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St. Louis Posėdžiauja Amerikos 
Darbo Federacijos Konvencija

Kalba Vice-Prezidentas Nixon, Valstybės Sekretorius
Dulles ir Mrs. Oveta Hobby; Durkin Aiškina Savo 

Pasitraukimo Priežastis; Konvencija Aptaria 
Visų Unijų Vienybės Klausimą

Šį pirmadieni St. Louis, Sa&o, L. P. Berija
Mo. prasidėjo Amerikos “Pasakys Viską 
Darbo reueracijos konven- 
cija, kurioje dalyvauja apie 
tūkstantis delegatų iš Įvai
rių Amerikos miestų ir Ka
nados. Konvencija vyksta
pirmą kaitą pasikeitus
Amerikoje vyriausybei ir 
ką tik pasitraukus iš vyriau
sybės darbo sekretoriui M.
Lurkin’ui. Konvencijoj bus 
aptarti darbininkų unijų 
santykiai su vyriausybe ir 
bus pasisakyta dėl vyriau
sybės vedamos politikos.

•>

Iš senatoriaus McCarthy 
aplinkumos senate paskly
do žinia, kad Rusijos bolše 
vikų politinės policijos bu- 

ivęs viršininkas, Ląvrentij 
Berija, esąs pabėgęs i už
sienį ir norįs atvykti į Ame 
riką. Koks tai neįvardytas 

(senatoriaus McCarthy ben
dradarbis aiškino, kad Lav- 
rentij Berija, kai atvyks į 
Ameriką, “pasakys viską” 

visas bolševikų

TRUMANAS SU SAVO u •. \VASHINCT0NE

čia matosi Trumanas su savo žmona ir dūk ttimi 
riausiojo teisėjo Vinsono šermenis WashinUor.e. 
teisėjas Clark.

Marjrareta. kurie buvo atvykę Į vy- 
Vidury stovi Vyriausiojo Tribunolo

Bolševikai Nori Pakeist Jungt 
Tautų Nutarimų

Siūlo Visą Klausimą Persvarstyti Jungtinėse Tautose; 
Amerika Priešinasi Tokiam Pasiūlymui; Bolševikų 

Tikslas Yra Dar Labiau Suskaldyti Vakarų 
Valstybių Frontą

Dingusio Diplomato 
Šeimyna Pradingo

Dar rugpiučio mėnesio 
gale Jungtinių Tautų orga
nizacijos seimas nutarė, 
kad politinė konferencija 
Korėjos karui baigti rinksis 
spalių 15 d. ir joje dalyvaus

1951 metais gegužės 25 
d. kur tai dingo du Angli-Į‘ 
jos aukšti diplomatai,
nald MacLean ir Guy Bui- gajyS jei Kinų ir šiaurinės 

MacLean buvo Ang- Įęore-os bolševikai nori, jie 
gali į konferenciją kviesti

gess.

D°"{iš abiejų pusių kariavusios

ir atidengs 
Konvencijoj anradienį; paslaptis, 

kalba buvęs darbo sekreto-! Pats šen. McCarthy dėl 
rius M. Durkin. Jis pasi- tos sensacingos žinios nie- 
traukė iš vyriausybės todėl, ko nesako. Valstybės de- 
kad Baltasis Namas (pre- partamentas sako, kad jam 
zidentaš ar jo artimieji
bendradarbiai) nesilaikė su
sitarimo dėl Taft-Hartley 
įstatymo pakeitimo.

Trečiadienį konvencijoj 
kalba vice-prezidentas Nix- 
on. Jo dalyvavimas kon
vencijoj nustebino daugelį 
žmbnių, nes tai retas atsi
tikimas, kad vice-preziden
tas atvyksta
žiavimą. 
riausybė

nera žinoma apie Berijos 
pabėgimą. Šen. McCarthy 
bendradarbis, kuris tą ži 

paleido į pasaulį, savo

Žodžių Negana, Bolševikų Vadai \ Kur Dingo 3,404 
Reikia ir Darbų Prisipažįsta Melavę. Atiantų Belaisviai?

— i o . — •
Jungtinių. Tautų seimej Sovietų Rusijos vadaiį Korėjos ir Kinijos bolše-

pereitą savaitę k a 1 b ė j o pereitą savaitę paskelbė,-vikai atsakė į Aliantų už- 
Amerikos valstybės sekre-*kad Rusijos gyvulių ūkis’belaisviai, kuriuos bolševi 
torius J.
kė, kad 

j prisidėti

lijos ambasados Washing- 
tone aukštas pareigūnas. 
Spėjama, kad tie diploma
tai buvo Rusijos šnipai ir 
pasislėpė už “geležinės už
dangos.”

Dabar, rugsėjo 9 d. kuri
tai dingo ir Donald Mac-1™3"” 
Lean Amerikoje 
žmona, Mrs. Melinda Mac
Lean. Ji rugsėjo 9 d. iš
važiavo iš Ženevos (Šveica
rijoj) su

ir Rusiją.
Tas JT organizacijos nu

tarimas buvo praneštas Ki
nijai ir šiaurinei Korėjai. 

Į Iš tų valstybių atėjo atsaky- 
kad joms tokia kon- 

Jferencija yra nepriimtina ir 
gimusi!jos sjujo čaukti bendrą kon

ferenciją, kurioje dalyvau
tų ir neutralios šalys, kaip

į unijų suva-

F. Dulles. Jis 
Rusija gali 
prie taikos

daug 
užtik-

r.ią paleido į pasauli, sayo;;dnimo pa;aulyje> jį tuvį 
vardo neskelbia, bet jis darbais

sa- pergyvena didelę krizę.-klausimą, kur dingo 3,404

prie paleistos žinios pridė
jo, kad Berija sutinka ati
dengti visas paslaptis tiktai 
prezidentui Eisenhovveriui, 
vice-prezidentui Nixonui, 
arba senatoriui McCarthy. 

Dėl tos žinios tikrumo
Spėjama, kad v y- pyja daug abejonių, 

nori pagerinti san
tykiu? su unijomis, ypač po 
to, kai darbo sekretoriaus 
pasitraukimas sukėlė prieš 
vyriausybę daug kritikos.

Ketvirtadienį konvenci
joj kalba valstybės sekreto
rius John Foster Dulles ir 
sveikatos sekretorė Mrs. 
Oveta Culp Hobby.

