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Rusija Atsilieps i Amerikos 
Taikos Ofensyvą

Prezidento Eisenhovverio Programa Nuskambėjo po Visą
Pasaulį; Kiti Vyriausybės Nariai Aiškina Taikos 

Programą; Rusijos Valdovai Gal Dar Šią Sa
vaitę Pasisakys; Taikos Fofensyva Ameri

kiečių Rankose

Japonija Nenori
Korėjoj Taikos

Kalbos apie galimą Ko
rėjos karo pabaigą kelia 
didelio nerimo Japonijoj. 
Japonija bijosi, kad pasi
baigus karui, pasibaigs ir 
Amerikos doleriai, kurie 
dabar plaukia Japonijon 
kaip kokia upe. Japonai 
kalba atvirai, kad karui 

bus
didelis nedarbas.

Pereitą ketvirtadienį pre
zidentas Eisenhovver kalbė
jo Amerikos laikraščių re
daktorių suvažiavime apie 
taikos užtikrinimą. Prezi
dentas sakė, kad dabar iš 
Maskvos girdisi daug tai
kių žodžių, bet žodžių ne
užtenka. Rusijos valdovai 
savo taikingumą turi įrody
ti darbais. Prezidentas iš
vardijo tuos “darbus,” ku
rie gali užtikrinti taiką pa-. _ .. .
šaulyje. Tie darbai yra to- pasibaigus,^ Japonijoj 
kie:

ČIA IŠKEIČIAMI K \RO BELAISVIAI

Amerikos kareiviai iškelia 
nistai karo belaisviai.

iškabą Panmundž< me. kur yra atvežami sužeistieji komu- 
Čia jie perduod mi komunistą kariuomenės vadams.

Baigti garbingai Korėjos Šituo yra susirūpinęs ir
karą, pravesti Korėjoj lais-’nes neturė- 
vus rinkimus ir sudaryti Mami ^arn savo gaminių 
valdžią visam kraštui. Kar- parduoti, japonai turės ieš- 
tu reikia baigti karą Indo
kinijoj ir Malajuose.

Pasirašyti taikos sutartį 
su Austrija ir ištraukti iš to 
krašto okupacines armijas.

Grąžinti nepriklausomy
bę suvienytai Vokietijai, 
kurios vyriausybę išrinktų 
Vokietijos gyventojai lais
vuose rinkimuose. Tokia 
nepriklausoma Vokietija 
turėtų turėti teisę įsijungti 
į Europos tautų bendruo
menę.

Tokia laisva Europos tau
tų bendruomenė ir visiška 
nepriklausomybė Europos 
rytų tautų užbaigtų Euro
pos padalijimą į dvi dalis.

Atlikus tuos darbus ga
lima butų eiti prie nusigin
klavimo ir nrie tarptautinės 
ginklų kontrolės.

Prezidentas pabrėžė, kad 
Rusija pastūmėjo pasaulį į 
ginklavimosi lenktynes ir 
Rusija turi parodyti savo 
tikrą ar tariamą taikingumą 
darbais, o ne žodžiais.

Prezidento kalba sukėlė 
didelio dėmesio visame pa
saulyje. Ji aiškiai pasako, 
kokiomis sąlygomis Ameri
ka sutiktų baigti šaltąjį ka
rą.

Pereitą šeštadienį valsty
bės sekretorius J. F. Dulles 
kalbėjo tame pačiame re
daktorių suvažiavime ir sa
kė, kad prezidento Eisen
hovverio taikos programa 
yra labai rimtas dokumen
tas ir nuo Rusijos priklau
so tą programą priimti ar 
atmesti. J. F. Dulles ma
no, kad rusai “taktikos su
metimais” kalba apie taiką, 
bet jie gali savo taikingumą 
parodyti darbais priimdami 
prezidento programą.

Kiti vyriausybės nariai ir
gi kalbės tuo pačiu taikos 
klausimu ir aiškins taikos 
programos svarbą.

Laukiama, kad Rusijos 
valdovai greit atsilieps į 
prezidento Eisenhowerio 
l aibą. Bet nieks nelaukia, 
kad rusai priims Amerikos 
taikos siūlymą.

CHAPLINAS IŠSI- Persai Atakuoja 
ŽADA AMERIKOS Amerikiečius

KODĖL PRISTIGO
AMUNICIJOS?

koti jiems rinkos komunis
tinėj Kinijoj ir Rusijoj.

BAISUS ĮVYKIS
Pragėręs Protą, Alukonis 

Išžudė Šeimyną

Petras Akulonis, 39 me
tų amžiaus Methueno gy
ventojas, per didelį gėrimą 
pereitą savaitę išėjo iš pro
to ir įvykdė baisią skerdy- 
nę saviškių tarpe. Jisai už
kapojo kirviu ir iššaudė 
šiuos asmenis:

1. Savo žmoną.Madeliną
2. Savo motiną Marę.
3. Savo trijų metų vai

ką.
4. Kitą vaiką 10 metų.
5. Brolį Alfonsą.
6. Jo 2 metų vaiką.
7. Kitą jo vaiką 5 metų.
8. Brolį Paulą.
9. Pats nusišovė.
Septynius pirmuosius jis 

užkapojo kirviu arba peiliu 
paskerdė. Brolį Paulą nu
šovė iš šautuvo, ir tuo pa
čiu šautuvu pats nusižudė. 
Akulonis labai gerdavo. 

Namiškiai užtai jį bardavo 
ir bardavo. Tas jį labai er
zino. Ir kai supykdavo, 
dar daugiau gerdavo. Pra
dėjo klajoti. Jam rodėsi, 
kad visi jį persekioja, visi 
priešai. Pagaliau jis nete
ko darbo. Vieną rytą pa
prašė brolio, kad paskolin
tų jam automobilį. Važiuo
siąs darbo ieškot. Brolis 
paskolino. Bet Akulonis ne 
darbo ieškojo, o nuvažiavo 
medžioti savo giminių. Nu 
važiavo į brolio namus, iš
žudė jo vaikus ir motiną, 
kuri vaikus saugojo. Pas
kui sugrįžo į savo namus, 
užkapojo žmoną ir jaunes
nį vaiką. Tuomet nuvažia
vo mokyklon ir pasiėmė iš 
ten vyresnį vaiką.

Charlie Chaplin yra pa
garsėjęs, kaip judomųjų 
paveikslų komediantas, ku
ris vaizduodavo iškrypu- 
siom kojom ir hitleriškais 
ūsais valkatą. Jis pridary
davo žiūrovams daug sma
gaus juoko, nors pats nie
kad nesijuokdavo ir nieko 
nekalbėdavo. Amerikoje ji
sai pasidarė milionus, bet 
nebuvo už tai dėkingas ir 
linkdavo į komunistų pusę 
Nors lengvabūdė publika 
mėgdavo jo vaidybą, rim 
tesni visuomenės sluogsniai 

į nemėgdavo jo palaido gy
venimo ir skandalų su mo
terimis. Jis buvo vedęs 4 
moteris ir turėjo duot užlai
kymą merginų vaikams. 
Jis buvo Anglijos pilietis. 
Nors Amerikoj jis išgyvenoj 
40 metų, bet pilietybės po
pierių neišsiėmė. Pernai jis 
išvažiavo Anglijon, bet išsi
ėmė Washingtone “re-entry 
permit,” leidimą grįžti at
gal. Pereitą savaitę jis tą 
leidimą grąžino Amerikos 
atstovui Šveicarijoj. Tai 
reiškia, kad Amerikon grįž
ti Čaplinas neketina.

Bolševikai Plečia 
Indokinijos Karą

Praeitą savaitę Indokini
jos bolševikai pradėjo nau
ją puolimą prieš prancūzus 
Laos valstybėj, kuri yra 
viena iš trijų Indokinijos 
Federacijos valstybių. Stip
rios bolševikų partizanų jė
gos įsiveržė į Laos teritori
ją iš bolševikų valdomos 
anamitų teritorijos ir pran
cūzai pasitraukė iš kelių pa
sienio miestų, kaip tai iš 
Nonget ir Samneua.

Persijoj, kuri dabar va Amerikos spaudoje ir
dinasi Iranu, pei eitą savai- Kongrese buvo kilęs dide-
tę vėl pasikartojo riaušės 
prieš amerikiečius. Riauši
ninkai, matyt komunistų 
vadovaujami, atakavo dau
giausia “Ketvirtojo Progra
mos Punkto” amerikiečių 
įstaigas, kurios teikia tra
nui pagalbą, kad pagerinti 
to krašto gyvenimą ir ap
saugoti nuo komunistų Įta
kos. Riaušininkai daužo 
amerikiečių langus ir sau 
kia: “Laukan amerikiečiai 
ir britiški bernai.”

Tos demonstracijos kar
tu yra nukreiptos ir prieš 
Persijos šachą, kuri komu
nistai kaltina pataikaujant 
Amerikos ir Anglijos 
perialistams.”

Pagal prancūzų praneši
mus bolševikai metė į Laos 
teritoriją 5 divizijas kariuo- 

Vėliau menės. Bolševikų kariuo- 
jis buvo atrastas nužudytas.[menė yra kinų bolševikų 
Pagaliau parsivežė iš darborapginkluota ir apmokyta.
brolį prie namų ir čia jį nu 
šovė. Kai pamate policiją, 
paleido ir sau šūvį.
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Atskiro Numerio 
Kaina 10 Centų 48 METAI

Korėjoj Vyksta Pasikeitimas 
Sergančiais Belaisviais

Pasikeitimas Sergančiais ir Sužeistais Belaisviais Greit 
Bus Baigtas; Sekmadieni Atsinaujina Karo Paliau

bų Derybos; Yra Daugiau Vilties Susitarti dėl
Paliaubų, Bet iš Bolševikų Galima Laukti 

ir Staigmenų

Rasistai Laimėjo šeštadienį, balandžio 19
P. Afrikos Rinkimu Įmadienj, balandžio 20) Ko- 

pradėta pasikeisti su-Balandžio 15 d. Pietų 
Afrikoje vyko parlamento 
rinkimai, kuriuos laimėjo 
nacionalistinė Dr. Daniel F. 
Malan vedama partija. Dr. 
Malan būrų nacionalistų 
partija surinko mažiau bal
sų, kaip opozicinė vienybės 
partija, bet dėl nelygaus 
balsų paskirstymo tarp mie
stų ir kaimų balsuotojų bū
rų nacionalistai pravedė 30

lis triukšmas dėl trukumo 
amunicijos Korėjoj. Mat, 
sugrįžęs iš tenai gen. Fleet 
pranešė, kad Amerikos ar 
mįia Korėjoj ne tik nega 
iėjo priešą atakuoti, bet 
dažnai neturėjo kuo gintis 
—tokia buvo amunicijos 
stoka.

Kongresas tuojau pradė
jo ieškoti, kas dėl to kaltas. 
Ir štai, pereitą savaitę bu
vo nustatyta, kad tikrasis 
kaltininkas yra generolas 
Marshall, kurį Trumanas 
buvo paskyręs Karo Depar
tamento sekretorium. Tru
manas 1950 metais norėjo 

karą 
kad

“im-j pasigirti, kad Korėjos 
jis tuoj pabaigsiąs ir

Amerikos ambasadorius 
Teherane Įteikė premjerui 
Mossadeghui stiprų protes
tą dėl tų liausiu. Mossa
degh prižadėjo, kad dau
giau to nebusią. Širazo 
mieste apskelbta karo pa
dėtis.

UNIJOS VADAS 
AREŠTUOTAS

čia matosi Joseph P. Ryan. 
Amerikos Darbo Federacijos 
laivakroviu unijos pirminin
kas. kuris šiomis dienomis 
huvo New Yorke areštuotas 
už apgavimą savo unijos. Jis 
pavogęs uni.įos- pinigų 511,- 
390. Ir išrodo pinigingas.

Maskvos “taikios” kalbos 
Indokinijoj dar nėra išgirs
tos. . . .

rėjoj
žeistais ir sergančiais karo 
belaisviais. Belaisviai pri
statomi į Panmunjom kai
melį tarpfrontėje ir atiduo
dami į saviškių rankas. Ali
antai atiduoda penkis kar
tus daugiau belaisvių negu 
bolševikai, už kiekvieną 
Aliantų belaisvį bolševikai 
gauna 5 ar 6 sergančius ar 
sužeistus saviškius belais
vius.atstovų daugiau į parla

mentą. šį šeštadienį Vėl atsinau-
Burų nacionalistai valdo jins karo paliaubų derybos.

Pietų Afriką nuo 1948 me- Vienintelis klausimas, kuris 
tų. Jie atstovauja griežtą paliaubų derybose dar yra 
rasinės segregacijos politi-1 neišspręstas, yra pasikeiti- 
ką ir nori padaryti Pietų mas belaisviais. Aliantai 
Afriką būrų nacionaline siūlo, kad butų pasikeista 

" valstybe. Pietų Afrikoj visais belaisviais, kurie no- 
jangliškai kalbančių gyven- ri grįžti namo, o nenorin- 

x apie o kiti tieji grįžti belaisviai turėtų♦ Z-k. 111 via
baltieji gyventojai yra olan-
dų tarme kalbantieji būrai 
Apit 10,000,090 vietinių gy- dėl 
ventojų, nėgių ir maišyto 
kraujo žmonių Pietų Afri
koj neturi jokių pilietinių 
teisių.

buti atiduoti kurios nors ne-

Prezidentas Peron 
Daro Tvarkąi

utį alios valstybės žinion ir 
jų vėlesnio pastovaus 

įkurdinimo butų derimasi.
Bolševikai su tuo dar nėra 
sutikę, nors jau nebereika- 
lauja, kad visi belaisviai 
butų varomi namo pas sa
viškius dargi pyieš jų valią.

Kalėdoms kareiviai galėsią 
jau būti namie. Gen. Mar 
shall tam pritarė ir davė 
įsakymą “mažint ginklų ir 
amunicijos gamybą.” Ir ji 
buvo tiek sumažinta, kad 
Amerikos kareiviai Korėjoj 
dažnai neturėjo kuo gintis.

Amunicijos gamyba tiek 
atsiliko, kad ir dabar jos 
nepadaroma kiek reikia.

Senatas Ginei jasi 
\I)ėl Aliejaus po Juro

Nuo balandžio 1 d. se
natas svarsto Įstatymą dėl 
perleidimo aliejaus po jura 
atskiroms valstijoms, kuriu 
pakraščiuose tas aliejus 
randasi. Atstovų rūmai to
kį įstatymą jau priėmė. Se 
nate prieš tą Įstatymą pasi
sakė nemažai senatorių, 
kurie ilgomis kalbomis gina 
federalinės valdžios teises Į 
aliejų po jura.

Šen. R. A. Taft sako, kad 
kai kurie senatoriai vartoja 
“filibusterį” (nebaigiamas 
kalbas) norėdami tą įstaty
mą atmesti. Ptepublikonų 
vadas žada debatus tęsti ir 
prieiti prie balsavimo.

Argeninos sostinėj Bue
nos Aires mieste balandžio 
15 d., bekalbant preziden 
tui gen. J. Peron viešame 
susirinkime, sprogo dvi 
bombos. Jos užmušė šešius 
žmones ir sužeidė 92.

Tuoj po bombų sprogimo 
peronistų gaujos užpuolė 
opozicijos partijų būstines 
ir jas sudegino. Sudegė so
cialistų, radikalų ir konser
vatorių partijų būstinės. 
Taip pat buvo sudegintas 
Argentinon pasiturinčiųjų 
žmonių klubas vadinama.- 
“Jockey.”

Sekamą dieną po bombų 
ir gaisru jauni padaužos 
dar daužė opozicijos orga
nizacijas. Perono policija 
neleido miniai daužyti bol
ševikų partijos centro ir ne
leido miniai sudeginti žydų 
organizacijų būstinės ir 
dienraščio “Nacion” namo.

Opozicija spėja, kari pa
tys peronistai išsprogdino 
bombas mitinge, kad pero-

Korejos karo “garbingas 
baigimas,” pagal preziden
to Eisenhowerio sakymą, 
butų tik vienas žingsnis į 
taikos užtikrinimą taip Va
karų ir Rytų. Kiek bolše
vikų pasaulis tos taikos no
ri, pasirodys Korėjos atsi
naujinančiose derybose ir 
vėliau sprendžiant kitus 
ginčijamus klausimus.

Šiaurės Atlanto 
Sąjungos Posėdžiai

po-Šią savaitę Paryžiuje 
sėdžiauja šiaurės Atlanto 
Sąjungos valstybių atstovai. 
Tai yra pirmas NATO ta
rybos posėdis po susidary
mo naujos vyriausybės 
Amerikoje ir po Stalino ga
lo.

Keturiolika Šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių 
tarsis dėl tolimesnio ginkla
vimosi ir aptars rusų pradė
ta “taikos ofensyvą.”

Ameriką posėdžiuose at- 
Po mitingo policija J stovauja valstybės sekreto- 

suėmė virš 70 žmonių “už rius John Foster Dulles ir 
gandų skleidimą.” Virš tiOOjeilė ekspertų. Europos val- 
pirklių suimta ir padėta į'stybės yra labai susirupir.u- 
kalėjimą už kainų kėlimą!sios dėl tolimesnės Ameri-

nistai
ziciją.

galėtų puldinėti o:>o-

virš valdžios leistu lubų. 
Argentinoje dideli nėra

mumą gyventojų tarpe 
kėlė brangenvbė ir kai

Pakafbinkim draugu* ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metanu $4.

rių prekių trukumas. Ypač 
žmones erzino mėsos truku
mas. ,

kos politikos ir dėl galimo 
Amerikos paramos sumaž’.- 

su nimo Europos sąjunginin
ku- kams. Amerikos krašto gy

, nimo sekretorius C. E. V\ i'.- 
son irgi dalyvauja posė
džiuose.



*

Puslapis Antras Nr. 16, Balandžio 22, 19u3

Atsirado Nauja Meškerė
Katalikų laikraščiuose pasirodė karštas kun. B. Liu- 

bino iš Vokietijos atsišaukimas, kuriuo Amerikos lietu
vių visuomenė yra raginama padėti “tėvui” Alfonsui 
Bernatoniuf ir Pranui Zundei Įsigyti dvarą Vokietijoj.

Tiesa, atsišaukimas nesako, kad p. Zunde su “tėvu” 
Bernatonių nori Įsigyti dvarą. Tokiam tikslui amerikie
čiai savo dolerių juk neaukotų. Savo tikslą kunigėliai 
pridengia “Vasario 16-tosios Gimnazijos” skraiste.

