba ceimžinė. čia turėtu1 dėje kurtis apie 1880 metus, siu ir daržovių pirkliai Si-ių pirkliai

cuso ir Foti.
Nauji savininkai sakosi 

esą pasiryžę bizni vesti taip, 
Amerikoje!kad pirkėjai būtų patenkin

ti. Nauji savininkai ir per

arba gegužinė. Čia turėtų'ūeję Kurtis apie 
atvykti pažangieji lietuviai = 1930 metais, surašant gy- 
iš viso Massachusetts, net iš ventojus, lietuviais užsira- 
tolimesnių vietų. Seimo at- šę 12,351. iš jų gimusių Lie- 
stovo Jimmie Condon vasar-Jtuvjoe 5,869 ir
vietė yra ne tik gerai įruoš- 6,482.
ta ir pritaikyta visokioms iš-į Pirmoji draugija buvusi] skelbimą mūsų laikraštyje
vykoms, bet čia ir gamta ne- įsteigta 1889 metais, tai yra 
paprastai graži: pievos,1 prieš 65 metus. įdomus jos 

a- įvairūs miškai, visur gausu vardas. Draugystė Broliš
ki- uogų, grybų ir ko tik norit, kos Pašalpos \ ardu Švento 

Kazimiero Karalaičio Lie
tuvos.

1895 metais nuo lapkri-

Norintiems maudytis net ir 
ežeras visai arti. Ir paukš
čiai čia, rodos, iš visos apy

kvietė kaimynus atsilankyti 
jų krautuvėj ir patiems įsi
tikinti dėl kainų ir prekių 
pasirinkimo.

GAL GAUS IR 
LAWRENCE AUDYKLOS

Tarptautinis Institutas 
(190 Beacon St. Boston), 
kartas nuo karto duoda pro
gos sugebantiems tuo ar 
kitu pasireikšti parodyti sa
vo sugebėjimus ir kitiems.' 
Štai lapkričio 19 d. jis ren
gia tapybos, keramikos ir 
rankų darbų parodą.

Rugsėjo (September) 30 
d. 7:30 vai. vakare įvyks 
susirinkimas tų, kurie’pano-J 
lės ateiti. Kas turi bet ko-Į 
kių savo kūrybos kūrinių ar] 
rankdarbių, prašomi atsi-jprie 
nešti pavyzdžius.

Informacijų galima gauti 
pačiame Institute, Telefo
nas KE 6-1081, arba iš val
dybos narių: S. Šalnienės,
305 Harvard St., Cam
bridge, ar Manomaičio, Tel.
PA 7-6223 M.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

\VBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avcnue 
Brockton 4, Mass.

Te!. Brockton 8-1159 R

00

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiarišltop Radio
Programo*

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

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

į St. Butkų, 28 Thelma Rd.,
Dorchester, tek AV 2-3531.

Kambarys Nuomai
Kambarys nuomai vienam vyrui 

pat byčiaus. Galima naudotis 
i virtuve. Kreiptis į Babenso barber- 
nę, 684 E. Fifth St., kampas M St., 
So. Bo-tone.

Reikia Stičerių
Darbas stičeriams prie sijonų ir 

sporto rūbų. Malonios darbo sąly-1 
gos. Geras atlyginimas. Kreiptis į I
Charlette Mfg. to., » Knapp Street. I 
Boston. (34)

linkės susirinkę savo seimus čio 1 d. iki gruodžio 27 d.
Norkaus su Zdanavičių su- 

bendrovė lei- 
“Bostono Lietuviszką

laiko. O svečių priėmimo 
reikalas taip pat gerai su- 
tvarkvtas: nei alkio nei troš-

organizuota
dusi

likonams palankus. Dabar- kulio niekas nejaus. Žaidi- Laikrasztį,” kurį redagavęs
tinė republikonų adminis- mų ir kitokių prašmatnybių 
tracija gavo daug pylos dėl irgi netruks. Laimėjusieji 
sunkios Massachusetts pa- gaus dovanų. Dar geres- 
dėties, nes administracija niam svečių patenkinimui iš
nesiėmė rimtesnių žygių už
gulantiems sunkumams su
tikti.