Svarbus konvencijoj ap
tartas klausimas bus unijų 
vienybės reikalas; A. D. 
Federacija yra padariusi 
susitarimą su CIO unijomis 
nevilioti vienoms iš kitų na
rius. Tas susitarimas nea
bejojamai bus patvirtintas 
ir tuo pačiu visų unijų su
vienijimo klausimas bus žy
miai pastūmėtas pirmyn. 
Kitas svarbus klausimas, 
aptartas konvencijoj, bus 
unijų Kova prieš raketierius 
unijose. A. D. Federacija 
yra nusistačiusi išmesti iš 
Federacijos laivų krovėjų 
uniją, kurios skyriuose New 
Yorke ir New Jersey įsivy
ravo kriminalistai, raketie
riai ir kitokios padugnės. 
Raketieriai ir kitokie krimi
nalistai reiškiasi ir kai ku
riose kitose unijose ir A. D. 
Federacija dabar prie nau
jos vadovybės yra pasiry
žusi apvalyti darbininkų ju
dėjimą nuo netikusių ele
mentų.

Kaip kasmet A. D. Fede
racija pasisakys dėl krašto 
vidau? ir užsienių politikos 
ir aptars visus svarbiausius 
klausimus, kurie rupi ne 
tiktai darbininkams, bet ir 
visiems piliečiams.

ŠEN. McCARTHY
IŠMETĖ LIUDININKĄ

Pereitą penktadienį se 
natorius McCarthy apklau- 
sinėjo advokatą Abraham 
Unger New Yorke. Advo
katas į klausimą, ar jis bol
ševikas, pradėjo aiškinti 
senatoriui konstitucines pi
liečių teises ir senatorius 
supykęs davė įsakymą poli
cininkams išmesti advoka
tą lauk.

DURKINAS EINA NAMO

čia matosi parodytas Marti
nas Durkinas. kuris šiomis 
dienomis rezignavo iš Darbo 
Departamento sekretoriaus
pari ^u.

o vien 
tik žodžiais. Sekretorius nu
rodė tuos “darbus,” kurių 
Amerika laukia iš Rusijos. 
Būtent:

Rusija turi leisti sujungti 
Korėją į vieną laisvą ir de
mokratišką valstybę; Rusi
ja turi leisti atstatyti taiką 
Indokinjoj; Rusija turi ne
trukdyti sujungti Vokietiją 
ir Austriją; Rusija turi grą
žinti nepriklausomybę savo 
pavergtiems kaimynams ir 
Rusija turi nustoti kurstyti 
perversmus kitose valstybė
se per komunistų partijas

Jei Rusija pasirodytų su 
tokiais taikingais darbais, 
tai susitarimas tarp didžių
jų valstybių butų galimas ir 
pasaulio taikai nebegrestų 
pavojus.

Pabėgo Lenkijos 
J. T. Delegatas

Bolševikiška Lenkija į 
Jungtinių Tautų seimo po
sėdį New Yorke atsiuntė 
plačią delegaciją, kurioje- 
profesorius Dr. Stanislaw' 
Korowič buvo paskirtas pir-

Kartu bolševikų vadai vie-J kai paėmė į nelaisvę, bet 
šai prisipažino, kad jie se-japie kurių likimą jie nieko 
niau melavo, kada gyrėsi, nepaaiškino.
jog padidintieji kolchozai Į Bolševikai sako, kad jie 
gerai gyvuoja ir gyvuliui, daugumos dingusių beiais-

. . . i Indija, Indonezija, Burma,
trimis \ alkais, nu-!pakistanas ir . . . Rusija. 

vyU į Lausanne miestą. Sovietų Rusija ’ 
Šveicarijoj, ten paliko savo
automobilį, žadėjo po sa

ir seniau
jau buvo siūliusi, kad kon
ferencija butų praplėsta ir 

., . x .... kad joje dalyvautų r.eutra-
<ai> sėdo j tiaukinj n po jįos §aiyS> 0 savaitę Ru-
vaitės grįžti, o pati su vai-

skaičius kolchozuose eina 
didyn.

Ilgiausiame pranešime 
Rusijos komunistų partijos 
centro komitetas skelbia, 
kad Rusijos žemės ūkis ir 
ypač gyvulių ūkis smunka. 
Rusijos diktatoriai pripa
žįsta, kad gyvulių skaičius 
Rusijoj dabar yra mažesnis, 
negu jis buvo prieš karą ir 
yra daug mažesnis negu jis 
buvo 1928 metais. Įvedus

vių visai nepaėmę i nelais 
vę, nors trūkstamų belais 
vių sąrašas buvo sudalytas 
pagal pačių bolševikų šalti
nius. Dingusių belaisvių są 
rase yra virš 900 amerikie 
čių, 2,400 pietinių korėjie
čių, 50 anglų ii kitų tauty
bių karių.

Bolševikai* iš savo puses 
reikalauja paaiškinti kur 
dingo 98,742 jų belaisviai 
patekę į Aliantų rankas, 

bolševiku nusiskun-kolchozus Rusijos gyvulių 'Pagal
ūkis buvo visai susmukęs, o jie pasigenda tiek
dabar, pastambinus kolcho- dingusių kanų. 
žus, gyvulių ūkis vėl susmu-' Bolševikų atsakymas yra 
ko. Rusijos diktatoriai nu-'skaudiB smūgis 900 amene- 
tarė padidinti atlyginimą čių šeimų, kurių artimieji 
kolchozams už imamus iš din-go bolševikų nelaisvėje 
ūkininkų pieno produktus'j°kiy pėdsaku, 

bet ar atlyginimo

to kur tai dingo.
Šveicarijos policija perei

tą savaitę visai rimtai pra
dėjo dingusios moters 
jos vaikų ieškoti. Yra spe- 
iojimų, kad Mrs. MacLean 

išvyko už geležinės uždan
gos pas savo vyrą, kuris 
tarnauja bolševikams, bet 
kai kas spėlioja, kad Mrs. 
MacLean gal buvo privers
ta vykti pas savo vyrą, 
bolševikai galėtų jį privers
ti jiems tarnauti. Kol kas 
mįslė tebėra neišaiškinta.

sijos atstovas A. Višinskis 
pasiūlė Jungtinių Tautų or
ganizacijai persvarstyti vi- 

konferencijos klausimą 
ir šaukti į konferenciją vi
sas kinų ir Korėjos nurody
tas valstybes. Šią savaitę 
Jungtinių Tautų seimas tą 
klausimą ir sprendžia 
Jungtinių Tautų seime eina 
plepalyne todėl, kad Rusi-

ir mėsą. 
padidinimas paskatins
chozininkus 
parodys tik

geriau
ateitis.

kol- Rinkim Lietuvos
du bu, pavergimo Medžiagą

Rusai Lakūnai
Kariavo Korėjoj

t * ~ ~ ~ ~ja non jau priimtus nuta
rimus pakeisti pagal savo 
nuožiūrą.