Šita gimnazija dabar veikia Diepholzo mieste, Vo
kietijoj. Kiek ten yra mokinių, mes tikrai nežinom, ir 
kun. Liubinas savo atsišaukime to neaiškina: bet daug 
jų negali būti, gal apie 130. nes ir iš viso Vokietijoje 
dabar lietuvių nedaug yra belikę. Vistiek kunigėliai sa
ko, kad tai gimnazijai reikalingi nauji rūmai, o kad to
kius rumus ji galėtų Įsigyti, Amerikos lietuviai turi ati
daryti savo “paketbukus.”

Lietuvių gimnazijai, jeigu ji butų bešališkai veda
ma. o ne vienų “tėvų” ir “tėvelių” kontroliuojama, pri
tarti reikėtų. Bet kad ir taip butų, tai visgi siūlosi klau
simas: kam reikia ją kelti iš Diepholzo? Ji išbuvo tenai 
jau keletą metų. kuomet mokinių buvo daug daugiau, 
tai kodėl ji negalėtų būti tenai ir toliau?

Atsišaukimas aiškina, kad “Diepholzo geografinė pa
dėtis nesudaro tinkamų sąlygų augančiam jaunimui iš
ugdyti sveikas fizines pajėgas.”

Mums toks aiškinimai išrodo juokingas. Diepholze 
auga ir mokinasi vokiečių junimas, ir jis čia išauga svei
kas ir pajėgus, o lietuviams tenai netinkama vieta! Ar tai 
ne juokinga?

Nežiūrint kaip tai juokinga, vistiek “tautos tam rei
kalui patikėti asmenys, Tėvas Bernatonis ir Pranas Zun
de, gyvai jaučia didžiulę jiems uždėtą atsakomybę”— 
atsakomybę ieškoti naujų rūmų gimnazijai.

Mes norėtume žinoti, Kada tauta “patikėjo” tuos 
“asmenis” pirkti gimnazijai rtimus? Kada jiems tokia 
“atsakomybė” buvo uždėta?

Atsišaukimas to nepasako. Jis tik pasako, kad tų 
“asmenų pastangos jau arti pasisekimo.” Esą: “Netoli 
nuo Heidelbergo, ošiančių pušynų pavėsyje . . . tarsi 
Dievo Apveizdos nurodymu surasti visais atživlgiais tin 
kam i ir patogus namai. . . .”

Ir kaina jų esanti labai žmoniška. Reikia tik 200,- 
000 markių ir apie 100,000 reikėsią dar remontui. Taigi 
iš vigo 300,000 vokiškų markių. Sutartis esantį jau pa
sirašyta-ir“ tėvas” Bernatonis su ponu Zunde jau Įmo
kėję 45,000 markių, kas reiškia apie -510,000. Reikia 
dar apie $36,000, kuriuo.- privalą sudėti Amerikos lietu
viai.

Tai yra nauja meškerė doleriams žvejoti. Iš Vo
kietijos mums praneša, kad “Vasario 16 Gimnazijai” 
naujų rūmų visai nereikia. Reikia juk atsiminti, kad ta 
gimnazija negalės ilgai gyvuoti. O kol ji gyvuos, ji gali 
būti kur yra—Diepholze.

Tie “Dievo Apveizdos” nurodyti namai netoli nuo 
Heidelbergo iš tikrųjų esą ne namai, bet apleistas dva
ras. Jeigu ir butų galima gimnaziją ten perkelti, tai 
kas tame “ošiančių pušynų pavėsyje” gyvens, kai gimna
zijai nebeliks mokinių ir ji turės būt uždaryta?

Aukų prašytojai nepasako, keno vardu jie tzį “pu
šynų pavėsi” perka. Kas bus teisėtas savininkas? Ir 
kam tas dvaras teks, kai mokyklos nebeliks?

Vokietijos lietuvių reikalais rūpintis Amerikos lietu-

KELEIVIS, SO. BOSTON

1OO žinksnių?
Jei jums reikėtų nustatyti piniginę 

vertę—sakykim 1 10O dali cento—ant 
kiekvieno žingsnio telefonas sutaupo, ar 
galėtų tas pelną- sutilpti i jūsų cukrinę?

Pagalvokit, kiek jums susitaupo 
žingsnių, važiavimų gatvėkariais ir ga
zolino, kiek susimažina Jaiko ir bėdos, 
kuomet galit pasitarti su draugais, pa

šaukti krautuvę arba vaistinę Į>er tele
foną! •

Tačiau—nežiūrint šito parankumo 
ir vis didėjančio naudingumo, telefonas 
yra vienas iš didžiausių bargenų jūsų 
išlaidose. Paskambinti telefonu savo 
mieste kainuoja vidutiniai tik kelis cen
tus su taksais.

NEW ENGLAND Telephone S TELEGRAPH
Cempenv

A p z v,a 1 g a

The

nebus tikro kolektyvaus saugu
mo ir nusiginklavimo.

“Iš to matyt, kad Europos 
socialistai netiki Kremliaus 
‘tainkingos politikos nuoširdu
mu.

“Internacionalo vykdomojo 
komiteto posėdžiai, Paryžiaus 
priemiestyje, tęsėsi tris dienas. 
Buvo priimta liendra rezoliuci
ja, kuri ragina, baigus Korėjos 
kara, sudaryti ‘noramlius san
tykius' su komunistine Kinija 
ir išspręsti Kinijos atstovybes 
klausimą Jungtinėse Tautose.

“Šita rezoliucija, sakoma, bu
vo kompromisas tarp Belgijos 
socialisto Victor I^arock ir ku 
rtojo britų darbieči© Aųeurin 
Bevan pažiūrų Peipingo režimo 
atžvilgiu.”

Balandžio 11-13 dieno
mis turėjo Įvykti Paryžiuje 
Internacionalo Tarybos po
sėdis, dalyvaujant Lenkijos, 
Jugoslavijos, Vengrijos ir 
Čechoslovakijos socialistų 
atstovybėms. Manoma, kad 
Internacionalo Taryba ši
tame posėdy irgi bus pasi
sakius dėl Maskvos uver
tiūrų.

PILIETYBĖGALI 
BŪT ATIMTA

Einant MeCan-ano-YVal- 
terio imigracijos Įstatymu, 
naturalizuotam piliečiui pi
lietybė gali būt atimta ne 
vienu atveju.

Jeigu toks pilietis bus ty
rinėjamas ar klausinėjamas

nęs ten nieko kito nebuvo. dėl jo priklausymo slaptai 
"Penktame sakiny kas tai Į organizacijai, kul i dirba 

yra slavizmas. Užuot kas tai 1 priešvalstybini dalbą, ir

yra čia, šioje geležinės uždan
gos pusėje. Bet kaip konsula
tas gali sužinoti, ar jie yra čia 
ir kur jie yra?

Nors nepriklausomos Lie- “Generalinis Konsulatas New 
tuvos valstybės šiandien nė- Yorke yra sudaręs užsieniuose 
ra, tačiau jos konsulatai f ne tik Amerikpj) esančių lie- 
Jungtinėse Valstijose, ir kai tuv ių adresų kartoteką. Kar- 
kur kitur, nėra uždaryti. T-Otekoje yra kelios dešimtys
Na, tei ka gi jie veikia?' <uksun«v pavardžių. Tačiau 
_ .. daugelio jų nėra adresų aroa

Atsakymą šitam klausi- tje adresai nebetikri. Į kon- 
mui randame prane.-ime, suiato kvietimus pranešti jam 
kurį yra patiekęs spauda; p. adresus, pahginti. maža dalis 
J. Budrys, generalinis Lie- teatsiliepia. Konsulatas seka 

bent tų lietuvių gyvenamųjų 
vietų pasikeitimus, kurių pa
vartės paminimos laikraščiuo
se. Koks nedėkingas darbas! 
O kai atsiranda reikalas, kon
sulatas pats ieško to asmens, 
kuris iš tikrųjų turėtų kor.su- 
;ato ieškoti, nes tai jo, o ne 
konsulato interesas. Jau yra 
buvę atsitikimų, kad čia miru
sių lietuvių Įpėdiniai buvo šia-

KĄ DABAR VEIKIA 
LIETUVOS KONSULA
TAI?

tuvos konsulas Neu Yorke.
Štai kuo rūpinasi jo ve

damas konsulatas:
“Apie 100.000 dolerių Ame

rikoje mirusių lietuvių turto 
dabar yra Lietuvos Generalinio 
Konsulo J. Budrio globoje. Tai 
palikimai, kurie turėtų atitekti 
Lietuvoje likusiem< mirusiųjų 
giminėms, bet kurie dėl esamų

PATARIA NEDARKYTI 
KALBOS

Negadinkime kalbos, sa- sakytina kažkas: kažkas grojaj jeigu jis atsisakys apie save 
ko “Musų Pastogėj J. Ti-,smuiku. lliudyti, jam gali būt atim-
ninis. Ir jis nurodo keletąj “šeštame sakiny randame be-Įta pilietybė

Pilietybė gali būt taip 
pat atimta, jeigu ji buvo 
gauta apgaulingu budu.

Pilietybė gali būt panai
kinta ir tam, kas tapęs pi-

pavyzdžių kaip kalba yrame daugiausia musuose varto- 
(Įą>'komu * Ijama kalbos klaidą, kuri išky la

1. Yra sakoma ir rašo-'aikštėn veiksmažodžio randasi 
ma; “Aš dėka jo negavau Net vienas 'aikra'"
darbo.” čio redaktorių mano straipsnio

2. “Ji mane daėdė iki gy
vo kaulo.”

3. “Susirinkimas buvo
skaitlingas.”

4. “Apart manęs ten nie
ko kito nebuvo.”

5. “Kas tai grojo smui-

veiksmažodį yra “ištaisė” i 
randasi, kur šis žodis jokiais 
kalbos dėsniais nepateisinamas, 
nes šiuo atveju jis yra germa
nizmas ar net slavizmas. Todėl 
reikia sakyti ne kur jis randa
si, het kur jis yra.

“Septintame sakiny netinka-
ku/’ mai vartojamas skaitvardis du.

6. “Kur jis dabar randa-.*G-woji musų kalba šitokio var
tojimo nepažįsta. Kaip nešasi?”

7. “Jau du metai kai gy
venu Australijoj.”

8. “Jis buk tai nežino.”
9. “Kareiviai daugumoj 

buvo prancūzai.”
Ir toliau autorius aiškina, 

kodėl tokie sakiniai netiks
lus. Jis sako:

kume du vartai, dvi vestuvės, 
taip negalime sakyti du metai, 
bet dveji metai.

“Aštuntame sakiny buk tai 
yra grynas slavizmas. Tą sa-

liečiu apsigyveno svetimoj 
valstybėj ir per 5 metus ne
buvo sugrįžęs Į Jungtines 
Valstijas.

Jeigu svetimšalis gavo 
pilietybę tarnaudamas gin
kluotose jėgose pagreitintu 
budu, bet iš tų jėgų buvo 
negarbingai pašalintas, jis 
automatiškai tos pilietybės 
netenka.

Jeigu pilietybė atimama 
tokiam asmeniui, nuo kurio 
priklauso jo žmonos bei

kinį reikia ištaisyti taip: jis vajjęy pilietybė, tai ir jie pi-
tar-i to nežino.

aplinkybių tiems įpėdiniams ne-krašte. Konsulatas turėjo 
. . _ . r T __ ... ... būti įteikti. (Į šią sumą.;ne tik palikimą jiems iškovoti,

visuomene turi LALr ą. Ši organizacija rūpinasi ir neįskaityti tokie patys paliki-!;^ ;r juos surasti, kad galėtų “Kodėl pirmas sakinys nege- 
ekonomine tremtinių būkle, ir švietimo reikalais. Jeigu mai, globojami Lietuvos konsu ‘
Diepholzo lietuvių gimnazijai iš tikrųjų reikia geresnių 
patalpų, kodėl jos vedėjai nesusitaria tuo reikalu su 
BALF’u?

BALF’u musų visuomenė pasitiki, nes ji pati (per 
savo atstovus) ji kontroliuoja. Bet kas kontroliuos poną 
Zundę arba “tėvą” Bernatonį? Kas galės patikrinti, 
kiek jiems aukų bus sudėta ir kaip jie jas doros?

Aukų jie prašo ne tiktai iš Jungtiniu Valstijų lietu- , . ... ..
vių bet kreipiasi irį i Kanadą, j Australiją, į Venezuelą, į tiekdami valstybė. Departa- 
Kolombiją, Į Braziliją, i Argentiną ir kitur. Ir visas
aukas prašoma siųsti “tėvui” Bernatoniui. Kas šitą bizni 
prižiūrės? Amerikos dolerius Vokietijoj galima keisti 
Įvairiais budais. Oficialiai už dolerį mokama tik tru
puti daugiau kaip 4 markes, bet juodoj rinkoj už dolerį 
galima gauti daugiau kaip 7 markes. Kas gali prižiū
rėti, kuriuo keliu Amerikos doleriai bus keičiami ir kiek 
už juos bus gauta markių?

Ne, šitokiam bizniui negalima pritarti.

lo Chicagoje.)
“Daug kartų tokiose paliki

mų bylose prisistato Sovietų 
konsulatų pasamdyti advokatai 
ir bando atstovauti Lietuvoje 
tikrai ar tik tariamai esantiems 
įpėdiniams. Musų konsulatai 
rūpestingai, seka tokius atvejus 
ir visada įsikiša, kaip teisėti

perduoti. . . . Viena tokia pa
likimo gavėja buvo surasta Vo
kietijoje. čia. Amerikoje, bu

ras. Todėl, kari žodis dėka mu
sų kalboje yra tik daiktavar
dis, o ne prielinksnis, klaidingai

vo jos du broliai, kurie preten-jčia pavartotas, ši netaisyklin- 
ciavo pasidalinti tėvo palikimą. vartosena yra atėjusi pas 
Konsulatas įrodė, kad yra jų mus iš svetur. Todėl sakinys

MES JAUNI . . .

(IS "Musų Jaunimo”)

Musų dienos saule žydi,
Mu«ų mintys sakalai.
Nenurims krutinės jaunos, 
Neatsals karšti jausmai.
Mes išnardėme bedugnes, 
Jšbraidysime erdves;
Mes įžiebsim siekių ugnį;
Mes prikeLsime minias.
Mums nebaisios kovų audros; 
Mes troškimų kupini . . .
Visos kliūtys—vienas mostas, 
Nes mes esame jauni.

Musų dienos saule žydi,
Musų mintys sakalai .... 
Tad pirmyn į darbą didį,— 
Mus laimėta bus, tikrai.

A D. KERAITIS.

Kas yra kapinės? Tai tokia 
stotis, kur dažniausia sustoja 
greit agalviai automobilistai.

Kažin kas nustatė, kad pto- 
niausis barzdos plaukas yra 
storesnis, negu storiausias 
plaukas ant pakaušio—supran

mento atitinkamus pareiškimas 
ir jau esamus teismų sprendi
mus, jie visada atstovavimo 
teisę laimi. Jie yra painfor
mavę 4S-rių valstybių teismus 
ir administracijos Įstaigas apie 
teisinę ir politinę Lietuvos pa
dėtį.

“Atrodo nenormalu, liet taip 
yra: Amerikos Įstaigos dažnai 
kreipiasi į Lietuvos konsulatą 
Lietuvą ar lietuvius liečiančiais 
klausimais, liet patys lietuviai, 
net ir tie. kurie tebėra Lietuvos 
piliečiai, dažnai užmiršta, kad 
dar yra Lietuvos konsulatai, 
arba daugelis ateina tik . . . 
Amerikos Įstaigų atsiųsti.

“štai. kad ir tų pačių paliki
mų klausimu. Minėtieji pali
kimai, kurių negalima įteikti 
nežinia kur Lietuvoje esan
tiems ar jau nesantiems Įpėdi- ? 
niams, tam tikrą laiką yra kon
sulo globoje, bet tam laikui 
praėjus jie galėtų atitekti anųtama, jeigu ant žmogaus pa 

kaušio yra kokių nors plaukų.. įpėdinių įpėdiniams, jeigu jie

sesuo, apie kurią jie nežinojo 
tar lient sakėsi nežiną) ir jai 
po to irgi teko atitinkama pali
kimo dalis. To dėka ji galėjo 
atvykti i Ameriką, kitaip butų 
turėjusi likti Vokietijoje, kaip 
susirgusi džiova.

“Daugelis mano. kad dabar
tinėse aplinkybėse Lietuvos 
konsulas nebegali būti reika
lingas. Ypač taip atrodo kai 
kuriems nelietu -iams Lietuvos 
piliečiams. Tokie būna nuste
binti. kai Amerikos įstaigos, į 

'•kurias jie kreipiasi, pav., profe
sijos teisių pripažinimo reika
lais. pažvelgę į jų dokumentus, 
pareiškia: ‘Visų pirma nuvyki
te į Lietuvos konsulatą, ten ir 
ten, gaukite iš ten dokumentų 
paliudijimą, gaukite tokius ir 
tokius pažymėjimus, tada -ga
lėsime pradėti kalbą.’ . - .”

Vizų ir prekybos reikalai 
konsulatuose dabar yra su
mažėję, bet užtai padidėjo 
kitos funkcijos. Be to, 
konsulatų vedėjai dalyvau
ja visuomeniniuose bei po
litiniuose susirinkimuose, 
kur liečiami lietuvių tautos 
interesai.

ištaisytmas taip: aš per jį ne 
gavau darbo.

“Antrame sakiny netaisyk
lingas žodis yra daėdė, nes jis 
sudarytas su slaviškos kiimės 
priešdėliu da. Reikia sakyti ne 
daėdė. bet priėdę: ji mane pri
ėdę iki gyvo kaulo, šios rūšies 
veiksmažodžiai musų tautiečių 
ypač mėgiami, pav.: daeiti, 
damesti. dadėti, dajoti ir k. Jie 
reikia ištaisyti i prieiti, primes
ti, pridėti, prijoti.

“Trečiame sakiny negeras žo
dis skaitlingas. Jis išvestas iš 
daiktovardžio skaitlius, kuris 
musų kalboje nebevartojamas 
dėl jo netaisyklingumo. Skait- 
liaus pakaitalas yra skaičius, 
bet iš jo būdvardžio paprastai 
neišvedame, nors ir galėtume 
sakyti skaitingas. Minėtas sa
kinys ištaisvtinas taip: susi 
rinkimas buvo gausus. Taip 
pat nevartotinas ir prieveiks
mis skaitlingai: jis reikia keisti 
į gausiai.

“Ketvirtame sakiny nevarto
tinas žodis yra apart, kuris į vykdomasis komitetas atsišau 
musų kalbą pateko iš lenkų, oįkė i Vakarų demokratijas, pa
pas juos iš prancūzų a part.[tardamas joms būti apsigink- 
Užuot apart reikia sakyti be ir gavusioms ir budėti, sovietų tai- 
sakin.vs ištaisyti taip: be ma- kos ofensyvos akivaizdoje, kol

“Devintame sakiny netinka
mai vartojamas žodis daugu
moje. Tokia vartosena visai 
svetima musų kalbai. Minėtas 
sakinys reikia taisyti taip: 
daugumas kareivių buvo pran
cūzai. Taip pat klaidinga sa
kyti tikrumoje aš nieko neži
nau. nes tokia vartosena atėju
si i musų kalbą per nevykusius 
knygų vertimus. Užuot tikru
moje reikia sakyti iš tikrųjų: 
iš tikrųjų aš nieko nežinau.”