Konvencija vienu balsu

Bostono atvyks Keturių Ka
ralių Orkestras. Be to, čia 
bus gera proga susieiti senai 
matytus pažįstamus iš pla-

nutarė remti demokratų čios apylinkės. Atvykti iš 
kandidatus: į gubernatorius bet kur visai lengva. Kel

rodį rasite šio •‘Keleivio” 
numerio skelbime. Pradžia

Bobelį F. Murphy, į senato
rius Foster Furcolo ir visus 
šešis demokratų kandidatus:tuojau po pietų, 
i kongresą: Thomas P. į Visus ir visas 
O’Neil, John W. McCor- LDD 21 kuopa, 
mack, Joseph Lane, Harold 
Donohue, Edward T. Bo- 
land ir Philip Philbin.

Konvencija griežtai pa
sisakė ir prieš McCarthy, 
pasmerkdama jo darbinin
kams priešingą politiką. Čia 
buvo suskaičiuota, kad nuo;

kviečia

Sugrįžo iš Ligoninės

Prieš 3 savaites eismo ne
laimėje nukentėjusi Kena 
Navazelskienė grižo i na-i 
mus. Jos sulaužyta koja, 
žinoma, dar ilgai nesugys.

kun. J. Žebrys. Laikraštis 
turėjęs 138 prenumerato
rius.

Iš viso suminėta 19 laik
raščių, kurie išėjo Bostone. 
Daugumas jų greitai ir su
stoję, kiti išsikėlę į kitus 
miestus ir šiandien čia beli
ko žurnalai “Vytis” ir ‘‘Dar
bas” ir savaitraštis “Kelei
vis.” kuris eina nuo 1905 
metų vasario 9 dienos, tai
gi po pusmečio jis minės 
50 metų sukaktuves.

Pirmas neperiodinis lie
tuviškas leidinys Bostone 
pasirodęs 1904 metais. Tai 
M. Karbausko “Katalikų 
Giesmė.”

Elektrikai Gali Streikuoti

IR ČIA NAUJOVIŠKAI
Rugpiūčio 10-d. buvo var

žytynės patiekti 6 milionus Nieko nėra šiame pasau- 
jardų medžiagos naujoms ly, kas nesikeistų. Katalikų 
karinėms uniformoms. 40% J bažnyčia labai nemėgsta 
to kiekio bus atiduota la- naujenybių, bet ir ji pri-
biausia nedarbą jaučian
čioms sritims. Tikimasi, 
kad ir Lavvrence, Mass., 
įmonėms šis tas teks iš to 
užsakymo.

Ir ‘Galvojančios Mašinos’
Reikalingos Žmogaus

1946 metų net 33 atsitiki
mais tas senatorius balsavo 
už darbininkams žalingus 
įstatymus.

Streikuoja Keleiviai

Balandžio 
kėlus miesto

mėnesi pa-

Yra pavojaus, kad gali 
kilti streikas General Elec
tric bendrovės Lvnn ir Eve-

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

ir nuo 7 iki 8

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

Wamindi Stovykla
Prie Stinson ežero. Baltuose Kal

nuose (White Mis.), N. H., suaugu
siems vasarojimo stovykla. Proga 
sportauti, maloni draugyste, geras 
valgis, bažnyčios netoli. Kaina nuo 
$35 iki $40 savaitei. Dėl informa
cijų ir rezervacijos kreiptis į G. B. 
I.awson. Stinson Lake, N. H. Tel. 
Sunset 6-2148. (34)

versta yra keisti savo ‘papro
čius.

Šeimininkes!

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

L11 , • *» • I) M *»»• ’U. i i
FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Uždirbkit nuo $20 iki .$•;<» vakarais,
_ . , _ , .dirbdamos dalį laiko. PardavinėkitŠtai arkivyskupas CUSh-į gerai einančius piastikinius indus, 

ing praeitą savaitę „6
bė, kad pradedant rugpiū- Cen,ral st- "«rce>ter. t«i. w«rces- 
čio 15 d. kiekvieną sekma
dienį 5 vai. vakaro šv. Kry
žiaus katedroje bus laiko
mos mišios ir dalinama ko
munija. Tuo būdu norima 
duoti progos lankyti mišias 
tiems, kurie lytais dirba.
Iki šiol buvo sakoma, kad 
nevalia mišias laikyti po 
pietų.

