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Demokratai Pradėjo Ofensyvą 
Prieš Republikonų Valdžių

DAREO DEPARTAMENTO SEKRETORIUS DURKIN 
REZIGNAVO, KAD VALDŽIA NEINA 

SU DARBININKAIS

Trumanas Šaukia Demokratus “Gelbėti Kraštą”; Tam 
Tikslui Šią Savaitę Įvyko Jų Konferencija Chicagoje

Pereitą savaitę Amerikos ja, jog 1956 metais Steven- 
laikraščiai suriko dideliais sonas vėl statysiąs savo 
antgalviais, kad iš Eisen-: kandidatūrą i prezidentus. 
howerio kabineto pasitrau
kė Maitinas Durkinas, dar
bo departamento galva. Pa
sitraukdamas jisai metė1 
prezidentui Eisenhotveriui ■
apkaltinimą, kad šis neinąs ---------
su darbininkais. Jis, Dur-i Kinijos nacionalistų ži- 
kinas, reikalavęs, kad butų nių agentūra “Ta Tao” 
pakeistas Taft-Hartley įsta- praneša, kad Mandžurijoj 
tymas, bet Eisenhoweris jo-nišai turi sutraukę didelę 
neklausęs. 'savo armiją, kuri susideda

Kai dėl Taft-Hartley ista-iš 17 divizijų, su dviem di
ly mo, tai darbininkų uni- vizijom šarvuočių
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RUSŲ ARMIJA
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NAUJA DIRIGUOJAMA RAKETA l'RIES ORLAIVIUS

čia matosi nauja Anglijos mokslininkų suk'Rsiruota diriguojama rakieta priešo orlai
viams šaudyt. Ji vejasi orlaivį tok kol jį p si'ėja. tuomet sprogsta baisiausiu smarku
mu ir sunaikina stipriausi lėktuvą.

Trečiasis Pasaulinis Karas 
Laukia Tik Kibirkšties

UGNIS GALI KILTI TRIESTE, ARBA IŠ NAUJO 
UŽSILIEPSNOTI KORĖJOJ

Komunistų Kinija Atmeta Amerikos Planą Taikos Kon
ferencijai; Italija Grūmoja Jungtinėms Tautoms

Tarptautinė padangė šią kariavo komunistų pusėj, 
savaitę apsiniaukė naujais todėl ir taikos konferenci- 

Ikaro debesiais. Komunistų1 joj ji gali dalyyvauti vien

jos jam griežtai priešingos. 
Iš pradžios jos reikalavo jj 
atšaukti; o jeigu jau at
šaukti sunku, tai nors pa
keisti. Ir pats senatorius 
Taftas, kol buvo gyvas, pas
kutiniais laikais sutikdavo,
I ad pakeisti ji galima. Bet 
ar Kongresas sutiktų šitą 
įstatymą keisti, tai dar di
delis klausimas. Nes fak 
tas yra toks, kad buvęs pre
zidentas Trumanas tą Įsta
tymą vetavo, tačiau Kon
gresas pravedė ji viršum 
prezidento veto. Taigi iš
rodo. kad už ji balsavo ne 
vien tik republikonai, bet ir 
demokratai, nes vieni re
publikonai neturėjo Kon
grese tokios didžiumos, kad 
prezidento veto sumušti.

Ryšium su Dulkino rezig
nacija. darbo unijų vadovy
bė ne tiek kaltina preziden
tą Eisenhowerį, kiek vice
prezidentą Nixoną. Tarp 
unijistų yra tokia nuomo
nė, kad Eisenhovreris buvo 
jau sutikęs su Dulkino rei
kalavimais, bet Nixonas pa
informavęs apie tai ‘‘Wall 
Street Journal,” ir pramo
nės vadai tuojau pakėlė 
protestą, kad prezidentas 
“parduoda kraštą unijų bo
sams,” todėl prezidentas ir 
atsisakęs Dulkino reikala
vimus pildyti.

šiaip ar taip, iš šito inci
dento demokratai nori pa
sidaryti geros amunicijos 
ateinančiai rinkimų 'kovai. 
Štai, susirinkusi ši pir
madieni jų konferencija 
Chicagoje buvo aiškus pa
siruošimas karui. Kalbėjo 
sugrįžęs iš kelionės Steven- 
sonas, kuris pralaimėjo 
prezidento rinkimus perei
tais metais: kalbėjo Truma
nas ir kiti tos partijos lyde
riai. Visi jie taikė į tą pa 
tį tikslą: išmušti iš Wash- 
ingtono republikonus. Tru
manas šaukė demokratus 
“gelbėti kraštą.” Stevenso- 
nas pridūrė, kad demokra
tai turi organizuoti kry 
žiaus karą prieš republiko- 
rus, ir kad tą karą pradė- 
s ris jis

grupių aviacijos. Išrodo, 
kad tai butų pagalba Korė
jos komunistams, jeigu te
nai prasidėtų karas iš nau 
jo.

Kiniečiai Apšaudė
Analų IAli va

Pereitą savaitę Kinijos 
komunistų karo laivas už
puolė tarptautiniuose van
denyse anglų prekybos lai
vą ir, be jokio įspėjimo 
pradėjo šaudyt, pataikyda
mas 12 kartų. Iki pribuvo 
anglų karo laivas, komunis
tai pabėgo. Apšaudytame 
anglų laive buvo 14 žmo
nių. Kapitonas ir penki 
jurininkai buvo užmušti, ki
ti sužeisti. Anglija iškėlė 
komunistų Kinijai protestą 
ir reikalauja atlyginti už 
nuostolius.

MIRĖ VYRIAUSIOJO
TEISMO PIRMININKAS

Amerika Spiria 'PRASIDĖJO Anglijos Darbo
Rusus Atsilyginti. TARPTAUTINIAI i Unijų Kongresas 

_ . ——L ,. ! MANIEVRAI
Jei ne Amerika, vokie

čiai butų į-usus sumusę; • 
juos išgelbėjo didelė para
ma, kurią Amerika jiems 
teikė.

Be ko kita, Amerika bu
vo paskolinusi rusams 670 
laivų ir davusi kitokių ge
rybių, beveik 3 bilionus do
lerių vertės. Amerika jau 
kelis kartus reikalavo atsi
skaityti. bet rusai delsė. Jie 
siūlė grąžinti tik $300,000, 
000 pinigais ir grąžinti lai
vus.

Tas reikalavimas dabar 
vėl pakartotas.

VYNUI DARYTI
REIKIA LEIDIMO

i Pereitą savaitę šiaurės 
Atlante prasidėjo tarptauti
niai alijantų manievrai, ku
riuose dalyvauja 9 valsty
bės, pasirašiusios šiaurės 
Atlanto Paktą. Manievrai 

is 19 dienu; juose veikia 
33 karo’laivai. 1.000 orlai
vių ir 500,000 vyrų. Daly
vauja Amerika, Anglija, 
Prancūzija. Belgija, Olan
dija, Norvegija, Kanada ir 
kitos.

Kinija pranešė, kad ji at
meta Amerikos planą tai
kos konferencijai, kurį 
Jungtinių Tautų organiza
cija priėmė 43 balsais prieš 
5; jo vieton Kinija siūlo 
priimti Maskvos planą.

Pagal Amerikos planą, 
Korėjos taikos konferenci
joj gali dalyvauti tiktai tos 
alys, kurios dalyvavo ka

re. Indija negali dalyvau
ti, nes ji nekariavo. Rusija

KELIŲ SAUGUMO
KOMITETAS DĖKOJAAnglijos darbo unijų 85 

kongresas įvyko gražiame
kurorte. į jį suvažiavo 9001 Massachusetts kelių sau- 
atstovų. Kongresą sveiki- gurno komitetas, kurio pie
no Amerikos Darbo Fede- zidentu yra pats guberna 
racijos atstovas Milne. torius, dėkoja visiems, ku- 

Anglijos darbo unijų tai- rie tuo ar kitu prisidėjo 
pe yra ir komunistuojančių, prie pavojaus keliuose 
bet jie čia didelės reikšmės Darbo Dienos šventės metu 
nevaidina. Mėgino jie ir sumažinimo. Komitetas sa 
kongrese pasirodyti su sa- ko tikįs, kad šito bendra 
vo siūlymais, bet buvo at- darbiavimo dėka ir aukų 
mesti. Į Massachusetts valstijoj per

Kongresas pasisakė, kad paskutiniąsias šventes tebu- 
įmonių suvalstybinimas nė-|vę tik 4.

Rusija Negrąžina 
Karo Belaisvių

Kai alijantai per antrąjį 
karą sumušė priešo armijas, 
rusams teko labai daug ka
ro belaisviu. Ir keli šimtai

Širdies smūgio ištiktas 
mirė vyriausiojo teismo pir
mininkas Fred Vinson, 63 
metų žmogus. Į šitas par
eigas jis buvo paskiitas 
prezidento Trumano 1946 
metais. Jį gerbė ne tik de 
mokratai, bet ir republiko
nai už mokėjimą sutaikinti 
labai įsikarščiavusias šalis.

Anksčiau Vinson yra ėjęs 
atsakingas pareigas admi
nistracijoj: kurį laiką jis 
buvo net finansų sekreto
rių. o 14 metų buvo kon- 
gresmanu.

Dulles Kalbės Darbo
Federacijos Konvencijoj

Šio mėnesio 24 d. St. 
Louis mieste įvyksta meti
nė Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija, kurioj 
kalbėti pasižadėjo valsty
bės sekretorius Dulles.

Senatorius Vedė

šeštadienį Newport, R. 
įvyko iškilmingos Mas

sachusetts senatoriaus Ken-
I.

uo 00.0 ov.u-.eovM uccuu.' oviK
pats. Kai kas spė-lnedj vestuvės.

Federalinių mokesčij biu-, 
ras Bostone paskelbė, kad (tūkstančių tų belaisvių^ 
norint pasidaryti sau narni- hera jų rankose iki šiol 
nio vyno reikia išsiimti tam -Jungtinių Tautų komisija 
tikrą leidimą iš Internal kai'° belaisviais rūpintis 
Revenue Bureau, 55 Tre-!reikalavo Jau kelis ka»*tus, 
mont St., Boston. Reikia'kad bolševikai tuos belais- 
prašyti blankos “Form'vdus paleistų, bet Maskva 
1541.” Užpildžius tą blan->^nasb kad visus belaisvius 
ką reikia gražinti atgal iri-P paleidusi ir daugiau jų 
tada gaunamas leidimas. lneturinti- Tlabar Amerikos 
Jis nieko nekainuoja. Lei-Į ambasadorius Ispanijai, 
dimas turi but gautas pen-jdarnes Dunn. \ė1 įteikė 
kioms dienoms prieš prade-|tarPtautinei belaisvių komi- 
dant vyną gaminti. Leidi-;sŪal Ženevoj skundą, kad 
mas tačiau neduoda teisė? ‘Rusija laužo tarptautinius 
padarytąjį vyną pardavinė-įstatymus. Spėjama, kad ji 
ti arba atiduoti jį kitiems, vartoja tuos žmones vergi- 
Jį galima vartoti tiktai sa-pos darbams, 
vo reikalams. |--------------------------

Automobilių Fabrikantai
Tikisi Gerų Metų

Spėjama, kad per antrą 
pusmetį automobilių bus 
parduota kiek mažiau, bet 
padirbta jų bus per šiuos me
tus daugiau nei pusšešto mi
liono. Tokiu budu šie metai 
bus antrieji po karo padirb
tų automobilių skaičiumi. 
1950 metais buvo padirbta 
6,666,000.

Ypač gerų metų tikisi 
trys didžiosios — General 
Motors, Ford ir Chrysler 
bendrovės.

ra vaistas, 
dyti visas 
priemonė 
tada, kada 
visuomenei 
dos.

Kairieji 
r

kuris gali išgy- 
ligas; kad šita) 
naudojama tik 
iš jos numatomai 

didesnės nau-

Generola* Hull—Naujas
Tolimųjų Rytų Vadas

Prezidentas Eisenhovve- 
ns paskyrė generolą John

, . .. , • ,E. Hull Tolimųjų Rytų-os prekiami su raudonąja Amerikos kariu0™e*n& 
te- Kinija n- kitais kraštais, bet Linink kurfu0 ikj -jo, bu. 

kongresas pasisakė pnes I c,ark Jjs
pardavima komunistinėms . ® •• u,,,, ,
v , . -it ll pensiją. Gen. Hull buvovalstybėms kairu reikalin

gų prekių.
Kongresas atmetė raudo

nųjų elektrikų unijos atsto
vo pasiūlymą reikalauti be 
atodairos pakelti atlygini
mus.

buvo ramus ir nuoseklusis13 n<Lt,k.?*™enkl€!es’ 
lengvais, bet tvirtais žings
niais žengti
tikslams siekti

POLICIJA SUGADINO 
ČIGONŲ KONGRESĄ

Ties Gonzaga, Italijoj, 
kasmet susirinkdavo pasau
lio čigonų “kongresas” ir 
stovyklaudavo po keletą sa
vaičių. Taip būdavo per 
500 metų. Tikėtasi tokio 
pat sąskrydžio ir šiemet, 
bet jis neįvyko, nes tvarkai 
prižiūrėti šiebet buvo pasta
tyta daug policijos ir prisi
rinko daug laikraštininkų.

siūlė be atodai-

|vo gen. Clark. 
Ii pensiją. Gen. 
armijos štabo 
padėjėjas.

tiktai kaip komunistų tal
kininkė, reiškia, kaip Jung
tinių Tautų organizacijos 
priešas.

Maskvos gi planas reika
lauja, kad Korėjos reika
lams užbaigti butų sušaukta 
apskrito stalo konferenci

ja,” kurion turėtų but pa
kviestos ir kitos šalys, kare 
nedalyvavusios. Už Mask
vos planą stoja ir komunis
tų Kinija. Ir ji reikalauja 
sau vietos Jungtinių Tautų 
seime. Šiaurės Korėjos ko
munistams taipgi turi but
duota vieta tame seime.

Taigi išrodo, kad komu-' 
nistai nenori taikytis. Gi 
Amerika yra griežtai prie
šinga kelti iš naujo klausi
mą, kuris yra jau išspręstas 
ir nubalsuotas. Kokia tat 
bus iš to išeitis? Gali iš 
naujo užiiepsnoti karas.

Bet karas gali užiiepsnoti 
ir Europos pietuose, būtent 
tarp Jugoslavijos ir Italijos. 
Jodvi susiriejo dėl Triesto 
miesto ir laisvos jo srities. 
Jugoslavija mano, kad 
Triestas priklauso jai, o Ita
lija, kad jai. Italija paga
liau pasiūlė plebiscitą. Te
gul patys gyventojai nubal
suoja, su kuo jie nori dėtis. 
Bet jugoslavų Titas plebis
citą atmeta, nes italai tą 
kraštą “nutautino,” Musso- 
liniui pradedant, per 15 
metų slavus išnaikino.

viršininko

, Arabės Nevartos
Prancūziškų Kvepalų

Prancūziškus kvepalus

bet ir arabės, tačiau susior- 
“moterupirmyn, savo ^an,za,\USIO\. *'frontą arabes, protestuo

SOCIALIZMAS
VILIOJA

damos prieš prancūzų Šiau
rės Afrikoj vedamą nedrau
gingą arabams politiką, nu-

KUNIGUS Įtarė atsisakyti to malonumo 
—nevartoti prancūzų kve- 

uždraudė kuni-1 palų.
ir gyvena

Popiežių; 
gams, kurie dirba 
tarp darbininkų, susigun
dyti socialisto Markso ir ki
tomis socialinėmis teorijo
mis, kurios katalikų bažny
čios vra pasmerktos.

Amerika Remia Persiją

GAVO 200 MILIONŲ 
DOLERIŲ UŽSAKYMĄ

General
pirmininku buvo dabartinis padėti 

suga-'krašto apsaugos sekretorius riama

Persija gyvena didelį ūki 
nį sunkumą; jai reikalinga 
skubi parama iš šalies 
Amerika buvo nutraukusi 
jai savo pagalbą, kai ji pra
dėjo sukti į Maskvos pusę 
Dabar padėtis pasikeitė, ir

kurios’iš atsilikusioms valstybėms

Italija mano, kad jos pu
sę turėtų paremti Vakarų 
valstybės, ypač Amerika ir 
Anglija. O jeigu ji tos pa
ramos negausianti, tai turė
sianti “pakeisti savo pažiū
ras į Vakarų valstybes” ir 
gal turėsianti atsimesti nuo 
Jungtinių Tautų organiza
cijos.

Tuo tarpu abidvi pusės 
koncentruoja savo armijas 
Triesto pasieny. Ir Italijos 
premjeras Giuseppe Pella 
sako, kad Triestas gali virs
ti antruoju Dancigu, dėl 
kurio prasidėjo antras pa
saulinis karas. Dėl Triesto 
gali užsidegti trečias pasau
linis karas. Iš vienos ar ki
tos pusės žingsnis per sieną 
—ir prasidės šaudymas.

Prasidėjo Žydų Nauji Metai

Motors,

Rugsėjo 9 d. saulei nusi
leidus prasidėjo žydų Ros 
Hašoma. tai yra jų nauji 

fondo Persijai ski-'metai. Pagal jų šventraštį, 
$23,,000,000 para-dabar eina 5714-tieji žydų

(istorijos metai. Tai yra Hi
to, prez. Eisenhowerisi džiausią jų šventė, “šabų 
žinioje esančio fondo šabas,” kuri tęsiasi 10 die- 

|paskyrė 45 mil. dolerių. !nų.

Šitokios apystovos ir — 
dino čigonu “kongresą.”.Wilson. gavo kariuomenės mos.

‘ ‘ BeKatrie tik atvažiavo, tuoj užsakymą pagaminti apie; 
apsisuko ir išvažiavo. Mat,'200 milionų dolerių vertės iš 

policijos nemėgsta, tankų.čigonai

i o
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POLITINIŲ VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA

Pradedant 1946 metais VLIK’as sušaukdavo taip 
vaidinamą politinių veiksnių konferenciją. Ji susidė
davo iš Vakarų Europoje gyvenusių anuomet tremtinių 
rinktų atstovų ir kviestų seniau Lietuvos valstybės gyve
nime pasireiškusių asmenų. Tose konferencijose VLIK’o 
atstovai padarydavo savo veikimo pranešimus ir atpasa
kodavo kas numatyta ateity daryti Lietuvos laisvinimo 
kovose. Konferencijos atstovai VLIK’o pranešimus kar
tais papeikdavo, kaliais pagirdavo, ir atitinkamomis 
rezoliucijomis VLIK'ui primindavo, kas ateity darytina, 
kas ne.

Tokios konferencijos būdavo savo rūšies parlamen
tai, arba abiem pusėm naudingi ir našus susirinkimai. 
VLIK’as turėdavo progos prisiklausyti tremties gyveni
mo visuomenės balso, išgirsti, kartais, bešalios kritikos 
ir gauti kai kurių kartais labai naudingų nutarimų. Tos 
konferencijos būdavo šaukiamos iki prasidėjo tremtinių 
masinė emigracija i užjurius. Bene paskutinioji jų Įvyko 
1949 metais.

Paskutiniais metais VLIK’as tų konferencijų nebu
vimu pajuto lyg savotišką savo veikime spragą. Bet 
kuriame visuomeniniame veikime, o jau politikoje būti
nai reikalingas gyvumas. šiais metais VLIK’as buvo 
sušaukęs Vakarų Europoje veikiančių lietuvių bendruo
menių valdybų pirmininkų konferenciją. Savaime su
prantama, ji negalėjo atstoti buvusių politinių veiksnių 
konferencijų, nes žymesnioji buvusių tremtinių dalis gy
vena jau užjūriuose, veik visų politinių srovių centrai 
taip pat kitur Įsikūrę.

Jau pereitais metais gimė mintis sušaukti politinių 
veiksnių konferenciją Amerikoje, kur dabar yra apsigy
venusių buvusių tremtinių, jei ne dauguma, tai bent jos 
veiklesnioji dalis. Be to, čia senoji išeivija yra labai 
plačiai išvysčiusi Lietuvos laisvinimo veikimą, ne vien 
jį gausiomis aukomis remdama, bet ir veikdama vietos 
visuomenę ir kartu vyriausybę, kad nepamirštų paverg
tos Lietuvos laisvinimo reikalo. Jungtinėse Valstybėse 
lietuvių išeivijos organizuotas veikimas ALT vadovybėje 
yra vertas pasigrožėjimo ir pasididžiavimo.