Reikėtų dar pridurti, kad 
daugelis musų redaktorių 
darko lietuvių kalbą rašy
dami svetimas pavardes 
svetima forma. Pavyzdžiui, 
viename laikrašty mums te
ko matyt žinią su antgalviu: 
“Glasser išdavė Guzenko.”

Kai ji skaitytojas čia ga
li suprasti, kuris kuri jų iš
davė?

šitas pavardes būtinai 
reikėtų linksniuoti: arba
Glasseris išdavė Guzenka, 
arba Guzenka išdavė Glas
ser j.

SOCIALISTAI NEPASITI
KI TAIKOS OFENSYVĄ’

> “Naujienos” pastebi, kad
“Socialistų Internacionalo

lietvbės netenka.
Pilietybė gali būt atimta, 

ir gali būt panaikinta. Tarp 
atėmimo ir panaikinimo 
yra nemažas skirtumas. At
ėmimas yra bausmė už tam 
tikrą nusikaltimą: gi pilie
tybės panaikinimas Įvyksta 
tuomet, kai žmogus tampa 
kitos valstybės piliečiu, ar
ba prisiekia jai savo ištiki
mybę.

Vadinasi, pilietybė ati
mama kada natūraiizuotas 
pilietis prasikalsta, o panai
kinama, kada jis pats tos 
pilietybės išsižada. Ji tada 
išbraukiama iš natūralizaci
jos knygų.

Common Council.

CUKRUS NAIKINA 
DANTIS

San Franciscoje šiomis 
dienomis buvo dentistų su
važiavimas, kuriam Michi- 
gan Universiteto profeso
rius Dr. .Jay pristatė įrody
mų, kad didžiausia dantų 
gedimo priežastis esanti 
cukrus. Tiesa, pats cukrus 
nėra pavojingas, bet pasi
dariusi iš jo nikštis sutirpi
na dantis.

Pakalbinkim draugu* ir 
pažįstamu* užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.
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Kas Naujo Brooklyne
Kriaučiai Patys iš 

Juokus Daro

Kas Girdėt ChicagojeNAUJAS JUNGTINIŲ TAI TŲ SEKUETORIUS

Kairėje ranka pa.-įrėmęs sėdi Švedijos atstovas Ilag Hammarskjekl, kuris buvo 
rinktas generaliniu sekretorium Jungtinėms Tautoms. Dešinėj pusėj sėdi pirminin
kas Varios Muniz, Brazilijos atstovas.

'skyrių, iš pradžios visi juo 
jkėsi: “Tėvas sutaupė, o sū
nūs išmėtys.” To dar ne

kaip kaimynai iš-
atsimenam Frdo’. *iad E- Pa. .. eme is International Tailor. ltlLk“ • » 1 * * 1 *;ing to. madas, kirpikus ir 

visus užsakymų bei parda
vimo ryšius, tie žmonės pa
sakė: "Na, dabar taj bus 
po Mitchullio!”

Bet E. Mitchullis rankų 
nenuleido; atidarė dar tris 
užsakymų skyrius, kurie 
duoda dirbtuvei apie šimtą 
kostiumų per savaitę. Kai
mynų nuomonė pasikeitė: 
“Tai stebėtinas čia gimęs ir 
augęs lietuviukas. Biznis 
eina—atsilaikys!”

Iš tiesų, yra kas pasakyti 
apie E. Mitchulli, nes

Savęs Chi.agos Gaisruose Žuvo 
20 Žmonių

Esamuoju laiku New 
Yorko kriaučiai pergyvena'*ana* 
nedarbą. Kiek
praeiti, prieš Yelyka 
tiai dirbdavo visais garai,, 
bet šįmet kaip tik priešin
gai—dvi tris dienas, o kiti 
jau kelinta savaitė nedirba.
Tiesa, unijos vadovybė ra
mina siuvėjus, kad šįmet 
busiąs ankstyvesnis sezo
nas, nes nuo gegužės mė
nesio drabužiu fabrikantai 
turėsią pridėti 12 nuošim
čių daugiau algos, todėl iie 
pradėsią sezoną anksčiau, 
kad nereikėtų už drabužių 
gaminimą daugiau mokėti.
Bet atrodo lvg išvirkščiai: eiti’gėdrabužiu gamintojai nesi ,. . . .. , , . ,‘ ‘ h drabužiu gamvbą, kuri be-skubina su gamvba, nepa:-|- ... *•?.*-’ . .

_ ,._j ..zi”... .i ... veik išimtinai yra žydų
vvėliau reiki 

dalba mokėti.
so, kad 
g iau už

Iš Lietuvių Gyvenimo

Lietuvių dirbtuvės su 
siaurėjo ir iš tų kriaučiams 
menkas prospektas. Arma- 
1 ausko, Atkočaičio, Diržio, 
Matulio, Mitchullio ir Zor 
landos dirbtuvėse žmonės

Pereitą savaitę Chicagoje 
įvyko du gaisrai, kuriuose 
20 žmonių sudegė, o apie 
10 apdegė arba kitaip bu- 
.o sužeisti.

Abudu gaisrai įvyko be
veik tuo pačiu laiku. Vie
las prasidėjo Haber Co. 
lirbtuvėj, kur sprogo alu-;
nino dulkės poliravimo'ėmė sėdynes. Gi iš lauko

kos-Sovietų Draugijos” var
du, taip kad nesimatytų 
raudona komunistų uode
ga.

Bet “dipukai” šitą ker
mošių komunistams sugadi
no. Apie 3 valandą, kai 
tik atėjo mitingui laikas ap
link salę susirinko didelė 
žmonių minia. Ir kaip tik 
durys atsidarė, šita minia 
tuojau suvirto į vidų ir už-

pasirodė visokie plakatai su 
prieškomunistiniais Šukiais, 

^adangi ugnis prasidėjo Salėje buvo jaučiama 
pačioje, tai dirbantiems;įtempta atmosfera. Ir ren

gėjai, ir publika, jautė kad 
bus kažkoks sprogimas. Gal 
bomba, o gal kas baisesnio.

Ir kaip tik pirmininkas 
norėjo pradėt savo progra
mą, tuoj kilo triukšmas, 
pra s i d ė j o demonstracija 
prieš komunizmą. Komu
nistai puolė demonstrantus. 
Prasidėjo riaušės. Pradėjo 
lakstyti kumščiai, pradėjo 
lūžti kėdės.

kyriuje. Dirbtuvėj tuo lai- 
u dirbo apie 90 žmonių.

ugnis prasidėjo

viršutiniuose aukštuose 
.menėms buvo atkirstas iš
ėjimo kelias. Kai kuriems 
pavyko nusileisti atsargos 
laiptais, kiti gi pradėjo iš 
.rečio aukšto šokti žemyn, 
/isas dirbtuvės trobesys 
lavirto į liepsnojantį lau- 
:ą. Rašant šiuos žodžius, 
š sudegusio trobesio buvo 
šimtą jau 18 lavonų ir dar 
keliolikos žmonių likimas 
nebuvo žinomas. Apdegu- 
ių bei susižeidusių buvo 

35.

- sai Floridą Į vakarus. Pri
važiavom fcarasotos miestą, 
lai irgi labai graži vieta n 
gražios maudyklės. Pasi- 
skaitėm skelbimuose, kad 
Nevv Orleans mieste via

po
lei-

tarp
toms

Ižaidimo aik-jnės. Įdomu, kat 
fiuzicnistai-demo-’ iieininkų, kurie

vaiKuciams 
stelių, o
kratai viską prašvilp 
stą įvarė į skolas ir 
galvoja, kaip iš to 
nio krizįo išbrLti. Panaši 
padėtis esanti ir musų loka- 

savo charakteriu ir inteli- Įe Kada lokalą valtie SO

(jau 'cm įminimai via žydų 
rankose, o jie apsukresni ir 

'vieningesni, negu musų lie
tuviai, reikia drąsos. Ir 
idcmu, kad E. Mitchullis

gentisKumu gauna nuo žy
nių labai daug patarimų ir 
pagalbos. New Yorko Joint';

tokiu

eialdemoK! 
lokalas tur

>e, rme- 
dafcar 

l'inar.si-

viem- taip gražiai patarna
vo, buvo vienas lietuvis po- 
licrnonas.

Kadangi tos leidės buvo

Boardas ir Amalgameitų
visgi dirba. J. Siman ir bu ,u"‘> 8«!«r»“s ofisas Miv 
vusi Raubos kompanija sto-:cEll'1,ul paianttųs n,
vi neaiškioje pozicijoje— I>a(leca oaug . ku. 
gal dirbs, o gal ir ne. Rob- Et.wa.du. to re-k.a.
ert Hall dirbtuvėje, kur dir- L. Mitchullis pasiuva kos- 
ba didžiuma lietuvių, dirba'tiumus gražiai ir prieina- 
gerai. 7 lietuviškos dirbtu- mom kainom. Tik, deja, is 
vės dirba, o dvi stovi neaiš- lietuvių nedaug tėra užsisa-
kioje pozicijoje.

Eduardo Mitchullio dirb-
filtre vu v v

kytojų, gal būt 
E. Mitchullis

todėl, kad 
nesigarsina

ė i -savo lankas musų lietuviškoje spaudoje.

tai ir katalikai, 
jo pinigų, ivško- 

namų, farmų ir ki- 
lietuviams vietų 

kaip laimėjo bimbinė , 
janka su prieplakom (Tys-1 
liava ir J. Ginkum), 
bankrotas, nėra
Iė LDD 7 Kuopos Va..arelio'

iBalandžio 11 d. Lietuvių!Larti^. 
Atletų Klube buvo LDI) 7 
kuopos margučių banketė- 
lis. Susirinko virš 60 sve
čių. Margučių konteste da

jo pirkti

pinigų.

ne paprastos darbininkės?paroda, taigi leidomės te
zei pasiturinčių biznieriuj nai. Bet pasirodė, kad pei 

mylių negabi
užsikimšęs 
visi vis į 

vie-

žmonos, tai vyrai subėgo į 
i olicijos nuovaoą reiKalau- 
ti, kad jų moterys butų pa

ti ieistos.
tre-Į Pasitaiko ir kitokių špo- 

Vien;
atė o'.i.urfos nirmas

tokių leidžiu, 
vardai 

saliune

20 mylių negalima 
žiuot. Kelias 
automobiliais ir 
Neu Orleans. žmonės 
r.i stovinėja, kiti guii 
Iv kelio.

Negalėdami

sa

.... . ... . Pernakvojom čia nakti ir
Rože, sėdėjo saliune pne nuvažiavomJ į Houstona, 
aro ir gere. Atėjo jos va.-|T va,stiioj Miestas la

ikinas čahs n; jiedu „raAejoJ^. (|jdelfe
p,le 1—J.

- v • • •.v v ris
~ ... . 4 ir labai gražus,

nęj° Pne , 'a 'palmėse paskendęs. Pabu- 
, . . .Įraukė peili, yių čia, nutarėm važiuot pa- 
aure jai. Moteris nuvirtokf ..
r.uo kėdės sunkiai sužeista,

Mo-

pradėti pro-
pie 30. Sakoma, kad jų gramos, rengėjai pradėjo

.arpe buvo ir lietuvių, bet šaukti policijos. Policija 
jų vardai dar nežinomi, 'pribuvo ir pradėjo minią 

Kitas gaisras kiio už: skirstyt.
Lieju mylių į vakartis. Te- Ir taip
ai vaikas žaisdamas deg- Malenkovu susitikimas” ne- .1 • - ‘ ■

‘Eisenhowerio su

International Clothing 
“mail order” 
užsakymų) firmą. Kas Ame
rikoje mylėjo gražiai pri
taikintą drabužį, tas užsi
sa k y d a v o International 
kompanijoje, kuri turėjo 
stambią dirbtuvę Chicago
je ir kitą New Yorke. New 
Yorko skyriaus madas, for
mas ir kirpimo bei pritai
kymo metodus paėmė Ed- 
įvard Mitchull.

E. Mitchull yra P. Mit
chullio ir Onos Mitchullie- 
nes sūnūs. Eduardo tėve
lis irgi turėjo dirbtuvę, ku 
rioje dirbo virš 70 darbi
ninkų. Tėvui mirus, E. 
Mitchullis paėmė visą biz
nio* vedimą i savo rankas. 
Edwardo motina. Ona Mit- 
chullienė, pasiryžo tęsti tė
vo palikimą toliau. Eduar
das Mitchull dirbtuvę pra
plėtė, įvedė “mail orderių” 
skyrių.

Reikia pasakyti, kad ati
darius jam “mail orderių”

s Co. 
(asmenišku

galėjo įvykti.ūkais uždegė skalbykloj 
/ieną maišą su skalbiniais 
r ugnis bematant apėmė 

visą namą. Tame name bu
vo ir mažų vaikučių prie
glauda. Čia sudegė du vai
dučiai ir du apdegė; be to, 
apdegė dvi tos istanros nri- 
žiūrėtojos.

Galima dar pridurti, kad 
:elios dienos atgal pavojin- 
as gaisras buvo kilęs ir II- 
incis valstijos kalėjime, 
netoli nuo Chicagos. Vos 
pavyko išgelbėti kalinius, 
kurie tuo laiku buvo prie 
'.arbo kalėjimo skiepe. Sa- 
kenia, kad po gaisro pra
puolė du kaliniai. Spėja
ma, kad gaisro metu jie 
galėjo pabėgti.
Policija Išvaikė “Ei$enhow- 

erio ir Malenkovo 
Susitikimą”

Chicagos komunistai no
rėjo suruošti savo propa
gandos jomarką, bet kad 
Jaugiau žmonių sutraukti, 
pridėjo prie šito biznio ir 
prezidento Eisenhowerio 
vardą. Mitingo obalsis bu
vo: “Už prezidento Eisen- 
howerio ir Malenkovo susi
tikimą.”

Mitingas turėjo įvykti 12

Chicagietis.

BALF’o Atskaita
Meksikos. Kraštas 

išrodo labai biednas ir žmo
nės nuskurę, vargingai gy
vena, saule apdegę, kaip 
tikri indijonai. Iš tikrųjų, 
tai daugumas jų ir yra is
panų ir indijonų kraujo mi
šinys. Sakom, nenorim dau
giau tokių žmonių ir tokio 
krašto matyt.

Kovo pabaigoj sugrįžom 
atgal į AVinnipegą. Pada
rėm iš viso 8,600 mylių 
kelionės. Ekskursija buvo 
labai gera ir džiaugiamės 
tokią kelionę padarę. Pa
matėm daug. Įdomių vietų 

-pamatėm ko niekad ne

Per kovo mėnesį BALF’as 
gavo 1,459 svarus drabužių 
iš Connecticut valstijos, 9 
iš Illinojaus, 560 iš India
nos, 100 iš Iowos, 374 iš 
Massachusets, 863 iš Michi- 
gano, 637 iš Nevv Jersey, 
563 iš New Yorko, 38 iš 
Ohio, 131 iš Pennsylvani
jos, 5 iš North Carolinos ir 
105 iš Kanados. Viso labo 
4,844 svarai.

Be to, per kovo mėnesi 
gauta aukų pinigais iš:

o tas vyriškis pabėgo, 
teris buvo nuvežta 
nėn ir kažin, ar pasveiks.

Ilga Uoslė.

/.s Kanados į Floridą

T> __ __ • -
r^čiiiict riči Li> iuėic,turėtu tai padai'vti. lydavo: i.

Jeigu šimtą‘kostiumų i sa-E- Styrienė (laimėjo pirmą 
vaite užsisako svetimtau-l dovaną 83), M. Akelienė 
čiai, tai kodėl negali nors* (laimėjo 82), Matilda Ste- 
pusę šimto užsisakyti lietu-’Prans (laimėjo $1), M. Bla-

O jis
I

IlgVFHI—

via,; jžienė, P.
E. Mitchullio dirbtuve Spudienė, 

susidomėjęs ir musų loka
las, nes tai naujas Brookly
ne dalykas, kad lietuviai 
sukerpa, primiei-uoja ir 
amerikietį puikiai apren
gia. International Tailor- 
ing Co. darydavo biznio 
apyvartos per metus virš 
2,500,000 dolerių. Jeigu E.
Mitchull to pasieks, lietu
viai galės pasidžiaugti, kad 
iš čia gimusių ir augusių 
lietuvių išaugo stambus pra
monininkas.

Be šitų gerų pusių, kriau- 
čiuose yra ir nekokių. Ne
darbo laiku jie juokauja 
patys iš savęs. Girdi, New 
Yorko miestas, tai kaip 
kriaučių 54 skyrius. Socia- 
listuojantis La Guardia ma 
j( raudamas mieste pristei-

Kriaučiukas, 
A. Sv.’inglc, 

Guomney,

B.
V
JKalvelis, F. Guomney, J. (Šimus Lietuvoje ir 

Rimavičius, K. Kriaučių- venus jau 76 metus, 48 iš 
nas, Mrs. Petrash, Mrs. to Kanadoj, kur pusėtinai 
Briedis ir Ona Jakštienė.-šalta, šių metų sausio pra- 
Teisėjai nusprendė, kad džioje nutarėm su žmona 
gražiausių margučių ture-’nuvažiuot į šiltesnį kraštą, 
jo: K. Kriaučiūnas, Antosė Taigi sėdome automobilin 
Povilauskienė, Mrs. Black ir leidomės iš V/innipego Į

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ima jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaimama “Ke
leivio*' knygyne:

KELEIVIS
Naortb Boston 27,

ir Mrs. Karvelienė.
■ Moterys, kurios paruošė

margučių banketui vakarie
nę, buvo: B. Spudienė, U. 
Kraus?, A. Buivydienė. I. 
Ramanauskienė, T. Gervic- 
kienė. M. Akelienė ir Uršu
lė Ballas. Iš vyru smarkiai 
prie vakarienės dirbo: F. 
Spudys, P. Kriaučiukas, J. 
Rimavičius ir A. Swingle. 
Vakaro eigai vadovavo B. 
Spudienė.

Reikia pasakyti, kad 
LDD 7 kuopos margučių 
pokyliai eina populiaryn. 

|Kas metai publikos vis dau
giau ir daugiau
Šiemet ypač buvo apstus 
būrys dipukų, kurie nela
bai linkę eiti į senų ameri
kiečių parengimus.

J. Brooklynictis.

Chicagą. kur gyvefia^dtftttė, 
o iš tenai į-pietus/KeĮiai 
geri. bet privažiavom to
kius kalnus, kad baisu buvo 
važiuot.