Norintieji priimti komu
niją neturi valgyti stipres
nio maisto bent 3 vai. prieš 
tai, vandens negerti vieną 
valanda, o alkoholiniu crėri--------------- ---- — ------------f—--------- -■-»

mų nevalioti nuo vidurnak
čio.

ter 7-2110.

Butas Nuomai
So. Bostone iSnw«u<>.'amas 

4 kambarių butas. Yra dviems 
karams garažas ir didelė barnė 
sandėliui. . Kreiptis dėl apžiū
rėjimo telefonu: TAIbot 5-3739.

(34)

Gyvename mašinų amžiu
je, jos visur pakeičia rankų 
darbą, bet paskutiniuoju 
metu išrasta ir “galvojan
čios mašinos,” kurios atlie
ka įvairius labai sudėtingus 
darbus. Atsimenate, buvo 
rašyta, kad jau išrasta ma
šina, kuri verčia iš vienos 
kalbos į kitą, sprendžia 
sunkiausius skaičiavimo už
davinius ir tt. Pažymėtina, 
kad tų mašinų darbas yra 
daug daug kaitų greitesnis 
ir tikslesnis negu žmogaus, 

Įjos ir savo klaidas tuoj pa-
Prof. Biržiška Atostogauja

Išnuomuojamas Butas 
Kambarys

So. Bostone. City Point, 
nebrangiai išnuomuojamas bu
tas: kambarys ir virtuvė, su 
baldais ar be baldu, vienam ar
in i cm a>iiicixnxi. Te in 

i ai p

ir
A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

nuomuojamas saulėtas kamba
rys su baldais, centraliniu šil
dymu; vonia ir kieme vieta au
tomobiliui pasistatyti. Teirau
tis 597 E. 7th St., antras aukš
tas. So. Boston, Mass. Tel. SO 
8-2814.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

susisiekimoirett fabrikuose, jei derybos
dėl sutarties pratęsimo baig-| stebi, o žmogus jas dažnai 
is be vaisių. Tas paliestų j pavėluotai tepamato, 

keleivių pradėjo streikuoti: aP’lC 15,000 darbininkų. j Bet tokias sudėtingas ma- 
nebevažiuoja miesto trauki-j Derybose is . darbininkų1 ginas bet koks liurbis nega 

Devenytės su dr. Bobeliu niais ir busais. Per 3 mė- Pu?ės keliamas ir garantijos jį valdyti, čia reikalingas 
vestuvėse dalyvavę M. M i-nesiūs (balandi-gegužį-bir-'klaurimas. kad darbininkai
chelsonienė, J. Tumavičie-iželį) kainą pakėlus keleiviu!nebūtu staiga išmesti į gat

Vestuvininkai Grižo

priemonių (MTA i kainą 
nuo 15 iki 20 centų, dalis

nė, S. Mockai, S. Jasaičiai,
K. Kalinauskai grįžo. Tik 
prof. Biržiška pasiliko atos
togauti.

Lankėsi Bostone
Tautininkų veikėjas I. Yi- 

Stasys Stepulionis iš Dėt- lėniškis grižo iš Montreal, 
roito buvo atvykęs į Bosto-Į Canada. kur praleido su 
ną aplankyti savo brolio1 šeima atostogas svečiuoda- 
pulk. A. Stepulionio ir kitų masis pas gimines ir pažis-
j ažįstamų. tarnus.

skaičius, palyginus su per 
nai metų tų pačių mėnesių 
skaičiumi, sumažėjo 8 mi
lionais.

Atostogavo Kanadoj

U j
-_|vę dėl bendrovės “decentra

lizacijos plano,” tai yra kė
limosi į Pietus, kur darbo 
jėga neorganizuota ir 
Pigi-

Ir Čia Didieji Įsigali

Ii valdyti, čia 
atskiras išsimokslinimas.