Amerikoj niekas neabe
joja, kad Maskva konferen-

klausimą iš naujo pa-_______ 2MONES!kėJ,ė tjktai tod4], Rad tj.

trečiadienio rjtąjkisi suskaidyti Vakaru vie- 
nybę ir ypač galėsianti pa
kurstyti Azijos ir Europos 
šalis prieš Ameriką ir prieš 
tas valstybes, kurios kartu 
su Amerika balsavo kviesti 

konferenciją tiktai karia-

LĖKTUVUr UŽSIDEGUS 
ŽUVO 28

Praeito
ties Albany, N. Y., ore už
sidegė lėktuvas, skridęs iš 
Bostono į Chicagą. Lėktu
vas nukrito žemėn. Nelai
mėje žuvo 25 keleiviai ir 3 
tarnauto iai. Į

vusias šalis. Bolševikai ti
kisi Vakarų frontą suskal
dyti todėl, kad tarp Vaka
rų valstybių nebuvo ir da
bar nėra vienybės pažiūro
se i Korėjos konferenciją.

Bolševikų sabotažas Jung
inių Tautų organizacijoj 
’ar karta rodo visam pa
sauliui, kad Maskvos tiks
lai visai nepasikeitė. Rol- 
ševikų tik žodžiai pasikeitė, 
darbai paliko tie patys.

VLIK’as ir Vykdomoji 
Taryba kreipėsi į viso pa 
šaulio lietuvius ragindami 
sudarytai Kersteno komisi 
padėti Amerikos kongreso 
'ai surankioti medžiagą 

i apie Lietuvos okupaciją
diktatūros įvedi

Amerikos oro pajėgų vir- 
Tolimuose Rytuo- 

generolas S. E. Ander- bolševikų 
sako. kad bolševikų mą.

, j . , . . ., x . .pusei Korėjoj oro pajėgose; Atsišaukime sakoma, kadkJd.Jan’.b!lt,USUteikta P"** kariavo rusai lakūnai. Sa-įvisoa lietuvių organizacijos 
lia rusų lakūnų buvo kinų ir ir paskiri asmenys turi dėti

mininko
eitą savaidę Dr. Korowič 
pasitraukė iš delegacijos ir gO’n 
prašė Amerikos vyriausybę,'?

pavaduotoju. Per-?šininkas

glaudos teisė.
Profesorius Korowič yra

tarptautinės teisės žinovas, 
jis dėstė teisę Krokuvos 

(Universitete. Jis sako, kad 
95G Lenkijos gyventojų 
yra priešingi bolševikams, 
bet jie nieko negali padary-' JJ* 
ti, nes Lenkija yra Sovietų į,. ,.t; 
Rusijos okupuota. Dr. Ko-‘" *
rowič sako, kad jis atva
žiavęs į Nev/ Yorką pasiju
to laisvu žmogumi ir čia

korėjiečių vairuojami lėktu
vai. Oi o mūšiuose virš 
Korėjos amerikiečių lakū
nams teko susidurti su ru
sų lakūnais ir amerikiečių 

i geresnis pasiruošimas ir vir- 
buvo neabejojamai

Dabartiniu laiku Man- 
džurijoj kinų bolševikai tu
ri apie 1.600 sprausminių;

ir

pastangas, kad nė vienas 
svarbesnis rusų bolševikų 
žiaurumų faktas nebūtų už
mirštas. Dėl turimų faktų 
p,Teikimo Kersteno komi-
iai meriausiai vra susitarti •> * 
su Amerikos Lietuvių Tary
ba. 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, III.

Imigracijos valdininkai
galįs kalbėti, ką jis nori, o lėktuvų, iš kurių 425 turi pereitą savaitę buvo padė- 
Lenkijoj visi žmonės yra rusus lakūnus. Šalia to ten ję į Filis Island Kolumbi- 
užbaidyti ir niekas nedrįsta'yra apie 700 kitokių karoĮ.’os profesorių ir rašytoją’ 
atvirai kalbėti. i lėktuvų.

LOS proiesonų U 
Di . German Arciniegas.

INDIJOS VADAS

čia matosi Indijos premjeras 
Nehru. Jis mėgsta lošti kri
ketą ir mėgsta pataikauti ko
munistams.

Pasitraukė Prekybos
Pasekretorius Schaeffer

Prekybos pasekretorius C. 
R. Schaeffer pereitos savai
tės gale pasitraukė iš vy
riausybės. Jis buvo arti
miausias pasekretoriaus, Sin
clair Week bendradarbis ir 
buvo atsakomingas už atlei
dimą iš vietos Bureau of 
Standards vedėjo Dr. A. V. 
Astin. Kai dėl mokslinin- 

• kų protestų Dr. Astin pali
ko savo vietoje, prekybos 
pasekretorius pasitraukė.

1



Puslapis Antras KELEIVIS, so. BOSTON Nr. 38, Rugsėjo 23, 1953

KERSTENAS LANKĖSI VLIK’e
Į Europą išvykęs kongresmanas Kerstenas, kartu au 

lietuvių atstovais Kižytė ir Rudžiu, buvo atvykę i Rfeut- 
lingeną ir dalyvavo VLIK’o iškilmingame posėdy.

Ta proga pasakė kalbas VLIK’o pirm. prel. Krupa
vičius, Vykdomosios Tarybos pirm. Žalkauskas, Rudys, 
ir pats Kerstenas.

Krupavičius savo kalboje iškėlė Amerikos paramą 
Lietuvai ir po karo tremtyje atsidurusiems lietuviams ir 
pareiškė vilti, kad Amerika neapleis musų ir ateityje.

Atsakydamas į jo kalbą, Kerstenas pasakė, kad 
“Lietuvos laisvės klausimas yra kanu ir Amerikos lais
vės klausimas. Mes niekados nepritarsime jokios tautos 
pavergimui.”

Jo vadovaujamo komiteto uždavinys—atskleisti So
vietų įvykdyto prieš Pabaltijo tautas užgrobimo faktus 
ir parodyti bolševikų vergijos tikrovę. Jei pasaulis, sakė 
jis, žinotų viską, kas dedasi anapus geležinės uždangos, 
tai žmonės visur padėtų pavergtosioms tautoms atgauti 
savo nepriklausomybę. Mes norime atkreipti pasaulio 
dėmesį į šiuos faktus. Sujungtomis jėgomis mes tikime 
nušluoti galų gale tą šėtonišką jėgą nuo žemės pavir
šiaus.

Vėliau Kerstenas dalyvavo visų trijų Pabaltijo 
valstybių atstovų posėdyje, o rugsėjo 20 d. Vakarų Vo
kietijos sostinėj jis turėjo bendrą spaudos konferenciją, 
kurioje vokiečių ir užsienio spaudą painformavo apie 
savo kelionės tikslus ir jo vadovaujamo komiteto darbą.