Išvažiuodami iš Kanados 
buvom šiltai apsirengę, bet 
pavažiavus apie 1,900 my
liu į pietus, turėjom jau vir- 
rutines drapanas nusiimti. 
Vis šiltyn ir šiltyn. Pama
tėm didžiausius laukus 
orančių ir graipfrutų. Šim 
tai akrų užsodinta tais vais
medžiais, taip kad ir galo 
jų nesimato.

Pagaliau pasiekėm Mia- 
ateina. mi miestą Floridoj ir susi

radom tenai pažįstamus Ra
dzevičius iš Toronto. Gra
žiai gyvena ir gražiai priė
mė, pavaišino, bet tuščių 
kambarių neturėjo. Kam
bariu? susiradom kitur ir

PHILADELPHIA, PA.

Kelios ‘Leidės’
Bėdon

Pateko

Pas mus yra moterų, ku
rios mėgsta ne tiktai išsi
gerti ir parūkyti, bet ir kor
tomis iš pinigų palošti. Vie
ną tokią kortų “parę” už
klupo policija. Kadangi 
kortuoti iš pinigu įstatymas 
draudžia, tai visos leidės 
buvo gražiai susodintos į 
policijos limuziną ir nuvež
tos į šaltą hotelį ant nakvy-

£apr.avom.
Parvažiavę namo nera

dom dviejų draugų — S. 
Paknio ir J. Keblo. Abudu 
mirę.

Dabar vėl gyvenam šal
tame Winnipege ir kas sa
vaitę laukiam Maikio su 
Tėvu, kurie lanko mus jau 
per 47 metus.

P. Jauniškis.

KAVA PABRANGO 
BE REIKALO

Laikraščiai jau pradeda 
aiškinti, kad kavos kaina 
buvo pakelta be reikalo, 
nes kavos yra daugiau negu 
reikia. sukčiau kurie sten- 

cadėjom gyventi. Oras šil-|giasi pasinaudoti iš visuo
menės kiekviena proga, 
kai tik buvo nuimta kavos 
kainų kontrolė, tuojau pra
dėjo skelbti, kad Brazilijoj 
ir Kolombijoj “ligos ir sal

as, visur gėlės žydi, žmo
nės maudosi. Nuvažiavom 
ir mes pasimaudyt. Vanduo 
šiltas ir malonus. Pragyve 
rimas nebrangus, kai kurie
daiktai pigesni negu namie, čiai” išgadino kavos me-
Ui A kambariai brangus. 

Antrą savaitę susiradom 
p-lę Navickaitę. Ji gyvena 
Miami Reach mieste, kuris 
randasi už keliu mylių nuo 
Miami. Tenai labai gražu. 
P-lė Navickaitė mus priėmė 
ir svetingai pavaišino.

Iš Miami leidomės sker

džius ir greitu laiku kavos 
nebusią galima gauti. Įgąs
dinta publika šoko pirkti 
kavą ir krauti ją atsargon. 
Tuojau ir pakilo kavos kai
na. Iš tikrųjų gi Kolombi- 
ja ir Argentina dabar par
duodančios savo kavą Ame
rikai pigiau, negu pirma.

Californi.jos 
Connecticut 
Illinojaus . 
Indianos . .

. $10.09 
. .401.0<) 
..997.50 
;.14ti.00

KelfTOČky   5.00
Maine’o .......................... 2.00
Massachusetts ...............325.95
Michipano .......................378.00
New Jersey ...................530.00
Nevv Yorko .................... 611.00
Ohio .................................200.00
Pennsylvanijos ............... 270.45
Washinptono »................ 10.00
Kanados .......................... 20.00
L. -Petravičius, Mich. .. 29.74 
Nariu duoklių ............... 330.50

Dėl stokos laikrašty vie
tos aukavusiu vardus “Ke- 

turėjo iš
balandžio, Peoples’ Audito
rium patalpose. Rengėjai leivio” redakcija 
buvo prisidengę “Ameri- leisti.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, VVorcester, Mass.

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

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

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

galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
— Lietuvis pas lietuvį! (18)

VYT AUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

čių: (3) 
orderius.
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čysiu. Jeigu sakai, kad mi
šios nieko nemačys, tai aš 
jų ir nepirksiu. Gal gi ir 
taip to zokono prieš senber
nius neišleis.

Suomija Linksta
Prie Rusijos

nenoroms, Suo- 
priversta ieškoti 

rinkos savo gaminiams Ru
sijoj. Ir išrodo, kad čia 
yra kalta Amerika, kuri 
duoda Vakarų Europai vi
sokių reikmenų dykai. Gau
damos iš Amerikos visko 
dykai, demokratinės valsty
bės nenori nieko pirkti. 
Suomija todėl neturi kur 
savo gaminių dėti ir priver
sta siūlyt juos Rusijai. Šio
mis dienomis tarp Rusijos 
ir Suomijos buvo padaryta 
prekybos sutartis, kuria Ru 
sija pasižadėjo per šiuos 
metus nupirkti iš Suomijos 
visokių gaminiu už $150,- 
000,000.

Noroms 
mija yra

Pirmieji Pavasario Darbai
Pavasarį prasideda dar

bai sode. Turime apžiūrėti 
medžių vainikus, ar nėra 
ausų šakų. Net ir 
-akos, kurios dar visai ne
nudžiūvo, bet galima paste
bėti, kad tas likimas jų lau
kia, turi buti taip pat nu
plautos.

Jei vainike ir nėra sausų 
akų, tai visvien kai kada 

turime imtis peilio bei piuk- 
.o, kai vainikas esti pertan- 
kus. Perdidelis vainiko 
tankumas nėra naudingas, 
hertankios šakos neprilei
džia saulės i vidurį, vaini 
ko vidury ilgą laiką užsilie
ka rasa ar šiaip drėgnumas, 
o visa tai paskatina grybe
lių atsiradimą, nuo ko vai
siuose pasidaro juodos dė 
mės. Medžiuose su tankiais 
vainikais tik iš lauko būna 
gražus, spalvoti vaisiai, o 
tie, kurie auga medžio vi

voti, nes jie negauna sau
lės šviesos ir šilimos. Tai
gi, medžio vainikas tam ir 

tokios retinamas, kad prileisti 
saulės spindulius viduji
nėms šakoms.

Pasiryžę retinti vainiką, 
turime gerai apsvai-styti, 
kurios šakos turi buti paša
lintos. Iš dviejų šakų, au
gančių toje pačioje kamie-

daromos žaizdos butų kiek,—2 vinys ir tt. 
galima mažesnės, šakoms' Vaškas, kalifonija 

tik aštrųs'jus sutirpinamaplauti vartojami
ir 

kokioj
la-
šu-

įrankiai. Visas piukleliu kėj, paskui supilama Į šal-
padarytas žaizdas reikia 
nulyginti aštriu peiliu ir 
aptepti skiepijimo tepalu, o 
labai uideies žaizdas gali
ma aptepti, smala arba tirš
tais aliejiniais dažais. Už
tepant smala, nepatartina 
jąja Liesti žaizdos kraštų, 
nes smala, veikdama auga
lo ląsteles, joms trukdo už
gyti. Geriausias tepalas

no vietoje, viena turi buti žaizdoms tepti—tai skiepi- 
pasalinta. Taip pat viena jįmo tepalas. Tokį tepalą
iš dviejų besikryžiuojančių'oap,na
šakų. Bendrai, reikia da 
boti, kad paliktos medyje 
šakos butų lygiai suskirsty
tos ir tarpai tarp jų butų
vienodi. Plovimas smulkių 
šakučių neturi prasmės. Gė
liau kas 2-3 metai išplauti 
vieną didelę šaką, negu 
kasmet keletą smulkių.

Pats šakų plovimas nėra 
toks paprastas
kaip galėtu kam

Reikia
pasigaminti 
paimti:

pačiam.

Kalifonijos (rosin) 4 da
lys.

Vaško 2 dalys.
Sėmenų aliejaus arba 

avies lajaus 1 dalį.
Visos dalys imamos pa

gal svorį.
Svėrimui galima vartoti 

vienodo didumo vinis ar
dalykas.; kitokius daiktus. Pavyz- 
at rodyti, j džiui: kalifonijos imti tiek,

dury, būna maži ir nespal-j Reikia žiūrėti, kad šakoms*kiek sveria 4 vinys; vaško

Dabar daugiau už jusu pinigus
—Tegul bus pagarbin

tas .. .
—Ko taip uždusęs, tėve?
—Ogi tavęs, vaike, ieško

jau.
—O ką pasakysi?
—Sei, Maike, ar tu ame- 

rikanckus zokonus gerai su- 
{ ranti?

—Ar tai reiškia, kad tė
vas ir vėl papuoiei į bėdą?

—Bėdos bus visiems, 
Maike, jeigu tokie zokonai 
išeis.

—Apie kokius “zoko
nus’ tėvas kalbi?

tus per galvą, kad jos duo
tų daugiau pieno. Ar tai 
nebus burtai?

—Šiur, Maike, kad bur
tai.

—Na, tai ar ne tokie bus 
burtai, tėve, jeigu kunigas 
pakels triskart aukštyn sa
vo rankas, arba pasmilkys 
durnais, kad kas neišleistų 
Įstatymo prieš senbernius?

—Ale žinai, Maike, kad 
kartais ir burtai pamačija. 
Ct, aš naliu tau pasakyt, 
kaip Lietu.oj čigonka vie
no ūkininko vištas užburė.

—Ugi žmonės šneka, kad —Tėvas jau pereitą syki
pr.zidentas Aizenauns už- kalbėjai apie čigonus, 
ves Amerikoj toki parėtką, —Bet čia. Maike, bus ki-
kur visi senberniai kasmet ta istorija. Tai dėjosi Za 
turės valdžiai mokėti po pyškio sodžiuje. Sykį či- 
tukstanti dolerių faino už gonai važiavo i Ražancavos 
tai, kad neapsiženijo; o atlaidus ir sustojo musų so- 
\ aidžia atiduosianti tuos pi- džiuje. Aš da pusbernis 
ragus senmergėms. Ar ga- buvau,
li but, Maike, tokia neteisy- dabar, 
bė ant svieto? Įlindo į mano gaspadoriausj

—O kas tėvui sakė, kad daržinę vištų vogti.. .Ma-I 
taip bus? no gaspadorius jas ir suga-

•—Buvau užsukęs i Zacir- vo. Laiko jis jas už čiup- 
kos saliuną paimt kokią rynų ir sako man: atnešk 
burną, Maike, tai tenai ir bizūną, čigonkos ėmė pra- 
giidėjau vyrus apie tai šne- šytis, kad nemuštų. Ponu- 
kant. Visi bėdavoja, kad liuk. sako, mes tau išbursi- 
bus šlėktai. Bet aš nenoriu me iš delno visą laimę, tik 
tam vieryt, todėl norėjau nemušk. Gaspadorius at- 
tavęs paklausti, ar gali kišo ranką ir sako: na, bur 
Amerikos prezidentas to kit, stervos. Viena čigon 
kius zokonus padaryt. Juk ka persižegnojo ir žiurėda- 
tu. rodos, ant lojario moki-'ma i delną sako: “Tu mums 
niesi. tai turėtum apie ši- gailėjai savo pasmirdusių 
tokį biznį geriau žinoti, ne- vištų, ale patiekos iš to ne 
gu Zacirkos kostumeriai. turėsi: ponas Dievas užleis 

—Iš tikro, tėve, jie ne- ant tavęs nelaimę! . . 
daug žino. Tiesa, vienoj Spiovė i akis ir išsinešė, 
valstijoj buvo panašus su- Bet ar žinai, kas po* to at- 
manymas legislaturon .-itiko? Kaip tik čigonai iš
Įneštas. Jo autorius siūlė, musų sodžiaus išvažiavo, 
kad vyrams, kurie iki 40 tuoj užpuolė vanagas ir už
metu amžiaus neapsiveda,-kapojo keturias vištas pas 
butų uždėtas jam tikras1 mano gaspadorių. Taigi 
mokesnis; bet niekas iš toj. a’ai, vaike, kad su bur- 
nrišėjo. tais galima daug ką pada

—Bet ką gali žinot, Mai-'ryti. O jeigu tamsi čigon- 
ke? Juk tas beprotis gaii.ka gali taip gerai išburti, 
tą sumanymą pasiūlyt išjtai kodėl mokytas kunigas 

negalėtų?

ale atsimenu kaip 
kad dvi čigonkos

—Man išrodo, tėve, kad 
šita pasaka yra prasimany
ta. nes čigonė negali savo

KARALIŠKO SMZO

Duoda jums daugiau negu

naujo, ir jį gali priimti.
—Aš nemanau, tėve.
—Bet ar tu šiur?
—Beveik.
—O kaip tu, Maike, ro- burtais nieko nulemti nei

!uoji:’ar nereikėtų ant tos atspėti
intencijos užpirkti mišias? Į —Dalibuk, Maikfe, galiu 

—Tėvas vis negali už- pasibažyt, kad taip buvo 
miršti burtų. ! —Jeigu taip ir butų bu-

—Ar tai tu rokuoji, kad vę, tėve, tai butų ne bur 
mišios yra burtai? tais nulemtas įvykis, bet

—O kas, jei ne burtai? toks aplinkybių supuolimas.
Padėkim, kad koks farme- Burtams netikėk, tėve. . 
rys, nuėjęs savo karvių —Olrait, Maike, aš jau
melžti, persiverčia tris kar- perdaug su tavim nesispre-

paprasta 12 oz. bonka
DIDESNIO saizo... DIDESNES kokybės

» •
II A ACAN SITT »I|winC COM*ANV, Ct*w$tO*. tMOOi UU"0

tą vandenį. Tepalas iš
plauks ant viršaus ir su
stings kaip taukai. Tuomet 
jį išimti iš vandens ir ge
rai suminkyt. Kad neliptų 
prie rankų, rankas reikia 
ištepti aliejum ar kitokiais 
riebalais.

Sudžiūvęs . tepalas gali 
stovėti metų metus. Tepant 
ant medžių reikia jį sutir
pinti ir įpilti alkoholio, kad 
pasidalytų minkšta košelė. 
Jei pasidaro perskystas, 
įdedama daugiau kalifoni
jos ir vaško.

Kai vaismedžių vainikus 
išretiname, tolimesnis, dar
bas bus—liemens valymas. 
Senesnių medžių liemenys 
dažnai yra apaugę kelmu
čiais (kempinėmis), sama
nomis ir padengti išdžiuvu
siomis ir apmirusiomis žie
vės atplautomis.

Po žievės atplaušomis 
randa sau prieglaudą ne
mažai sodo kenkėjų ir ga
dintojų. Be to, samanos ir 
kelmučiai iš medžių atima 
daug drėgmės ir neleidžia 
laisvai prieiti orui ir šili
mai. Todėl, darant šakų 
retinimą, nors kas antri me
tai reikia apvalyti ir me
džių liemenis.

Senesnei žievei valyti ga
lima vartoti plieno šepetys. 
Tokiu šepečiu labai patogu 
išvalyti tarpšakes. Tik rei
kia žiūrėti, kad nesusižeis- 
tų sveika žievė.

Medžių atplaušose ir sa
manose yra nemažai kenkė
jų ir jų kiaušinėlių, todėl 
visas nuvalytas atmatas rei
kia rūpestingai surinkti ir 
sudeginti. Valant žievę po 
medžiais reikia patiesti se
nus maišus, ant kurių nu
kritusias atmatas lengva su
rinkti ir sunaikinti.

Norėdami, kad darbas at
neštų daugiau naudos, ap- 
tepkim nuskustą kamieną 
kalkėm, o jei kalkių nėra, 
tai nors iš malkų pelenų 
padalyt skiedinį ir juo ap
tepti medi.

Medžių liemenis dažnai 
tenka matyti apaugusius at
žalomis. Valant liemenį, 
visas šias atžalas reikia pa
šalinti, nes jos nereikalin
gai naudoja maisto medžia
gas ir drėgmę. Ypač kenk
smingos yra šaknų atžalos, 
nes augdamos prie pat šak
nų, jos pirmos pasiima iš 

I šaknų maistą, šaknų atža- 
! las, atkasus žemę. reikia 
nuplauti prie pat šaknų.

Kas Daryt, kad Vaisiai 
Nesukirmytų

Jus galit turėti labai gra
žų sodą, bet maža bus iš jo 
nauda, jei leisite jį kenkė
jams sunaikint. Kenkėjų 
sodas turi gyvą galybę. Vie
ni įsirausią po žieve ir išė
da kamieno vidurį; kiti api
puola pradedančius sprogti 
pumpurus ir nuėda lapus; 
dar kiti susuka lapus ir vei
sia juose vaikus. O kiti 
laukia tik kada medžjai 
peržvdės ir pasirodys vaišių 
užmazgos. Į tas užmazgas 
jie tuoj prileidžia savo 
kiaušinių, iš kurių paskui 
išsiperi vikšrai ir išėda vai
sių vidurius. Tuomet gau
name sukirmijusius vaisius.

Kad apsaugoti obuolius 
ir kitus vaisius nuo kenkė
jų, jau dabar reikia api
purkšti medžius švino arše
niku (arsenate of lead). O 
jeigu dabar to nepadaryki
te, tai būtinai apliekit me
džius tais nuodais tuojau 
pasirodžius pirmiems lapc-

(Nukelta į 7 pusi.)
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Iš Tolimųjų Hawajų
Krašto Ūkis

Aplamai paėmus 8 salas,
Hawajų teritorija turi 4,- 
990,840 akrų sausžemio.
Dirbamos žemės yra 309,- 
303 akrai. Cukrinių nen
drių auginimui vartojama 
220,380 akrų; ananasų 
(pineapple)—70,723 akrai; . .. , , .
kavos auginimui—3,500 ak- elna k,tas k"mbamas su

kur peršlapia, nusausina; 
kur persausa, atveda rynas 
su vandeniu, kad butų tam 
tikras drėgmės lygis. Kaip 
tik tas užbaigiama, tuojau 
važiuoja kombainai su nuo
dais ir apipurkščia visą lau
ką ; tuo budu sunaikina 
piktžoles. Už dienos kitos

rų; daržovėms ir visokiems 
kitokiems augmenims—14,- 
700 akrų; ganykloms ir gy
vulių auginimui—1,533,000 
akrų. Taigi dirbamos že
mės su ganyklomis yra 1,- 
842,303 akrai. Girių, pel
kių ir plikos uolienos, dar
bo žmogaus rankomis dar 
neliestos,, randasi 3,148,537 
akrai.