VLIK’as, visa tai galvoje turėdamas ir gerai esamą 
padėtį Įvertindamas, nutarė ateinančią politinių veiksnių 
konferenciją sušaukti čia, JAV, Įtraukiant Į ją ir senos 
musų išeivijos atstovus, kuriems Lietuvos laisvinimas ne
mažiau rupi už kitus. Buvo spėjama, kad konferencija 
galės Įvykti kartu su ALT’os šaukiamu suvažiavimu šį 
rudenį. Reikėjo tik apsispręsti, kas tame suvažiavime 
galės atstovais dalyvauti ir susitarti dėl jo darbotvarkės,

Deja . . .
Štai ką yra pasakęs VLIK’o pirmininkas M. Krupa

vičius ELTOS atstovui apie politnių veiksnių konferenci 
jos sušaukimą:

“. . . Prie to VLIK’o sumanymo, tik gerokai 
vėliau, pareiškė noro prisidėti ir ministeris Lozorai
tis lygiomis teisėmis su VLIK’o pirmininku. VLIK’as 
sutiko, bet tai nudelsė jos šaukimą. Komisija šaukti 
tą konferenciją buvo sudaryta anksčiau. Romoj ta 
komisija buvo aptarta smulkiau, pakeistas jos var
das ir būdas. Jos pirmininku išrinktas VT pirmi
ninkas K. žalkauskas. Kada jie atliks darbus ir 
kada šauks konferenciją, sunku pasakyti: daugiau 
veiksnių, sunkiau sukasi organizacinis ratas. Jeigu 
viuomenė nieko negirdi apie tą konferenciją, tai ne 
VLIK’o kaltė ...”

Iki šiol mes nesame girdėję, kad p. Lozoraitis, 
“diplomatijos šefu’’ vadinamas, butų kuo nors pasireiš
kęs kitų valstybių diplomatų tarpe, kad primintų jiems 
Lietuvos laisvinimo bylą; arba butų kada nors davęs 
VLIK’ui kokių nors gerų patarimų, kas vienu ar kitu 
atveju dalytina, arba kada nors butų kuriuo nors klausi
mu taręsis su ALT. Ne! Mes to negirdėjome! Musų 
tremtinių ir išeivijos visuomenės tarpe p. Lozoraitis yra 
svetimas žmogus. Ir mums atrodo, kad jis svetimas 
žmogus ir tarp kitų valstybių politikų. Bet štai jis kai
šioja Į VLIK’o veikimo ratus baslius, sėda ant jo sprando 
ir delsia. Musų Įsitikinimu, politinių veiksnių konferen
cijos šaukimo klausime VLIK’as ar nebus tik visai bergž
džiomis nusilenkęs p. Lozoraičiui?

VLIK’o vardas paskutiniu metu lyg nubluko. Atro
do, kad yra būtino reikalo šaukti konferenciją, kad per 
ją butų galima Įeiti Į platesnius musų visuomenės sluogs- 
nius. Rodos, visapusiai reikalinga pačiam VLIK’ui atsi
naujinti; gal savo sąstatu padidėti, kitaip susitvarkyti 
ir tais ir kitais klausimais su visuomenės gyvais nariais 
nuoširdžiai išsikalbėti ir pasitart.

NEPAVYKĘS “MEDAUS MfiN'UO”

Vokiečių komunistai iš R>tų \ okietijos stengėsi sudrum
sti rinkimus Vakaru Vokietijoj ir veržėsi tenai per “de
markacijos liniją’" visokiais budais, čia matosi jauna 
komunistė su savo draugu. kurie buvo apsimetę “jauna
vedžiais’’ ir sakėsi einą Į Vakaru Berlyną “medaus mėnesį 
švęsti. Bet policija pažino klastuotus ju dokumentus ir 
išvijo atgal.

1 Maskvai. Todėl komunistų 
centro komitetas Švedijoj 
paskelbė, kad nuo spalių 
mėnesio tenai busią leidžia
mi net 6 komunistų dienraš
čiai

Visi supranta, kad patys 
Švedijos komunistai jokiu 
budu neįstengtų tiek dien-

Sovietų Prekyba su Lietuva
Žiupsnelis Prisiminimu įgal buvo 20'/, tuo metu,
,„4A. • . kai Lietuvoj dirbtame mui-1940 metais rusams Lie-' ,juv() 72<;_ siauliai

tuvi! pavergus, teko dirbti] ^/
valstybines prekybos srity
je.

Visi gerai žinojome, kadraščių pradėti. Aišku todėl,’ ... , ,
kad ' pinigų tam reikalui >.usal n,tko n.et“n’, k,ad 
duos Maskva, kuriai svar-'Jiems visako tniks-
bu praplėsti savo propa-ta- ° \ietuvoj ik. to laiko 
anda tame Skandinavijos!'^0 buv.° užtektinai Bet, 

kvaŠte. atėję rusai gyrėsi, kad u

Amerikos Viešbučiai

A p 1z v a i g a
“TĖVAS” BERNATONIS 
IR DŽIOVININKAI

AR GALIMA EUROPĄ APSAUGOT?
Ne, kol kas dar negalima, sako gen. Gruenther, ku

riam yra pavesta tą apsaugą organizuoti. Ir išrodo, kad 
tokia yra tiesa, jeigu išbraukti visas diplomatų kalbas ir 
svajones apie Europos apsaugą.

Tokią savo nuomonę gen. Gruenther pasakė "U. S. 
News and World Report” žurnalui. Musų karinės jėgos 
stiprėja, sako jisai; bet taip pat stiprėja ir Rusijos jėgos. 
Mes galim Europoj kovoti, bet negalim jos apginti. Ką 
reiškia musų 6 divizijos tenai, prieš Rusijos 175 divizi
jas? klausia jisai. Ir todėl jis sako: Europos apsaugot 
mes negalim.

‘Vienybės’’ koresponden
tas R. K. daro sunkių ap
kaltinimų kun. Bernatoniui. 
kuris globoja 16 Vasario 
Gimnaziją Vokietijoj ir 
renka aukas naujiems tos 
gimnazijos rūmams.

Anot R. K. (žr. “Vieny
bės” Nr. 35), Gautingo 
natorijos džiovininkams bu
vo prisiųsta piniginė pašal
pa i kun. Bematonio ran
kas. Bernatonis 
dalį tų pinigų i sanatoriją 
per savo patikėtini kunigą 
M. Šitas patikėtinis parei
kalavęs, kad sanatorijos 
komitetas duotų “parašą už 
didesnę sumą, negu buvo 
duodama.”

Komitetas atsisakęs tai 
padaryti. Kun. Bernatonis 
“už tai supykęs ir parašęs 
sanatorijos džiovininkams 
grasinanti laišką.

Jeigu visa tai tiesa, tai 
butų didelis skandalas.

“DAILY WORKER” 
SMUNKA

Nevv Yorke leidžiamas 
komunistų “Daily \Vorker” 
šaukiasi pagalbos. Jam. 
esą, reikia būtinai $60,000 
aukų, ir kuo greičiausia. 
Kitaip jis negalėsiąs išsilai
kyti iki Naujų Metų.

Tai reiškia, kad iš pre
numeratos jis jau nebegali 
išsiversti, biznis smunka, 
nes ir patys komunistai bi
josi jį prenumeruoti

Na, o kas bus, jeigu tų 
$60,000 neatsiras? Ar bus 

Daily Workeris” palaido
tas? Mes taip nemanom. 
Kiek truks, Maskva pridės. 
Juk tai jos švyturys komu
nizmo sutemose.

SURYJA VISKĄ

Vilniaus bolševikų “Tie
sa” paduoda iš Ariogalos 
šitokią žinią: “ ‘Dubysos’
žemės ūkio kolūkiečiai bai
gė šienavimą. Vykdomas 
pieno pristatymas valstybei. 
Vakar kolūkis, pirmasis ra
jone, baigė šieno pristaty
mo planą. Šieną valstybei 
taip pat pristato ‘Ąžuolas’ 
ir daugelis kitų kolūkių.”

Lietuviški bolševikai “kol
ūkiais” vadina kolchozus, Į 
kuriuos dabar yra suvaryti 
Lietuvos ūkininkai. Pirma 
ūkininkai ką pasigaminda
vo, viskuo galėjo naudotis.

O dabar: nespėjo žmogus 
šieną nuplauti, ir jau jį rei
kia atiduoti valstybei; ne- 
,'pėjo jis karvę pamelžti, ir’ 
tuoj pieną pristatyk išalku- 
siai bolševikų valdžiai.

Ką tik žmogus pagami
na, viską ir viską suryja 
valdžia.

MASKVA STIPRINS 
ĮTAKĄ ŠVEDIJOJ

Komunistų Įtaka Švedi
joj labai menka, nes darbo 

nusiuntęs žmonėms tenai vadovauja

Čia yra viso labo 15,327 
viešbučiai su 140,000 kam
barių. Viešbučių laikyto
jai stengiasi patenkinti vi
sokius svečių reikalavimus. 
Jei nereikalinga nakvoti, 
tai gali gauti kambari ke
liems valandoms ir, žino
ma, pigiau mokėsi.

Galite pasisamdyti kam
barį biznio ar privatinėms 
konferencijoms, galite ten 
gauti rašomąją mašinėlę, 
laidymo lentą, o kai kur net 
pianiną ar siuvamąją maši
ną.

Keliaujantieji su vaikais 
gali gauti slaugę, o kituose 
viešbučiuose yra net ir vai
kų aikštelės. Daug viešbu
čių turi savo dirbtuves au 
tomobiliams taisyti, ir tt.

Vienas viešbutis Cincin 
nati, Ohio, savo svečiui 
ūkininkui parūpino net gai
dį. Mat, jis buvo Įpratęs 
keltis gaidžio pažadintas.

atėję rusai gyr 
nas vsio jest” ir siūlė mums 
savų prekių.

Tai buvo tikrai apgavikų 
prekyba. Prekės buvo pras
tos, daug visai netinkamų,

'ant tos meškerės nepasida
vė, tai agentė mėgino Kau
ne ji parduoti. Čia nepa
vykus, reik'manyti, ji pa
siūlė kitoj “broliškoj” ir, 
rusų nuomone, atsilikusioj 
respublikoj, ir pardavė.

Reikia žinoti, kad per
kant ką iš Rusijos, būdavo 
sudaromos sutartys. Jose 
buvo sąlyga, kad nuo iš
siuntimo visą atsakomybę 
ima pirkėjas.

Štai dar vienas pavyzdys.
biauriai Įpakuotos, nešva- Raune prekybos komisaria- 
rios ir labai dažnai truko Jaukia ~ Kusįjos vienos
SVT°’ .... .... ... cisternos vyno, “geriausio

Pavyzdžiui, silkių stati- ulvje - kaukaziško vy- 
nės be rašalo, silkes jose ne- n0 §aukįami tarnautoju 
sudėtos gražiai eilutėmis, susirinkimai> rusas komisa

ras susirinkimui aiškina tobet suverstos, sujauktos 
kaip papuolė, statinės ne 
standartinės,
butų svori patikrinti

Visa buvo daroma apgal
votai, suktai. Norėta iškiš
ti netinkamą prekę.

Kartą apdriskusi rusė, 
agentė iš Maskvos, pasiūlė 
prekybos komisariatui mui
lo ir rodė važtarašti. Va-j vynui, 
gonas buvo adresuotas i Atėjo 
Radviliškį. Kažkas suabe
jojo. Kodėl vagonas Rad-

. , vyno kokybę ir kelia ji i pa-
kad lengva langes. Jis nurodo, kaip 

jis turi būti pilstomas Į bu
telius, kokios turi būti eti
ketės ir tt.

Menininkai piešia etike
tes, spaustuvė jas spausdi
na, stiklo fabrikas dilba bu
telius tokiam negirdėtam

i Atėjo laukiama diena. 
Kauno stotyje stovi cisterna 
“slauniojo” vyno. Komisa-

viliškyje, o siūloma Kaune, ras pasiuntė i stoti vyno zi- 
Kažkam atėjo i galvą min- novus' patikrinti. Jie para- 
tis paskambinti Į Šiaulius ir gavę nustatė, kad vynas su- 
pasiteirauti. Paaiškėjo štai rūgęs. (Beje, geležinkelie- 
kas: čiai jau anksčiau buvo pa-

Laisvė, kaip oras ar saulė: ją 
reik prarasti, kad pajustum, 
jog be jbs negalima gyventi.

—Matteoti.

ocialdemokrątai. O stra
teginiu Žvilgsniu Švedija'ka tiesą surasti; jis aiškiai sto
via labai svarbi pozicija ia jos pusėje. —Herder.

Garbingam žmogui nepakan-

Važtaraštis rodė prekių 
esant 13 tonų, o atidarius 
dėžę, pasirodė, kad muilas 
buvo išdžiuvęs sulyg degtu
kų dėžutės dydžiu ir visas 
vagonas galėjo sverti gal 
3-4 tonas. Muilas, matyti, 
buvo dirbtas ne iš riebalų, 
bet iš vandens, kuris grei
tai išgaravo.
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darę ekspertyzą: jie cister
nos apačioje išgręžė .mažą 
skylutę tokiu apskaičiavi
mu, kad visas vynas neište
kėtų, bet kad jie savo rei
kalams galėtų prisivarvinti 
kiek reikia. Sovietuose to
kie dalykai nenaujiena.)

Kai paaiškėjo, kad vynas
Riebalų ten (toks “geras” ir i butelius jo 

pilti negalima, nes rugda- 
mas jis juos suplėšys, tai 
vėl šaukiami susirinkimai, 
bet jau ne komisariato tar
nautojų, o parduotuvių. Da
bar aiškinama, kad parda
vėjai Įkalbėtų pirkėjams at
sinešti ąsočius ir juose tą 
“brangų vyną” namo neš
tųsi. Kainą teko nustatyti 
labai žemą.

Liko buteliai, etiketės, 
tiek sugaišta laiko ir pada
ryta išlaidų! Tai tik keli 
pavyzdžiai sovietiškos pre
kybos. Jų aš žinau daug, 
bet kai prisimeni, 'su ko- 

Ikiais sukčiais turėjai reika- 
»lo, nesinori “peckiotis.”

Jokūbas.

u ynu say Thank You"
Could^illiontimes?

■s Z
Kiekviena telefonistė — ar ji butu tolimo susisiekimo tvarky

toja, ar informacijų davėja, ar vieti lė priemiesčio telefonistė—kiekviena 
jų yra išmokyta mandagumo. Tūlo a jų sutvarko per dieną 200 pasikal
bėjimų. Bet nežiūrint to, kiekvieni jų. kuri tik dirba Telefono Kompa
nijoj nuo 1949 metų, yra atsakiusi “thank you” po milioną kartų su vir
šum.

Atėjus joms j darbą iš ry o. ištarti tuos žodžius yra lengviau 
negu baigiant įtemptą dieną. Tačia i paskutinis “thank you” prieš išei
nant iš ofiso yra lygiai linksmas kaip ir pirmutinis. Merginos žino kad 
jus įvertinat mandagumą, nežiūrint kuriuo laiku telefonuojat.

Nuolatiniai bandymai ir gerinimai užtikrina, kad telefono pa
tarnavimas visada gerės. Telefono tirnautojai užtikrina kad iš žmonių 
pusės telefono patarnavimas visada b is mandagus ir naudingas kiek tai 
galima padaryti. t
NKW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

Gamtos Keistenybės
! Varlė—Mūrininkas

Pietų Amerikoje, apie 
Amazonės upę, veisiasi var
lė, kuri išmūrija sau namus, 
kad galėtų vesti vaikus. 
Tam ji pasirenka medi su 
išpuvusiu 'kamienu, kuria
me užsilaiko lietaus van
duo. Kad vanduo nesusi- 
gertų Į medi, ji išmūrija 
drevės vidų vašku, kurio 
randa džunglėse. Kai visas 
vidus išmūrytas, varlė lau
kia lietaus. Kai tik palyja 
ir medžio kamiene pasida
ro mažas ežeriukas, varlė 
padeda kiaušinius, iš kurių 
išsirita bužungalviai. Jai 
nereikia rūpintis vaikais, 
nes maisto jie gauna iš sa
vo storos, mėsingos uode
gos. Pamažu uodega tirp
sta, nes augantis varliūkštis 
ima iš jos maistą, ir po 
kiek laiko iš bužungalvio 
pasidaro tikra varlė.

■ Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”
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TAS DUONOS NEPRAMl

Kas Girdėt Chicagoje
Lietuvi.kas Darželis 
Didmiesty

Prieš kelias
I

kai

neturėdami tinkamų sąlygų 
I lavintis, nepasiekė pasauli
nių rekordų, bet parodė, 

jų tarpe yra daug no-savaites, nai kad
saulė negailestingai kepino linii s rtuoti.. Tai t 
Chicagą, sumaniau aplan-,buvo yra ^jų

s- Un3‘gportįninkų, kurie, turėda- ffvvena* - ,
u- , , . . t- “ inu geras sąlygas, galėtųl ulgeland Avė. Is graz.ų'^^ ki,ti 4 yg 
dalykų, kuriuos man teko

kyti savo draugę 
Milashius, kuri

Širs.

pas ją regėti, daugiausiai 
mane nustebino puikus dar
želis, liepsnojąs visokiom 
įvairiaspalvėm gėlėm. Jos 
darželis traukia ne vieno 
praeivio akį ir sukelia nusi
stebėjimo sretimtaučių tar- 
pe.

Mrs. Ona Milashius yra 
ne tik puiki daržininkė. 
MeniŠKų gabumų jai nestin
ga ir kitose srityse, kurios 
nuo seno puoselėjamos lie
tuvių tarpe. Chicagoje ji 
daug kam žinoma kaip 
“margučių karalienė,“ nes 
ne kartą už savo margučius 
laimėjo dovanas. Ji taip 
pat suranda laiko visuome
niniam darbui ir yra veikli 
Raudonojo Kryžiaus, lietu
vių vieneto narė, kuriam 
vadovauja Mrs. Sophie Bar
čus.

Malonu yra aplankyti to
kias lietuves.

Drauge.

Tikrai Pavyzdingos 
Krikštynos

Antanas ir Augusta Stul
pinai (2910 So. Emerald 
Avė.), susilaukę sunaus, 
suruošė gražias jo krikšty
nas. Susirinkusiems Lietu
vių Auditorijoj i vaišes sve
čiams krikšto tėvai Mečius 
ir Elena Krasauskiai pasiū
lė sudėti aukų Vasario 16 
d. gimnazijai. Visi šitam 
pasiūlymui pritarė ir sudė
jo $50.

Jei visų panašių iškilmių 
proga butų prisiminti musų 
viešieji reikalai, tai kiek 
paramos jie susilauktų!
Mirė Prelatas A. Briška

Sportas nėra 
vien žaidimas; jis yra svar
bus veiksnys ir musų tau
tos narių išsilaikymo pras
me, todėl iis remtinas viso-7 v
kiais budais.

Žaidynėms pasibaigus, 
Lietuvių Auditorijoj buvo 
surengtas koncertas sporti
ninkų ir svečių garbei. Pa 
puoštoj scenoj buvo išda
lintos 52 dovanos laimėto 
jams. Ta proga kalbėjo 
žaidynių komiteto pirmi 
ninkas B. Keturakis, Bend
ruomenės pirm. P. Gaučys 
ir M. Mackevičius.

TARP DVIEJŲ TRAUKINIŲ

John Roque važiavo automobiliu per gelžkeli ir 

tarp dviejų traukinių. Vaizdelis parodo, kas beliko iš 

mašinos. Bet jis pats spėjo iššokti sveikas.

cijos Centro vedėjos Mari- Keith’s
jos Kižytės motina. j krašte.

teatruose visam

Kižytė, kaip žinoma,
. . . m j vyko į Europą kartu

sportininkių seserų Blandy- kongrėsmanu Kerstenu Lie- ir
• in Izvafffitoc I luinovne77 _ _ . j

bylos reikalais. Ten

Meninėj daly dalyvavo

cių kvartetas, “Dainavos 
tautinių šokių grupė, Sprin- 
dienės vadovaujama, ir A. 
Gečo diriguojamas vyrų 
choras.