DRAUGAI AR PRIEŠAI?

Trumanas ir Stevensor«a> eikindaraiesi šypsosi, bet 
žmonės kalba, kad jiedu vienas kito nekėnčia, nes abudu 
nori būti demokratu vadais.

(Hamilton. Canada), E. ir J. 
Pušneraičiai, H. Sakauskas, J. 
Stulga. Dr. B. Valančius, V. 
Valteris, Ona Vildžiūnienė, ir 
E. Vilkas. K. Žilėnas $4, Jo
nas Vosylius $1.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
121 kuopa Ratine, Wis., atsiun
tė $10. o Sandaros 29 kuopa. 
Detroit. Mich., savo gegužinės 
metu šiam reikalui suaukojo 
$31.50: F. Motuzas $4. A. ir O. 
Ambrozevičiai $4, Jurgis Au- 
gustaitis, V. Barauskas, Jonas 
Jonynas, J. Laukoms, J. Pilka, 
Z. ir J. Rud valiai, A. Strazdas 
ir J. Tamošiūnas po $2; Dr. J. 
Brundza, P. Molis, A. Naruše
vičius, S. Paulauskas ir P. Vai
tiekūnas po $1; Dr. B. Bale- 
niunas $1.50. Iš viso $136.50. 
Pasekime pirmųjų auktojų pa
vyzdžiu !

Vydūno Fondo Komiteto var
du aukotojams nuoširdžiai dė
koja—

Ben. Babrauskas, LRD Pirm.

Apžvalga
STALINO SŪNŪS 

AREŠTUOTAS

Tautu Kalėjimas
Rusai komunistai įvairiu-jo, kariavo. Rusų vergia

ntis gudriomis priemonė-mos tautos kiekviena jų tu- 
mis, įvairiais žiauriais bu- rėjo visai skirtingas kalbas, 
dais ir klastingais keliais net nepanašias tusų kalbai, 
rusina jų pavergtas tautas. -Jos taip put išpažino ne ru-

Rusų komunistų partijos'sii pravoslaviją, bet skiitin- 
pagrindinis nuslėptas tiks-gas tikybas, kurios maža ką 
las yra jų vergiamas tautas'riet bendro turėjo ne tik su 
taip suvirškinti, kad iš jų rusų pravoslavija, bet ben- 
pasiliktų tik vardas, o savo orai su krikščionybe. Jos 
dvasia jos taptų rusais. Ši- net ne visos yra vienos ir 
to seniau siekė rusų carų'tos pačios rasės
valdžia, o dabar paspartiu- o'(iaba,. ,.usai k(>
ta. ta. vykdę rusa. komu- užvaklė
nistai, buvusiu rusų nacio-, ’ į. ... • ..

nalistu - juodašimčiu pali-* . .. . .. ‘

, ~ J tisus šimtmečius iu>ų gy-
uonys. _ . i nėši. štai Kaukazo tautosKas nors iš salies primes, tris simtus metų rusų buvo 

teriojamos iki jos galutinai
. . j- x • IKaūkaze įsigalėjo. Taipkitos tautos, dingsta jų pa- . . . • ni1o ....
prociai, nutikta jų gimta- J
kalba. Tiesa, bet čia esama
didelio skirtumo ir jokio

kad štai Amerikoj gyveni
mo katile taip pat nyksta

panašumo.
Be vietos buvusių gyven-

Įsu! 
Praeity rusai Lietuvoje 

taii> pat ne per vieną šimt
meti galutinai to krašto

BERIJĄ SUDOROTI NEBUVĘ LENGVA
Rusų socialdemokratų New Yorke leidžiamas laik

raštis rašo, kad Berija buvęs suimtas birželio 25 d., par
tijos centro komiteto prezidiumo posėdyje.

Berija žinojęs, kad šitame posėdyje bus svarstomas 
jo pradėtojo valymo tarnautojų klausimas, tačiau atėjęs 
be atatinkamos apsaugos. Posėdyje ji pirmasis užpuolė 
Molotovas, o po jo Bulganinas, abudu kaltindami Beriją 
ruošiantis padaryti perversmą. Berija dar nesijaudinęs, 
bet kada jį kaltinti pradėjęs ir Malenkovas, tai Berija 
netekęs pusiausvyros, ištraukęs revolveri ir šovęs į Ma- 
lenkovą, bet nepataikęs. Berija buvęs nuginkluotas ir 
perduotas į Kruglovo (tada jo padėjėjo) rankas, kuris 
Bedėjęs gretimame kambaryje ir laukęs įsakymo. Nuo 
tos dienos Berija jau nebemato saulės šviesos.

Kitą dieną buvęs sukviestas centro komiteto posėdis 
šitam klausimui aptarti. Posėdis tęsėsi kelias dienas, 
bet Malenkovą patenkinančio nutarimo negalėjęs pada
ryti. Tada Malenkovas, Molotovo ir Bulganino skatina
mas, pradėjęs areštuoti tuos centro komiteto narius, ku
rie priešinosi Berijos suėmimui. Tiktai po šitokio “apsi
valymo” liepos 8 d. centro komitetas nutaręs pašalinti 
Beriją iš pareigų ir atiduoti teismui.

TIKRAI JAU LAIKAS į'ortabilios
nos.”

Žinome, kad lanknčio .
27-28 d. Chicagoje įvyks “x llnies” . skaitytojams 
Amerikos Lietuvių Kongre-'J'ur^ buvę Įdomu sužinoti, 
sas, bet iki šiol dar nieko tomis mašinomis važi

nėjasi? Kiek aGtomobilis 
dabar Kaune kaštuoja ir

daugiau apie jį nepaskelb
ta.

“Sandara” ragina drau
gijas, klubus ir kitokias or
ganizacijas pradėti tam

lengvosios maši-

kiek darbininkų turi savas 
mašinas? Musų žiniomis, 
jomis tesivažinėja tik aukš-

kongresui ruoštis — rinkti tieJj pareigūnai, o darbi
įgaliotinius, atstovus, ir tt. ninkai ir tarnautojai ir
Bet visų pirma jau laikas svaj°ti apie “komfortabi-

’ ” ’ ’ ’ lias’’

KOMUNISTŲ SKELBIAMI 
‘PRISIPAŽINIMAI’ r»»

Kas pakliūva į komunistų policijos rankas, tas pri
sipažįsta viskam, ko tik iš jo norima.

Štai, “Laisvė” su pasitenkinimu praneša, kad vienas 
Lenkijos vyskupas “prisipažinęs” buvęs “Amerikos ir 
popiežiaus šnipas.” Esame tikri, jog netrukus “Laisvė” 
džiaugdamosi praneš, kad ir buvęs budelių karalius Be
rija “prisipažino” šnipinėjęs Amerikos kapitalistams.