Anksčiau minėjau, kad 
čia randasi arti pusės milio
no gyventojų, kurie per me
tus pagamina kraštui viso
kių produktų už $582,417,- 
820. Jungtinių Valstijų val
džia yra stambiausis šios 
teritorijos kostumeris, ku
ris duoda šiam kraštui me
tinių pajamų $258,253,122; 
cukraus gamyba atneša 
$138,860,000; ananasų ūkis 
—$100,000,000; svečiai ar
ba turistai — $45,000,000; 
gyvulių auginimas, ryžių, 
kornų, vaisių ir daržovių 
ūkis—$33,040,000; kavos 
—$3,660,000: žuvies pra
monė—$3,604,698. Tai to
kie šio krašto pajamų šalti 
niai.

Kaip Padaromas Cukrus

Žemės apdirbimo ūkis 
mechanizuotas iki aukščiau
sio laipsnio. Pirmučiausia 
reikia dirvą paruošti, kuri 
per amžius nebuvo dirba
ma, augo žolynai, didžiausi 
brūzgynai; ten traktoriais 
bei milžiniškais “buldoze
riais” viską rauna, stumia, 
kas tik papuola, ir nuvalo 
taip, kad lieka tik grynas 
laukas. Paskui aria, plū
gus paleidžia nuo 18 iki 24 
colių gylio, bet dykos že
mės niekur nepasiekia—la
bai derlingas raudonžemis 
Tai viena grupė darbinin 
kų.

Kita grupė akėja* ir pure
na traktoriais. Po to atei
na komarninkai arba mati
ninkai. išmatuoja ir sudeda 
ženklus, kur reikia iškasti 
griovius irigacijos kontro
liavimui, nusausinimui bei 
vandens atvedimui, kas bū
tina nendrių augmenims. 
Po to eina cukraus diegų 
sodinimo darbas. Diegas, 
tai apie pusantros pėdos il
gio nendrės kotukas. Ma
šina pati praskiria žemę, 
įmeta diegą su trąšomis ir 
užberia žemėmis apie 4-5 
colius gylio. Ir jau nendrė 
pasodinta.

trąšomis, duoda pasodin
tiems diegams maisto.

Kol diegai sudygsta ir iš
auga iki juosmeniui, būna 
didžiausio rūpesčio ir var
go naikinti piktžoles, vabz
džius ir peles, kurios, kaip 
apskaičiuota, sunaikina 10 
nuošimčių derliaus.

Cukrinių nendrių augi
mas tęsiasi nuo 18 iki 24 
mėnesių; kai kunose vieto
se jos išauga/iki 18-20 pė
dų aukščio. Nendrių lapai 
panašus i palmių lapus, ku
riuos dalina bažnyčiose 
verbų nedėldienį.

Kai nendrės prinoksta ir 
jau laikas imti derlių, tai 
pirmučiausiai uždega visą 
lauką ir būna baisus gaiš
ias. Dega nerfdrių lapai ir 
visokios šiukšlės, bet pa
čiam stiebui, kuriame ran
dasi cukraus skystis, ugnis 
nekenkia. Po to ateina 
buldozeriai ir stumia tas 
nendres; jos lūžta palei pat 
žemę. Jas skina ir kariu 
krauna Į milžiniškus tro- 
kus; o kur yra privestas 
kilnojamas gelžkelis, tenai 
krauna Į vagoniukus, i ku
riuos sutelpa apie trys to
nos, ir gabena Į fabriką. 

Cukraus Fabrikas

KELEIVIS. SO. BOSTON

AMERIKIETIS pas franką

Ispanijos diktatorius Frankas, apsitaisęs auksu pynėmis, 
sveikinasi su Amerikos ambasadorium, kuris matosi de
šinėj pusėj.

je lieka švarus 
rupas.

Penktas: 
nešvarumais
lauko, kaip labai gera trą- das cukrus palankiau ir pi-

cukraus sy- kodėl gi šitas cukrus ant 
j vietos nebaigiamas? Tam 

kalkės su tais yra daug priežasčių, bet 
eina atgal ant svarbiausia yra ta, kad ru-

ša sekančiam derliui, o sy- 
rupas į garinį procesą. Iš 
čia išeina gelsvos spalvos 
molesas, kuriame dar ran
dasi trys nuošimčiai van
dens.

Po to dar eina per tris 
instancijas, kur galutinai 
atskiria cukrų nuo maleso 
ir jau cukrus būna tinka
mas stalui. Molesas irgi 
eina į rinką ir vartojamas 
visokiems tikslam

Šitokis cukrus jau gali
ma vartoti maistui, bet jis

Kuomet nendres atgabe
na į fabriką, jos būna labai 
nešvarios, purvu ir viso
kiais nešvarumais aplipu
sios. Pirmučiausiai suver
čia į mechaniškai tekantį 
upelį, kuris eina per maši
nas, ir taip nendres nuplau 
na, kad jos lieka švarios. 
Tai pirmas žingsnis į cuk
rų.

Antras: nuplautos nend- 
įės automatiškai nešamos’ 
mechaniškais diržais Į di
delius volus, kur jas sut
riuškina ir išspaudžia skysti. 
Sausa medžiaga eina kaip 
kuras į boilerius, kurie ga
mina elektrą ir suka viso 
'abriko ratus.

Trečias: iš nendrių iš
spaustas skystis turi 13 
nuošimčių cukraus; nuo čia 
jau prasideda valymo pro
cesas. Visų pirma, prie ši
to skysčio pridedama kal
kių ir šitas mišinys eina per 
=tymrolerius; karštis ir kal
kės suima visus nešvaru
mus.

Ketvirtas: šitas karštas 
mišinys eina i didelius ku
bilus, kuriuose lėtai atvės
ta. Kalkės su nešvarumais

|jų buvo 500, o 1825 m— 
jau 876.

1826 m., švietimo minis
teriui reikalaujant, buvo 
įvesta privaloma studento 
uniforma: mėlynas mundi- 
ras su žydria apykakle ir 
varinėmis sagomis; tuo no
rėta palengvinti studentų 
priežiūrą. 1827 m. minis
terija nusprendė bepriimti 
i universitetą tik iš laisvųjų 
luomų ir, be to, baigusius 
visą gimnazijos kursą. Nuo 
1823 iki 1830 m. globėju 
buvo general-major Pisarev. 
Jis ateidavo į universitetą 
su pilna karine uniforma, 
laikėsi kariškai, su profeso
riais ir studentais kalbėjosi 
kariškai; pamatęs studentą 
be uniformos, tuoj šalino ji 
iš universiteto. Griežtai se
kė, kad profesorių tarpe 
nebūtų laisvamanių, libera
lų, ir niekaip negalėjo su-

giau atsieina nugabenti į 
rinką: be to, su trimis nuo
šimčiais moleso cukrus ne
genda, mažiau būna nuo
trupų, daugiau pelno.

95 nuošimčiai Havvajų 
cukraus eina į Amerikos 
rinką, kur jį‘perdirba į bai 
tą cukrų. Penkius nuošim 
čius sunaudoja ant vietos.

'Keleivio’ Knygos
VISUOTINAS TVANASDEMOKRATINIO 

SOCIALIZMO PRADAI Į
Ar galėjo buti toks tvanas, 

Labai populiari ir naudinga šių1 apsemtų visą žemės rutuli ? Ii 
dienų klausimams suprasti knygutė.' ėmėsi tiek vandens ? Kur
Kaina ............................................ 50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus <a-

liejo surankioti viso pasaulio gyvu- 
DĖL LAISVOS LIETUVOS i liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 

šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-LSDP Užsienių Organizacijos raš

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

Arba komunistų diktatūra laktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, lai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėt]. Ko
šia Lietuvos atejtia gali buti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Kaina .............................. ttc
KURGI VISA TAI NYKSTA?

ir nyk 
ės kt

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to,

tikti, kad profesoriui susir
gus, jo paskaitos butų nu
trauktos: sergantį turįs pa-!norisi7*tšaus’ ne] 
keisti iš eilės kitas. 1830- 
1835 m. globėju buvo kuni
gaikštis Golicyn

kad
ęs žmogus.

Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly- 

, . .... akų? Kodėl jam reiki* riebalų? Si-Pirmajame devyniolikto- tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Josjo amžiaus trečdaly univer

sitetas mažai teturėjo žy
mesnių profesorių. Paskai
tos skaityta pagal pasenu
sius vadovėlius, nė kiek ne-

. įi sekta mokslo pažanga Va- 
j karuose,. per egzaminus 

Čia randaž• '28 plantaci-ldažnai buvo praleidžiami 
jos 4-se salose: Kauai, Oa- neišmokę studentai,
hu, Maui ir Havvaii.

Kiekvienais metais tos 
plantacijos duoda 9,000,000

dar būna rudos spalvos ir tonų nendrių; jas perdir
bus, būna 1,000,000 tonų 
cukraus. Plantacijose ir 
fabrikuose dirba apie 28,- 
000 darbininkų: algomis iš
mokama per metus $63,- 
000,000. Korporacijų in- 
v e s t m e n t a i siekia virš 
$175,000,000. Apie darbi-

vis dar turi tris nuošimčius 
moleso. Tokis rudas cuk
rus eina į Bostoną. Brook
lyną, Philadelphiją ir kitus 
miestus, kur randasi cuk
raus ref i nerijos arba valyk
los (“cukernės”}. Tose “cu- 
kernėse” nuo senai dirba
rlancr

Po to Įveda kanalizaciją: nusėda ant dugno, o viršų-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ 

o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
-e-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

lietuvių ir jiems labai!ninku darbo ~ir pragyvem- 
gerai žinoma, kaip iš rudofmo sąlygas parašysiu kitą- 
cukraus padaroma baltas, j syk.

Skaitytojas paklaus, tai

Prof. J. ŠIMKUS

A. Jenkins.

Apie Maskvos Universitetą
(Tęsinys)

Vėliau paskaitas pra
dėjo skaityti rusų kalba. 
Studentų skaičius nedidėjo; 
sakysim, 1787 m. universi
tete tebuvo 82 studentai. 
Nepasiturintieji studentai 
beveik pakankamai buvo 
aprūpinti valdžios stipendi
jomis, privatinėmis pamo
komis ir knygų vertimu. Jie 
atrasdavo dar laiko nueiti 
i teatrą ir i kumščių imty
nes. Kartais jie patys pra
dėdavo lėbauti ar triukš 
mauti ir už tat būdavo ati 
duodami i kareivius. Stu 
dentų tarpe butą ir laisva
manių, religinių ir politi
nių. Studentai aktyviai dir
bo laikraščiuose bei žurna
luose. Iš studentų tarpo i 
ėjo nemaža rašytojų, žur
nalistų, profesorių. 1791 
m. universitetas gavo teisę 
baigusiems medicinos fa
kultetą duoti medicinos 
daktaro laipsnius.

1802 m. universitetas iš 
tiesioginės priklausomybės 
Senatui pereina ką tik 
Įsteigtos švietimo ministe
rijos žinion. Dviejų kura
torių pareigos buvo paves
tos vienam mokslo apygar
dos globėjui, kuriuo buvo 
paskirtas buvęs Aleksandro 
I mokytojas M. N. Murav- 
jov. Universitetas atgijo: 
dairi jo auklėtinių buvo pa
siųsta į užsienį ruoštis pro
fesūrai, vakuojančioms ka
tedroms buvo pakviesti de
šimtis profesorių iš užsie

nio. Išdirbtas naujas uni
versiteto statutas. Pagal jį 
universitetas sus kirsty tas
keturiais fakultetais: hu
manitarinis (slovesnij), mo
ralinių ir politinių mokslų 
(juridinis), fizinių ir mate
matinių mokslų ir medici
nos; etatinių katedrų skai
čius pakilo iki 28. J vietą 
skiriamojo direktoriaus at
sistojo profesorių tarybos 
renkamas rektorius, iš pra
džių vieniems metams, vė
liau—trejiems. Universite
to taryba rinko taip pat 
profesorius, nustatė akade
minio gyvenimo tvarką ir 
buvo aukščiausia universi
teto teismo instancija. Eta
tinė suma universitetui iš
laikyti buvo pakelta iki 
130,000 rublių. Tais pat 
metais P. G. Demidovas pa
aukojo universitetui 100,- 
000 rublių. Studentų skai
čius 1811 m. pakilo iki 215. 
Tai buvo Aleksandro I lai- 
ai., Į paskaitas tada galė

jo ateiti kiekvienas pilietis.
Prieš ateinant į Maskvą 

prancūzams, universitetas 
persikėlė į Žemąjį Novgo
rodą, pasiimdamas bran
gesnes muzėjų kolekcijas ir 
biblioteką. Maskvos gais
ro metu sudegė visi univer
siteto trobesiai. Iš naujo 
atsidarė universitetas 1813 
metais su 129 studentais. 
Stojantiems i universitetą 
buvo palengvinti egzami 
nai, ir studentų skaičius 
ėmė greitai augti; 1820 m

Piragovas savo atsimini 
muose iš Maskvos Universi
teto laikų rašo, kad jis per 
visą medicinos fakultete 
buvimo laiką ne tik kad ne
padaręs nė vienos operaci
jos, bet nė vienos jų ir ne
matęs, o iš universiteto gau
tąjį lobį išsivežęs sąsiuvi
niuose bei knygose. Profe
sorių atlyginimas tebebuvo 
toks pat menkas, tebebuvo 
tas pats skirtumas tarp pra- 
lobusių profesorių 
gūsių. 1835 m. profesoriai 
skyrėsi pagal tautybę Į dvi 
partijas: rusus ir vokiečius; 
šių pastarųjų buvo daugiau 
medicinos ir fizikos mate
matikos fakultetuose, nors 
nuo 1815 metų buvo įsaky
ta į vadovaujančias vietas 
beskirti tik rusus.

Ir vis dėlto daugelis stu
dentų šiltai prisimena apie 
tų laikų Alma Mater. Pi- 
rogov, Lialikov, Gončarov 
pripažįsta, kad universiteto 
metai davę jiems daug ko 
vėliau naudinga gyvenimui, 
kad atsiminimai iš praleistų 
universitete metų yra patys 
taurieji ir aukštieji. Apskri
tai, šis periodas davė daug 
žodžio menininkų ir visuo
menės veikėjų.

Nors studentai buvo kilę 
iš įvairiausių kraštų, tačiau 

’universitete jie greitai susi
liedavo į glaudžią, solidarią 
draugišką masę. Kiek nuo
šaliau laikėsi vokiečiai stu
dentai, studijavę daugiau
sia medicinos fakultete 
Studentai spietėsi į ratelius 
ruoštis egzaminams, skaity
ti žurnalams, rengti skai- 
tyklėlėms ir pan. Tie rate
liai buvo steigiami papras
tai be akademinės vyresny
bės žinios. Praplėsdami in
telektualinį narių akirati, 
jie daug prisidėjo ir išori
niam kai kurių studentų nu- 
šlifavimui. Rateliuose bu
vo svarstomos ir prancūzų 
revoliucijos idėjos; ėmė 
skverbtis konstitucinės idė
jos; dekabristų egzekucija 
dar daugiau sustiprino ne
pasitenkinimą esamąja būk
le.

(Pabaiga kitam numery)

kaina tik ...................................... 15c

ŽEMAITĖS RASIAI
Ar žinote, kad Žemaite buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kur} tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................ 50c

lobiai, kuriuos 
žmones kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomiškę klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kart Kaut
sky. Kaina .................................. 10c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las persta to nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesua- 
kiai scenoj perstatomas veikalas. It 
viso reikalaujamos 28 ypatoo. 26c

AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drųriai kritikuoja Romos Kataufcų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ____tlJt
KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. 11.00 
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. 
Kaina ........................................... 25c
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pasalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. Ž6c

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da 
leidimai apie žemes išvaizdų, raga 
daugelį autorių parašė Iksas. Antri 
knygutės dalis yra: “Išvirkščia^ Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos. 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOr

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomii 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina............................ 2Oc
SOCIALIZMO TEORIJA

KODĖL Aš NETIKIU
I DIEVĄ?- - •

Laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali 'tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kaltų, 
o senimas irgi dažnai nori paritint 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mų. Aitą gramatika yra' tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
ba išmokti. Didelė knyga, 144 poni.
Kairia tik ..........................
TAVO KELIAS I
SO< TALIZMĄ, 

parašė L. Biumas.
j kus socializmo
SOCIALIZMAS

Trumpas ir ųtb- 
aiškinimas.......... ttc.

IR RELIGIJA
laibai įdomi knygutė. Šituo svarbia 

klausimu Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ........................ .. 10c

Sis veikalas trumpais ir aiškinę 
Į faktais parodo, k»ip iki šiol keitės ' 

draugijos formos, ir kodėl turės bu i 
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2*

daryti visokiu* Kivmct
ir paiieikoiiroua.

Keleivyje” naudinga yra

Kcmkit
skelbiasi

biznierių*, kūne 
‘Keleivyje.”

SERGANTI PRAMONĖ len Co., viena iš stambiau-
Audimo pramonė Ameri-|sių vilnonių audinių kom- 

koj yra serganti pramonė.uranija, paskelbė pereitą sa- 
Ne tik audimo, bet ir dra-lyaitę, kad per pirmutinį 
panų siuvimo biznis susmu-pK1 metų bertainį turėjusi 
kęs. štai, American Wool-{$2,141,000 gryno nuostolio. 
------------« . . — ...............—

LIGONIŲ TRAUKINYS

w...
parinh tas amerikiečiu

belaisviams
traukinys, 

vežti.
sužvigtiems karo
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Motinos ir Vaikai
mes mjlime savo užmiršti, kad laikai visą 
ir trokštame jiems ką keičiasi, kad vaikai

lai-Visi 
vaikus
laimės, bet dažnai atsitin-'vena ir galvoja naujoviškai,! 
ka, kad vaikai neklauso o mes—senoviškai. Tas jau 
musu patarimu ir linkėji- buvo nuo amžių: kiekviena 
mų. Negana to, dažnai pa-; priauganti karta galvoja ir 
sitaiko, kad vaikai, nežiu-: gyvena kitaip negu tėvai, 
rint musų meilės, nenori j Dėl to mes neturime pykti 
musų klausyti, kartu su mu- ir reikalauti, kad vaikai da- 
mis gyventi ir už visus mu- rytų taip. kaip mes norime, 
sų vargus ir rūpesčius atsa- Leiskime jiems gyventi 
ko šalta širdimi. Kas dėbtaip, kaip jie patys nori ir 
to kaltas? Dažna motina-išmano. Tegu jie mokosi 
kaltina savo vaikus ir sako. iš savo klaidu. Mes galime

g: -

kad jie via nedėkingi, bet 
ar mes pagalvojam, kad 
kartais pačios esam kaltos, 
jei vaikai nenori su mumis 
gyventi?

Man teko matyti motinų, 
kurios jautėsi labai apleis
tos ir nereikalingos po to, 
kai jų suaugę sūnus ir duk
terys ištekėjo ir sudarė sa
vo šeimas. Alan tokių mo
tinų gaila, bet aš jų vaikų 
nekaltinu nedėkingumu.