Lietuvių Auditorija buvo 
prikimšta.
LSS 4 Kp. Susirinkimas

Rugsėjo 13 d. įvyko pir
masis po atostogų LSS 4 

j kuopos susirinkimas. Pasi
dalinta vasaros įspūdžiais 
ir pasitarta artimųjų dienų 
veiklos klausimais.
Posėdžiavo Lietuviai 
Profesoriai

Rugsėjo 5 d. įvyko Ame
rikos Lietuvių Profesorių 
Draugijos metinis suvažia
vimas. Draugijai priklau
so apie 100 profesorių. 
Susirinko Kunigai

Šią savaitę Chicagoje 
įvyksta Amerikos lietuvių 
kunigu seimas. Jis paminės 
ir Kauno arkiv. J. Skvirec- 
kio 80 metų amžiaus su
kakti.

Prelatas A. Briška mirė 
sulaukęs 69 metų amžiaus. 
Nuo 1914 metų jis buvo 
Brighton Parko parapijos 
klebonas.

Jis buvo lietuvių katalikų 
kunigų seminarijos Romo
je steigėjas.
Pasibaigė Sporto Žaidynės

Rugsėjo 5-6 d. į Chicagą 
buvo suplaukę daugiau nei j 
200 sportininkų dalyvauti’ 
trečiose Amerikos lietuvių 
sporto žaidynėse. Buvo at
vykę sportininkų net iš Ka
nados.

įs-
su

Lietuviai Užsieniuosekiek laiko turėjo ir turi 
dirbti Maskvos ir New Yor
ko darbininkas, kol jis už
dirba reikalingų pinigų 
tiems produktams nusipirk
ti.

Tą padarę pamatysime, 
<ad Maskvos darbininkas 
urėjo dirbti 42.3 valandų,

Nevv Y orko darbininkas 
tik 23.5 valandų. Vadina
si, tada Amerikos darbinin
kas dvigubai greičiau už

dirbo savo šeimai reikalin 
gą maistą.

O šiandien? Šiandien 
tiems produktams uždirbti 
maskvietis pluša 38.2 va 
andų, o newyorkietis tik 

7.7 valandų. Vadinasi, 
-'iandien amerikietis darbi
ninkas jau penkis karius 
greičiau užsidirba maistui, 
negu jo draugas Rusijoje.

Toks pat vaizdas ir kito
se srityse. Rusijos darbi
ninkas ir šiandien neturi 
laisvų unijų, kurios gintų jo 
reikalus; jis kaip vergas 
pririštas prie darbovietės ir 
be leidimo negali jos ap
leisti. Jis net už paprastą 
kelių dešimčių minučių pa
sivėlavimą i darbą yra bau
džiamas kalėjimu. Jis apie 
streiką net galvoti negali, 
nes, jei tą kas pastebėtų, jis 
butų nubaustas už sabota
žą.

O Amerikos darbininkas 
gali laisvai kurti savo orga 
nizacijas ir darbo unijose 
jau yra per 17 milionų na
rių; jis gali dirbti ten, kur 
jam patinka; gali bet
darbą apleisti, gali strei
kuoti, jei kitaip nenumato 
iškovoti geresnių darbo są-

žodžiu, nors dabar Ame
rikos darbininkas -ir negy
vena dar kaip jis nori, bet 
to “pekliško,” anot Mask
vos bernų, gyvenimo jis 
niekuomet nemainys į ru
sišką “rojų.“

J. V-gas.

AUSTRALIJA

Adelaidės Lietuviai
Australijoj leidžiamas

Musų Pastogė“ laikraštis 
sumanė atskirus numerius 
pašvęsti vienai didesnei lie
tuvių kolonijai. Nesenai 
vienas numeris buvo

traukomis iš Adelaidės lie
tuvių gyvenimo.

ANGLIJA

Iš Lietuvių Socialdemokra
tų Veiklos

Šiomis dienomis Londo
ną ve ine -ivyko L. S. D. Pratijos

r n , , Pa?e° komiteto posėdis, kuris butas Melbourno kolonijai, o . . 1 , ’ .
xt .)O •• -j- i’* • vo sukviestas komiteto pir-savo Nr. 22 ji pavede kitai, ... . . , ...... ,

>. „ • , , ... innninko inž. J. Vilčinskoevvai lietuvių kolonijai, I, .... ,.
Adoluirlpc .bute. Posėdžio svarbiau-

rp . sias tikslas buvo išklausytilai geras sumanymas. . „ . , <n . 'musų atstovo, dalyvavusioJis ne tik skatina vietosi o J ,, ,i Socialistu Internacionalo žmones pasitempti, bet'. *. .. . .
svarbiausia jis smulkiai at-ikonSrese ,r Ryt,V / 
žymi tos ar kitos kolonijos EuroPos socialistų 

pranešimątos ar kitos kolonijos! U1O.P°? 
kurio nors laikotarpio žy-1 er}clJ°je> 
mesniuosius ivykius ir tuo. , . 
labai palengvina darbą ^ Pranesim3

Vidurio
kortfe-

Inž. J. Vilčinskas padarė 
apie minė- 

suvažiavimus. Aš totiems, -kurie vėliau norės1 .. , , .

! .. pranešimo nekartosiu, nes ar kitos 1 . . . , ’ . ,j apie tai jau buvo rašyta. 
Priminsiu tik muisų atstovo 

Apie 1930 metus čia te-’pabrėžtą laimėjimą—Lietu-
buta vos kelios dešimtys vos socialdemokratų atsto- 
iietuvių ,o šiandien jau arti ■ vas buvo priimtas į Socia- 
2,000. Jie stiprėja ūkiškai,'listų Internacionalą ir tuo 
bet kyla ir visuomeninio'budu dabar mes turime pro- 
darbo bare. Kiek čia viso-'
Kių organizacijų: Bendruo
menės skyrius, skautų, teisi
ninkų, sportininkų, inžinie-

susipažinti su tos 
kolonijos darbais.

Franas po atostogų atro- 
pilnas energijos ir tikisi 

šio rudens bei žiemos se
zone turėti nemažai moki

do

tuvos
i gavo ir skaudžią žinią'nių. 

apie motinos staigią mirtį.

Baisus Gaisras
Viename Chieagos negrų 

gyvenamame name kilo di
delis gaisras, kurtame sude 
gė net 20 žmonių. Namas 
buvo toks menkas, kad per 
20 minučių sugriuvo, todėl 
ir aukų buvo tiek daug.

Chicagietis.

PITTSTON, PA.

Mirė Kižienė

Nuo širdies smūgio čia 
mirė Kižienė, Amerikos 

Musų sportininkai, Lietuvių Taiybos Informa

PAGEUP,SI M E KIPRĄ BIELINI
Rugsėjo 26 d., 7 vai. vakaro, Vytauto Belecko 
svetainėje, 1883 Madison St.., Brooklyne, Lie
tuvių Socialdemokratinis Jaunimas rengia po
būvį Kiprui Bieliniui jo 70 metų amžiaus su
kakties proga pagerbti. Pobūvio pelnas skiria
mas LSS Literatūros Fondui. Kvietimai gauna
mi pas Brooklyno socialdemokratus. Pobūvyje 
visi svečiai ir viešnios bus skaniai pavaišinti, o 
taip pat bus galima užsiprenumeruoti “Keleivį,” 
“Naujienas” ir “Darbą“ ir nusipirkti knygų. 
Kvietimas tik $2.50. Sveikinimus ir aukas siųs
ti A. Mačioniui, 403 Stanhope St., Brooklyn 37, 
N. Y. Tel. GLenmore 6-5653.

Rengimo Komisija.

Kaimynas.

BRIDGEPORt, conn.
‘Nepriklausomos Lietuvos

Pinigai“ Jau Spaudoje
Šią knygą parašė buvęs 

ietuvos monetų kalyklos’ 
ir valstybinių vertyoinių! 
ženklų gaminimo įstaigos!

Maskvos 'Rojuje9 ir 
Neiv Yorko 'Pekloje9 

Seniau ir Dabar
tik atšvęstoji Darbo 
paskatino ne vieną 

vedėjas Jonas Karys'. Spau-' c?uR‘au pasųdomauti, kas
* * iCldOSl narinei rtavhnsdma pranciškonų spaustu-’ J 

vė Brooklyne.

Ką
Diena

u- dedasi darbo pa
saulyje. Nuostabių dalyku 
jame pamatai. Tikrai ber

rkonroivriti f
ostmar- ų

mažas dviejų pasaulių

Maskvos “ro-

Tai bus istorija ir numiz 
matika ostrublio,
cės, auksino ir lito, pailius-, . . 
ruota 160 paveikslų (visų sugretinimas. 

ėjusių Lietuvoje tų pinigų'^, “j Yo,rko Pi
notų ir montetų vaizdais)?^' kalbant komunlst1 
Knyga išeis lapkričio mene- a ba*
šio pradžioje.

Autorius prašo suintere
suotuosius asmenis kreiptis 

jį šiuo (naujuoju) adresu:
J. Karys, 45 Park Ter., 
Bridgeport 4, Conn. Tel. 
68-0776.)

RACINE, WI$^

Iš TMD Veiklos

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos 121 kuopa yra nuta
rusi šį rudenį, spalių 11 d., 
surengti “Aušros“ 70 metų 
sukakties minėjimą. / Ta 
proga laikyti paskaitą bus 
pakviestas prof. V. Biržiš
ka

Šią vasarą kuopa rengė 
dvi gegužini, kurios davė 
gryno pelno $200. Iš to 
pelno paskirta Vydūno ant
kapiui $10, Vasario 16 d. 
gimnazijai ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai po $20.

Narys.

NEW YORK, N. Y.

Meskime žvilgsnį i praei
tį: sugrįžkime i 1903 me
tus ir pažiūrėkime, kokios 
buvo darbo sąlygos prieš 
50 metų Rusijoj ir Ameri
koj.

Carinėj Rusijoj 1903 me
tais buvo sunkus gyvenimas 
darbininkui. Jis dirbo per 
savaitę 65 ir daugiau va
landų, gaudamas 8 kapei
kas valandai. Duonos sva
ras kaštavo 2’ . kapeikų.

Sukeiea ir Apgavikai

gos nuolat kelti pavergtos 
tėvynės reikalą tokioj svar
bioj pasaulinės reikšmės or
ganizacijoj. ,

Inž. J. Vilčinskas taip 
pat papasakojo apie jo pa
sitarimus su latvių ir estų 
socialistų atstovais bendros 
veiklos klausimais. Iš pra
nešimo buvo aišku, kad 
veikiai dirva labai plati. 
Reikia tik suburti visas ga
limas jėgas ir dirbti.

Komiteto nariai, pasida- 
statyti savus namus, jie lino mintimis, kurios kilo be

tik kukuringai pamini ’siklausant pranešimo, nuta-

bi-

Tyrinėjant mokesčių by
las, Washingtone anądien 
buvo išaiškinta, kaip finan-lžėla 
suojant Trumano rinkimų 
campaniją buvo apgaudi
nėjamas valstybės iždas. 

Buvo ’gana didelių streikų|Prie to prisipažino Welburn 
S. Mayock, vienas Wash-

ių, Mažosios Lietuvos 
ėiulių, kultūros fondo, mo- 
cerų ir tt. Veikia šeštadie
ninė mokykla, J. Gučio ve
dama teatro studija, tauti
nių šokių grupė, V. Šim- 
kaus vadovaujamas “Lith- 

kaaa jania“ choras ir J. Zdana
vičiaus dvigubas kvartetas. 
Le turi biblioteką, rengia- 
?i
ne tiK Kuitunngai pamini 
visus musų tautos svarbius 
įvykius, bet pajėgia sureng
ti net dailės parodą (dail. 
Rukštelės).

Iš šio “Musų Pastogės“ 
numerio sužinome, kad 
Adelaidės lietuvių veidą 
pavidalina, formuoja rašy
tojas Pulgis Andriušis, 
‘Australijos Lietuvio“ re
daktorius J. Glušauskas, re- 
žisorius J.*Gučius, teisinin
kai E. Reisonienė, V. Po 

ii- J. Kalvaitis, daili
ninkai A. Rukštelė ir A. 
Marčiulionis, dirigentas J.

rė paskirti atstove į Socia
listų Internacionalo moterų 
sekciją mokytoją M. Zam- 
žiekaitę. Dėl atstovo Lais
vųjų Profesinių Sąjungų 
Internacionale nutarta susi
žinoti su L. S. D. Partijos 
užsienio delegatura.

Musų biuletenio Nr. 3 su
redaguoti pavesta inž. J. 
Baubliui. Drg. Baublys yrat 
gabus šitam darbui, todŽį 
tikimės turėti Įdomų nume
ri-

MaTtfffti, kad Anglijoj 
j nublokšti lietuviai garbin-

Zdanavičius, dainininkas P.’gai tęsia Lietuvos socialde- 
Iakunas J. Pyra-'mokratų dar 19-tame šimt-i ■; t"A k nis,

Francis Stanko Studija 
Vėl Veikia

Po vasaros atostogų rug
sėjo 21 d. vėl pradeda veik
ti Francis Stanko (Stankū
no) balso lavinimo studija, 
109 W. 49th St., studija 
206. Dėl balso pamokų 
reikia susitarti (telefonas 
JU 6-4910).

Francis Stanko yra pažįs
tamas ne tik beveik visai 
Amerikos lietuvių visuome
nei, kaip geras dainininkas 
ir balso lavintojas, bet jis 
nesvetimas ir Amerikos 
scenai, nes savo laiku vai 
dino ir dainavo įvairiuose

(550), Įtampa tarp vyriau
sybės ir darbininkų vis au
go. Vyriausybė jau buvo 
priversta išleisti kad ir ne
tobulų darbo apsaugos įsta
tymu. Komunistų partija 
gimė tais metais.

Nelengva tada buvo ir 
Amerikos darbininkui. Jis 
tegavo 16 centų valandai; 
dirbo 58 valandas per sa
vaitę; už 'duonos svarą mo
kėjo 5 centus; streikų buvo 
daugiau negu pirma (3,- 
648); kariuomenė malšino 
sustreikavusius angliaka
sius. Maryland buvo pir
moji valstija išleidusi dar
bininkų kompensacijos įsta
tymą, kurį teismas 1904 
metais pripažino priešingu 
konstitucijai.

Taip buvo tada. Dabar 
grįžkime ir palyginkime 
dabartines sąlyga.-

Kad geriau jas supratus, 
paimkime 7 svarbiausius 
produktus, kuriuos kasdien 
vartojame: duoną, bulves, 
mėsą, sviestą, cukrų, pieną, 
ir kiaušinius. Imkime 4 as
menų šeimą ir moksliškai 
apskaičiuotą jos tų produk 
tų suvartojamą kiekį per 
savaitę, ir palyginkime

vienas
ingtono advokatėlių ir poli
tikierių, kuris pereitais pre
zidento rinkimais dirbo 
Democratic National Komi
tetui. Jisai po priesaika 
parodė, kad demokratų 
valdomas iždo departamen
tas tada padarė malones 
vienai chemikalų firmai iš 
Yonkers, N. Y., kolektuo- 
jant iš jos mokesčius (in 
come tax), ir kad už šitą 
malonę ši firma davė jam 
kaip advokatui, $65,000. Iš. 
tos sumos M r. Mayock ati
davęs $30,000 Trumano rin
kimų kampanijai, o kitką 
pasilikęs sau už patarnavi
mą. Buvęs tuomet iždo 
sekretorius Snyder, demo
kratas ir Trumano draugas, 
su tuo sutikęs.

Adv. Mayock dabar buvo 
paklaustas, ar dalydamas 
šilą šmugelį jis nežinojo, 
kad jis laužęs Hatcho įsta
tymą? Mayock atsakė ge
rai tatai žinojęs ir esąs pa
sirengęs priimti už tai baus
mę.

Hatcho įstatymas drau
džia vienam asmeniui duo
ti politinei kampanijai 
daugiau kaip $5,000.

jus, visuomenininkas J. metyje pradėtą darbą.
Lapšys, kun. I)r. P. Jatulis. 
Adelaidės lietuviai turi 
smuikininką P. Mariuką, 
kuris dažnai groja australų 
radijo programose; buvusią 
Australijos stalo teniso mei

A. ZamžicKM.

Lietuvių Sąjungos 
Suvažiavimas

Spalių 24-25 d. Londone 
įvyks Britanijos Lietuvių

sterę ir dabartinę “second Sąjungos atstovų suvažiavi- 
best“ A. Snarskytę, Pietų mas, kuriame bus išrinkti 
Australijos šachmatų meis- Sąjungos vykdomieji orga- 
terį R. Arlauską. Inai ir aptarti kiti svarbus

Laikraštis papuoštas nuo- lietuviams reikalai.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcestcr, Mass.

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

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

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

čių: (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacv vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.
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Keturiolika Metu
Rugpiučio 23 d. sukako

14 metų. kai Stalinas pasi
rašė viešą ir slaptą sutartis 
su Hitleriu. Viešoj sutarty 
buvo kalbama apie 
giškų santykių palaikymą 
tarp Sovietų Rusijos ir V o- 
kietijos. Stalinas bažijosi. 
kad jam nesvarbu, kokią 
santvarką turi vokiečiai. 
Bet Hitleris tos sutarties 
pasirašymą su Stalinu lai
kė dideliu savo asmeniniu 
laimėjimu ir kiekviena pro
ga gyrėsi savo tautai, kad 
su Rusija nesą jokių ginči
jamų klausimu ir kad. be

kalteliai via nusipelnę visų
i adorių žmonių panieką! 

Keturiolika metų prabė
go greit, daug sunkių kan- 

drau- čių pergyveno Lietuvos gy-
\ entojai ir dabar dar vai
toja po svetimu jungu. Is
torijoje normaliais laikais 
Keturiolika metų nėra toks 
žymus laikotarpis ir jis pa
prastai praeina nepastebė
tas. Bet šiuo tarpu yra ne 
taip, nes lygiai po keturio
likos metų Kremliaus val
dovai pasirašė naują sutar 
'i su Rytų Vokietijos ver
giškais pastumdėliais, tei-

Dabartinė padėtis Vokieti
joje labai primena Šiaurės 
Korėjos padėt) prieš karą.

Gal būti, pasaulis dabar 
supras, kad taika yra neda
loma, kad Kremlius atomo 
bombas gamina (ar bent 
nori jas gaminti) ne žais
lui, ne Kalėdų Senelio eg
lutei, bet gąsdinimui, žudy
mui ir skerdimui. Tai su
pratus, yra aišku, kad Ame
rikai ne visviena, kas 
Kremliuje sėdi, kas Rusijo
je vyksta, ir kad norint iš
saugoti taiką, paskutinis 
laikas apie tai rimtai pa
galvoti.

Andrius Valuckas.

to. Stalinas pasižadėjęs ne-’singiau sakant, liepė jiems 
sikišti i V okietijos vidaus naują sutartį pasirašyti, 
reikalus. ,

Istorija parodė. kaip abu ’bįlaisvhĮ3 paleb
melavo, kaip vienas antru p<*iei

ir Kaip nesilai-;Qimą’ ?Ple savivaldos isple- 
išgar<intuUl"1* lr net aPie gyvenimo 

‘išlygų
isutarty

Bet svarbesnė vra antru-

Ar Bus Amrikoj 
Badas?

nepas 
kė taip 
sutarčių.

o ir Kaip
plačiai

yra
ji, slaptoji sutartis, 
Vokietiją nugalėjus, 
pat buvo surasta nesudegin
ta. Pagal ją, Stalinas .-u 
Hitleriu susitarė pasidalinti 
Lenkiją ir Pabaltijo valsty
bes. Dalis Lietuvos turėjo 
tekti vokiečiams, bet bolše
vikai iš karto užėmė visą 
Lietuvą ir Hitleris dėl to

kuri,
taip

—Labas lytas, tėve. šian- Maike. Kitas ir moksliškus 
dien anksti atsikėlei. įakuliorius prisiriša ant siu-

—.Jes, Maike, atsikėliau lo, ale vistiek durnas, 
biskį anksčiau. Matai, su- —Akiniai proto nepride-įJJĮįjgjjJijjo

a tPVP _Ti» cmli not an_,
Viešoj sutarty

sipvkau su savo gaspadine,'da, tėve. Jie gali net ap- 
tai ieškau naujo burdo. No-’sunkinti lavinimąsi, 
riu persimupint
pleisą.