Laisvasis pasaulis šiandien jau gerai žino, kaip tie 
“prisipažinimai” išgaunami.

Štai, netaip senai komunistai šaukte šaukė, kad 
Amerika barstė apkrečiamų ligų bacilas Korėjos užfron
tėj, ir tą savo tvirtinimą jie rėmė amerikiečių lakūnų 
“prisipažinimais.”

Dabar tie lakūnai grižo iš nelaisvės ir papasakojo, 
kaip iš jų tie “prisipažinimai” buvo išgauti. Juos ne
žmoniškai kankinę ir vertę prisipažinti. Jiems buvę 
pasakyta, kad jie laisvės nematysią tol, kol neprisipa- 
žinsią. Net ir karui pasibaigus, sakę, jus neišeisite, jei 
nepasirašysite bacilas barstę. Vienas jų turėjęs stovėti 
nesijudindamas ant mažo suolelio šaltyje. Jis kentęs 
kol galėjęs: bet kai jau nebegalėjęs toliau kentėti, pasi
rašęs “prisipažinimą.”

paskelbti kongreso darbo 
tvarkę, atstovų siuntimo 
tvarką ir kitas reikalingas 
žinias. Tada ir organizaci
jos galėtų pradėti jam ruoš
tis. Laiko beliko tik du 
mėnesiu, taigi labai ne
daug.

VIENUOLIŲ SKAIČIAI
Vienuolių leidžiamas 

“Draugas” paduoda šias, jo 
paties žodžiais, Įdomias ži
nias, kiek yra vienuolių. 
Pasirodo, 1952 metais jų 
buta: jėzuitų — 30,579:
pranciškonų—25,125: sale
ziečių — 16,430; kapucinų

14,418; benediktinų—

nesvajoja.

ŠITAIP KALBA 
LIETUVOS DUOBKASIAI

"Keleivio” Nr. 35 rašė
me. kad į Europą Lietuvos 
pavergimo išaiškinimo by
los reikalais išvyko kon- 
gresmanas Kėrsten. “Vil
nis” Į tai šitaip atsieliepė:

“Ne ‘Lietuvos byla eina,’ 
Lina pigi propaganda, kurioj 
užinteresuoti McCarthy tipo 
politikai ir jų lietuviški to- 
tumfackiai. Europoj jie pri
tarimo neras, išėmus nusi- 
.'picavusius dipukiškus gar
siakalbius.”

Supraskit, vadinasi, kad 
Lietuvos žmonės dabar lai-

Stalinas turėjo du sūnūs. 
Vyresnysis sūnūs Jakov 
vadinosi ne Stalinas, bet 
Džugašvili (tokia tikra Sta
lino pavardė). Karo metu 
vokiečiai jį buvo paėmę i 
nelaisvę ir apie jį nieko ne
begirdėti. Jis buvo įsitar
navęs generolo laipsnį.

Iš antrosios žmonos Sta
linas turėjo sūnų Vasilijų. 
Šis tėvui gyvam esant buvo 
Maskvos oro pajėgų virši
ninkas ir visuomet vadova
vo lėktuvams Maskvos ka
riuomenės paraduose. Bet 
per paskutini tokį paradą 
jau niekas jo nematė ir 
laikraščiai nieko apie jį ne
rašė. Tuomet jo sesuo 
Svetlana norėjo gauti - iš 
Malenkovo žinių, kas atsi-— - --------------- vr

tiko su jos broliu. Bet Ma
lenkovas jos neprisileido. 
Susirupinusi ji pradėjo tei
rautis apie savo brolį pas 
armijos vadus. Ir vienas 
jai pasakęs, kad ji savo 
brolio jau nebematysianti, 
nes jis areštuotas ir išga
bentas į vergų stovyklą-to
limoj šiaurėj. Areštuota

11,206; domininkonų—8,-.mingi ir daugiau nieko ne 
000; redentoristų—7,672;’nori. Bet jeigu “Vilnies’ 
šv. Vincento—5,500 ir viso- bolševikai iš tikrųjų taip
kių kitų—6,041. kvailai tiki, tai kodėl jie

Visi jie valgo darbo žmo- samdo advokatus ir ginasi, 
nių pagamintą duoną iri kad Amerikos valdžia ne
dėvi jų pagamintas drapa- nusiųstu jų į tą “laimę”?
nas, bet ką jie už tai pašau 
liui duoda ir kam jų čia 
reikia?

tojų, visos kitos tautos čia'okupaciją Įvykdė. Tos oku- 
atvyko iš užjūrio. Jos čia Į pači jos metu per ištisą šimt

meti tęsusios, buta net kele
tas sukilimų ir trys patys 
didieji. Pradedant 1831

neturi bendros teritorijos, 
visi gyvena kas sau, paski
rai. Jos, arba tikriau kai 
kas iš jų, atvyko iš įvairių metais ir baigiant 1863-64 
kraštų su skirtingomis savoimetais rusai okupantai iŠ 
kalbomis, tikyba, papro-į Lietuvos ištrėmė 431,880 
čiais. Jos čia važiavo savo gyventojų ir tūkstančius jų 
laisvu apsisprendimu, a p-1’ sunaikino vietoje ar kalėji- 
linkybių verčiamos. Ta iš- muose supudė. Ištremtų 
eivija čia sukurė tokią val-'vietoje, jie apgyvendino sa- 
stybės santvarką, kad vi-Jvus rusus. Ištremtų ir su- 
siems butų patogiau ir ge-j naikintų Lietuvos gyvento- 
riau gyventi. Tos tvarkos'jų turtus jie pasigrobė sau. 
visiems bendra kalba buvo Tatai Įrodo, kaip Lietuvos 
priimta anglų. Bet niekas žmonės gynė visuomet savo 
neverčia išsižadėti savo se-žemę nuo svetimų įsiverži- 
nos kalbos, niekas nedrau- mo. Ir kai tik pasitaikė ge- 
džia gyventi savo senais ra proga, Lietuvos žmonės 
papročiais, tikyba ir įvai- nusikratė rusų globos. Tai 
riomis kalbomis gali leisti Įvyko pirmojo pasaulinio 
visai nevaržomai savo las-’karo pasėkoje, 
vą spaudą. Nedraudžiamai , . 
laikyti savas tautines mo- , Ir sta1’ antr0-l0 Pjautam 
kyklas. Toji išeivija- čia"1“10 Paloje tie patys ru- 
sukurė ne tik naują savo tė-.sa1’. “*<. dabar komunsUB 
vynę, bet, rasi, mums tpasivachnę, apgaulingu, 
siems nepastebimai gimstaklastingu kebu vėl okupavo
nauja mišri tauta, rasi, net'Lietuv«-. Daba.r. Lletuvos 
su nauja kalba. Dabar var-'ffl'ventoW naikinimas rasų
tojama anglų kalba jau 'komunistų varomas paspar-