Man atrodo, kad kiekvie
na motina, auginanti vai
kus, turi žinoti iš anksto, 
kad vieną dieną jie suaugs 
ir išspruks iš jos globos ir 
lizdo. Ji turi iš anksto ži
noti, kad senatvėje liks vie
na, nes vaikai sudarys savo 
šeimas ir pradės savo gyve
nimą be motinos. Tuo tar
pu daug motinų nenori su
prasti to paprasto gyveni
miško fakto ir tikisi, kad ji 
visą laiką savo vaikus, kaip 
kokius mažus paukštukus, 
išlaikys po sparnu. Žinau 
motinų, kurios turėdamos 
suaugusias dukteris, elgiasi 
su jomis kaip su mažomis 
mergaitėmis: kai jos išeina 
su savo draugėm ar drau
gais ir kiek ilgiau užtrun
ka. motinos pyksta, klausi
nėja kur dukterys buvo, 
prikaišioja, kam nesėdi na
muose ir pan. Nenuostabu, 
kad tokių motinų sūnus ir 
dukterys, jei kartą ištrūks
ta iš motinos globos, tai 
vengia vėl i jų globą pa
kliūti ir nenori gyventi kar
tu su motina.

Kita motinų blogybė yra 
ta. kad jos visą laiką nori 
savo vaikus mokyti. Tiesa, 
mes, motinos, esame dau
giau už savo vaikus mačiu 
sios ir patyrusios, mes ži
nome daug dalykų, apie 
kuriuos jie neturi jokio su
pratimo. Bet mes neturime

SCENOJE

čia matome p-lę Ethel Bar- 
ryntore, kuri per 50 metų 
veikė teatro scenoje. Dabar 
jai 73 metai ir šių dienų te
atras jai nepatinka.

jiems kai kada patarti, bet 
neturime teisės reikalautu J 
kad jie musų klausytų.

Daugelis motinų nepaste
bi, kad jų meilėje yra ego
izmo, savanaudiškumo. Jos, 
mylėdamos savo vaikus, no
ri. kad jie visuomet jai pri
klausytu, kad visuomet su 
ja kanu butų iki pat gyve
nimo galo. Tokia motina 
nenori suprasti paprasčiau
sio fakto, kad vaikai auga, 
kad jie savaime nori ištruk
ti iš motinos globos ir pra
dėti savo gyvenimą. Tačiau 
?avam gyvenimui vaikas: 
turi būti suaugęs ne tik ku-j 
nu, bet ir protu, ir jausmais. 
•Jis turi turėti valią, charak
teri, žinoti, ko nori, ko 
iekti. Gi motinos, kurios 

nori vaikus išlaikyti prie 
savęs, iš didelės meilės 
stengiasi vaikus padalyti 
bevalius, nesavistovius. nuo 
motinos priklausančius silp
nus sutvėrimus, kurie prieš 
Ką nors veikdami turi gau
ti motinos sutikimą ir leidi
mą. Tokia motina ir su 
suaugusiais vaikais elgiasi 
kaip su mažiukais, kontro
liuoja. kur jie eina. ką jie 
daro. ir vis nurodo, kaip 
jie turėtų elgtis. Kas iš to 
išeina? Tokios motinos su
augę vaikai turi dvi galimy
bes: arba kuo greičiausiai 
iš motinos globos ištrukti 
(vesti ar ištekėti) arba pa
silikti silpnavaliam ir toliau 
laikytis motinos skverno. 
Alant teko matyti tokių su
augusių sūnų ir dukterų, 
kurie be motinos negali nė 
žingsnio žengti. Jie man 
neatrodė laimingi. Iš vie
nos pusės jie žinojo, kad 
jiems jau laikas pradėti sa
vistovų gyvenimą, atsiskir
ti nuo motinos, gyventi pa
žai savo norus ir troškimus, 
bet iš kitos pusės jie nega
lėjo to padaryti, nes buvo 
nerdaug Įpratę klausytis 
motinos ir be jos nieko sa
vistovaus nedaryti. Taigi, 
rgoistiška motinos meilė 
gali sužaloti vaikų charak
teri. padaryti juos silpnais, 
nesatistoviais žmonėmis.

Tokia motina, kuri žino, 
kad jos pareiga pirmoje ei- 
’ėje ne savo jausmų žiūrėti, 
bet rūpintis vaiku gvveni- 
m u, kuri žino, kad paruošti 
vaikus gyvenimui—tai reiš
kia išauklėti juos stipriava- 
Iiais, savistoviais ir nepri
klausomais žmonėmis, to
kia motina, kai ateina lai
kas, pati pasitraukia iš vai
kų gyvenimo. Bet tokių 
motinų vaikai neapleidžia 
ir nepalieka sau. Jie ir su 
augę, sudarę savo šeimas, 
motinos neužmiršta ir dau
giau ja rūpinasi kaip tie 
vaikai, kurie tik džiaugiasi 
nuo motinos globos pabėgę.

Motina.

V'ikSTA ilMbUO* MYKOLIS:

r.ei'.aug
maisto.
.-ucmet,

Clare B. Luce, nauja Ameri
kos ambasadorė Italijai, išva
žiavo užimti savo rietą.

JUODAM VARNUI
Krankia juodas varnas 
ant juodo dangaus.
Kur tik beieškosi— 
nerasi žmogaus.
Daug ieškojau Dievo 
ir žmonių širdies— 
sunkios vargo dienos, 
gal jie man padės?
Nėra niekur Dievo, 
neradau žmogaus, 
nors ne kartą vienas 
ir meldžiau dangaus.
Kas tave čia girdi, 
kas tave atmins?
Rodyk savo širdį— i
ją purvan sumins . . .
Klykia juodas varnas 
ant juodo dangaus.
Kur tu rasi Dievą, 
jei nėra žmogaus?!
Sunkiam gyvenimui, 
kas kelią pastos?
Žmogus žmogų ima— 
kelia ant šakos . . .
Skrenda varnų būriai 
ant juodo dangaus.
Kur tu rasi Dievą, 
jei nėra žmogaus?

MUSŲ DUONA
Kas ir kada pradėjo duo

ną kepti, tikrai nežinoma. 
:ačiau Encyclopedia Britan-

.Kueiia,. neprivalu gauti jo
kio maisto. Paskui vėl sa
koma, jog ‘"reikia žiūrėti, iš 

duoną valgai,” kas iš 
nesu reiškia, kad reikia 
žiūrėti savo darbo.

Dar kiti sako. kad ‘"iš to
kio uždarbio, tai prasta 
duona,” kas reiškia, kad 
menkas uždai is. Arba, 
“ant duonos dar šiaip taip 
uždirbu,” kas reiškia, jog 

uždirba, vos ant 
Ir taip visur ir vi- 
duona yra pirmu

tinis ir svarbiausias daiktas 
musų gyvenime.

Paimkim kad ir žydus, 
kurių tauta daug kartų per
gyveno duonos trukumą ir 
kentėjo badą. Jie labai 
duoną gerbia. Jie niekuo
met nepalieka prakąstą 
duonos riekutę. Tą drau
džia net ir jų tikėjimas.

Pas lietuvius nėra priim
ta sėsti arba kojas dėti ant 
stalo, kur padedama duona.

Ir r as visas kitas tautas, 
vienu ar kitu budu, duona 
yra gerbiama.

Kadangi duona lošia to
kią svarbią rolę musų gy
venime, tai gal nebus pro 
šalį daugiau faktų apie 
sužinoti. Iš patyrimo 
žinoma, kad žmogus
neribotą laiką gyventi vien 
tik duona ir pienu. Supran
tama. kad daug sveikiau ir 
geriau, jei prie duonos ir 
pieno yra jr kitokio maisto.

Abeinai apskaičiuojama, 
kad Jungtinėse

IŠSKRIDO

Kollyu’oodo žvaigždė Ava 
Cardner, kuri išskrido Ispa
nijon dalyt auti Sevilijos pa
rodoj.

SUNKI KOVA DĖL 
MOTINOS IR BRO-

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

(Tęsinys) į gyvenimas. Paskirtasis trau-
Kareiviai, Įeidami i ka?i‘invs stovėjo Bezdonių sto-

iv-ne, sveikindavosi, pakei- tk'?e 1 _ni?^ ,ll"‘ nuo . 1I , .* maus). Tai buvo gražus,
naujas sąstatas; visi vago
nai dar kvepėjo neišdžiu- 
vusiais dažais
to galų buvo

d-,1h nu ranka, su “Heil Hit- 
!ler.”

Prie alaus stiklo 
draugai papasakojo 
ką iš asmeniško gyvenimo, 
o kai kada jų žodžiuose ga
lima buvo nugii-sti lengvą 
pašaipą naciškai tvarkai. 
Abu buvo austrai, tad ma
nęs nestebino, kad po vo
kiška uniforma slėpėsi visai 
neužkietėję naciai.

Kuo daugiau kalbėjome, 
tuo labiau džiūvo gerklės. 
Alano draugai, jau Įsilinks
minę, nuvedė pas “Zahl- 
meisterį” (vyresni padavė- 
ą), pasakė, kad esu “ką tik 

iš fronto,” ir išgavo buteli

mano
daug Iš to sąsta- 

tgonai bun- 
ikeriai, gelžbetoninėm sie
nom, plieninėm grindim, su 
dvidešimt keturiais sun
kiais kulkosvaidžiais, dviem 
minosvaidžiais, rakietomis 
bei rankinėmis granatomis, 
jau nekalbant apie indivi
dualinius ginklus (šautu
vas, lengvas rankinis kul
kosvaidis). Tai buvo nely
ginant maža važiuojanti 
tvirtovė. Taip turėjo būti 
-augojamas visas traukinys 
ir darbininkai, kinių turė
jau net šešiasdešimt penkis.

Perimant, tvarka buvo 
nepavydėtina: sargybos at- 
v y k d a v o tik “reikalui 
esant,” šiaip buvome vieni. 
Turėjome Įvairiu vagonų: 
virtuvę, prausyklą, džiovyk
lą. raštinę, kalvę, sandėlius, 
maisto vagonus, kili buvo 
gyvenamieji vagonai.

LIO IŠVADAVIMO U'™™™*0 konjako'

--------- Bonkai ištuštėjus, nebė
jau. dvylika metų, kaip žinojom, katras iš musų lie-

Arnionų šeima, tėvas ir tuvis, o katrie austrai. Jie 
duktė, gyvenantieji Cleve- jautėsi kaip aš, o aš jau- 

^jland’e, Ohio, kovoja dėl sa- čiausi kaip jie. Einant na- 
vo motinos ir brolio atveži- nio, jau gerokai linksmiems, 

'mo Amerikon, bet veltui.(vienas mano draugų, praei- 
Nesenai Bona Armonaitėjdamas pro Hitlerio biustą, 
kreipėsi Į prezidentą Eisen- lyg netyčia taip ji užkabi-

gali

bouerį ir Georgij Alalenko-
vą, prašydama pagelbėti
jai susirasti ir atsivežti

v . .. Amerikon motiną ir molį.
• . , . ąi^ ijo:-e j- prezidento sekretoriaus
:-:iekvienas gyventojas per r
metus suvalgo SO svarų bal
tos duonos ir 10 svarų viso
kių kitų duonų. Viso, 90 
svarų. Tai nėra labai daug, 
bet Amerikoj visokio mais
to yra daugiau negu kur 
kitur, todėl žmonės yra iš- 
-dlėpinę ir mažiau duonos 
valgo. Kitose Šalyse jo

Dona Armonaitė gavo pa
drąsinanti ir vilčių teikianti 
laišką, bet nuo Alalenkovo 
—jokios žinios.

Kokiu budu Donos Ar- 
monaitės motina ir brolis 
pateko Į Sovietų nagus?

Jonas Armonas iš Cam- 
bridge’iaus, Mass.. išvažia
vo aplankyti Lietuvos dar

no, kad visa stovylą susiu 
oavo. Stipriai suėmę savo 
maištingą draugą, greitai 
sprukome pro duris, kad 
nepakliutume, kur nereikia.

daugiau suvalgoma. .
Balta, pikliavotų kvieeių|1929 metais. Tenai jis ve-

duona neturi tiek maistin
gumo. kiek turi rupi, su vi
som sėlenom duona. Pik- 
liavojant miltus, nusimeta 
sėlenos ir susinaikina dai
gas, kas atima iš duonos 
mineralinę vertę, kalkes ir 
Kali padalina pusiau, o fos
forą ir geleži sumažina vie

piu penktadaliu. Geležis 
yra labai reikalinga musų
kraujui.
n

Visokia duona tu- 
vitamino B; vienok kur

dė lietuvaitę žmoną ir su ja 
grižo Amerikon, i Clevelan- 
lą. 1934 metais jiems gi
mė duktė Dona (Aldona). 
Po metų abu Armonai, pa
siėmę savo mažą dukrelę, 
vėl išvyko Lietuvon. Ten 
jie gyveno kuri laiką ir 
jiems gimė sūnūs Jonas, 
Donos brolis. Kai 1939 niš
ai? politinė padėtis Euro
poje pasidarė labai neaiški. 
Jonas Armonas su dukrele 
lona grižo Amerikon. Ar-nica sako. kad net Akmens kas daugiau tų mineralų ir 

Gadynėje. Šveicarijos eže- v^tarn^n!J turi rupi, nepik-jmonienė. neturėdama Ame-Įtas-
mokėjo -iavota duona, vistiek ar ji-rikos pilietybės, grįžti ne-j Grįžau 

us kvietinė ar ruginė. Vi- galėjo, o sūnūs Jonas buvo

Kitą dieną, dar vis uni
formuotas, susitikau gatvė
je pažįstamų mergaičių. Josi 

buvo su manimi labai sal
ios, ir netrukus žinojau ko
lei. Vokiška uniforma iš 
vaito darė žmogų “priešu,” 
r viešai mergaitės su tokiu 
tenorėjo rodytis. Alano se- 
~uo, septintos klasės moki
nė, griežtai atsisakė pasiro
dyti su manim gatvėje, kol 
nenusiimsiu uniformos. Per 
kelias dienas lietuviuose at
sirado priešiška vokiečiams 
nuotaika.

Vokiečiai okupuotus Bal
tijos kraštus ir LTkrainą pa
vadino “Ostlandu” — ryti
niu kraštu. Komisaro Loe- 
■?ės Įsakymu visi buvę gele
žinkeliečiai turėjo grįžti iš 
policijos ar kariuomenės 
daliniu i savo buvusias vie-

Sau gavau atskirą vago- 
mą — miegamąjį. Gyvenk 
žmogau, rodosi, ir norėk. 
Visi darbininkai buvo Vil
niaus krašto lenkai, bet tik
rumoje Įvairus buvusieji 
lenkų armijos karininkai 
bei kareiviai Vokiečiai bu
vo patvarkę, kad tikrieji 

j lenkai butų išsiųsti Į Vokie
tijos fabrikus, kur gyveni
mas jiems buvo veik nepa
keliamas, dėl to daug kas 
pasirinko šią darbo sritį, iš
kurio?
siuntinėjo.

jų niekur jUU I iVUV“

*
gražus vasaros ry- 
aš pasiekiau savo

labai

aminas B yra reikalingas 
.:aip apetito akstinas ir 
maisto virškinto jas. Užtai 

i sveikiausia yra duona iš 
upių ruginių miltų.

Taigi musų duona turi 
būti ne tik skani, bet kariu 
ir sveikatos palaikytoja.

Kapse.

duoną,
mėsa.

rų gyventojai jau 
duoną kepti. Atkastose tų 
vietovių liekanose rasta su- 
kalkėjusios duonos. Supran- 
ama, kad ta duona buvo 
atokia, negu šių dienų, bet 
/ištiek ji buvo padaryta iš 
upiai sugrustų grudų ir ko

kiu nors budu iškepta 
Žodis duona turi

plačią reikšmę tautų gyve
nime. Jis reiškia nevien 
tik baltą ir . ruginę 
kurią valgome su 
sriuba, ar iš kurios darome
suvožtinius (sendvičius), 
bet jis reiškia viską, ką tik 
rr.es valgome. Alusų mais
tas, tai musų duona.

Užėjus sunkiems nedar
bo laikams, alkanos žmonių 
minios neprašo mėsos ar 
pyrago, bet šaukia duonos 
Kaip žmonėm ar valstybei 
pritrūksta maisto, tai pa
prastai sakoma, kad duonos 
trūksta. Poterius kalbėda
mi tikintieji maldauja Die
vo, kad jis duotų jiems duo
nos. kas reiškia maisto.

Pas lietuvius yra posa
kis: “Kas nedirba, mielas 
vaike, tam nei duonos duot 
nereikia.” Reiškia, kad vi 
«okie tinginiai, dvkaduo- 
niai ir kiti parazitai, kurie 

naudingo darbo ne-

20 mėnesiu amžiaus Beth 
Willerford išskrido orlaivio 
Ji’ponijon pas savo tėvą. Pa
siėmė su savim ir lėlę, kurią 
laiko aukštyn kojomis.jokio

dar permažas, kad be mo
linos galėtų daryti tokią di
delę kelionę. Armonienė 
su sunum liko Lietuvoje, ti
kėdamasi, kad greit ji galės 
atvažiuoti pas vyrą Ameri
kon. Bet Įvykiai susiklostė 
kitaip.

Prasidėjo karas ir šeima 
suskilo pusiau. Abi šeimos 
pusės tik retais laiškais ga
lėjo viena su kita susisiekti. 
Buvo metų, kai jokių žinių 
apie viens kitą neturėjo. 
Prieš 5 metus, (ai yra 1948 
metais, kai Lietuvoje antrą 
kartą šeimininkavo rusai, 
Jonas Armonas aplinkiniais 
keliais gavo žinią, kad jo 
žmona ir sūnūs Jonas iš
tremti Į Sibirą. Tėvas ir 
auganti dukrelė pradėjo vi
sus žygius per valstybės de
partamentą, kad išvaduoti 
motiną ir brolį iš vergu sto
vyklos, tačiau iki šiol tie 
žygiai neatnešė vaisių.

Aldona per tą laiką bai 
gė aukštąja mokyklą ir da
bar lanko AVestern Reserve 
Universitetą. Tėvas ir duk
tė vis nenustoja vilčių išva 
duoti motiną ir broli iš ver 
gų stovyklos ir išvysti juos 
Amerikoje.

i Kauną ir 
stačiau geležinkelių ryšių 
viršininkui, kuris mane pa
siuntė i Vilniaus geležinke
lių valdybą.

Vokiečiai buvo sudarę 
vairius specialistų dalinius, 
apgyvendindami juos tam 
tikruose žaliuose vagonuose 
—lyg ant bėgių nameliuose.