—Bet

) naująi _Teisybė ir , pasigailėta
buvo ne-

persi-

at-

daug 
taiką, o 

sutarty apie taiką 
jokios kalbos, vien

Mai k p '*vlai. 'džiu ame Ar tu atsimeni, ką amzin-' 
atilsi daktaras Graičiunas 
syki pasakė daktarui Rač
kui apie bolševikus?

—O ką?
—Daktaras Račkus tada 

rašė knygą apie bolševikus, 
tai nuėjo pas Graičiuną 
gauti žinių. Sako, daktare, 
kaip tu dabar pradėjai su 
bulšiais bičiuiiuotis, tai pa
sakyk man, kas jie per vie
ni: ar gut vyrai, ar bom?

—Kada tai buvo?
—Bus jau šmotas čėso

gražių zo- 
siaptoj 
nebuvo 
tik tei

siškai surašytas dviejų ban
ditų grobio pasidalinimas.

Liaudies Vadas
(Augusto Bebelio 40 metu mirties sukakties proga)

1913 metais rugpiučio 13 savo. Ką jis jausdavo, jau- 
d. 73 metų sulaukęs širdies tė visi, ką jis gubodavo, 
smūgio ištiktas Vokietijoje galvojo visi, ką jis Raibėjo 
mirė Augustas Bebelis.'—neištarta buvo visų lupo- 
Nuo tos dienos štai praėjo j se. Jis buvo jų kančių ir 
jau 40 metų. Vokietijos skausmų, sielvarto ir troški-

nesakyk
mufint.”

—Nu, tai kaip sakyt?
—Sakyk, “persikelti.”
—Olrait, Maike, gal 

siminsiu.
—Ir nesakvk, tėve, “bur

do.”
—Kodėl?
—Todėl, kad tai žargo- 

niškas žodis.
—Bet Amerike, vaike, 

visi taip kalba.
—Ne, tėve. ne visi. Lie

tuviai, kurie gerai moka 
savo kalbą, sako “kamba
rys” ar “butas,” bet ne 
“burdas.”

—0 kodėl burdas no 
gut?

—Jau aiškinau, kodėl.
Todd. kad tai yra žargo
nas. iŠ svetimos kalbos su
veltas jovalas.

—Bet koks čia diprensas,
Maike. koki žodį aš juzinu?
Bile tik tu supranti, ką aš 
myninu.

—Kalba labai daug reiš
kia, tėve, nes iš tavo kalbos 
žmonės sprendžia apie ta
vo išsilavinimą. Kuomet 
tu pradedi linksniuoti viso
kius “burdas,” “pleisus,”
“diprensus” ir panašius žo
džius. tuomet inteligentas 
tuojau pamato, kad tu ne- 
apsišvietęs žmogus.

—Tai kodėl tu. Maike. 
neišvirozijai šito biznio se
niau? Juk aš irgi norėčiau 
prisidėt prie tų tiligentų 
kumpa nijos. Pamokyk ma
ne, jeigu misteiką padarau.

—Aš dažnai tėvui tokias 
klaidas pastebiu, bet tėvas 
vistiek jas kartoji. Mat. se
ram žmogui nelengva mo- 
kvtis. Atmintis jau silpna.
Mokytis reikia visą amžių.

—Ju rait, Maike. Atsi
menu, kai aš služijau pas 
ruskį vaiske, tai musų rotos 
staršas barabanščikas, pa
mokytas ruskelis, vis saky
davo: “Vfek žyvi, viek učis 
i dura kom umrioš.” Bet 
"'rikių parapijos žemai
čiai. atsimenu, biskį kitaip 
šitą teisybę išvirozydavoJbeč jur laif, kad taip bus.

Mat k

‘Durnas

Dar daugiau. Siaptoj su
tarty buvo numatyta, kad 
karo atveju Sovietų Rusija 
nepuls Vokietijos ir ne tik 
nepuls, bet dar leis ir toliau 
vokiečiams gaminti karo 
medžiagą Rusijoje, par
duos vokiečių lėktuvams 
reikalingą aliejų bei benzi
ną ir už dyką iš kolchozi-

Žinai, dabar Grai-1 ninku atimtą maistą, 
ciunas jau miręs, o tada bu-J
vo dar gvvas Ką tokia sutartis reiškė?

—Na, ir kaip ten buvo reiškė kaią. \okietija 
toliau? h>o tokios sutarties galėję

—Graičiunas, vaike, da-U)U^* Nakarus, nes jos už
nugaris buvo saugus. Sta
linas stumte istumė Hitlerį

pagerinimą. Toje 
sakoma, kad naciai, 

Karo nusikaltėliai, bus pa
leisti, bet kalėjimuose ir 
Koncentracijos stovyklose 
pasiliks visi demokratiniai 
Kovotojai, . kurie nenorėjo 
pasiduoti komunistų propa
gandai, nenorėjo eiti į kol
chozus arba pusalkani dirb
ti fabrikuose.

Bet be šitos sutarties, aiš
ku. yra ir slapta sutartis, 
r.es Kremliuje neveltui te 
Mėsėdi slapių sutarčių meis
teris Molotovas. Kas toj 
sutarty galėtų būti? 
komunistų provokatoriškus 
.tikimo budus ne taip sun- 
riU tą atspėti. Ten, be abe
jo, yra aiškiai numatytas 
naujas Lenkijos padalini
mas. Silezija, Dancigo ko
ridorius ir Rytprūsiai turi 
grįžti Vokietijai. Vokieti
ja gauna Saarą ir kitas po 
kai o nustotas sritis. Tam 
tikri Vokietijos interesai 
pripažįstami Sudetuose,)11^ 
Austrijoje, Tirolyje ir Ju
goslavijoje. O ką gauna 
Rusija? Ji gauna visą Vo
kietiją!

Bet tas sritis reikia iško
voti, todėl reik laukt vis 
didesnių neramumų Berly
ne. iki vakariečių išstumi 
mo imtinai, o po to reik vis 
naujų komunistų pastangų 
Įsigalėti visoje Vokietijoje. 
Jeigu jiems tas šėtoniškas 
pianas pavyktų, jeigu Krem
liui pasisektų paimti į savo 

kas visos Vokietijos 
j pramonę, tai kartu su mi
lijoninėmis kiniečių žmonių 
‘masėmis Rusija butų rim-

Gyventojų skaičius Ame
rikoj auga labai sparčiai 
Gyventojų surašymo įstai
ga (Census Bureau) pirma 
spėjo, kad 1975 metais 
Amerikos gyventojų skai
čius pasieks 190,000,000: 
bet dabar ji savo nuomonę 
pakeitė ir mano, kad po 22 
metų šitame krašte jau bus 
221,000,000 gyventojų.

Kiekviena prisidėjusi bur
na reikalauja naujo duo
nos, mėsos ir kitokio mais
to kąsnio. Apskaičiuota, 
kad jei per 22 metus gyven
tojų skaičius pašoks iki 
221,000,000, tai, pavyz
džiui, vien mėsos bus veika- 

Žinant^*n£a aP*e 32 milionus sva
rių. tai yra beveik dvigubai 
tiek, kiek jos dabar paga
minama. Daug daugiau rei
kės ir kitokio maisto.

Žinovai betgi nenusime
na ir yra tikri, kad žmo
nėms čia badauti nereikės. 
Pernai kviečių čia turėta 
559 mil. bušelių pertekliaus.
Šiemet tas perteklius K. uur-
dar didesnis, net 800 milio-

darbininkų organizacijos 
tą dieną iškilmingai pami
nėjo, jų spauda plačiai pri
minė jaunesniesiems drau
gams Bebelio nuopelnus 
darbininkų klasei.

Bebelio vardas ne sveti
mas ir mums lietuviams. 
Senesnieji yra su dideliu 
susidomėjimu skaitę Bebe
lio knygą “Motelis ir So
cializmas,” išverstą į lietu
vių kalbą: laikraščiuose 
yra skaitę Bebelio ugningų 
kalbų, pasakytų Vokietijos 
parlamente, kovojant su 
jos reakcionieriais, ištrau
kas.

Per tuos 40 metų Vokie
tija išgyveno visokių dide
lių Įvykių, daug kas joje 
pasikeitė, net tokie dalykai, 
kurie anuomet atrodė ne
pajudinami. Kame šian
dien kaizeris, karaliai, ka
raliukai, kame jų rūmai, 
palociai? Jie visi į dulkes 
pavirto, bet socialdemokra
tija, kurios simbolis buvo 
Bebelis, išliko gyva, ir ne 
tik jos vaidas. Ji atsikėlė 
iš karo griuvėsių ir dabar 
vaidina be galo svarbų 
vaidmenį Vokietijos gyve
nime.

Bebelio vaidmenį darbi 
ninku gyvenime gal nieką: 
geriau nenusakė, kaip pats 
socialistų mokslo kūrėjas 
Karolis Marksas, kuris 1882 
metais, gavęs klaidingą ži
nią apie Bebelio mirtį, rašė:

“Tai vra baisu, tai vra 
didžiausia nelaimė musų 

Jis buvo vienin-bušelių. Bet gyventojų! partijoje, 
skaičiui didėjant šitas per-jtelė asmenybė vokiečių, ga- 
‘eklius gali virsti nedatek- Įima sakyti, Europos darbo 

{žmonių klasėje.”

mų. jų vilčių ir tikėjimo 
reiškėjas.’

“Tačiau ne vien tai, kad 
jis buvo kalbėtojas, liau
dies tribūnas ir skelbėjas, 
suteikė jam autoritetą ir ne
mirtingumą. Šitas prusa 
kareivinėse Koelne kaip 
vargšų žmonių vaikas gi
męs Augustas Bebelis savo 
asmenyje įkūnijo buitį ir 
viltis visų šešėlyje gimusių
jų, nuskriaustųjų, kenčian
čių ir pirmyn besiveržian
čių masių. Jis, praleidęs 
kupiną vargo jaunystę, al
kaną duonos, šviesos ir ži
nių. amatininkas ir antiso- 
cialistas. pasirinko kelią, 
kuriuo vėliau jį pasekė jo 
plačiai sukeltas socialistinis 
liaudies judėjimas, kuris iš 
darbininkų lavinimosi są
jungų pavirto masine orga
nizacija didžiuliame rinki
mų laimėjime 1912 metais. 
Nebuvo jokio Augusto Be
belio ir socialdemokratijos 
pasisekimo, jokio pralaimė
jimo ir laimėjimo, kurie ne
būtų buvę kartu ir liaudies 
pralaimėjimas ar laimėji
mas. Nebuvo nei metų, nei 
dienos, kai jis pats su savim 
ir su partija, jos vienybės 
ir geresnio kelio dėlei, ne
būtų rungęsis. Niekinamas, 
persekiojamas ir šmeižia
mas jis keliavo iš kalėjimo 

kalėjimą, ėjo nuo vieno 
ginčo dė! krypties prie ki
to. Jo, kaip ir jo atstovau
jamu liaudies masių.šiurkš
tus kelias buvo grįstas aš
triais akmenimis.”

nu.
Šiuo metu čia yra 3691 Vokiečių socialdemokratų 

milionų akrų naudojamos 
žemės: jos ploto kažin kiek 
nebebus galima padidinti,

karan, iššaukė naują pasau
lio gaisrą, atnešė mirti, 

skurdą, badą ir vargą mi- 

lionams pasaulio žmonių.
Tikrasis antrojo karo kaiti- 

ninkas buvo Stalinas su sa 

vo bendradarbiais Molnto 

vu, Malenkovu ir kitais ko 

munistų partijos viršūnės! ^as Pav°Jus 
vadovais. šitiems ..

nams reikalingas vokiečių 
Kiekvienas teisinga žiro-kraujas, todėl jis nesigaili 

gus dabar šitą mato ir pri- juos vėl stumti į naujo karo 
pažįsta, todėl visi tie nvsi- sukuri, į naujus pavojas.

Kremliaus pla-

vė Račkui patraukti tabo
kos iš krajavos tabokierkos, 
paprašė atsisėsti ir sako: 
žinai, sako, kai aš buvau 
dar grinorius ir dirbau mai- 
nose, tai uždėdavau mu
lams žalius akuliorius ant 
akių, vaduodavau sausu 
šiaudų ir mulai maumoda- 
vo juos net apsiputodami, 
nes mislvdavo, kad tai ža
lia žolė. Tai lygiai taip 
man išrodo ir komunistai, 
sako Graičiunas. Uždėk 
jiems raudonus akuliorius, 
paduok sausų šiaudų, o jie
juos maumo?, mislvdami,. 
kad tai rauginti kopūstai iš 
Maskvos.

—Ar daktaras Račkus 
taip ir parašė apie komu 
nistus?

—To tai aš nežinau. Mai
ke. Ale nieko neiškadytų, 
kad ir parašytų, ba jie di
deli melagiai. Žinai, kaip 
aš dabar pradėjau ieškoti 
naujo burdo, tai jie palei
do pletkus, buk aš ieškau 
sau graboriaus. Mat, jie 
vokuoja, kad man čėsas 
mirti. Ar tai ne melas?

—Mirti, tėve, visiems rei
kės.

—Bet aš, Maike, kitaip 
vokuoju. Aš sakau, kad 
pinna jie patys padžiaus 
kailį ant tvoros, negu vyčių 
generolas kojas užvers. Ai

bet jos našumas dar toli 
gražu nėra pasiekęs aukš
čiausio taško. Mokslas vis 
»ar suranda būdų derliui 

didinti, gyvulių veislei pa
gerinti. vis naujų priemo
nių kovoti prieš įvairius 
kenkėjus ir tt. Pagaliau, 
jau žinoma, kaip žmogaus 
maistui reikalingus augalu? 
vandeny auginti.

Žodžiu, nėra baimės, kad 
adidėjęs gyventojų skai

čius Amerikoj neturės ko 
valgyti, kaip tai yra atsili
kusiuose Azijos ir kituose
kraštuose. —V.

Lenktynės Gimtadienį

t
S1-,»»»•

—Na, tai lik sveikas, tė-*ie sakydavo:
rc.ei ir durnas nusprogsi!”,ve. Pasimatysim kitą kart 
Tai yra šventa teisybė,' —Okei, Maike, gud bai!

BAMM) karštį

šis lakūnas padeda mokslininkams nustatyti, kokį karštį 
žmogus gali išlaikyti.

Binghamton, N. Y., tūlas 
Jesse F. Hyde šventė savo 
62 metų sukaktuves. Tam 
ivykiui atžymėti, jis nubėgo 
iš Binghamtono į Endicott 
ir atgal 17 mylių per dvi 
u puse valandos.

To žmogaus stiprios ko
jos yra žinomos visoje pla
čioje apvlinkėje. Po bėgi
mo sukaktuvininkas pareiš
kė. kad jis bėgo tam, kad 
oarodžius šių dienų jau
nuoliams. jog gerai save 
užlaikant net senatvėje ga
lima pralenkti nevieną jau 
ruoli.

Pnlmlbink biznierius pa
skelbti “Keleivyje,” pe 

(tarsmti savo biznį tarp lie 
nrth*.

vyriausias laikraštis “Neuer 
Vonvaerts” sukakties proga 
šitaip rašė:

Kas Bebelį kada matė ir 
girdėjo, tam giliai šis prisi
minimas įsmigo. Ištisomis 
dienomis po kaimus ir mie
stus sklido tie pora žodžių: 
August Bebel atvyksta. Iš 
visų pusių popiečio metu 
traukė tūkstančiai žmonių. 
Visi keliai buvo jų užtvenk
ti ir džiūgaudami žmonės 
jį sveikino. Valandomis jo 
buvo nekantriai laukiama 
salėje. Soduose žmonės sė
dėdavo medžių šakose, kiti 
tupėdavo ant stogų, arba. 
praplėšę stogą ir pasikabinę 
už sąsparų klausydavosi jo 
salėje. Neišaiškinamas, ro
mantinis žavesys sklido iš 
to mažo, liekno, tyraus kaip 
varpas, balso, baltų plaukų 
ir veriančių akių vyro. Nie
kas geriau šios Augusto Be
belio jėgos paslapties neiš
aiškino, kaip netrukus po jo 
mirties Hermann Wendel 
savo parašytame, “Gyveni
me Škice”:

“ ‘Jis elektrizavo sunkiai 
galvojančius, nerangius vo
kiečių darbininkus. Šitas 
liepsnojantis temperamen
tas nepavargdamas žadino 
miegančiuosius, budintie 
siems teikė sparnus, o dėl 
siančiuosius vi jo pirmyn: į 
kietą molio gabalą, koks 
tada buvo vokiečių proleta
riatas, jis ikvėpė dieviško
sios kibirkšties. Jis tvėrė 
už rankos, tempė pirmyn ir 
kalbėjo: Kelk ir veik! Tai

Vokietijos “geležinis” 
kancleris Bismarkas mėgi
no Bebelį palaužti, pasodi
nęs jį į kalėjimą. Jis per 
12 metų stengėsi likviduoti 
vokiečių socialdemokratiją, 
bet veltui. Tas nepavyko 
ne tik jam, bet ir kitiems, 
kurie tai bandė po jo. Bis
markas jau priklauso pra
eičiai, o Augusto Bebelio 
partija žygiuoja į šviesią 
ateiti. —J. G.

Kai Dar Nebuvo 
Amerikos Doleriu

Pirmaisiais Amerikos ne
priklausomo gyvenimo me
tais savų pinigų neturėta ir 
apyvartoje buvo Anglijos, 
Prancūzijos, net Vokietijos 
auksiniai ir sidabriniai pi
nigai. Toks pinigu įvairu
mas labai trukdė krašto pre
kybai augti ir plėstis. Tik 

1785 metais tebuvo nutarta 
išleisti savus pinigus—do
lerius; bet dar iki 1792 mo
tų jie nebuvo visuotinai 
naudojami, kol Amerikos 
konstitucija buvo galutinai 
įgyvendinta.

Pinigai buvo pradėti kal
ti Philadeiphijoje. Pirmie
ji buvo kalami 5 centai iš 
prezidento VVashingtono 
namų apyvokos sidabro; 
bet jie nebuvo paleisti apy
varton. Jie buvo Kongreso 
nutarimu padovanoti tam 
pačiam prezidentui, o jis 
draugams atminimui.

Tačiau dar ilgai Anglijos 
pinigai buvo apyvartoj ir 
vyriausybė žiurėjo į tai akis 
užmerkusi ir pašto ir kai

buvo žmogus, kuris patsjkuriose kitose įstaigose pri
tempė virvę, jis, masės vai-i imdavo juos lygiai kaip 
kas, su mase gyveno ir ai- vuosius.

U-
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Atgal į Hawajus naudoja 15 tonų raudono 
molio, už kurį Amerikos 
šeimininkės sumoka šimtus 
tūkstančių dolerių.

Los Angeles bravoras pa
gamina 1,600 bačKU arba

K, Ai Mačiau Viri ,120 skirtingų spalvų ir ru- 
Lo» Angeles? šių. Čia olimpiados žaidy-

Nakčia skrendant 20 tuk- PaPludjmys (pliažas), 55 8(j0 galionus alaus kas 
'kuriame sėdimų vietų yra 
101,671. Keletą minučių 
pavažiavus iš vidurio mies
to patenki j Pasadena prie-

ob);n . . . . imiesti, kur kas metai vyks-gau& skliautas, ir zemes pa- L x • w *viržius išrsirl.  ̂ Naiųų Metų proga para-___
Kurių vien žydinčių rinkon 
flotiles eisena tęsiasi

stančių pėdų virš Los An-! 
gėlės padangėmis matai to
kj vaizdą, kurio jokiu budu 
negalima apsakyti. Ir dan-

virsius išraižytas zerejan-; {lai 
čiais žiburiais, ir tarytum C 
esi pakibęs erdvėje, kur nė
ra nė pradžios, nė galo, tik 
milionai žiburiu ir tie labai 
toli.

Los Angeles yra pietva
kariniam Pacifiko pakraš
ty, didžiausias miestas Ca- 
lifornijos valstijoj, užima 
didžiausj plotą žemės Ame
rikoj, apie 450 ketvirtainių 
mylių ir savo plotme pra
lenkia New Yorko didmies
tį 87 ketvirtainėmis mylio
mis.

Miesto teisės buvo jam 
pripažintos 1850 metais; 
tuomet turėjo 2,000 gyven
tojų, o per 70 metų išaugo 
ligi 600,000, gi per pakuli
nius 33 metus išaugo ir per
šoko 2,000,000—sparčiau
siai augantis miestas visam 
pasauly.