•’ T^^pradeda kiek tolti nuo ang-’^ntu ^du, ne.> jie štai tik 
jis del to, kad jis buvęs Be- P ka,bog Kag dabar ži.,per kelerius metus iau is 
rnns sal.mnkas ,r visada « kuria ,inkme ištisu5<Lietuvos išgujo per pusę 

miliono gyventojų ir — 
700 tūkstančių Lietuvoj sa
vų apgyvendino. O kiek jie

rijos šalininkas ir 
kovojęs prieš Malenkovą. 
Paskutiniais laikais Stalino 
sūnūs atvirai jau kaltinęs 
Malenkovą nunuodijus jo 
tėvą, Juozą Staliną.

šimtmečius pasuks dabar millono gyventojų ii pei

UŽDARBIŲ PALYGINIMAS
National Chamber of Commerce sako, kad 1900 

metais vidutinis metinis darbininko uždarbis plieno pra
monėj buvo $400: šiemet gi vidutinis tokio darbininko 
uždarbis esąs $4,120.

Kai darbininkas uždirbdavo tik $400 per metus, tai 
plieno masmatas Andrew Carnegie paimdavo per metus 
$23,000,000.

Camegie’s plieno imperija vėliau įėjo į U. S. Steel 
korporaciją, kurios prezidentas dabar gauna per metus 
$260,000. Nors tai yra milžiniška alga, bet visgi tai ne 
$23 milionai.

Tai yra idomus palyginimas: kuomet darbininko 
uždarbis per 50 metų dešimteriopai pakilo, tai korpora
cijos prezidento alga pasidarė mažesnė 88 kartus.

Jeigu socialistai nebūtų nuolat skelbę “darbininkai, 
vienykitės,” tai ir šiandien jų uždarbiai gal ne ką butų 
didesni, kaip buvo 1900 metais.

KO R. MIZARA 
VAŽINĖJO J MASKVĄ?

“Laisvėje” R. Mizara pri
siminė buvęs Maskvoj, bet 
nepasako, kokiais reikalais 
jis ten važiavo.

Apie tą mums pasakoja 
“Naujienos”:

“Jį (t. y. Mizarą.—“Kel.” 
Red.) tenai siuntė komunis
tų partija ‘leninizmo studi
juoti. kad jisai paskui galėtų 
mulkinti lietuvius Ameriko
je ir kitur. Pasivadinęs ‘Ra- 
soda.’ jisai ‘veikė Argenti
noj, o dabar jau ilgokas lai
kas JAV.

“Maskva jam iki šiol te

bekvepia.”

O KAS JAIS
VAŽINĖJASI?

“Vilny” A. Varkulevičius, 
aprašydamas dabartinį 
Kauną, sako:

“Skendi žalumynuose cen

trinė miesto gatvė—Stalino 

prospektas (buvusi Laisvės 

alėja—“K.” Red.). Tai Kauno 

gyventojų labiausiai mėgsta

ma gatvė. Joje be pertrū

kio lekia viena po kitos kom-

Jie ginasi, nes žino, kad 
Lietuvoje didelis vargas ir 
nelaisvė. Bet jie kalba ir 
rašo taip, kaip Maskva 
jiems liepia.

Tik Vieną Batą 
Teleidžia Užsimauti

JAV gyvenančių žmonių 
gyvenimas? Bet šiuo laiku 
jie eina ne ardančia, bet 
kuriančia, ar besikuriančia, 
vieninga, visus vienodai ap
imančia kryptimi—kalbos, Lietuvos gyventojams,
papročių vienodinimo keliu, kajp įr kitoms rusų ko- 

Rusai jau iš seno valdojmunjSĮų pavergtoms tau- 
kitas, jiems visai svetimas, Į toms Sovietų Sąjunga yra

vietoje Lietuvos gyventojų 
išžudė, dar tebežudo, mes 
tik ateity patirsime.

Pačių lenkų laikraščiai 
skundžiasi, kad Lenkijoj 
labai trūksta pačių reika
lingiausių prekių.

VYDŪNO FONDUI “
narna, tai jos esančios tik
ros šiukšlės. Vienur gali 
gauti labai brangių kakla
raiščių, o kitur jų visai nėra.
Į kažkurį mažą miestelį bu
vę prigrųsta juodų kakla
raiščių, kurie tinka vakari
niams išeiginiams drabu
žiams.

Nėra marškinių tokio dy
džio, kokį daugumas dėvi. 
Vienas laikraštis pasakoja, 
kad neradusiam reikalingo 
dydžio marškinių pardavė
ja patarė važiuoti atostogų 
ir sustorėti tiek, kad marš
kiniai tiktų. Batų krautu
vėse leidžiama užsiauti tik 
vieną batą, o jei rinkdama
sis nori antrąjį užsimauti, 
tai turi iš anksto palikti sa
vo pasą kaip garantiją, kad 
tuos batus imsi. Tas įves
ta, matyti, tam, kad ten ir 
vienos poros batai nėra vie 
nodi. '

Tai štai kaip nususino 
Lenkiją per kelius metus.

GRAŽI PRADŽIA

Didelis lietuvis, brangus ra
šytojas. savitas filosofas, tau
rus žmogus Vydūnas, nukeliau
damas. j anapus, paliko šviesų 
atminimą. Vydūno Fondo Ko
mitetas, kurį sudaro B. Bab
rauskas. M. Krupavičius, S. Lo
zoraitis. V. Sidzikauskas, E. Si
monaitis, L. šimutis ir K. žal
kauskas. prieš mėnesį spaudoje 
paskelbė atsišaukimą, kviesda
mas musų tautiečius, kuriems 
brangus Vydūno atminimas, 
prisidėti aukomis laikinam Vy 
du no paminklui pastatyti ir jo 
parinktiems raštams išleisti. 
Pirmieji aukotojai netruko at 
siliepti. Pradžia jau gvaži, bet 
laukiame daugiau talkininkų 
Aukas prašome siųsti Rašytojų 
Draugijos pirmininko vardu: 
B. Babrauskas, 1436 So. 50th 
Avė.. Cicero, III.

Po $5 aukojo: B. Babraus

kas. V. Bačinskas, K. Dabulevi- 

Čius. prof. S. Dirmantas, P. 