Buvau paskirtas i tokį 
statybos traukinį vykdomų 
darbų viršininko pavaduo
toju. Musų įgula susidėjo 
iš žvalių “žemaitukų” ir 
aukštaičių. keturiasdešimt 
aštuonių galvų. Darbas bu
vo nesudėtingas: turėjome 
vesti naujas arba taisyti se
nas telefono linijas paliai 
gelžkelius.

Pirmas darbas buvo su
tvarkyti karo nuteriotą te
lefonų liniją tarp Šiaulių- 
Radviliškio ir Tytuvėnų.

Jau matyti likimo man 
man buvo skiria po pasaulį 
blaškytis. Vos du mėnesiu 
tame dalinyje išdirbęs, ga
vau paaukštinimą. Vokie
čių geležinkelių valdyba 
Rygoje paskyrė mane “ry
šių statybinio traukinio vir
šininku” (Zugfuehrer) Vil
niaus krašte.

Prasidėjo visai naujas

Buvo 
tas kai
naujos darbovietės vietą. 
Aplinkui traukinį stumdėsi 
žmonės, nežinodami kas 
jiems reiktų pradėti dirbti.

Nors ir labai saugojau, 
bet perimant inventorių 
tam tikra dalis įrankių bu
vo pavogta. Lenkai neken
tė lietuvių, o lietuviai ne
mėgo lenkų. Dėl to savai
me suprantama, kad be jo
kio sąžinės graužimo jie

. j kenkė man. kur tik begalė- 
pnsl" darni.

Kitą rytą pastebėjau, kad 
jau nuo pusiau šeštos atsi
kėlę žmonės gaminosi sau 
pusryčius. Buvo tokia tvar
ka, kad kiekvienas gamin
davosi sau maistą. Nors 
anglimi kūrenama krosnis 
ir gana didelė buvo, bet vi
si vienu kautu savo puodų 
negalėjo statytis. Vieni vi
rėsi sau didesnėse konservų 
dėžutėse, kiti plačiame puo
de. Apie pečių stumdėsi 
krūvos vyrų. Vienas pasi
statęs virti puodą, nuėjo at
sinešti svogūnų, kitas tuo 
tarpu nukėlęs pastatė šali
mais.

Net iki pusės devynių bu
vo gaminami pusryčiai. Pir
mą dieną į mano verdamą 
sriubą buvo pripilta tiek 
tiek druskos, kad net į bur
ną negalėjau paimti viralo.

Po trijų darbo valandų 
išėjau į liniją pažiūrėti, 
kaip darbininkai dirba. Pa
prastai bet kam geležinkeliu 
einant galima net už kelių 
mylių pastebėti, todėl ėjau 
miško tankme. Per žiūro
nus mačiau, kaip susėdę 
pievoje vieni kortom lošė, 
kiti matyti miegojo.

(Bus daugiau)
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Traktorių Pasaka
MI M. ____ *

Platus Rusijos laukai, o1 Amerika kasmet pagamina 
po tuos laukus triūsia tuks-1 po 500,000 traktorių, arba1 
tančiai traktorių. Jie aria penkius kartus daugiau neJ 
žemę, sėja javus, nuima ir'gu Rusija!
iskulia derlių, ir vėl aria] Vakarinė Vokietija, ke

j vietose, kur tarakonai dau-

plačiuosius laukus. Maši-* liolika kartų mažesnė už 
nos pakeitė arklius ir plu- Rusiją, pagamina per me-! 
gus; mašinos pakeitė ir’tus po 130,000 traktorių.] 

Anglija, irgi keliolika kai-; 
tų mažesnė, padaro per' 
metus po 120,000 traktorių.] 
Tie kraštai pagamina

daugybę darbo rankų.
Taip pasakoja bolševikai 

apie Sovietijos žemės ūkio 
pažangą. Pasakoja ir ne
pavargsta. Pasigyrimams 
galo nėra.

O kai}) yra tikrenybėj? 
Kaip visose kitose gyvenimo 
srityse, taip ir Rusijos že
mės ūkyje pasigyrimai toli 
pralenkia gyvenimo tikro
vę. Traktorių pasaka yra 
daugiau pasaka, negu gyve
nimo tikrovė.

Rusija yra didžiausia pa

dau
giau traktorių ir apie tai 
nerėkia, propagandos neva
ro ir nesigiria.

Rusijoj vienas traktorius! 
tenka vienam tūkstančiui’ 
akrų ’ žemės, o Anglijoj! 
vienam tūkstančiui dirba-1 
mos žemės tenka 17 trakto-; 
rių! Vokietijoj 1,000 akrų' 
tenka 4 traktoriai, Kanadai) 
irgi 4.

KELEIVIS, SO. BOSTON
KAIP DRAUGAS SU DRAUGI

Prezidentas Eisenhovver (dešinėj) kalbasi su Prancūzijos 
karo ministerių Plevenu, kuris buvo atskridęs Amerikon.

giausia laikosi. I porą sa
vaičių tas brudas išnyks.

Stipendijos Lietuviu 
Jaunimui

šaulio valstybė. Pusė jos Iš viso Rusijos laukų pia-
* * • i "I — *• 1 Z» 4 Zk i kZl j. 1gyventojų ir dabar, po visų 

“piatilietkų” ir industriali
zacijų, vis dar gyvena kai
muose ir verčiasi žemės 
ūkio darbu. Bet ta milži
niška šalis, su plačiausiais 
laukais ir traktorių gausy
be, vis dar nepajėgia pasi
gaminti užtenkamai mais
to: Jei Rusija eksportuoja 
maistą i užsieni, tai ji tą 
daro ne iš perteklių, bet ba
du dvasindama savo gyven
tojus. Ir traktorių pasaka, 
palyginus Rusijos žemės 
tiki su kitu šalių 
ukiu. pasirodo tik 
gandos blefas.

Rusijos žemės ūkis yra 
kolektyvizuotas. Rusijos 
valstiečiai yra suvaryti i di
džiulius dvarus. Tuose dva- 
įuose laukai yra platus ii 
juos galima dirbti tra 
riais. Bet tų traktorių vis 
dar neprigaminama kiek

žemes
propa-

tybėse dirba 564,000 trak
torių, o mažutėj Anglijoj 
laukus dirba 300,000 trak
torių; Amerikoje traktorių 
yra apie 3,000,000.

Iš tų skaičių ii- aklas gali 
suprasti, kad Rusijos pasi
gyrimai apie traktorius yra 
oasaka neišmanėliams.

Kad tokių neišmanėlių 
vra daug, galime Įsitikinti 
pasikalbėjus su bet kokiu 
lietuvišku bolševiku. Kai 
aš vienam bolševikui pasa
kiau, kad Anglijoj yra 17 
kartų daugiau traktorių ne
gu Rusijoj, tai ji? man at
sakė, kad aš nežinau kas 
traktorius yra!

Tuo tarpu plikas ‘ faktas 
yra toks, kad Rusijoj vie 
nas traktorius tenka tūks
tančiui akrų žemės, Angli
mi vienas traktorius tenka 
58 akrams žemės.

Eisenhoweris veda savo uošvę Į orlaivi, kuriuo jis 
nuskridęs į Georgia Rolfą lošti.

buvo

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje ne nuo šiandien 
rūpinasi lietuvybės išlaiky
mu Amerikoje. Išleista 
šimtai knygų, laikraščių, 
turėta daugybę lietuviškų 
mokyklėlių, ir SLA stipen
dijų dėka šimtai jaunuolių 
pasiekė aukštesni mokslą

Šiandien, kada musų 
kraštas ir vėl okupuotas, jo 
žmonės, kartu kultūra nai
kinami, mums dar labiau 
reikalinga sutelkti visas jė
gas išsilaikyti stipriais, 
šviesiais lietuviais.

Jaunime musų ateiti 
koks jis bus, toks bus ir lie
tuviškumas. Mokslas yra 
labai konkretus darbas mu
sų ateičiai.

Norėdamas duoti kuo di
desniam skaičiui jaunuolių 
mokintis, Susivienijimas ne- 
beapsirubežiuos tik kelių 
stipendijų metams davimu. 
Matydami kaip musų-jauni
mas gerbia darbą, ypač su
rištą su lietuvybės idėja, ir 
nori sau ir artimam padėti, 
mes nutarėm duoti tų sti
pendijų tiek, kiek jaunimas 
pats pasidarbuos tam reika
lui.

Kas ir Kaip Reikia Daryt
Kaip Išvalyti Aliejinį 

Galąstuvą

PIRMIEJI PAVASARIO 
DARBAI

(Atkelta iš 4 pusi.)
liams, dar prieš žydėjimą. 
O kaip tik žiedai nubyrės, 
duokit antrą syki arsenate 
of lead. Už mėnesio vėl 
apliekit. Medis turi būt 
tiek aplietas, kad varvėtų 
nuo lapų.

REIKALINGA MOTERIS
Itališkai - lietuviškam restoranui 

įeikalinga darbšti ir teisinga mer
gina ar moteris prie darba resto
rane. Patyrimas nereikalingas. Darb
ščiai moteriai bus geras atlyginimas 
ir maistas bei kambarys. Jauki ap
linka, gera vieta gerai darbininkei. 
Kreiptis arba rašyti:

M r. Johti Uiurdano, 
Tovvnsend, .Mass.

KORSETIN1NKĖ
Aukšto kalibro moteris rei

kalinga Charis atstovauti. Gar
bingos profesijos darbas. Mes 

Al senate of lead parsi- įšmokysim. Aukštas uždarbis, 
duoda beveik visose geležų Rašykit: Charis of Boston, 453 
krautuvėse. Svaras kainuo-, Washington st., arba telefo- 
ja apie 25-30 centų. Nedi-’nuokit: LI 2-5774.

svaro užteks 
Ant maišiu-

(lėliam sodui 
visai vasarai.
ko yra ir paaiškinimas, kj)‘1 Kreiptis 
kaip ji vaitot. Paprastai, 
ant galiono vandens deda
ma apie 3 šaukštai arsenate 
of lead. Kad geriau ant
medžio laikytųsi patartinai senatvės parduodu mėsos ir
įdėt ant (rulinnn norą <la'ktd krautuvę. Lietuviš-loei ant toanono poią bau >ka apylinkė biznis eina jau . 
jų miltų. Uai. KreipUs: (19)

PARDUODU SMUIKĄ
ibai s<

pas Frank Rusteiką. 
Sekmadieniais j namus, 389 Front 
St., Manchester, N. H., o šiokiadie
niais j kirpyklą (barbernę), 131 
Central St. (17)

Parsiduoda Biznis

Bet medžiams purkšti rei
kia turėti tam tikras purkš
tuvas. Nedideliam sodui 
yra 3-4 galionų kibirukas 
su pompa, kuris veikia su
slėgtu oru.

Peter Wa!ent, 
100 Perry St., 

Stoughton, Ma.-s.

APSIVEDIMAI

EIELIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

k k I n t a r s kakalį a v i m as

r
Rusai traktorius dides

niame kiekyje pradėjo ga
minti 1928 metais, kada 
bolševikai ruošėsi valstie
čius varyti . i kolchozus. 
Tais (1928) metais rusai 
pagamino 1,272 traktorius. 
Paskui kas metai traktorių 
skaičius didėjo ir jau 1936 
metais rusai padirbo 115,- 
595 traktorius. Tai buvo 
aukščiausias metinis paga
mintų traktorių skaičius. 
1940 metais traktorių buvo 
padirbta tik 31.000, o 1946 
metais vos tik $12,000; 
1950 metais buvo padirbta 
jų 108,000, o kilus Korejos 
karui traktorių gamyba vėl 
sumažėjo: 1952 metais Ru
sijos kolchozai gavo tik 
65.000 traktorių.

Kad supratus, kaip men
kai Sovietijos žemės ūkis 
yra aprūpintas mašinomis, 
reikia turėti galvoj, jog

Farmerio Vaikas.

NORI DEPORTUOT
JONĄ KRAUSEVIČIU

“Naujienos” praneša, kad 
Šiomis dienomis buvo areš
tuotas Jonas Krausevičius- 
Krause, kuris netoli nuo 
Hart, Mich., turėjo vištų 
ūki. Jam dabar esą kelia
mą deportacijos byla.

Kaip rodos, jis kaitina
mas kaip komunistas ir ne- 
pilietis. Jis dirbęs prie 
“Vilnies,” kurios redakto
riai Andrulis ir Pruseika 
taipgi nėra piliečiai ir nu
matomi deportuoti.

PALEIDO 880 AUDĖJŲ

SALEM, Mass. — Dėl 
prasto biznio ir stokos už
sakymų, Peųuot Mills au

deklinė čia paleido- 880 dar
bininkų.

STATO BARAKUS SUŽEISTIEMS

Amerikiečiai saperai stato Panmundžome barakus sužeis
tiems ir sergantiems karo belaisviams, iki juos perduoda 
komunistu vadovybei.

Aliejinis galąstuvas (oil 
stone > kartais taip prisive
lia aliejaus ir metalo, kad 
daugiau jau nebegalanda. 
Ji galima išvalyti šitokiu 
budu: padaryti iš kreidos 
ir vandens apyskysčio tepa
lo, galąstuvą pakaitint ir 
aptept tuo tepalu. Džiuda- 
ma kreida sutrauks Į save 
daug aliejaus. Tuomet krei
dą reikia nuskusti, galąstu
vą vėl Įkaitinti ir iš naujo 
aptepti kreida. Kartoti tai 
kol galąstuvas visai išsiva
lys. ‘

baltinamos sienos bei lu
bos. Grėbiamos ir plauna
mos mašinos, matikai, špa
tai ir badykliai—viskas ga
li būti išbaltinta kalkėmis 
ir per žiemą nesurudys.

Kaip Išimti Įrūdijusį Sriubą
Kuomet šriubo gvintai 

yra Įrūdiję ir iš muterkės jo 
negalima išsukti, reikia ap
tepti ji aliejum, Įkaitinti 
raudonai ilgą vielą, arba 
virbalą, ir prikišti prie galo 
šriubo. Palaikyt porą mi
nučių, paskui duot šriubui 
ataušti. Jei nuo karštos 
vielos aliejus visas išgara
vo. uždėt dar keletą lašų. 
Ataušęs sriubas paprastai 
luodasi lengvai išsukti. Jei
gu nesiduotų, ikaitint ji 
dar svki.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
mergina ar moterim mano amžiaus 
(58 metų). Platesnių žinių suteik
siu per laišką. Rašyti: (18)

A. F.,
5327 Chancellor St., 
Philadelphia 32, Pa.

Pasiturinti viduramžė moteris pa
ieško apsivedimui draugo, tokio, ku
riam atsibodo dirbti ir norėtų apsi
gyventi farmoje. Rašyti: (18)

Mrs. P. Sh„
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

•Jau l»uvo įrodyta, kad šėtono vieš
patavimas ant žemės įvedė žmoniją 
į mirtį, nes jis turėjo mirties galy
bę. Mirties stovis, į kurį žmonija 
pakliuvo pasiduodama šėtono val
džiai. yra pranašo pramintas kaipo 
“neprietelio žemė.” (Jerem. 31:15, 
16.) Apaštalas Povilas sako mums, 
kad Kristus mirė ir atsikėlė ir buvo 

ir gyvųjų val- 
Iš to mes ma

tome, kad .Jėzus, paaukodamas savo 
gyvenimą ir apsiimdamas numirti 
už tuos, kurie buvo mirę ir pasi- 

I duodamas tiems, kurie Jį nužudė, Jis 
-I paėmė savo valdžioje neprietelio že- 

, jmę, nes Jo tikslas buvo išgelbėti 
tie K, mirties kalinius. Taip, Jėzus juk 
„„•ragavo mirties už kiekvieną žmogų, 

(žyd. 2:91 todėl tinkamu metu Jis 
išves mirties belaisvius ir įves juos 
į garbingą laimingo gyvenimo lais-

Duosim stipendiją kiek- 
ienam(ai) kurie savo kre-!dovu- <Rom- I4:y->vienam

ditui Įrašys narius i Susi
vienijimą Lietuvių Ameri
koje. Pavyzdžiui, jei pa 
vienis ar grupė Įrašys 
narių, kurių mėnesiniai 
draudos mokesčiai bus 
$140, tai gaus $700 stipen
dijos sumą; jeigu prirašys
z4VIIUV?I1VI

Kaip Plauti Klijonkę 
(Ciratą)

Reikia plauti ją šiltomis 
muilinomis, tik ne karšto
mis. Jeigu yra kokių dė
mių, galima pabandyti jas 
nuimti šiltu actu.

Klijonkėms ir linolėju- p 

mams atnaujinti daroma ši
tokia politūra: 1 puodukas 
sutirpinto parafino, 2 puo
dukai kerosino ir 3 šaukštai 
terpentino. Sumaišyt viską 
ir vilnoniu skuduru nutrint 
klijonkę. Gerai nusivalys 
ir blizgės kaip nauja.

giau;
Tas

Lietuvybės Vajuje 
virš 25 narių, gaus

autis

apie
vę.—Romiečiams 8:19-22.

mažesnei—mažiau, 
ar ta, kurie šiame

Paieškau sau draugės nuo 56 iki 
62 metų amžiaus, 5 pėdų ir 5 colių 
aukščio, 180 svarų, pilno sudėjimo, 
negeriančios. Su laišku atsiųskit at
vaizdą. Laiškus rašyti adresu:

Joseph Burdules,
R. D. 6, Stewartswell 

(Highway Line)
Irwin, Pa.