Miestas turi 104 parkus.

rožių
tris valandas. Į juos susi
renka per milioną žiūrovų.

Vasarinių kurortų apskri
tus metus čia yra daugiau 
negu bent kur kitur. Santa 
Monica, Ocean Park, Ven- 
ice, Playa dėl Rey, EI Se- 
gundo, Manhattan, Hermo- 
sa, Redondo, Palos Verdes, 
Long Baech, B e 1 m o n t 
Shores, Seals, Surfised, 
Sunset Beach, Huntington, 
Neuport, Balboa, ir iki La
gūna Beach. Tai vis Los 
Angeles jui-ų pakraščiai, 
kur yra puikiausi paplūdi
miai, lengvai pasiekiami iš 
vidurio miesto. Juos kas
met lanko milionai žmonių.
Didelis Pramonės Centras

Po didžiosios 1930-33 
metų ekonominės krizės 
Los Angeles vienas iš pir-

kurie užima 7,921 akro plo-.*mutinių atsigavo ir jau 
tą žemės; čia yra 1,20011935 metais buvo penktas

dieną.
Cudahy Packing yra 10 

fabrikų, kuriuose kasdien 
užmuša 1,200 kiaulių, 500 
raguočių, 1,200 avių ir apie 
200 veršiukų ir išsiunčia 

kasdien 2,000,000 
svarų mėsos.

Old Mission Winery pa
gamina kasmet 300,000 ga
lionų vyno ir apie 8,000 ga
lionų likerių.

Los Angeles Soap Co. už
ima 20 akrų sklypą žemės. 
Čia dirba apie 1,000 darbi
ninkų ir gamina 75 rusių 
muilą.

Coffee Products degina, 
mala ir pakuoja kavą, ku
rią importuoja iš Havvaii, 
Mexico, Central America, 
Colombia, Brazil, Java, 
Arabia ir Africa.

California Walnut Grow- 
ers and Packing House 
samdo apie 1,000 darbinin
kų ir kasmet duoda rinkai 
per 72,000,000 svarų riešu
tų.

Califomiją aplanko 750,- 
000 turistų žiemą ir apie 
pusantro miliono 
kurie atgabena ir

TRYS BROLIAI

Šitie trys Aiiemandu broliai susitiko Korėjoj netikėtai. 
Vienas jų, \ Mūryje, buvo paleistas iš komunistu nelais
vės ir taip išbadėjęs, kad nedali paeiti.

Jie Gerai Vaidina ir Akis Dumia

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBft APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

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

KAIP SENOVĖS ŽMONAS 
PERSISTATYDAVO ŽEME?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalboa." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe

SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina..............................20e
VISUOTINAS TVANAS

»

valandėlės. Dieną darbas, 
vakarais visokie “apdirbi
mai”: susirinkimai, kuriuo-

Ar galėjo būti toks tvanas, 
apsemtų visą žemės rutuli? Iš kia 
ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius. vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas ? ” Kaina 28c

se kalama j galvą komu-, 
nizmo abėcėlė. Labai daž-iKURGI VISA TAI NYKSTA? 
nai daromos įvairios eise-Į žroIį™Įsn^sta vv“ tMS loblA1’ kunuo* 
nos, kuriose
privalo dalyvauti.

Kas gyveno Lietuvoje ru
sams ją okupavus, tas žino, 
;ad lygiai taip pat buvo 
daroma ir tenai.

Ž—tis.

eiSe-i £roonėg Įtaria per amžius? Šį intri- 
darbininkai' guojantj politiškai-ekonomišk^ klau

sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................ ,............... lOe

NAUJI RAŠTAI
'Jes Norime Būt Mandagus

įvairių tikybų bažnyčių: 22jgamybos centras Amerikoj. a’^e Slo0,000,000 vien 
Apie pusė miliono darbinin
kų gamina 2,300 įvairiau
sių prekių, daugiau nei bi
liono dolerių vertės. Los 
Angeles, be filmų, daugiau

radijo ir televizijos stotys.
Miesto vertė asesorių ap
skaičiavimu siekia $2,480,- 
144,170.

Apelsinų (orenčių) sodai 
užima daugiau nei 30 ket- 
virainių mylių plotą, apie 
tiek pat citrinų (lemonų), 
greipfrutų ir kitokių vais-Jgumos gamyboj jis užima 
medžių. j antrą vietą, rakandų—tre

čia žemės

šia išsiurbia iš žemės alie
jaus, daugiausia pagamina 
orlaivių. Automobilių ir

gelmėse yra!čia ir rūbų ir adatų—ketvir-
didžiausi aliejaus šaltiniai; tą.
ir kai vyksti Bakersfield ar
ba San Pedro apylinkėmis, 
tarytum, važiuoji per di- 
džiausį mišką, iš abiejų pu
sių riogso žėgliai, kurie die
ną ir naktį siurbia juodąjį 
auksą iš žemės vidurių— 
naftą.

Filmų industrija, kuri 
yra Los Angeles priemiesty, 
Hollywoode, išvystyta auk
ščiausiu laipsniu; čia paga
mina daugiau kaip du 
trečdalius viso pasaulio ki
no paveikslų. Tai puikus 
vaizdai’ Bet čia vienas da
lykas yra baisus. Jo pa
saulis nemato ir mažai kas 
apie ji žino, būtent, čia 
žūsta tūkstančiai jaunų 
mergaičių, kurios jaunystės 
aistroje trokšta pasiekti ki
no žvaigždžių aukštybes, 
bet ta dalia tetenka iš tuks 
tančio tik vienai, visos ki 
tos nusivylę vysta, džiūsta 
ir dažniausiai nukrinta gy
venimo padugnėse.

Exposition Parkas, septy 
nių 
dęs

Žemės ūkio gaminių yra 
apie 30 įvairių įmonių, ku
riose pagaminama ir duoda 
pasauliui $150,000,000 ver
tės produktų. Čia yra vi
sų keturių didžiųjų—Good
year, Goodrich, Firestone ir 
U. S. Rubber—kompanijų 
skyriai. Taip pat visų di
džiųjų automobilių—Gen
eral Motors, Ford, Chrysler 
ir Willys-Overland. Orlai
vių pramonė jauniausia ir 
jinai pagamina daugiau ne
gu suėmus į krūvą tos ru 
sies įmones per riša šalį.

Priemiesčiuose—San Ped
ro ir Wilmington—yra pui
kiausiai įrengta laivams 
prieplauka. 25 mylių ilgio, 
kur vienu kartu sustoti yra 
vietos 6,000 laivų. Čia kas 
metai atgabena, iškrauna ir 
vėl prikrauna, ir vėl išga
bena. bilionų dolerių vertės 
gaminių.

Bauer Pottery žiedžia 
puodus, lėkštes ir visokiau
sius šeimininkėms reikalin- 

akrų sklypas, pasken-'gus virtuvės Įrankius: du 
gėlių darže, kuriame fabrikai užima 5 akrų skly- 

auga 15,000 krūmų rožių, pą žemės ir kas dieną su-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
O PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

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

vasarą, 
išleidžia 

tik
Los Angeles.

Čia suminėjau tik keletą 
stambesnių firmų, o jų yra 
šiame mieste apie 2,000.

Gali Pavalgyt Dykai
Clifton Cafeteria, atdara 

nuo 6 ryto iki 8 vai. vaka
ro, 618 So. Oliver St., žino
ma “Golden Rule Cafete 
ria” vardu, pagamina ir iš
duoda 16,000 porcijų kas
dien. Užmokestis — kiek 
svečias nori mokėti, arba ir 
visai gali nemokėti. Prisi- 
valgiai ir eik sau. Nesino
rėtų tikėti, bet tai yra tikra 
tiesa. Tai labai didelis res
toranas ir puikiausiai iš
puoštas: tryška fontanas, 
supa palmių medžiai, visur 
gėlės, skamba kanarių bal
sai, sienos išpaišytos pa 
veikslais, groja vargonai, 
gieda mišrus choras. Gali 
gaut dykai visokių informa
cijų. Iš čia gali važiuoti 

miestą (sightsee-

Rusai iš seno žinomi geri Paprastai, gyventojai vi- 
vaidintojai, šokėjai. Moka są iaiką tenkinosi nepilnu 
jie ir akis dumti. Rusai ko- svaru duonos dienai, puse 
munistai išmokė paskutinio- svaro mėsos ir nepilnomi 
jo meno ir kitų tautų savo 3 uncijomis cukraus su mažu 
vienminčius. -kiekiu saulėgrąžų aliejaus

Atsimenate is istorijos, 53 taitei; 0 ',cv ku'-‘ Iaik« 
kad Liteuva paskutinį kar- i’™s s,vent® 1 atv?-
ta padalino‘ir galutinai prie ze Pakankamai nia.s.0 ir 
Rusijos priskyrė ją valdant gyventojams pad.dino da- 
Kotrvnai Didžiajai. Tai . Re'kcJ<’ "arodyt.,
buvo' 1795 metais. Tos ca- kal! .v,fl ,s0"f’ nes 

maisto pakankamai.
Bet akyliu laikraštininkų

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas, ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Rontys Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 

i rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-
Tai tikra tiesa. Tai liudija j tininkas. 224 pusi. Kaina .... 61-26 

Grabau-Grabausko parašyta) KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
knyga “Kelias į Pasisekimą,” j GARBINO SENOVĖJE?
(Urios pirmoji laida buto iŠ-1 Visokiuose kraštuose žmonės gar*
parduota per labai trumpa lai-lbino įvairias dievus. Dievų garbini- 

. . ‘ , . |mas keitėsi. Kode’? Kokius dievus
<ą ir prireikė leisti antrąją lai- garbino musų bočiai? Kokias žiny* 

čias jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonėa 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. ..

da.

gauna
neneš ministeriu pirminin
kas buvo Potiomkinas. Jis .. ... ,. . ..
mokėjo savajai valdovei Jnepajege apgauti ir jie 
įtikti ne tik kaip vyras, bet ;laba,r Pa^koja, koks
ir kaip sumanus akiu <lu-ls ‘en .'•» »ve™-- • . mas. Jis geras tik komu-

t-aVgas Rusijoj buvo di-'nist? viršūnėms. Pačių gy 
delis, bet Potiomkinas ca- vent°J1 ^-logsniai gyvena

sakydavo, kad ūki-va,'8e- Vlsl P“’.‘rto Pllka 
vienoda mase. Visj apiplymenei

ninkai visur gyvena geriau

Ir labai gerai, nes kas musų 
nėra patenkintas, jei jam krau
tuvėj ar kitur mandagiai pa
tarnauja; ar jis neišeina pa- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
tenkintas, jei net į savo pra- VASTIJŲ PILIEČIU?
š\ mą gavo atsakymą ne, bet Išaiškinimas pilietybės statymų su 
tas “ne” buvo pasakytas SU reikalingais klausiniais ir atsaky- 
šypsena, maloniai, žodžiu, mes
dekviename žingsnyje pastebi

mais lietuvių ir anglų

JUOZAS STALINAS

kalbo.ee. 
__  25c

pamatyti 
ing). *

Savo laiku išgyvenau 
Nevv Yorko didmiesty 22 
metus, daug kur buvau, 
daug ką mačiau, b^t viso 
Nevv Yorko dar iki šios die
nos nežinau. Los Angeles 
mieste išbuvau tik vieną 
dieną ir jeigu sakyčiau, kad 
čia pasakiau jau viską, tai 
butų didelė klaida. Bet 
kiek mačiau, ką patyriau, 
visa tai čia pasidalinau su 
musų laikraščio skaityto
jais. A. Jenkins.

šę, lopo, ką iš seno turėjo
ll|vo i šiltas juras padmaudy- Y-Vial. -et taupo barzdas re 
a-'ti, tai Potiomkinas iš anks- c,au bcsiskusdam. n kakla 

to liepdavo pakely pristaty- nebenesiodami.
ti gražių sodžių ir i juos su- Kad žmonės negali pado 
varyti suvargusius bau- riau apsivilkti, galima su 
džiauninkus. žinoma, jie prasti iš šių pavyzdžių 
buvo ta proga gražiai ap- Paprastas darbininkas pei 
vilkti ir apauti. Carienė mėnesį uždirba Rumunijoj 
pravažiuodama matė gra- apie 250 lejų. Inžinierius 
žius sodžius ir manė, kad 1,150 lejų, vidutiniškas už- 
tikrai žmonės taip gerai gy- darbis 150 lejų per mėnesį, 
vena. O iš tikrųjų tai bu- Paprasta vyriška eilutė 
vo sumanus akių apdumi- kaštuoja 940 lejų, batai 200 
mas. Carienei pravažiavus,
kaimiečiai vėl buvo išvaro
mi i savo lauželius vargo

sia. Kai carienė važiuoda-

me, kas elgiasi mandagiai ir 
kas ne, pirmaisiais mes paten
kinti. antraisiais piktinamės.

Bet patys ne visi stengiamės 
elgtis ar tai namie, ar darbe, 
ar kur kitur viešose vietose 
taip, kaip pridera; taip. kad I DIEVĄ? 
savo elgesiu kitiems butume 
malonus, patiktume.

Argi gyvenime nesame pa
stebėję. kad nuo žinojimo kaip 
kur pasielgti, kartais kone visa 
žmogaus ateitis priklauso?

Rusai komunistai kokie “re
voliucionieriai.” o, žiūrėkite, ir 
jie savo karininkus 
mokinti gražaus elgesio!

Kas dar “Kelio i Pasiseki
mą” neturi, tam patartina nu
sipirkti ją. Tckaštuoja $2.
Galima gauti pas J. Karveli,
>322 So. Halsted St.. Chicago- 
8. III., ir pas kitus knygų pla
tintojus. Ž-is.

Arba, kaip Kaukazo Razhaininkąa 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai (domi knyga. 
Kama. •••••—••..••••••••••••• 26c

KODĖL Aš NETIKIU

laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Vilna atgumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas. .... 20c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug ka? iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinojž- 

pradėjo ra»- Šita gramatika yra tinkama Tį
siems. kas r.ori gerai lietuvių kal
ba išmokti. Didele knyga, 144 pust. 
Kaina tik ..................................41-00

JERUZALĖS VARGAI

Ir “amžinasis miestas,” 
dabar žydų valstybės sosti
nė, turi savų rūpesčių. Nu
kentėjo jis arabams besi- 
mušar.t su žydais, visuomet 
am truko. gero vandens, 

trūksta lėšų net tarnautoju 
algoms sumokėti, todėl jie 
gauna streikuoti. Daug gat
vių neturi pavadinimų, kai 
kuriose dalyse namai neturi 
numerių, todėl ten surasti 
reikalingą namą nėra taip 
lengva.

Tiky b i n i a i karštuoliai 
šeštadieniais užpuola va
žiuojančius. Mat, pagal Mo 
zės tikėjimą šeštadieniais 
reik sėdėti namuose.

Bet miestas auga. Šiuo 
metu jis turi 150,000 gyven 
tojų.

. argti.
Panašiai jie ir šiandien 

apgaudinėja, rodydami sa
vo “laimėjimus” įvairiose 
srityse tiems, kuriems yra 
leista pamatyti Rusiją. Ir 
daug kas, nemokėdami gi
liau įžvelgti, tiems apgau
dinėjimams patiki ir juos 
priima už tikrą pinigą.

Rusų pamokyti panašiai 
daro ir kitų kraštų komu
nistai. Štai, šią vasarą Ru
munijos sostinėj buvo dide
lė komunistinio jaunimo 
šventė. J ją atvažiuoti bu
vo leista ir ki liems laikraš
tininkams iš laisvojo pa
saulio.

Negi parodysi tikrą kraš
to vaizdą, jei jis yra bai
sus! Ir jie pasiruošė. Pa
keliais trobesius aptvarkė, 
nudažė, taip pat ir sostinėj 
tos miesto dalys buvo pa
puoštos, kurias galėjo pa
matyti svečiai. Stadionas 
80,000 žiūrovu buvo gra
žiausiai įrengtas, paskendęs 
gėlėse.

lejų, muilo gabaliukas 12 
lejų. Vadinasi, paprastas 
darbininkas už savo mėne
sinį uždarbį tegali nusi 
pirkti paprastus batus. Ka 
darytų Amerikos 
kas, jei jis tiek teuždirbtų?

Šitą žinant, juokinga at
rodo, kai “Vilnis” su pasi- 
džiavimu rašo, jog Rumu
nijoj “masinio vartojimo 
produktų kainos sumažina
mos ir . . . pensijos padirb
inamos.” Tai esą tegalima 
tik “liaudiškosios demokra
tijos respublikose.” Kiek 
iš tikrųjų sumažina, nepa
sakoma. Prileiskime, kad 
sumažinta net 20' >, ir už 
batus reikės mokėti ne 20(1, 
bet 160 lejų, tai yra papras 
to darbininko 3 savaičių 
uždarbi. 'Kiekvienas Ame
rikos darbininkas pasakys 
“Vilnies rašeivai: “Ačiū ir 
už tokį rojų.”

Ir dar vieną įdomų daly
ką pastebėjo tie žurnalistai. 
Visuose kampuose yra gar
siakalbiai, kurie perduoda 
vieną .programą. Nori ar 
nenori, turi jos klausytis. 
Žmogus čia neturi laisvos

Prosper Merimee: KOLOM
BĄ. Romanas. Vertė A. Va
liukėnas. Išleido knygų leidyk
la Terra. 748 W. 33rd St., Chi
cago 16. III. 221 pusi. Kaina 
nepažymėta.

daibinin- Mcran.c. 19-jo am-
ziaus rašytojas, prancūzų lite
ratūroj užima svarbią vietą. 
“Kolombą” yra jo žymiausias 
kūrinys. Knygos turinys pa 
imtas iš korsikiečių gyvenimo. 
“Kolomlx>je” vaizduojama žiau
ri korsikiečiu tradicija—vendet- 
ta.
štas, paprotys atkeršyti nužu
dymu už nužudymą. Korsikoj

TAVO KELIAS l 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumaa. Trumpas ir aiš
kus" socializmo aiškinimas..........26c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

laibai įft>mi knygutė Šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. V andervelde. vertė Vardu- 
nas. Kama .................................. 10e
ŽEMAITĖS RASTAI

Ar ži lOte, kad Žemaitė buo> vie
na žymiausiu lietuvių rašytoių? Ar 
žinote, kad j’ buvo |»aprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jo? apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tuksiančia: žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daus dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaite yra daug rastų 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. 
Ieivis" parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kaea j: čia lankėsi 

ilimo karo. Tuo-laike pirmoj-, pasaulinio
(Vcndotta vra kraujo ker- se rastuose ji ?-aziai aprašo, gra- J žiai pajuokia ir srraeiai patrina mu

sų (jyvennno r-tida ir mu-ų papro
čius. f.'rytro’e yra paveuks’.as su gar
sios rašytojos parašu, tainei paveik- 

ištisos giminės per eilę metų šiai vaiku p.ieglaudų, kurias 2e- 
keršvdamos n’aite prižiūrėjo. Yra taipsi paveiksviena kitą tykoja, 

už senus prasižengimus.) 
goję meistriškai pavaizduotas 
konfliktas jauno korsikiečio 
sieloje, kurį pareigos suprati
mas verčia atkeršyti už nužu- DELKO REIKIA ŽMOGUI 
dymą tėvų. o jo meilė jaunai GERT IR VALGYT? 
anglei stabdo nuo tokio barba-Į Va)?yt jr Rert rejkia de, to> kad 
riško keršto. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus

Knygos kalba gyva ir lanks
ti. todėl lengvai skaitoma. Kny
gą puošia vaizdingos iliustra
cijos. —L.

las Žemaitė? kartu su 
KnV-i lota ir Al. Bubliene.