Kadangi tokių mašinų vis 
daugiau atsiranda, tai gar
susis Harvardo Universite- 

_tas įsteigė atskirą skyrių to- 
todėlįkias mašinas valdyti mo- 

jkantiems žmonėms paruošti. 
— Į Jį baigę gaus laipsnį “mas

tei- of Science in data Proc
essing.”

Lietuvių Enciklopedijos 
vyriausias redaktorius prof. 
Vaclovas Biržiška praeitos 
savaitės gale išvyko į Deve
nytės vestuves ir visą šia

Butas Nuomai
4 kambariai, maudynė, baltos 

sinkos, renda per mėnesį S18, 
savaitę praleis Devenių šei- šeimai be vaikų. Kreiptis 3 Say- 
moįe netoli Watertown,lward
Conn. So-

LARAI SVARUS PIKNIKAS
Rengia LDD 21 Kuopa

Sekmadienį, Rugpiučio (August) 15-tą
Piknikas (gegužinė) Įvyks labai gražioj

MASS. SEIMO NARIO CONDON VASARVIETĖJ 
žinomoj Bernice Claire Farm vardu 

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

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

Kaip Nuvažiuoti
Iš South Bostono, nuo Piliečių Draugijos namo. 1 valandą 
popiet eis busai. Automobilistams reikia važiuoti 138 keliu 
ir tuojau už Stoughtono. privažiavus 123 kelią, suktis, pro 
Fernandes Market. po dešinei: privažiavus trikeli. važiuoti 
tiesiog viduriniu keliu iki Bay Road; čia suktis po kairei ir 
pavažiavus apie dvi mylias po dešinei randasi Bernice Claire 
Farm. Is Tauntono važiuoti tuo pat keliu link Stoughtono 
iki 123 kelio; čia pasukti po kairei. Prie kryžkelių bus iška
ba (dagger). rodanti į pikniko vietą.

Iki šiol audimo 
dar buvo daug 
įmonių, daugiau 
buvo ir rugtyniavimo. Pas 
kutiniuoju metu pastebimos 
vis didesnės pastangos pra
lyti mažesniąsias Įmones.

Tas palies ir Naujosios 
Anglijos audimo įmones. 
Textron bendrovė jau nu
pirko Newmarket Įmonę 
Lovvelly, ir jau turi beveik 
daugumą American Wool- 
en bendrovės šėrų. Atrodo, 
kad tekstilės srityje Įsigalės 
šie milžinai: Burlington. J 
P. Stevens, United Mer- 
chant and Manufacturers, 
Textron - American - Rob- 
bins.

‘Laisvės Varpo” Krikštynos

pramone j 
mažesnių 
jų tarpe

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

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adr«*Su:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham S t., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Place off Woodward 6t., 
Bostone Į Mr. J. Waller.

(32)

Parduodu Armonikas
Turiu pardavimui visokių

muzikos instrumentų (armo
nikų ir k.). Prašom kreiptis:
124 ‘(y St.. So. Boston. Mass., 
antras aukštas. (32)

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris

VIETA VASAROTI
švarioje vietoje, žemės ūkyje prie 

ežero, priimami vasarotojai. Pramo
gos ir pasilinksminimai. 3% vai. 
nuo Xew York City. 1 ’/į vai. nuo 
Bostono. Kaina 20 dol. savaitei. 
Vietos atostogoms ir savaitgaliams 
užsakomos iš anksto. Adresas:
J. Paknys, Bo\ 126. Thompson, Conn.

Telef. Putnam 8-7736.
(32)

j

Valandos:
Nuo 9 ryto iki

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki

' vakaro 

12 dieną

447 Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

abaeeoeooooooooooooeooec

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

RADIO PROGRAMA

Pilnai Įtaisytas

BAYVIFAV HEATING CO. 
Tel. G E 6-1204

Spalio 31 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėj rengiamos “Laisvės 
Varpo” radijo krikštynos.

%
Mūsų Sukaktuvininkas

Sukako 5 metai, kai Juo
zas Y. Stilsonas dirba “Ke
leivyje” linotipininku.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Rohins Pond Kranto 

Main St., East Bridgewaler, Maxs„ on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

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

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

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

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

Steponas Minku*.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

• BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
So.ith Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo. pirštams, tarpupirstėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.
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