(17)

Paieškau gyvenimo draugės tarp 
45-55 metų amžiaus, merginos arba 
našlės be vaikų, kuri turėtų kiek 
pinigų, kad galėtume pastatyti dau
giau kabinų. Aš esu našlys 56 me
tų, turiu gražią vietą ir gerai atro
dau. Su pirmu laišku atsiųskit fo
tografiją, kurią grąžinsiu. Rašy
kit: (17)

J. K. B., 
r. O, Box 192,

47 North West Br.,
Miami, Fla.

I Viešpats naudojo pranašą Ozėją 
dau-Įišpranašavimui sunaikinimo didžiojo 

žmogaus priešo—mirties. Šito įkvėp
tojo pranašo burna Viešpats sako: 
“Aš atpirksiu juos iš mirties galy
bės.” (Ozėja 13:14.) čia mes turi-

DriraŠVS me pažadėjimą apie busimąjį Atpir- 
* . , jkėją ir Jo pasiaukojimo darbą mir-
pne UZ-ištančios žmonijos naudai. Kadangi

j- Vi__  __ • {tasai darbas turėjo būti sėkmingas,(Iii bto. StipendlJOS pužą,ltjėlto Dievas kalba toliau: “Mirtie, 
kuri bus galima panaudoti!^ .lusiu Uvo ?Į<?‘ron?is,: kaf”'> 
tolimesnių metų stipendijos!
tikslams i įimtais metų pirm šito pažadė-

Tai
Ijimo, vaizduojanti Dievo tauta, Iz- 

Vlil avn Ž i * gcllimvbė'^^* litai. buvo laikomi nelaisvėje 
& . ", . {Egipte. Atėjo laikas, kuriuo Dievaspačiam Stipendiją UŽSl-lbuvo nutaręs juos išgelbėti. Faraą- 

• j i_ -■ sr.as gi, Egi o to karalius, nenorėjo11 pasidai buotl mUSUi],,įstj Izraelitams išeiti iš Egipto,
vajuje. Kviečiame jaunimą 
tam darbui ir musų visuo
menė tepadeda jiems; pa
dėję jiems,

dėlto Dievas siuntė slogas. Dešimts 
sykių Egiptiečiai atjautė sunkią 
Dievo ranką ir patyrę dešimtą slogą 
jie leido Izraelitams išeiti. Taigi, 
kuomet Dievas sako mums, kad Jis

pasidarbuosime j' °’rins , .’?* tuo jis tikrina. ’rr.ums. kan paskirtu laiku Jis išvešLietUVOS ateičiai. Ii didžiojo mirties kalėjimo visus
{kalinius ir įves juos į garbingą ir 

isvą gyvenimą.
(Bus daugiau)

Kaip Apsaugot Geležinius
Įrankius nuo Rudžių

Smulkus Įrankiai, tokie 
kaip replės, plaktukas, šriu- 
batraukis, kaltas, grąžtas, 
piuklas ir kiti, patartina iš
tepti vazelinu, pakol jie dar 
nėra surūdiję. Jeigu kuri 
vieta jau parodo, tai gerai 
ją nušveisti ir visą Įranki iš- 
vazelinuoti. Vazelino gali
ma nusipirkti dešimteent 
story už dešimtuką, ir jo 
užteks ilgam laikui.

Bet stambiems Įrankiams, 
kaip farmerių plūgai, akė
čios ir kitos žemei dirbti 
mašinos, šitoks būdas ne
tinka. Kad šitokios maši
nos per žiemą nesurudytų, 
jas reikia išbaltinti kalkė
mis (\vhitewash), kuriomis

Kaip Naikinti Blakes
Nupirk vaistinėj už kelis 

centus g y v o j o sidabro 
(quick silver), sutrink su 
minkštu muilu ir pritepk to 
mišinio visus lovos plyšius 
ir kampus. Arba padaryk 
stipraus skiedinio iš vitrio- 
liaus ir vandens, paimk ma- 
kolą ir ištepk tuo skiediniu 
visą lovą. Tas sunaikins 
ne tik pačias blakes, bet ir 
jų kiaušinius. Jeigu namas 
jau senas ir labai blakių 
apsėstas, tai reikia uždari
nėti langus ir gerai išrūkyti 
sieros (sulphur) durnais. Į 
platų bliudą pripilame van
dens, i vidun Įriedame ply
tą ir ant jos uždedame šie 
rą. Duiys tuomet gerai už
daromos ir iš buto išeina
ma beht pusei dienos. Sie
ros durnai užmuša ne tik 
blakes, bet voros, muses, 
tarakonus ir peles.

Tarakonus galima išnai
kinti ir borakso milteliais 
(angliškai borax). Borak
so galima nupirkti “dešimt- 
štory.” Jis sumaišomas su 
miltais arba duonos trupi
niais, pridedama truputis 
cukraus ir pribarstoma tose

Visais šio vajaus reika
lais kreiptis: SLA Stipen
dijos, 307 W. 30th St., New 
York 1, N. Y.

SLA Lietuvybės Vajaus 
Komisija:

K. J. Kalinauskas,
M. J. Vinikas,
A. Devenienė.

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass

Paskutiniais laikais Ameri
koje pasirodė nauji “donacat.” 
Jie taip suraityti, kad vietoj 
vienos skyles, turi tris. Ir jie 
brangiau kainuoja, nes. mat. 
žmogus (rauna dvi ekstra sky
les.

Norėdami gauti daugiau panašaus 
turinio spausdinių. gausite veltui, 
kreipkitės: Lithuanian Rible Student 
Association, 3444 S. I.ituanica Avė., 
Chicago 8, III.

JĖZUS ŠAUKIA
Mat. 11:28-30. .Jeigu supran

ti .Jo kalba, tai gerai, bet jeigu 
nesupranti. Biblija pasakys vel
tui. Rašydamas prisiųsk stem- 
pą (pašto ženklą) už 3c.

Alik Armin
3444 Mass. St., Gary, Ind.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

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

KELEIVIS
636 Broadvray, S. Boston. Mass.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIK RASCIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rooae Products Co., Dept.
2708 F»rwell A v*., Chicago 45, III.

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 VA-JUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

t
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21 KP. PAAUKOJO $100 
LDD SUVAŽIAVIMUI

PASKUTINI KARTĄ 
“FLORINDOS SAPNAS”

Lietuviai Dalyvaus Y MCA P. KETVIRČIAI IŠVYKO 
Koncerte FLORIDON

_>a._______ •
Seni musų kaimynai irWest YMCA

Iš Bostono Vyks Skaitlinga
Delegacija į Brooklyną 

Gegužės 30 Dieną
Pereitą sekmadienį, Lie

tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose, Įvyko Lietuvių Dar
bininkų Draugijos narių vi
dutiniai - skaitlingas susirin
kimas.

Atlikęs paprastus forma
lumus, susirinkimas dau
giausiai dėmesio skyrė ar
tėjančiam LDD suvažiavi
mui, kuris įvyks gegužės 30 
ir 31 dienomis Brooklyne.

Išrinkta' septyni delega
tai į suvažiavimą. Be to 
paaiškėjo, kad suvažiavi- 
man vyks šeši Centro Ko
miteto nariai, taip kad Bos
tonas Brooklyno suvažiavi
me turės gausią atstovybę.

Kuopos delegatais išrinkti

Balandžio 26 d., 3 vai. po 
pietų, So. Bostone, Thomas 
Park High School salėje 
baleto spektaklis “Florin
dos Sapnas” statomas antrų 
ir paskutinį kartą.

Prieš savaitę šis baleto 
veikalas buvo suvaidintas 
Worcestery, kur sutraukė 
didelį būrį žiūrovų ir sulau
kė gražaus pasisekimo.

Pakartojamo spektaklio 
naujiena—žymus violonče
listas P. Stolarczyk, gražiai 
Įpintas į pastatymo visumą. 
Jis jau ir Worcesteryje ža
vėjo publiką, tad reikia ti
kėtis nemažesnio dėmesio 
susilauks ir Bostone.

Kiek teko patirti, jauno
sios baleto dalyvės, po sėk
mingų pasirodymų Bostone 
ir provincijoj, pilnos entu

Roxburio
tarptautini “pops draugai, Petras ir Elena 

koncertą” savo patalpose, Ketvirčiai, anksti balandžio 
15 Bellevue St., W. Roxbu- 19 rytą paliko South Bos- 
ry. Pelnas yra skiriamas toną ir išvažiavo automobi- 
tos organizacijos pasaulio lium į Floridą. Jie ketina 
komiteto tarnybai. Tarpe laikinai apsigyventi draugų 
kitų tautų dalyvaus ir lie- A. ir M. Aleknų namuose, 
tuviai, būtent gerai žinoma Miami miesto pakrašty, o 
p. Ivaškienes vedama tau- vėliau ketina nusipirkti al
tinių šokių grupė. Progra- ba pasistatydinti nuosavus 
mos pertraukose svečiai tu- namus.
turės progos paragauti 5 Drg. P. Ketvirtis yra ge-Į įegužės24 d. 

agamintų skanumy-rai žinomas Bostono apy-’High School

rengia

virtienė negalėjo asmeniš
kai dalyvauti. Į

Vakarėlį sumanė C. Aus- 
kelienė, T. Brazaitienė, po
nai Palbiai, O. Nedvinienė 
ir S. Štreimikienė, prie ku
rių prisidėjo ir p. K. Na
maksienė.

Kortų Vakaras

Gegužės 24—‘Hndranai*

Bostono lietuvių dramos 
kolektyvas, su pasisekimu 
čia pastatęs “Atžalyną,” 

Thomas Park 
High School salėje rengia

Sandaros Moterų Klubas 
ir 7-ta sandariečių kuopa 
rengia kortų vakarą 25 ba
landžio, 7:30 vai. vakaro, 
Sandaros patalpose, 124 F 
St., So. Bostone. Bus viso
kių dovanų, kurios skiria
mos kortų lošėjams.

Rengėjai.

Bus Tarybos Susirinkimas

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

šie draugai ir draugės. Jac- ziazmo pradėtą darbą tęsti
kūnas, Andriukaitienė, Ge- 
gužienė, Jonuskiene, Straz
das, Vinciunas ir Valentie
nė.

Kuopa nutarė, LDD su
važiavimo proga, paaukoti 
$100 žurnalui “Darbui” pa
remti.

Ilgokai svarstyta LDD ir 
“Darbo” reikalai ir duota 
21 kuopos delegatams nu
rodymų, kaip ir kokiais rei
kalais pasisakyti suvažia
vime.

Pasitarta dėl dabar eina
mo LDD vajaus ir kaip jis 
sėkmingiau pravesti Bosto
ne.

Koresp.

“Whist Parė”

ir baleto mene toliau tobu 
lintis. Visuomenės dėme
sys ir pastangų įvertinimas 
yra jauniems kūrėjams di
džiausias atpildas už įdėtą 
darbą ir patirtą vargą, ren
giant šį pirmą tokio masto 
pastatymą.

Legionierių Moterų 
Party”

tautų pagamintų _
nų. Koncertą.- h>ks L 7 linkėj biznierius. Apie 40 parodyti naują veikalą—R. 
balandžio vakaro S \alan- metų atgal jisai pradėjo Blaumanio 5 veiksmų dra- 

verstis auksiniais daiktais? mą “Indranai.” Veikalą re- 
----------------------iŠ Pradžios oarrliįvinpin'Bieliniu atfnrč A

‘Whist

S.
pradžios pardavinėjo'žisuoja aktorė Aleksandra 

Baranauskas Dainavo laikrodėlius, žiedus ir kito-įGustaitienė. Visą šį paren-
Bostone

Pereitą sekmadieni 
Petro parapija ruošė kon- nis

kius daiktus keliaudamas’girną globoja Lietuvių-Lat- 
po visą Naująją Angliją, o viu Vienvbės Draugija.” 

šv. vėliau įsteigė krautuvę. Biz-
gražiai išaugo, kurį 

certą So. Boston High Petras Ketvirtis dabar pa- 
School auditorijoj. Prisi- vede savo sunui Edmundui 
rinko nemažai klausytojų. ,ir. pasitraukė į ramų gyve- 

Koncerte dainavo žymus nliyą.
lietuviu tenoras Stasys Ba- .
įanauskas iš Chieagos, ku- virciams laimingos kelionės 
lis prieš kelis metus jau yra I šiltą kraštą ir laimingai 
dainavęs Bostone toje pa- tenai įsikurti.~
čioje svetainėje. Koncerte Artimesni Ketvirčių drau- 
gražiai pasirodė bAžnvtinis gai buvo surengę jiems ir 
.choras vedamas muz. J. atsisveikinimo vakarėlį
Kačinsko ir. be to. buvo Dorchesterio Lietuvių Klu- Mes visko turėtume pakan 
amerikiečių smuikininkų be. Gailą tik, kad dėl silp- karnai. jeigu musų kaimynai 
kvartetas. nos sveikatos draugė Ket- neturėtų daugiau už mus.

Jei nori greitai surasti polic- 
maną, važiuok automobilium 
70 mylių per valandą.

Tūlos moterys daugiau mais 
Linkime draugams Ket-Įto parūpina telefonu, negu pe-

Šį penktadienį, balandžio 
24 d., Lietuvių Piliečių
Draugijos patalpose įvyks 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus susirinki
mas. Pradžia 8 valandą 
vakaro. Visi nariai prašo
mi susirinkime dalvvauti, 
nes bus renkama valdyba 
šiems metams ir bus svars
tomas pinigams rinkti va
jus.

Komitetas.

RADIO PROGRAMA

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja* lr Chirurgas

Vartoja vėliausioi konstrnkieijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

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

BO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA

Mokesčius lengviausia suma 
žinti sumažinant valdžios išlai 
das; bet sunkiausias daiktas, 
tai išlaidu sumažinimas.

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

» I IU «
> T IU S 

548 BROADVVAY 
•O. BOSTON, MA8B. 

Telefonas: SOUth Boston 1U0

.« Ofiso Valanda:
Ir

Stepono Dariaus 317 pos
to legionierės moterys (La
dies’ Auxiiiary) balandžio 
(April) 25 d., šį šeštadienį, 
rengia šaunią “vvhist party,” 
kuri įvyks posto namuose, 
265 C St., South Bostone. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus gerų praizų. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Rengėjos.

SVARBI NAUJIENA
Vieni sako. kad šiandien tikėjimą pakeičia Įvairus techniški 

99 metu dorcherterieti* išradimai, o kiti tvirtina, kad šioje išradimų gadynėje tikėjimas 
‘ ‘ ‘.......... “ pradeda reikštis žmonijos gyvenime.

Į So. Bostoną atvyksta žymiausi liet. evangelistai iš Phila- 
delphijos, Čikagos ir kitur, ir laikys Evangelijos surinkimus pa- 

GiegOiv Dem- grindine tema: “Koks tikėjimas yra paremtas Dievo veikiančia 
bicki is Bostono. 74 Barton galybe.” Surinkimai Įvyks maldos name. E. 4th ir Atlantic gat-

Dėl Moters Nudurė Vyrą

Vincent F. Dotvnes pereitą 
šeštadienį peiliu nudurė 30

St.
Jauni vyrai susiginčijo 

dė! vienos moters tos mo
tei? bute, 103 Brighton St. 
Ginčas pasibaigė muštynė
mis ir peilio smūgiais.

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas rengia “whist 
parę,” kuri įvyks ateinantį
Šeštadienį, 25 balandžio, Alkoholis greičiau nuima po- 
7:30 vakare, klubo patai-; liturą nuo žmogaus, negu nuo 
pose, 1810 Dorchester Avė. stalo.

viu kampas:
Gegužės mėn. 1 d., penktadienį, 7:30 vakare.
Gegužės 2 d., šeštadienį, 7:30 vakare, ir 
Gegužės 3 d., sekmadienį, ii vai. ryto.
Taip pat sekmadienio pamaldose įvyks Evangelijos Surinki

mo trečioji metinė šventė. Surinkimus paįvairins vietinis choras.
Užmušėjas Dotvnes -uim- esate maloniai kviečiami atsilankyti ir nepraleisti pro

\ gos išgirsti evangelistu įdomiu liudymu apie amžinai pasiliekan- 
kJ/rt-; nUu-U1 Ff: tiesą ir dabar veikiančią Dievo galybę tuose, kurie tiki pagal

Šv. Raštą. " (17)
KOMITETAS.

DembickĮ. Suimta ir ta 
moteris' dėl kurios vyrai 
mušėsi. Ji yra Celia Billet, 
35 metų amžiaus. Ji suim-! 
ta kaipo Įvykio liudininkė.

Antrą kartą South Bostone, Thomas Park High School salėje 
Balandžio mėnesio 2S d., 3 vai. po pietų

rengiamas

Baleto V a k a ras

Nepraleiskite progos pamatyti baleto spektaklį

FLORINDOS SAPNAS

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 Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
* Programos

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

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

T«L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DRAPANOS BŪNA ŠVARESNĖS Už PIGESNĘ KAINĄ

Modemiškos, moksliškos mašinos išskalbs ir išdžiovins jūsų 
šeimynos drapanas Už MAŽĄ KAINĄ. Pabandykite 

mus sekančią skalbimo dieną.

Už 25c 9 svarai skalbinių Išbaltinimas 5c
Lengvas išdžiovinimas 25c.

BLz\NKETAI ir PAKLODĖS išskalbtos ir sausos 60cx e
MES taipgi valom mažas kilimus, gūneles vonioms, inpilus, 

išprosinam paklodes, pagalvių užvalkalus, marškinius.
DEVINE WAY LAl'NDERETTE 

60 Devine Way South Boston
Iš ryto mes paimam drapanas iš namų. o vakare grąžinam atgal 

Telefonuokit: SO 8-9665.
. j. (18)

TIL 9 P.M.

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

SUPER
MARKE0

PAVASARIO VAISTAS
Gal jaučiatės nuvargę sezonui 

keičiantis? Gal tada jums reikia 
pagarsėjusio “senu laikų" DEVY- 
NERIV (9) ŽOLIŲ VAISTO, kuris 
per šimtmečius buvo vartojamas su 
gerom pasėkom “senoj tėvynėj”?

•Jo galite gauti Lietuviškoj Aptie
koj. 172 L St.. So. Bostone. .Mass.

Atsiųskit money orderį ar čeK! 
$1.95 sumai už. dėžutę gatavai su
maišytų 9 žolių.

Linkime geros sveikatos.

REIKIA STIČERIŲ
Gera mokestis. Darbas pa

stovus. Kreipkitės šiuo adre
su: (16)

Dukes Clothing Co.
330 Binney Sareet 
Cambridge, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 j»er metus gausi ligoje 
125 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
BBAL 18TATE * INSURANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS
Office TeL SOboston 8-0948
Baa. 17 OBIOLB STRBR 

Wmt Boxbnry, Mum.
Tel. PArkwny 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tel SO 8-4149
Turim visokių vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš- 
ksi. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20 meti).

Baletą stato buv. Lietuvos Valst. Teatro baleto artistė 
T. BABUŠKINAITĖ •

Spektakly dalyvauja 30 asmenų, baleto studijos mokinių, ir
violončelistas Peler Stolarczyk 

%
Muzika -Čaikovskio ir kitų kompozitorių

Dekoracijos—buv. Lietuvos Valst. Teatro dailininko 
Viktoro Andriušio

Akompanuoja muz. GOLOMBIOVSKIS

Bilietų kainos $1.50 ir $1.00. Bilietai iž anksto gaunami p.p. St. ir V. Minkų gėlių 
krautuvėj, p.p. Ivaškų baldų krautvėj, 325 Broadway, “Keleivio” redakcijoj ir vai
dinimo dieną prie įėjimo.

Užkandis Gatavas
Puiki virtuvė—greitas patarna
vimas. NAUJAS POST TIME 
1:30. Daily Double užsidaro 
1:10. Devyni reisai kasdien su 

•Turf Reisais. Greičiau kai 15 
minučių greituoju MAT tran
zitu. Dar greičiau karu per 
Super Aerial Highway.

SUFFOLK
Dqwns

M

r
LIETUVIŠKA

APTIEKA•ir
Žolių Krautuvė ’

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

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwav 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoe 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka*
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas
"295 Silver Street

South Boston 27, Maas.