Andrium Bu-
B-.dotus žiau-

ro. Tai didelė k n; jrn. 128 puslapių, 
su narsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................... .. 50c

Bet dėl ko gi norisi ? T^d ko be val
gio žmogus silpsta? Ir deiko vienas 
maistus duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitu panašių da*v- 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- 

i tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
1 knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ..................................... 16cTĖVY'šKĖLĖ, Nr. 8. Vijci- 

kio redaguojamas, kaip ir kiti SOCIALIZMO TEORIJA
numeriai gražiai išleistas, ma- veikalai trumpai? ir siškiaia
Žiesiems skaitytojams yra kas faktai? parodo, kaip iki šiol keitėsi
skaityti ir džiaugtis. draugijos formos, ir kodėl turės bū

ti pakeltai kapitalizmas. Kauta 25c

kalbo.ee
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Rašo Tiesą Apie Bobo’
New Yorke išeina -dien-rastos progos karūna. Spau-i 

rastis “Daily News.” Skai-doj skaitėme, kad tiktai; 
tytojų jis turi šiokiomis Amerikoje tokia laimė-gali 
dienomis 2,050,000, o sek- ištikti neturtingas ateivių 
madieniais — 3,650,000!'dukras, nes kur kitur Rock-
Laikraštis turi tiek skaity- elellerio . tunais pasipuošę
tojų todėl, kad moka vai
kytis Įvairias sensacijas ir 
vaišina publiką padugnių

vyrai veda neturtingas atei
vių dukras prie altoriaus ar 
prie vedybų rėgitsracijos 

Is tiesų, kurskanėstais iš Įvairių gyveni-l valdininko ? 
mo sričių. Politiniu žvilgs- kitur? Gal tik 
niu laikraštis atstovauja pa-j Rusijoj pasitaikydavo tokių 
čią dešiniausią poziciją, bet!vestuvių, kai caro dvarui 
New Yorko skaitytojai to
lyg nepastebi ir neseka

canstmėj

KELEIVIS. SO. BOSTON

t ; ĖSE RASTA N'UiUDYTA MERGAITĖ

Judv Bortaik aiiė. 12 metu amžiaus mergaitė, išėjo maudytis ir prapuolė. Vėliau ji 
KLzta pelkėse tarp nendrių pasmaugta. Nendrės aplinkui nebuvo ištremtos, todėl poii- 
:ja n.ana. kad ji buvo pasmaugta kitur ir jjs kūnas atneštas į pelkes. Tai atsitiko 

LO3S Isiar.de. netoli nuo Astorijos miesteli,. Kairėje matosi jos gyvos atvaizdas, o 
,’e.inėje. kur sėdi policmanxs. buvo rastas jo kuaas.

I J. GRUŠAS:

Atpildas
—Neturiu pinigų . . .

tyliai ji ištarė ir
tės, kambarėlius ir siaurą.'užsimerkė. Pro suspaustas 
ilgą Įlinkusiomis lubomis j blakstienas veržėsi maži la- 
viituvę. Jos pragyvėlumo’šeliai
šaltinis—keturios gimnazis
tės. (Gimnazija Lietuvoj va
dinosi aukštesnioji mokykla.

Pana Elžbieta nuomoja j 
du žemus, kaip laivo kaju-Į Tyliai,

Lomhufaliiie ii* 117 ' K £

Tos mokyklos mokiniai va
dinosi gimnazistai ir gim
nazistės—Red.) Tiesa, šis 

“šaltinis” yra pasioaisėtmai

Mergaitės išėjo i kitą 
kambarį.

—Kiek jus tunte pinigų? 
—klausė Aldona.

Visos nustebusios tylėjo. 
—Šeimininkė neturi nė 

cento, o jai būtinai reikia

laikraščio politikos, pasi
tenkindami to laikraščio 
sensacijomis.

Šiomis dienomis tas sen
sacijų lapas pasigarsino 
duosiąs “Tiesą apie Bobo 
Rockefeller . . . nuo anglių 
kasyklos iki aukso kasyk
los, niekada anksčiau ne
skelbti faktai apie Ameri
kos Cinderellą Nr. 1.”

Dabar ta “tiesa” apie 
Bobo Rockefeller jau spau
sdinama tame laikraštyje. 
Skaitau ir aš tą “tiesą,” 
nors šiaip tik per klaidą tą 
laikrašti kai kada nusiper
ku, ir paskui pats nežinau, 
kodėl ji pirkau.

Didžiausiame gaišinime 
apie tą “tiesą,” Įdėtame i 
“The Nevv York Times” 
(rugpiučio 31 d.), sakoma, 
kad pirmos rūšies informa
cijas apie Amerikos “Cin- 
derella Nr. 1” duos artima
T? za IrtrLanZciVVAnuiciici iviivc tlruncrZM V«C, V. y
kuri, pasirodo, besivadi
nanti literatūrine pavarde 
Patricia Bronte.

1948 metais Valentino 
dienoje, Floridoje, Palm 
Beach mieste, susituokė 
Winthrop Rockefeller su 
lietuvių ateivių dukterimi 
Ieva Paulekiute, atsiskyru
sia bostoniškio turtuolio ir 
diplomato P. Sears žmona 
ir buvusia aktore. Ameri
kos spauda po tų sutuoktu-

artimi bajorai susižavėda
vo čigonkaitėmis ir jas Kar
tais vesdavo. Bet apie ca
rų Rusiją niekad nekalbė
jome, kaip apie “Cinderel- 
ių” rojų ir ten nieks bajorų 
užgaidų ir nepaprastų jų 
vedybų nerišdavo su demo
kratija.

Po IVinthorop Rockefel
lerio vedybų Amerikos lie
tuvių tarpe buvo kilęs ne
mažas susidomėjimas savo 
tautiete Ievute. Atsimenu 
musų spaudos džiūgavimus. 
Nei bolševikų “Laisvė” ne- 
trivojo džiaugsmu. A. Bim
ba šaukė lietuvius džiaug
tis ir linksmintis, kad mu
sų visų numylėta tautietė, 
ištekėjusi už Rockefellerio, 
pasidarys dar labiau visų 
mylima ir tt. Bolševikų 
“Vilnis” - sunkiai prakaita
vo ir Įrodinėjo, kad Ievutės 
Pauliekiutės gyslose teka 
tik tik ne bolševikiškas 
kraujas, nes jos motina Ne- 
veckienė ir augintojas Ne- 
veckas esą ALDLD nariai 

tos dvasios ne- 
Įkvėpti ir savo 
augintinei. Ne 

tokių storų, bet panašių is
torijų rašė ir kiti musų laik
raščiai. Tik, rodos, vienas 
“Keleivis” pasijuokė iš lie
tuvių, kad jie dabar visi iš
virtę Rockefellerio švoge- 
riais. . . .

ir, žinoma, 
pasigailėję 
dukrai bei

Praėjo 7 
Rockefellerių

menesiai
vestuvių

po
ir

vių pakėlė riksmą apie pora susilaukė Įpėdinio. Ar 
“Cinderellos vestuves” iri Įpėdinis pasiskubino, ar 
pradėjo sekti pasakas, kaip;vestuvės kiek pavėlavo, nie 
neturtingų ateivių duktė kas nepaaiškino ir, paga- 
paviliojo turtingiausią Ame-'liau, kam čia tokie dalykai 
rikos kavalierių ir apvaini- rupi. Tik musų tautietis 
kavo Amerikos demokrati- Vytautas Sirvydas ilgai il- 
ją karštos meilės ir nepap- gai kraipė galvą tą mįslę

VOS TIK Iš KIAUŠINIŲ

šitie strausiukai vos tik išsikalę iš kiaušiniu ir sveria tik 
po pusrerio svaro. Po trijy mėty jie svers jau po 300 
svarą. V aizdelis iš I»s Angeles parko.

bespėliodamas, bet. roc.c.-. i ne tos pirmos priežas-Jiems sutvarkyti ir Marytės 
a- zvs paskui, žinoma, prisi- M. patarimai nieko negelb-irgi nieko tikslaus r.e j 

kė. •
Praėjo keli mėnesiai 

Rockefellerių Įpėdinio 
mimo ir spaudoje p
rodytis žinios, kad RocKe-imių ir menas aei to neasa--džiais. Užauginau jo
fellerių šeima skirsis ar jau soja. Bet jeigu skiriasi Į vaikus ir aš su juo susilau- 
skiriasi. Vėliau persis.v.Rockefellerių šeima, tai, ži- kiau penkių. Viso buvo aš- 
mo faktas pasitvirtino: jau- .loma, reikalas yra kitas,ftuoni vaikai ir .mudu du— 

dešimt žmonių, 
eimai ir didelio už-

Įaejo daugiau, ir 
aižėjo i šipulius, 

gi- je,

laimė su- sti.
Ameriko-

xaip ir kitur, taip suai-Į ištekėjau
Aš buvau dar jauna, kai 

už našlio, kuris
>radėjo ueja šimtai tūkstančių lai-Įmane paviliojo gražiais žo- 
Rocke-buų ir niekas dėl to neaša-:džiais. Užauginau jo tris

• • * 'Į

noji Ievutė RockefellerienėĮr.t-s čia ilgaliežuvės Brontės sudarėm 
išvažiavo su sunumi gauti progos pamaišyti Tokiai šei
motiną ir augintoją Nevei
kus i Lovvell, Ind., ir ten 
apsigyveno farmoje, o spau
da karts nuo karto spėlio
jo, kas ten vyksta ir kaip 
Roc-kefelerių šeima tvarko 
savitarpio santykius. 

Paskutiniu laiku Rocke
felleriai, rodos, daro 
dymą legališkai persiskirti. 
Bent vyras tokią intenciją 
turi, o žmona, rodos, sten
giasi divorsą sutrukdyti, 
fai paprasta istorija, nieko 
joje nėra sensacingo, a: 
keisto. Bet Rockefellerio 
vardas ir vedybinis skanda- 

kaip

sensacųų košę.
Skaičiau aš tą Brontės

parašytą istoriją apie Ievu
tę Paulekiutę ir jos tėvą 
"Julių Paulekiutę” ir kažin 
kodėl man pasidarė labai 
liūdna. “Smart”rašytoja,lyg 
po lovos gulėjusi, žino, kas

skurdus, juoba ir pačios'pakviesti daktarą. Sudėki-
gimnazistės — neturtingų1 me, mergaitės. As turiu
ūkininkų dukros, ir jų gau-1 penkis litus ir dedu.
namas iš namų “pravintas”; , ,,1,.1 Mergaites suuruzdo. Vie-net jau graudingai menkas.; . °. , . •

Pana Elžbieta nestato turėjo du, kita ti is. . . .Pana Elzbieta nestato gy * j Rad daktaras
reikalą vi- . L ■ - , a(daugiau neimsiąs, kaip (le-

, . , . . -. , .. gimt litu. Skubiai šia sumądaugiau kaip sesios desim- >. . - j. * * surankiojo,tys metų spindi nepaprastu į ;žįjo.
puikumu ,r prasmingumu, pusvaiJandžio atėjo
■r 3, nes.ga.li veltu. gyve!^^^ pamatav0 tempe-

4 ’raturą, paklausinėjo, pabar-
, -• 'škino ligonės šonkaulius ir, nemokėjo kambarį

gyveno .. Jyse receptą.
—Ar čia nieko senesnio

venimui didelių 
mų, bet jos išgyventi jau;”

tokia

darbio neužtenka, o mano 
vyras be to dar mėgdavo iš
gerti. Parėjęs girtas kelda
vo namuose vaidus. Be to, 
jis dėjosi didelis visuome
nės veikėjas, tad kas vaka
rą išeidavo “visuomenės rei
kalais,” mane palikdamas

’oan.Į <ada ir ką sakė, ką sakė vy- vieną su vaikais.
ras. ką sakė jo žmona ir 
' duoda suprasti, kad ji 

visai netoli tos šeimos sto-

Gyveni 
ir skur-mas buvo liūdnas 

dus.
Pagaliau vaikai paaugo

nusi.
Elžbieta buvo 

susipratusi” ir 
gyventi tik sau. Ji 
kitiems. Nebuvusi ištekė
jusi ir neturėjusi vaikų, ji 
rūpestingiausiu motinišku-. v. 
mu visas jėgas ir visą men- ta i ±, 4. J & 4.j • Daktaras susimasto. Paskuti turtą yra atidavusi ne- , . ,
dėkingiems moksleiviams. ■ ™ -• -,, s. ; —Plaučiu uždegimas....

Motiniškos meiles suro- Bet jau įuvežUite ja į jj. 
galas buvo jos gyvenimo _oninę Jųs čia visos t0.

• • • .-i,4ios jaunos.
Kiekviena proga, jei tik. kažko svynloja> ta-

atsirasdavo klausytojas, ji fiau duo(la Aldonai re- 
dideliu malonumu j, trumpai paaiškina

1 įkaip duoti ” —i-*—
Aldona 

šia:
—Kiek ponui 

reikia mokėti?

nėra ?

su
šakodavo, kad jos jau “uz 
auginta” 30 daktarų, 24 ku-Į 
nigai, o kiek advokatų ir in
žinierių — net nebegalinti 
atsiminti. Net ministeriu 
buvęs vienas jos “mokinė
lis” !

ji net

ligoniui vaistus.
nedrąsiai klau-

daktarui

—Penkiolika litų. 
Mergaitės visos parausta 

ir žvilgčioja viena į kitą.
Daktaras tvarkosi port

felį.
Aldona tyliai šnibžda: 
Jus dar turite, mergai

tės .. .
i Visos skubiai rausiasi po 

banke savo dali. Tačiau il-|kjįene5^ pO stalčius. Viena 
suranda mažytę, suplyšusią

vėjo ir viską savo ausimis pradėjo dirbti. Jau, rodos, 
irdėjo. Iprasidės , linksmesnės die-
Rodos, daug geriau butų nos, bet kur tau! Vyras yra 

ti dargi turtingo^ šei- namų galva, “bosas.” Vai
tai turėdavo atiduot jan

palik
n?- privatinį gyvenimą pa

las traukia Brontės, kaip šeimai ir po ji nesirau- 
medus musėles, ir štai. sti- Bet> matyti, sensacijų 
taip ta “Brontė” pradeda -Mauda žino, kokio dyasiš- 
aiškinti, kodėl Rockefeli.-Į-" l)eno j°s skaitytojai no
rių laimė subyrėjo. Girdi. I!1- tai tokio ir parūpina, 
“pirmą smūgi” tai laim. il Musų pasakose esame 
sudavęs Ievos Paulekiutė.- kaip neturtingo
tėvas “Julius Paulekiute,” 
kuris, girdi, prieš 24 metus 
šeimą buvęs pametęs ir tik 
dukrai ištekėjus už Rocke- 
fellerio pasiskelbęs iš Y 
shington, Pa., anglių ka
syklų.

Ievos Paulekiutės tėvą 
Patricia Bronte vadina

kaimiečio duktė išteka už 
karalaičio ar kunigaikščio 
Amerikoje ta pasaka vadi
nasi “Cinderellą.” Musų 
iiaudies pasakose aukštai 
'keliami karalaičiai ir kito

kie kilmingi padarai, o čia 
garbinami Rockefelleriai,

j . kurie turi pinigų maisus, 
iius Paulekiute,” matomai r;'1' šiaip jau šalia pinigų 
neturėdama supratimo, kad“^KUO pasigirti gal ir 
lietuviai (ir slavai) daro'r!e?ali. Musų liaudies pa 
skirtumą vyrų, moterų ir no karalaičio vestu-
mergaičių pavardžių tari
ęr.e. Iš to galime spėti ko
kia “draugė” ta Brontė yra 
Ievai Paulekiutei. Bet ta 
ignorantė drįsta rašyti, kad 
'Julius Paulekiute” sudavt 
'pirmą smūgi” šeimos lai

mei. Girdi, jis prieš 24 me
tus kur tai buvo dingęs ir 
pasiskelbęs tik po vestuvių, 
kada jo mažiausiai reikėjo. 
Geraširdis Rockefeller jam 
davęs pensiją, o Ievutė Pau- 
lekiutė turėjusi daug šird
gėlos dėl savo tėvo pasiskel- 
bimo, nes visi manę. kad jis 
jau senai esąs nebegyvas. 
Be to, Ievutė sakiusi savo 
vyrui, kad jos “miręs tė
vas” buvęs koks tai d vari 
ninkas Lietuvoje, o čia pa
sirodė, kad Ievutė yra ly
giai tokios pat kilmės, kaip 
ir Rockefelleriai, būtent, iš 
kaimo žmonių ir iš darbo 
žmonių. Ar tai ne pažemi
nimas? Bent Bronte taip 
mano ir sako, kad čia bu 
vusi pradžia, kodėl šuo vi
są šeimos laimę nunešęs ant 
uodegos.

iu su paprasta kaimiete, 
nebesiknisdavo po jaunave
džių gyvenimą, o Ameriko 
c knisimasis kaip tik tada 

ir prasideda, kada karalai- 
:is Rockefeller veda “Cin- 
ierellą.” Užtat tos ameri
koniškos istorijos ir yra to 
kios negražios, nes jos ne
žino kur pradėti ir kur su
stoti.

Brooklyno Nebuvėlio
' * 1 'Z J. '* ’

LEISKIT IR MAN 
TARTI ŽODĮ

savo uždarbį, jis, pats- irgi 
neblogai uždirbdavo, tad 
pradėjo išeidinėt su “biz

nieriais” ir dar daugiau 
gerti. Nors nusipirkom na
meli. kuri aš ištaisiau kaip 
mokėdama, bet namuose 
jam buvo negerai. Dabar 
vaikai apsivedė, neduoda 
pinigų, pats nebedirba, ne- 
uri iš ko gerti, tai pyksta 

ir ištisom savaitėm nekalba 
su manim.

Butų gerai, kad Marytė 
M. parašytų, kaip reikia su 
okiais vyrais elgtis. Abe

joju, kad ji sakytų, jog 
švelnumu ir meile gaiima 
kiekvieną vyrą “suvaldyti 
ir padaryti avinėliu.” To
kius vyrus turint, kaip ma
nasis, švelnumu ir meile ga
li tik savo gyvenimą pražu
dyti.

Magdutė K.

Neturtinguosius 
dovanai, arba bent už labai 
menką atlyginimą išlaiky
davusi. Kitiems duodavusi 
pinigų knygoms, drabu
žiams nusipirkti. Ji buvusi 
laiminga, kol dar turėjusi

gainiui jos dalis ištirpusi, ir 
ji jau nebegalėjusi bent 
kiek daugiau padėti netur
tingiems mokiniams.

Elžbieta žinodavo visą 
gimnazijos programą—ku
rioje klasėje kuris dalykas 
praeinamas, koks to dalyko 
mokytojas, nors ji pati te
buvo tik pradžios mokslą 
išėjusi. Išskaičiuodavo, ko 
kius šposus mokiniai krės
davo mokytojams seniau, 
kokius krečia dabar ir vi-

piniginę ir iškrato du sidab
rinius litus. Kita ištraukia 
iš uniformos kišenės mažą 
nosinėlę ir iš kampo išriša 
keletą variokų, bet, lyg gai- 
lėdamosi atiduoti, spaudžia 
saujoje. Tačiau greitai tie 
vario ritinėliai iš jos kūdi
kiškų rankų subyra Į Aldo
nos delną. Aldona skai
čiuoja ir kas kart vis labiau 
rausta.

Daktaras lukuriuoja, pa-
sados patardavo^ pasidaryti žvelgia Į prastučių kamba-
špargalką.” Iš veido iš

raiškos pažindavo, kaip pa
vyko kuriam mokiniui eg

relių sienas, pakelia portfe
lį ir vėl padeda. Tatai jis 
daro keletą kartų—it blo-

zaminai, o nusiminusi visa- ga5 artistas, net nežino, kur 

dos mokėdavo paguosti. '

Užpereitam “Keleivio” 
numery tūla Marytė M. da
vė patarimus moterims 
kaip užlaikyti savo vyrus 
kad jie butų švelnus, man
dagus ir kad jaustųsi esą 
namų galvos.

Lengva duoti gerus pata 
rimus, kai turi gerą vyrą 
Kiekviena moteris geram 
vyrui nori būti švelni ir 
meili žmona. Bet yra vy 
rų, kurie nei moters pastan 
gu, nei jos meilės nevertina

NETEKO KOJOS

Miss Buehler išvyko su Ka
lifornijos milionierium pasi
važinėti jo jachta. Bet lai
vui smarkiai plaukiant, ji iš
virto iš jo ir propeleras nu
kirto jai koją.*

Brandos egzaminų metu 
(baigiamieji egzaminai.— 
Red.), kada abiturijentai, 
kaip vaško manekenai, per 
naktis sėdėdavo prie kny
gų, Elžbieta taip pat neuž
migdavo iš rūpesčio ir su
liesėdavo, kaip beržo šaka
lys

Trisdešimt metų ji vargo 
su mokiniais bendrą vargą 
ir buvo patenkinta.