Gedvilą, B. Sladkauskas, Petras 

Jaras, K. ir L. Jasėnai, P. Lin

kus, K. Mažonas, B. Pauža

pavergtas tautas. T autas, 
kurios turi ir turėjo savo is
torinę praeiti; turėjo savo 
žemę; kitos jų turėjo savo 
valstybes, dėl jų sienų kovo-

PADARĖ CUKRŲ

Cukrų žmonės gaminasi iš 
augmenų. Bet cheminiu bu
du iki šiol dar mokslas neži
nojo kaip cukri; padaryti, ši
tą paslaptį dabar sakosi išri
šęs mokslininkas Raymond 
Lemieua. Jis sakosi padaręs 
sintetinį cukrų laboratorijoj.

niūrūs kalėjimas.
—J. K.

Bolševikas Lakūnas 
Uždirbo §100,000

Ši pirmadieni vienas šiau
rinės Korėjos lakūnas atlė
kė su rusų darbo MIG-15 
lėktuvu i amerikiečių Kim- 
po aerodromą pietinėj Ko
rėjoj prie Seoulo ir perda
vė amerikiečiams tą rusų 
darbo lėktuvą. Pats lakū
nas prašė duoti jąm prie
glaudos teisę. Tas lakūnas 
turi teisę gauti 100,000 do
lerių atlyginimo, kaip buvo 

{pažadėjęs generolas Mark 
Clark už pirmą atgabentą 
rusų darbo sprausminį lėk
tuvą.

Šiaurinės Korėjos lakū
nui buvo tuoj pat suteikta 
prieglaudos teisė, o jo atga
bentas lėktuvas padėtas į 
saugią vieta ir bus apžiūri
mas Amerikos ekspertų.

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

V
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TAS DUONOS NEPRAŠU

Kas Naujo Brooklyne
li LDD 7 Kp. Susirinkimo viai nenori Sovietų Rusijos

Rugsėjo 13 d. buvo LDD-'uT neštk Uztat 
7 kuopos susirinkimas. Rei- sauklama Amenkos Lietū
kiu pasakyti, kad kuopie-,Tar^ Yo,ko
čius vasaros karštis nenu- sk-vrlaus, °’Sa"‘-
Sasdino. visi gražiai atrodo ^cl« sPall«
ir kupini energijos žiemos d' 1L*tuvl’i Plhecni Klu’ 
sezono darbuotei. bo pata pose.

Po vasarinių atostogų' Brook1.™0 >r Neu- Yorko 
LDD 7 kuopos valdyba nie- ^‘‘gamzacijų konferencijoje
v,v ™ «. -• bus svarstoma ir ALT Chi-ko apčiuopiamo r.eturejo, .... ,

be ruošiamo pokylio, kuns .*auklamas kongresas
įvyks spalių 17 d. Lietuvių lal,kncl° Paba>goje.
Piliečių Klubo name. Bi-* •
lieto kaina asmeniui S3. (Kas NauJ° Pas Siuvėjus 

Valdyba prašė kuopos Siuvėjai šiuo metu gerai 
narių, kad jie stropiai pla-1 dirba. Gana daug gerų 
tintų bilietus, nes LDD 7'siuvėjų trūksta dirbtuvėse, 
kuopos banketai visuomet'Nors siuvėjų yra trukumas, 
būna geri, šeimininkės vi- bet jų uždarbiai nekyla, o 
suomet pagamina skanią pragyvenimo kainos li 
vakarienę, pagamins ir šie-! aukštyn kas dieną. Kas čia 
met. • kaltas, sunku pasakyti.

Drg. V. Gervickas prida-j Praeityje, kuomet siuvėjų 
vė du “Darbo’’ žurnalo;trukdavo, tada kai kurie jų! 
skaitytojus. Nutarta daly- gaudavo vieną kitą centą! 
vauti drg. K. Bielinio ren-'priedėlių, o dabar visur ty-Į 

70 metų sukakties ku,

SENATORIUS KENNEDY SU ŽMONA

šiomis dienomis apsivedė Massachusetts valstijo. senato
rius John Kennedy. čia jis parodytas su savo jauna 
žmona.

Yesolitis ir A. Gustus. Pel
nas skiriamas BALF’ui. 
Reikia tikėtis, kad visi lie
tuviai atsilankys į pirmą 
tos lūšies vieningą Paterso- 
no ir apylinkės Lietuvių 
Dieną ir atliekamu centu 
parems Europoje vargstan
čius alkanus savo brolius— 
senelius, našlaičius ir ligo- 

I nius.
Stapra.

ATOSTOGOS PO 
LONG ISLAND

| Aplankiau “Keleivio” 
skaitytoju* ir LSS Narius

šeštadienį prieš Labor 
ay anksti rytą leidausi Į 

| Kelionę. Oras buvo karš- 
.as; tą naktį miegojau ma- 

|žai, bet važiuojant per lau
kus ir mažus miškelius at

sigavau ir jaučiausi sustip
rėjęs. 9 vai. buvau Islip 
miestely. Tai nedidelis mie-

Iš Tolimo Los Angeles
Trumpos Žinios

Prieš kelis metus susior-
ir daina, siunčiamais radijo 
bangomis. Lietuvių Radijo

giamose
minėjimo iškilmėse.

Išklausyta atstovų, kurie
dalyvauja N. Y. Lietuvių 
Taryboje ir Dariaus ir Gi-j 
lėno paminklo statymo ko
mitete, pranešimai.

Advokatas S. Briedis bu
vo pažadėjęs atnešti dova
nų laimėjimui ir savo pa
žadą išpildė. Drg. Bložie-

į amu; mat, saviškiai ( 
valdžioje, net alkaniausios 
komunistinės avys nebliau- 
ja. ... ,

Gruodžio pradžioje bus 
siuvėjų 54 skyriaus valdy
bos rinkimai. Butų jau lai
kas pagalvoti, kad ją pa
keisti, nes jos didžiuma yra 
Joint Bcardo pastumdėliai.