•
Karią tai paprastai, pil

kai žmogystai atsitiko kaž
kas svarbaus. Ji ėmė ir sun
kiai susirgo. Karščiavo, 
prašė gerti, skundėsi šoną 
geliant ir vis niurnėjo:

—Truputį susirgau . . . 
truputį sergu . . .

—Mes pakviesime dakta
rą,—pasiūlė Aldona, aštun
tos klasės gimnazistė.

Elžbieta tylėjo. Jos akys 
ėmė blizgėti, per vaškinių 
skruostų raukšles nuriedėjo 
dvi ašaros.

dėti rapkų. Neramiai žvilg
čioja Į susirūpinusias mer
gaites. Jis jaučiasi prastai, 
norėtų greičiau išeiti, bet 
dar nesurinkti ir nesuskai
čiuoti pinigėliai. Neramios 
jo akys sakyte sako: “Grei
čiau. geričiau, aš kitur turiu 
kubėti!”

—Ponas daktare,—mik
čioja Aldona.—mes turime 
tik keturiolika . . .

—Nesvarbu, nesvarbu,— 
skubiai sumurma daktaras.

Siauras delnas ištiesia 
jam žiupsni varinių ir si
dabrinių pinigėlių. Lyg 
jaučiama, kad tie smulkus 
sidabro ir vario ritinėliai 
dar kvepia gimnazistų uni
forma ir nudėvėti taip ran
kų, kaip kūdikio žaisleliai.

(Bus daugiau)

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke 

leivį”. Kaina metama $4«

Isiar.de
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ISPANIJA

Duos Karo Bazių Amerikai

Madrido žiniomis, šią sa
vaitę turėjo būt pasirašyta 
tarp Ispanijos ir Jungtinių 
Valstijų karinė sutartis. Is
panija sutinkanti duoti 
bazių Amerikos karo orlai
viams.

IRANAS

iš Hong Kongo, kad Lav 
rentij Berija, buvęs Sovietų 
Rusijos žvalgybos galva, 
kurį Malenkovas nesenai 
.Įmetė kalėjiman, buvo iš 
(Maskvos kalėjimo pabėgęs 
ar savo šalininkų išleistas, 
bet Malenkovo agentai vėl 
ji sugavo. Dabar jįs esąs 
uždarytas kariuomenės ka
lėjime ir stropiai saugoja
mas.

Komunistų Areštai

Žinios sako, kad nuo to 
laiko, kai buvo suimtas bu
vusis Irano premjeras Mos
sadegh, vien tik Teherane 
iki šioi suimta jau 500 ko
munistų. Prasidėjus suėmi
mams, Kaspijos pajūry 
daug komunistų pabėgę Į 
girias ir išbuvę tenai 4 die
nas be maisto. Keturis jų 
sudraskę laukiniai žvėrys.

LENKIJA

DARBO PASAULIS
Kalbos ir Faktai

“AFL News-Reporter” ra
šo, kad klausantis unijų 
priešininkų kalbų reik pri
siminti faktus.

Organizuotų darbininkų 
priešai sako, kad unijos yra 
monopoliai ir kad jos nori 
sunaikinti kraštą. O fak
tai rodo, kad unijų narių 
tėra apie 17 milionu, o viso 
dirbančiųjų yra 63 milio
nai.

Jie sako, unijos yra to
kios didelės ir turtingos, 
kad jos tapo pavojingos 
tautai. Iš tikrųjų krašte 
yra 50,000 unijų ir 500,000 

Į korporacijų; iš jų jau 1940

Tramvajai Gražus, Bet 
Nevažiuoja

“Žycie Warszawy,” ko
munistų leidžiamas laikraš
tis, pi aneša, kad šiomis die-Į^^j puiucijų, jų j«*k 
nomis Varšuvos fabrikuose! metais 30 korporacijų turė 
buvo pastatvti 25 nauiil in rioiioriuii Irain vipnfl hiliopastatyti 25 nauji 
tramvajai. Jie išrodę labai 
gražiai, blizgėję iš tolo; 
bet pastačius juos ant bė
gių, tiktai 4 iš jų galėjo ris
tis. Visi kiti nei iš vietos, 
nes kažkas “užmiršo” Įtai
syti reikalingus elektrinius 
aparatus.

JUGOSLAVIJA

Titas Atnaujina Santykius 
Su Maskva

Nuo 1948 metų, kai Titas 
atsimetė nuo Kominformo, 
santykiai tarp Jugoslavijos 
ir kitų komunistinių valsty
bių buvo nutraukti. Dabar 
Vengrija, Bulgarija ir So
vietų Rusija pasiūlė diplo
matinius santykius atsteig- 
ti. Ir Belgradas sako, kad 
Titas tą pasiūlymą svarstąs.

AFRIKA

Arabai Prieš Prancūzus
Irako karo ministeris Ku

ri Said pasakė, kad visos 
arabų tautos eisiančios 
Šiaurės Afrikos gyvento
jams i talką ir prancūzams 
tenai busiąs suduotas le
miamas smūgis. Mat, Pran
cūzai tenai spaudžia vieti
nius arabus.

MASKVA

jo daugiau kaip vieną bido
ną dolerių turto.

Jie sako, jog unijos tiek 
išpūtė uždarbius, kad dėl jų 
Įmonės turi griūti. O iš tik
rųjų per paskutiniji dešimt
meti korporacijų pelnas yra 
pasakiškas.

Jie sako, kad unijos pa
veržiu imonių valdymą; o 
iš tikrųjų unijos tenori tik 
bako sprendžiant darbo są
lygas.

Jos yra prieš darbdavių 
neaprėžtą teisę elgtis su 
darbininkais taip, kaip jie 
užsigeidžia. Atrodo, kad 
dalis darbdavių tik dėl to 
ir yra prieš unija
Statybininku Unija Sugrįžo 

į AFL
Statybininkų unija, tu

rinti per 800,000 narių, 
prieš mėnesi laiko buvo iš
stojusi iš Amerikos Darbo 
Federacijos, bet rugsėjo 8 

ji vėl sugrįžo. Tokios

Berija Buvo Pabėgęs

KELEIVIS,

Kariuomenė lydi mirusio Koregidoro didvyrio, gen. Jo na t ha no Uainwrightto kūną i valstybines Arlingtono kapines 
Virginijoj. Jis pasižymėjo, daugiausia tuo, kad japonu apsuptas nedideliame forte išsilaikė kelis mėnesius, kas davė 
Amerikai laiko pasiruošti sunkiam karui Pacifiko vandenyne.

M. J. Švilpa praneša, kad šių metų 
rugpiučio mėnesį sukako jau 13 me
tų kaip jis gamina vaistus ir par
duoda juos Amerikoj ir Kanadoj, 
nusiunčia kur kas nori. Dabar Hart
forde jis atidarė krautuvę adresu 
1347 Main St., skersai gatvės nuo 
miesto bokšto su laikrodžiu. Per 13 
metų daugeliui žmonių pagelbėjo, kų 
liudija gauti laiškai su padėkom.
Bet daug lietuvių dar nėra tų vais- 

,tų bandę, reiškia, nenori tikėti. Ne- 
! andysite, nežinosite.

No. 1— švilpos mostis iš žolių 
(herb salve). Pašalina įvairias odos 
ligas, išbėrimus, votis, nudegimų, 
nušutimų, gydo žaizdas, sainus, ath- 
lete’s feet, hay fever. Kaina tik 
fl.50 už 3 oz.

Na. 2—Salve for esteraal pains,
nuo įvairiausių paviršutinių skaudė
jimų. kojų, rankų, strėnų, sųnarių ir 
raumenų. Kaina $1.

No. 3—Ointment for toothache 
and hardening gums. l*ašalina dan
tų gėlimų ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina >1.

Na. 4—New Diseovery, salve for
poison ivy, itching skin; nuo odos 
niežėjimo, išbėrimo, veikia greitai. 
Kaina $1.50.

Na. 5—Svilpa’s Herb Salve for 
pilės. Greit pašalina pilės be ope
racijos, jeigu dar neišsivystė į vėžio 
ligų. Visos mostys garantuotos, 
kad pagelbės nuo pažymėtų ligų. 
Ant dėžių yra nurodyta kaip vartoti. 
Užsakymus su čekiais ar money or
deriais siųskit registruotais laiškais. . 
Adresuokit: (37)

* M. Švilpa.
P. O. Boa 353. Hartford 1, Conn. 

Krautuvė: 1347 Main Street.

P AR DUODŲ KNYGAS
Parduodu daug knygų, tarp jų ir 

lietuviškai-angliškų žodynų. (36) 
J. P.,

U. M. Ranch,
Bufialo, Wyo.

menkas. Ne kitaip yra ir 
Lietuvoje.

Šiandien pavergtieji Lie
tuvos laukų sūnus ne dirba, 
bet tik dieną nustumia kol
choze ; nuoširdžiai jie te
dirba išėję i savo darželį, 
jei toki turi.

į Štai patys komunistai 
skundžiasi, kad viename kol- 

i choze esą 500 darbingų as
menų, o per 10 dienų tenu- 
šienavę tik 23 hektarus pie
vų. Kitame kolchoze atva 
žiavusi mašina dobilų piau- 

t ti, 1x4 ji ne piovusi, o tik 
ljvėlusi. Mat, vairuotojas ne-

.gus duonos kepimo fabri
kas, galĮs pilnai aprūpinti 
Palangą.

-— , Sakykite, kaip jus jaus-
Žvali Palangos vartotojuitumėtės,. jei jums, nuvažia- 

| kooperatyvo parduotuvės!vus - ^įami, pasiūlytų auli-
nemaloniai nu-

Iš Pavergtos Lietuvos
Gintariniame Pajūryje
Tokio pavadinimo “Tie-- V A ųsoj" buvo gana ilgokas fel

jetonas, kuris labai gražiai 
pavaizduoja tenykšti gyve
nimą. Sutrumpinę mes ji 
pakartojame:

pardavėja 
stebino vilnieti.

—Neturime sportinių ba
telių. Štai pirkite, jei pa
tinka, aulinius batus—kol- 

Įukiečiai juos labai mielai

nius batus?

Vilnietis Į Palangą atvy-Jima. Eisite per kopas
ko pasilsėti. Gerai išsi- smiltelė nei kris, galite ir Į
maudęs, jis išalko ir nuėjo jurą iki kelių bristi—nė la- • --------

d.
didelės organizacijos toks 
šokinėjimas i vieną ir kitą 
pusę atrodo nerimtas dar
bas, bet gerai, kad jos gal
vos greitai susiprato nege
rai padarę.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

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

KELEIVIS
Singaporoj leidžiamas na 

cionalistų laikraštis “čung'
Šing Džit Pao” gavo žinią 636 Broadvvay, S. Boston, Mass

TRIESTO SIENOJ NERAMU

Triestas yra neva laisva sritis tarp Italijos ir Jugosla
vijos. Abidvi dėl jos varžosi, čia matosi kareivis, kurks 
saugoja sieną tarp Italijos ir Triesto. Padėtis labai 
(tempta. _____ __

į “Juros” restorano pavilio- 
ną Nr. 4 užkąsti.
—Duokit lemonado bon

ką, na ir dešros truputį su 
bulkute,—linksmai kreipė
si i pardavėją.

—Oi ne, dešros negaliu 
parduoti prie lemonado. 
Dešra tik su degtine,—atsa
ko pardavėja.

—Ne, degtinės ši kartą 
nenoriu,—juokauja vilnie
tis,—man pajūryje ir be 

Į degtinės linksma.
—Nieko negaliu padary

ti, toks “Juros” restorano 
direktoriaus Įsakymas, — 
atrėžia pardavėja.

Išgėrė vilnietis lemona
do, šiek tiek supyko ant to 
kių prekybininkų, bet argi 
ia dėl tokių smulkmenų 

gadinsi sau nuotaiką. .
—Nueisiu ir grietinėlės 

išgersiu, štai ir busiu sotus, 
—tarė sau vilnietis ir tiesiai 
iš paplūdimio per ūksmin
gą parką nužingsniavo Į 
pieno parduotuvę. i

—Prašome, sėskite už 
staliuko, tuojau jums pa
duos,—sako pardavėja.

—Ilgai nereikėjo laukti, 
grietinėlės butelis tuoj atsi- 
ado ant stalo.

—Visgi čia greičiau ap- 
amauja, negu Vilniuje, 

džiaugiasi vilnietis.
Tačiau bėda—nėra kuo 

užkąsti, parduotuvėje pri 
ruko bulkučių.

—Nešiuosi grietinėlę na
mo ir ten bulkutę suvalgy
siu,—sako vilnietis.

Pardavėja išsigandusi 
čiumpa vilnieti už skverno.

—Negalima iš parduotu
vės neštis nei grietinėlės 
nei pieno kefyro—griežtai 
uždrausta. . . .

—O kas gi uždraudė, juk 
pinigai sumokėti . . .

—Klaipėdos miesto pie
ninės vadovybė uždraudė 
jai ir ši parduotuvė priklau 
so. ;

Rytojaus dieną vilnietis 
norėjo nusipirkti sportinius 
batelius—nutarė tenisą pa 
žaisti.

sėlis neprasisunks. . . .
—Tai ką, argi jokių va

sarinių sportinių batelių ne
turite? Juk jų Įmonės pri
gamina kiek nori, visur yra,

z
Vagims Dabar Rojus 

Lietuvoje
“Tiesa” aprašo Raudo

nės malūną. Jos buhalteris 
labai apsukrus vyras Jis

PARDUODU NAMUS
Kadangi išvažiuoju į kitų valstijų, 

parduodu 12 šeimynų mūrinį namų 
su visais modemiškais įrengimais, 
automatiniu aliejaus šildymu ir kt. 
Namai geroj vietoj. Main St., Mon
tello. Rendų per metus duoda 
36,000. Išlaidų per metus $2,560. 
Gera proga lietuviui pasidaryti pini
gų. Dėl įnešimo susitarsim. Kreip
kis: Tel. 80850-M arba (37)

Kaz. Bielskis,
492 N. Cary St., Mostelio Masa

APSIVEDIMAI

o pas jus nėra,—pradėjo
piktintis vilnieti?.

—Turime,—kiek nusimi
nusi pradėjo aiškinti parda
vėja.—Štai yra moteriškų 
vasarinių batelių, gana tvir
ti, jau nuo 1947 metų len
tynoje guli ir dar atrodo 
beveik nauji. O kitokių 
negauname. .

Bukit gera, parodykit 
man ryžių šiaudelių skry 
bėlę,—paprašė jis kitą par
davėją

—Neturime skrybėlių,— 
apgailestaudama sako par
davėja.—Klaipėdoje, sako, 
jų yra; nuvažiuokit ir nusi- 
pirksit.

—Gražus, labai gražus, 
cas gintarinis pajuiys,—ta
rė pats sau vilnietis.—Ne- 
orangina, tačiau jo musų 
prekybininkai. Štai kiek 
tokių erškėčių primėto jie Į 
pajūryje ant vasarotojo ta-' 
ko. . . .

Pavaikščiojęs po parduo
tuves, vilnietis Įsitikino, 
kad Palangoje beveik ne
galima rasti vasaros sezo 
nui skirtų prekių.

Ir daugiau nemalonių 
smulkmenų pastebėjo vil
nietis. Duonos gaminių 
asortimentas parduotuvėse 
menkas. Nereguliariai ap
rūpinama Palanga kai ku
riomis maisto prekėmis— 
kruopomis, makaronais, de 
šra ir kt. Šių prekių fon 
dai Palangai yra išskirti, 
tačiau jie pilnai neišnaudo
jami, planingas prekių tie
kimas nesutvarkytas. Pa
langoje esančios kepyklos 
vasaros sezono metu nesu
spėja prikepti tiek duonos 
kad pilnai užtektų vasaroto 
jams, kurių skaičius kas
met didėja. Prekybinės or 
ganizacijos nepasirūpina 
kad sezono metu duona 
butų tvarkingai pristatoma 
iš Klaipėdos, kur yra pajė-

taip puikiai moka sutvarky
ti knygas, kad jos sugeba
malūno skirtus arkliams pa-i ... - .Parimus grudus i aukščiau- m1as,n“s su‘v?*y-
<i..s „,5i« kvietinius miltus!41’ bt't nesutvarkęs jos ir ki- 

tas mechanikas. Trečiur ne
sirūpinama žalio (silosuo- 
to) pašaro paruošimu ir tt. 
—Daina be galo, bet jos žo
džiai tie patys: žmonės ne
nori dirbti pavergėjams.

sios rūšies kvietinius miltu? 
sumalti. Malūno direkto
rius spekuliuoja miltais, 
peni 4 kiaules, vištų, žąsų, 
kalakutų, nuolat girtuok
liauja. Jei kas atvyksta Į 
malūną revizijos daryti, tai 
direktorius įverčia vienam

I
Vidutinio amžiaus, gerai išauklėta, 

rimta ir gero budo inteligentė mer
gina nori susipažinti su tokiu pat 
vyriškiu. Atsakysiu tik į rimtus 
laiškus. Rašykite: (38)

Miss D. M.,
636 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

------... . jeį noru pa(j nauji šepe
t vežimą pusę kiaules, ant- .;ai „ į ne„usidėvėtų, tai 

i-am žąsų prikiša maišą.. J ,tJ ’ vartojant pamerkit 

ir viskas eina kaip sviestu*

patepus.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
gera. rimta moterim ar mergina 
tarp 45-50 metų amžiaus, geros iš
vaizdos ir gero budo. Pageidauju, 
kad mokėtu angliškai kalbėti ir ra
šyti. Rašykite: (40)

P. R.,
410 Eastern Parkvvay, 

Brooklyn25, N. Y.

Tai štai, 
venti Lietuvoje.

pnes vartojant pamerkit 
juos Į karštą, gerai pasudy

, ,tą vandeni. Šeriai pasida-
kam gera gy-i , ■ . . .J pys kietesni ir ilgai nenusi

dėvės.

Tikrai Rusiškas Išradimas
Pati vilniškė “Tiesa” ra

šo, kad Kauno artelė pasi
gyrė pagaminusi 80 veži
mų ir tuo budu išpildžiusi'
planą pirm laiko. Jai bu-’ 
vo ir atlyginimas sumokė
tas už tuos vežimus. Vė-, 
liau paaiškėjo, kad veži
mams truko ratų.

Demokratijos tikslas ne iš
rinktųjų laimė, bet darbo žmo
nių norų įgyvendinimas.

Nėra žmogaus, kuris turėtų 
teisę valdyti kitą be šio sutiki
mo. —Abraham Lincoln.

DŽIOVINTOS AVIETES
Ar žinote, kad džio
vintų juodų aviečių 
uogos yra gera gy
duolė nuo visokių vi
durių suįrimų ir skau
dėjimų. ir tiems, ku
rie turi labai liuosus 
vidurius, ir kad sako
ma. kad gera nuo 
šalčio. Avietės gerai 
vaikams ir’ gerai se- 

.. sveikiems labai gardu 
ir gerai gerti aviečių arbata. Sva
ras aviečių $4.00.

ALEXANDER’S CO.
( 414 Broadvvay

South Boston 27, Mass.

niams, ir

A. L A LI O

Vilnius Geria Pieną su* 1
Purvais

“Tiesa” rašo, kad Į Vil
nių pienas vežamas nešva
riuose, atviruose induose. 
Pienas esąs labai nešvarus, 
bevežamas surugstąs. ir to
ki pieną, sako “Tiesa,” var
toja ligoninės, vaikų darže- 
iai, lopšeliai ir visi gyven
tojai.

Kiek Kaštuoja Dviratis 
Lietuvoje

Dabar Lietuvoje dviratis 
kaštuoja per 800 rublių, o 
darbininko mėnesinis už
darbis 250-500 rublių. Tai
gi reikia 2 mėnesių algos, 
kad nupirkus vieną dviratį 
Amerikoje darbininkas už 
savaitės algą gali dvirati 
nupirkti

Vergai Niekada Nenorėjo 
Dirbti

Tik laisvo žmogaus dar
bas tėra vaisingas; vergas 
nemato tikslo dirbti, todėl 
jo darbas visuomet būna

ŽODYNAS
Lietuvišk&i-Anglišk&s ir Anglišk&i-Lietuvišk&s

Nauja laida. Kaina $14.00. Lietuvių Kalbos Gra
matika. Sutaisė Dr. D- Pilka. Kaina $1.50. Pini

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadvvay, Boston 27, Mass.

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

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

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

suteikia įstojimo Į SLA lengvatas visiems naujai 
jstojantiems. 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 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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PIRMA KARTĄ 
BROCKTONO PARODOJ

BOSTONO LATVIŲ 
ALTO 35 M. SUKAKTIS

PADĖKA SLA

Rugpiučio 23 d. rengtoji 
Bendruomenės gegužinė 
praėjo visai gražiai.

Kuopų Piknikui 
Praėjus

, i jų SLA kuopų pikni-
, _ šir-įkas Rožėno ūkyje rugsėjo
dingą padėką reiškiame pro- 6 d. pavyko gerai. Daly

vavo SLA pirmininkas adv.!

mi kreiptis su laimėtu nu
meriu Į p. J. M. Tumavičie- 
nę, 30 Robeson St., Jamai- 
ca Plain, Mass.

Rengėjai.

Bostono šeštadieninė mo
kykla pradeda veikti rug
sėjo 19 d., 9 vai. ryto. Į

Pirmą kartą teko labai 
trumpai būti Broektono pa
rodoj. Ji labai didelė ir 
jai apžiūrėti reikalinga 
daug laiko. Alane domino 
Lietuvos bakūžė ir lietuviš
koji programa, i kurią pa
tekau jau jai prasidėjus.

Negiriant rengėjų reik 
pasakyti, kad bakūžė daro 
geriausią už kitus Įspūdi. 
Prancūzijos, Airijos. Itali
jos “bakūžėse” nieko Įdo
maus; ten visas dėmesis nu
kreiptas i už bakūžės esan
čią palapinę, kurioje už pi
nigus gali gauti “tautiškų,” 
bet Amerikoj pagamintų., 
‘‘pasistiprinimų.” Gi musų 
bakūžė kupina gražių, akis 
viliojančių Tamošaitienės 
stebuklingų rankų dirbinių 
—kilimų ir kitų: prof. I. 
Končiaus ir Liaukaus me
džio drožinių. Yra ko pa
žiūrėti ir pasidžiaugti ne tik 
lietuviui, bet ir kitiems.

Rugsėjo 5 d. Bostono 
latviai minėjo AŠY-ALTO 
35 metų Įsteigimo sukakti. 
Tai patriotinė latvių orga
nizacija. kurios tikslas yra 
jungti visus latvius Ame
rikoje. Įžangines kalbas 
pasakė dvasiškis N. Ozols 
ir ALTO pirmininkas Dr. 
A. Grinups. Organizacijos 
veiklos apžvalgą padarė 
prof. Laimins, buvęs Latvi
jos vidaus reikalų ministe
ris. Gausius sveikinimus 
pradėjo lietuvių garbės 
konsulas Šalna, pažymėda
mas bendrus trijų Pabalti
jo tautų siekimus. Ragino 
visus aktyviai dėtis prie 
kaltinamosios medžiagos 
rinkimo, kad palengvinti 
kongresmano Kersteno ko
misijai darbą.

Latvių-Lietuvių Vienybės 
vardu latvius sveikino poe
tas Faustas Kirša, o lietu
vių ALT vardu—pulk. An-

gramos dalyviams—J. Gai
delio vedamam vyrų cho
rui ir I. Manomaitienei su 
sunum Rimantu.

Gegužinės orog 
šios auko
Uthuan
gražus laikrodis iš Ketvir-j Labukas (bilieto Nr. 174) 
tis ir Co.. bonka degtinės isjlaiir.ėjo $10; Dr. Kapočius 
Diamond Cafe, bonna vyno|(167o) virtuvės laikrodi; 
iš Third St. Cafe. rūkytas.K. Vileišis (1029) moteriš- 
kumpis iš Y. ir A. Yakauzų.ką rankinuką: Jonas Bogu-

Kalinauskas ir adv. S 
dis iš New Yorko. Buvo 
paminėta Dariaus-Girėno 

gautos skridimo 20 metu 
kos: stalo lempa^ isjir buvo daug visokių laimė- 
ian Furniture Co.. jimų.

Brie- KONSTITUCIJOS DIENA

mokyklos 
kviečiami 
vai. Tą 
priimami 
skyrių.

pradžios iškilmes 
mokiniai ir jų tė- 
pačią dieną bus 
mokiniai i pirmą

ir puošnus A. 8an-tortas iš
tvarienės. Visiems aukoto
jams širdingai dėkojame.

Už darbą gegužinės me
tu dėkojame S. Averkienei, 
O. Radzevičiūtei, 
kienei, Grimienei.

sis (365) žiebtuvėli: Dr. A.
Grinups (904) arbatinius 
stiklus; jj. Manomaitis saugumu 
G21) bonką degtinės: Ma
ry McDermott (1976) rank- 

I varaus-; darbi; Antanas 
O. t se- 1382) moteriškus

Massachusetts gubemato- - uirenoi . iv-
sukaktis"“5 ,u!fse-'0 1‘.d' l>askeloe 

Konstitucijos Diena.
Ta proga gubernatorius 

priminė. kad Amerikos 
konstitucija buvo atskirų 
valstijų patvirtinta 1787 
metais ir kad tai buvo tei
sėtą laisvę užtikrinantis do
kumentas. Jis Įgalino mu
sų tautą džiaugtis laisve ir 

augti ir stiprėti.
Laisvė vra gražus daly

kas.- bet jei piliečiai neturi 
jie lengvai gali 

asmenų

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Eiznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

119
PAL'L LAPENAS 

Wrentham St., Dorchestei
Tel. CO 5-5561

Paulaitis teisių, tai 
papuoša-į atsidurtii.ifdrbn-ti atskiru

lienei. M. .Mockienei. O.iius; Margaret Rožėmis Į rankose ir nuo jų malonės 
Mockapetrienei. D. Petro-5(177) kavini puodą; K. Ši-!priklausyti, 
nytei. A. Vakauzienei. S.;menas (1502) dėžutę pa-Į Kadangi Įstatymus 
Jakučiui. Y. Yakauzui. S.įpuošalams; Trina Roach džia patys piliečiai, tai mes

lei-

Liepui. Y. Vilučiui. J. Ven 1(1609) bonką vyno: Anne .turime viską taip daryli,

IVaškienės šokėjai, dideliįdrius. Visi kalbėtojai svei- 
ir maži, pašoko tautinių šo-|kino kartu ir tos organiza- 
kių. kurių gėrėjosi tikrai di- cijos steigėją, seną latvių
dėlė minia: veiklusis vietos 
darbuotojas Viščinis pasa
kė gražią kalbą ragindamas 
visus kovoti, kol Lietuva 
bus laisva ir nepriklauso
ma.

Ir trumpai ten bebūda
mas susitikau pažįstamų 
net iš Providence ir Wor- 
cester. Susipažinau ir su 
“Keleivio” bendradarbiu 
Krasinsku iš vVoreesterio, 
kuris sakosi buvęs aptingęs, 
bet žada pasitaisyti.

—Žem.

Paminėjo Lietuvių
Kulturir.es Pastangas

veteraną J. Siebergą. Lie
tuvių pasakytas kalbas B. 
Mickevičius išvertė latvių 
kalbon.

Dar kalbėjo ir sveikino 
dvasiškiai Selmers. Grau
dins ir Galins, prof. Silinš, 
prof. Starcs ir Dr. Skrun- 
dens. Latvių vanagų var
du sveikino Burvikovs, o 
spaudos darbuotojų vardu 
Akmentinš, Veikliems or
ganizacijos nariams buvo 
išdalinti garbės nario dip
lomai. ALTO choras, va 
dovaujant Galinšui, padai 
navo dvi melodingas dai 
nas. Minėjimas buvo baig
tas bendromis vaišėmis.

ckui. J. Beišiui. A. M inkai-J Mane Yanulis (1204) 
čiui, A. Baikai, 
kiui. P. Averkai.

Bendruomenės gegužinės 
pelnas, kurio gauta $319.- 
18, komiteto paskirstytas 
taip: $100 šeštadieninei
mokyklai paremti. $100 va
dovėliams leisti, o kiti pi
nigai lieka kasoj lietuviško 
knygyno reikalams.

ALB Komitetas.

Paminėjo Sunaus 
Sukakti

Nikols-! kartis.

Žuviįmo

-užako -j
Ale-

aus-’kad musų valstija ir musų 
pasaulis taptų geresnis ir

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis ĮI i *. V? | it
Dovanas laimėjusieji ku- kad jame musų Įpėdiniarnsj Baltic Florists gėlių ir do- 

rie jų dar neatsiėmė, prašo-butų dar lengviau gyventi, vanų krautuvę, 502 East

Automatic Bargain Basement
AltCOHDMOHED

TAI MUSŲ GYVENIMAS
45 metų bargeno šaltinis

Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

DUODU DARBO
isplaste

Plačiai skaitomas “The 
Boston Post” savo kultūros 
priede .plačiai aprašė kaip 
ruošiama greitai pasirodan
ti Lietuvių Enciklopedija. 
Straipsnis pavaizduotas net 
keliomis nuotraukomis.

Mirė Stasys Čyžius

LIJO VARLĖMIS

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA
. 0*1*© Valandos: *u I Ud i 

Ir aw T (M t
546 BROADWAY 

SO. BOSTON, MAB8. 
T«kdPooaa: SOUth Boaton 1SM

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Bruadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4143
Benjarnin Moore Malevos 

I*opiert>3 Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Rugsėjo 14 d. 
metai nuo Stepono ir .-ue-, 
nos Janeliunų sunaus Ste- 
phen P. Janeliunas žuvimo 
Korėjoj. Tos sukakties 
proga rugsėjo 16 d.. 7:30 
vai. ryto šv. Petro bažny
čioje buvo užpirkto.' mišios.

Dideli Sumanymai
Bus Vykdomi Bostoncj

TAI YRA MfSV GYVENIMAS—taip. per 15 metu- mes 
stengėmės padėti /ir.ont n'' "aini už sa.« p o.gu.*. pi.n • —
vienas sptaupu ŠALTINIS po kito—j* istoriia pilna iškilminių 
dalykų—vyriškus drapanos po $11—pasakiškų minkų kailinių 
pasiūlos—sarsus Neiman Marcus gaisro $11.100.000 prekių 
pardavimas—pasakiškos nylono (po karo) įdomybės, kurios 
užpildė pirmus puslapiu-—musų vienų automatiAVas kainų nu- 
piginima*—(kitos krautu'ės to neturi)—mu-ų dideli Užsienio 
Barmenų Fėrai—mus-; $28 siutai—musu $5 čemodanai—musų 
pasakiškos Dolerio Dienos—mu-ų išbrokytos ir garsios rūšys—, 
musų ŽEMOS kainos—mu-ų $88 kasmiriniai koutai—vėliausių 
madų importai. Floridos apranga vyrams—vaikams vežimukų 
pardavimas, lempu pavyzdžiai ir parodomosios skrybėls—visa 
tai ne prasimanyta pasaka—tai yra gerybės, kuria.- 53 pirkė
jai keliaudami po visa pasaulį superka ir prieš jus paskleidžia
__ nėra sūresnių pavyzdžių, kaip šitas musų 15-to gimtadienio
kaicidoskopiška- bargenų ŠALTINIS—nepraleiskit jo.

Per Labor Day nuo šir
dies smūgio mirė Stasy 
Čyžius, 64 metų amžiaus 
South Bostono lietuvis, gy 
venęs 96 G St. Palaidotas 
Mt. Hope kapinėse. Velio
nis buvo kilęs iš Vilniaus 
krašto, nevedęs ir dirbo sa- 
liune prie D gatvės. Gimi
nių, rodos, nepaliko. Tu
rėjo broli, bet tas jau mi
ręs. šermenis tvarkė D. 
Zaleskas. Gražiai patarna
vo ir Piliečių Klubas.

Geo. Masilionis.

N. Jonučka Turėjo Viešnią

Toks “stebuklas” buvo 
Leister, Mass. Tai atsitiko 
didelės audros metu. Vie 
nięrns tas gali būti stebuk
las. o kitiems nepaprastas 
reiškinys: jei audra pakelia 
ir numeta net automobi 
liūs. tai tuo lengviau gali 
pakelti Į orą varles ir jas 
kur kitur numesti.

TRŪKSTA MOKYTOJŲ

IJ)D centro sekretorius 
N. Jonuška turėjo malonią 
viešnią: ji aplankė jo sesuo 
Ona Aukštuolienė iš Nevv 
Yorko. Ta proga Aukštuo
lienė buvo užsukusi ir Į 
“Keleivi.”

Mokyklinio Amžiaus 
Vaikams Draudžiama Dirbti

Atatinkamos Įstaigos Įspė
ja, kad mokyklinio amžiaus 
vaikų negalima samdyti 
net derliui nuimti tomis 
dienomis ir valandomis, 
kada mokyklose mokoma. 
Tik tėvams tai leista. Visi 
kiti tokius vaikus samdą 
bus baudžiami

Keistas reiškinys—Ame
rikoj trūksta mokytojų. 
Trūksta jų ir Bostonui. 
Massachusetts mokytojų 
mokyklos ruošia tik trečda
li mokytojų, kiek jų reikė
tų. Ir kodėl taip yra? Dėl 
to. kad mokytojų atlygini- 

Įmai vra maži. Pavyzdžiui, 
Bostone pradinė mokytojo 
alga yra $3.132 metams. 
Mažesniuose miestuose dar 
mažiau. Ką gali tokia al
ga suvilioti, jei kitur gali
ma daug daugiau uždirbti 
nesugaišus tiek mokslui ir 
neišleidus tiek lėšų pasiruo
šimui?

Keista, kad turtingoj 
Amerikoj taip menkai te
vertinamas švietėjų darbas

Gali Pabrangti Alus

Atrodo tikras dalykas, 
kad Bostone ant Boston ir 
Albany geležinkelio 28 ak
rų žemės, tarp Huntington 
ir Boylston gatvių, išaugs 
naujas modernus komerci
jos centras. Jame numato
ma pastatyti 40 aukštų na
mą Įstaigoms ir viešbuti, 
kuriame butų 750 kamba
rių; jame automobiliu bu
tų galima privažiuoti prie 
pat savo kambario. Puoš
nios krautuvių patalpos bu
tų apsuptos 500 pėdų pla
tumo žolynų, medžių ir gė
lių juosta. Nepamiršti bu
tų ir automobilių savinin
kai, kuriems butų Įrengta.' 
po žeme didžiulis garaža.-. 
Žemiausias namas šitame 
centre butų 7 aukštų. Visoj 
labo čia bus naudingo ploto 
krautuvėms apie 9no,i no 
ketvirtainių pėdų ii Įstai
goms apie 1,400,000 pėdų. 
Jo Įrengimas kaštuos 75 i 
milionus dolerių. Tuo pro-l 
iektu yra susidomėjusi ben-Į 
drovė, kuriai priklauso Em- 
pire State Building X<w

Kadangi alaus darykloj- 
pabrangino alų, tai turės 
pabrangti ir alus, parflavi 
nėjamas buteliais ir stik
lais. Manoma, kad buteli.' 
pabrangs 1 centu, o stiklas 
10 centų, bet jis bus ne 7 
bet 9 uncijų.

Iki Rugsėjo 19 d.

NUPIGINKITE SAVO 
PRAGYVENIMĄ

dabokite skelbimus ir kituose laikraš
čiuose—Sukakties bargenams kasdien 
ateina vis naujų gerybių visai jūsų šei
mai.

MISI PLANAS MTIGINA JUMS PRAGYVENIMĄ—l’ir- 
miitinč' kainos turi būt žemos, kilaip automatiškas nupigini- 
mas duoda mums nuostolio—25% jei neparduodam per 12 
dienų. 50% po. 18 dienu. 75% po 24 dienų. I’o dienų 
prekės atiduodamo, labdaringoms įstaigoms.

V. Gravitis -- Foto Studija

Reikalingas žmogus 
riuoti lubom ir. be to. reikalin
ga vidutinio amžiaus moteris 
namų darbams. Dėl sąlygų su
sitarsim. Kreiptis nuo 5:30 iki 
6 vai. vakaro adresu: (39)
266 Gold St., 3-čias aukštas, 

So. Boston 27, Mass.

PARDUODU NAMUS
Dorchestery. jeroj vietoj, parduo

du du 3-jų šeimynų namus lengvo- 
mis sąlygomis. Vienas namas 7-7-7 
VamĮiarįų, visi įrenginiai, tuščia- bu
tas savininkui. Kaina ?13,<x»O. Ki
tas namas 3-4-4 kambarių, tuščias 
butas savininkui. Kaina $7.500. 
Daugiau informacijų skambinkit sa
vininkui D. E. Olseikai, tel. BL 
8-22X1. (38)

Namas Dorchestereyje "
Geras .3 šeimynų namas Dorches

tery, 4-5-5 kambariai, 9 Hecla St., 
Dorchester. Kreiptis į savininką:

.1. Brazis.
913 Eastport St., So. Boston. Mass.

(38)

3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Roxburyje parsiduoda 3 šeimynų. 

5-6-6 kambarių namas, nepaprastai 
geram stovy. Savininku: telefonuo
kit angliškai: GA 7-S086 ir klauskit: 
Mr. Stepnoski. (37)

Babenas Sugrįžo Barbernen
Žinomas barberys Babenas jau su

grįžo iš ligoninės ir vėl dirba savo 
barbernėj, kuri randasi po No. 684 
E. Fifth St., ant kampo M St.. So. 
Boston. (37)

Cambridge’uje Parduoda
mas Meat Marketas

Mėsinė ir grosernė sų visais 
įrengimais ir tavoru parduodama 
už S2.I8K). Yra 3 feros svarstyklės, 
10 pėdu šiokeisas. didelis šaldytu- 
vas-sandiėlis. šaidytuvas aiskrymui 
laikyt, mašina mėsai raikyt, masina 
hamburgui malti, elektrinis šaldytn- 
cas coea-colai ir yra kambarys žmo
gui miegot. Gali dirbt: moteris ar 
vyras. Renda $-‘50 mėnesiui. Čia 
pat mokyklos ir visokių tautų baž
nyčios. Telefonuot: EI. iot 4-3783, 
arba kreiptis asmeniškai: 574 Cam- 
bridge St., Cambridge, Mass. (371

Yorke ir daug kitų dideiių ioę Rorest Hil’s St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113 
pa.'tatų kitur. įvykusiame t'aro meniškas, retušuotas portretų nuotraukas trijų įvairių dydžių
pasitarime Šituo reikalu tos pavyzdinę nuotrauką 5x7 inc.

Vestuvių, susirinkimų, ar kitokių grupių nuotraukas darome musų studijoje 
arba vykstame fotografuoti į- Jūsų nurodytas vietas. 

į loto-mėgėjams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atliekame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.

darbai atliekami meniškai, ilgametę praktiką turinčių tos srities 
.,a, .,.iistu, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren

gimais. . ... '
įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus ir greitas patarnavimas.

bendrovės pirmininkas pa
reiškė, kad jis yra ivyykdęs 
daug didelių sumanymų ir 
jam niekados netruko lėšų. 
Jis mano, kad ir šiam su
manymui Įvykdyti lėšų at
siras.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Vi $12 per melus gausi ligoje 
125 pašalpom savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Bostonas nėra pakanka
mai apsaugotas nuo priešų
lėktuvų užpuolimo, pareiš
kė priešlėktuvinės apsaugos 
viršininkas Įeit. gen. Levis, 
apžiūrėjęs šiomis dienomis 
Bostono priešlėktuvinės ap-

GERAS MAISTAS—2F.MOS KAINOS

• TInot. • Fri.
••d SotMrdav 

TIL 9 E.M.

251 DORCHESTER ST.
SOUTH BOSTON

saugos įrengimus.

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

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogu* ir Sienas

Geriausiais “Bird’’ Kampanijos 
Bingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Esiimate)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniai*: 

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

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL KSTATE * INSUBANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 
Offr-e Tel. SOboston 8-0948
Ka*. >7 ORIOLE S I BEIT 

West Roibury, Mut.
Tel. PArkvray 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 *rba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas

Vartoja vėliausios k'nstrukicijoa 
X-RAY Aparat*
Pritaiko Akiniu*

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
I
Li

534 BROAOWAY. 
80. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 3 ryto iki 7 vakaro

Se rėdomi*:
Nuo 9 ryto iki 12 diea*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandenin.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—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. Eains už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iŠ 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ms

r

Kulturir.es