Komunistukai nesnau-nė laimėjo “safetv razor,” . ...
o drg. Stilsonienė laimėjo dzla’ Jau Y3™ ag>«aciJ9 m 
kelias bonkutes kvepalų.lbHslm» delegatą. Vytautas
LDD 7 kuopa už išleistus'Vbal?s eT- PerdaugL 
daiktus gavo S4.25. Atei- Pia5’ ? Kundrotas busiąs
nantį susirinkimą atneš do-Į^ttsesnis. Mano .Manymu, 

. HioHn tihiinii nusėtinai sda-varrų tos drauges, Runos L ™pi ir is tokių delegatų siu-

siuvėjuose žydėjo lietuvis- prašo ateityje nepamiršti J stelis, bet švarus, pramonės 
kūmas, komunistai neis- vargstančių tautiečių. - čia nėra, viena gatvė—pre- 
drįsdavo lokalo susirinki- BALF’o adresas: United kybos centras; šoninėse— 
muose nė nosį iškišti. Kai Lithuanian Relief Fund of rezidencijos namai, vienas 
tokie Zaveckai, Kundrotai America, Ine., 105 Grandį nuo kito per 50 pėdų atstu- 
pasiulė po kelias dešimkes St., Brooklyn 11, X. Y. me, medžiuose paskendę.
Juozeliui, jis numojo ranka —:— I Baugumas gyventojų vidu-
ant lietuvių, kurie vieningu- Rugsėjo 2 d. BALF’as rinės klasės, bet gyvena ir -iasi .^dėsniam rudens kon- 
mą tarp lietuvių palaikė, pakrovė į laivą “Baby Bro- daug darbininkų savo nuo- 
Lokalą užkariavo bimbinė(vig 43,000 svarų sviesto, saviose vilūkėse. Nuomos 
ir tysliavinė klika. Juozas'$29,885 vertės, Europoj gana aukštos, $20-$30 kam- 
laimėjo komunistų talką,-esantiems tremtiniams šelp-Į bariui.
bet jis pralaimėjo lietuviuo- ti. Ši parama yra gauta iš Pačiame centre, 116 Main 
se pasitikėjimą. Va, ir dėl Amerikos valdžios BALF’oJst., yra musų tautiečio Ja
to “Vienybė” merdėja, ne
galuoja.

J. Brooklynietis.

o , j .Valandėlė, remiama lietu- *•
gamzavęs S. Šimkaus vardo visuomenės> ,.ugsėjo 6 
choras sėkminga, veikia,’^ -o iknįk Re.
pn .aukaa.cas Į savo pasi- pįrke ^knikas pa. - 

rodymus beveik visą lietu-, , . _Br
višką Los Angeles visuome- - *
nę. Gana įspūdingą išva
žiavimą choristai surengė 
vieną rugpiučio sekmadienį 
p. Eseliunų sode, Long 
Beach mieste prie Ramiojo 
vandenyno. Kaip choro, 
taip ir atskirų dalyvių pa
sirodymas buvo visuomenės 
šiltai sutiktas. Ypač daug 
juoko' sukėlė A. Balkaus ir 
V. Karazijos suvaidintas 
dialogas “Naujoko Apmo
kymas Raudonojoj Armi
joj,” kuri‘parašė dabartinis 
•horo dirigentas J. Bertu
lis.

Gaila, kad šimkiečių pa
dangoms dažnai atsiranda

LAWRENCE, MASS.

CIO Piknikas
Rugsėjo 13 d. Maple Par

ke įvyko metinis CIO uni
jos piknikas. Ji jau daug 
metų čia rengia savo pikni
kus, visuomet juose būda
vo daug žmonių, o šiemet 
jų buvo dar daugiau.

Piliečių Klubo Piknikas
Tą pačią dieną buvo ir 

Lietuvių Piliečių Klubo pik
nikas Lietuvių Tautiniame 
Parke. Musų piknikas taip

, , .. .. pat gerai pavvko. Tai nuo-
rukdymų is parapijos pu- Andriaus Tataronio
fc';‘ . Ka,P kitais kaliais, b Rap0]o Mikoiaičio. Jiems 
aip ,r sį, parapijos choras ,bžjo ir klubo pirmi. 
uo panų metu surengė sa- ninRas j Urbonas. 
o išvažiavimą.

Šiuo metu šimkiečiai ruo- Didelė padėka priklauso 
klubo moterims, kurios dir
bo virtuvėj. Tai buvo D. 
Savickienė, O. Pesliakienė, 
J. Kibirkštienė, S. Urbonie
nė, M. Steponavičienė, B. 
Juškienė ir O. Večkienė.

laimėjo šiame susinnKime. 
Ką jos atneš, tai jų dalykas, 
bet kad bus galima laimėti 
vertingų daiktų, tai abejoti 
netenka

LDD 7 kuopos banketas 
jau čia pat ir rengimo ko
misija prašo musų bičiu
lius, gerus prietelius ir 
draugus, kuo veikiausiai įsi
gyti bilietus. Jų galima 
gauti pas LDD narius.

N. Y. Lietuvių Taryba 
Šaukia Draugijų 
Konferenciją

Lietuvos kova už nepri
klausomybę nesibaigia: ji 
dar visu plotu padidėjo. 
Amerikos Kongresas priė
mė Kersteno rezoliuciją ir 
paskyrė komisiją, kad ištir 
tų kaip Sovietų Rusija už
grobė Pabaltijį. Tyrinėji-

vėjai jokios naudos neturė
jo ir neturės. Jais naudo
jasi tik tysliavinė ir bimbi- 
nė gengė. Geriau siuvėjai 
padarytų, kad nuo komu
nistinio ir tysliavinio raugo 
apsivalytų.

Juozo Jysliavo* “Vienybei” 
Reikia Pinigų

Juozas Tysliava kaulina 
pinigų, pinigų, nes popie
rius pabrango, darbininkų 
algos pakilo ir tt. Kad po
pierius pabrango, kad dar
bininkai pabrango, tas tie
sa. Bet kiek Juozas savo 
darbininkams moka, tai 
galėtų ir be aukų išsiversti. 
Neišsiverčia todėl, kad lie
tuviai nuo “Vienybės” kra
tosi, nenori jos skaityti. Ir 
kol Juozas dėl dolerio sėb- 
rausis su komunistais ir vi

mui pravesti Amerikos Lie-įsais pašlemėkais, kurie rau- 
tuvių Taryba turi Y>ilniau-’sia bendrąjį lietuviškąjį 
šiai pasiruošti. Amreikos‘darbą už Lietuvos išlaisvi- 
lietuviai turi sujusti taip,'nimą, tol jam reikės elge- 
kad tyrinėjimo komisijai tauti.
butų aišku, jog visi lietu.- Kada tai ir Brooklyno

PAGERBSIME KIPRĄ BIELINl
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.

Į parengimą važiuoti Myrtle Avė. BMT 
linija iki Forest Avė. stoties. Ten laiptais nusi
leidus bus matyt WINTER GARDEN TAVERN.

Minės Karo Paliaubas 
ir Kitką

Amerikos Lietuvių Le
giono Dariaus ir Girėno 
postas Nr. 1, Amerikos Le- 
,?iono Lithuanian Memorial 
Post No. 1763 ir Amerikos 
Lietuvių Ramovė sutelkė 
pajėgas, kad bendrai pami
nėti kelias sukaktis: pirmo
jo pasaulinio karo paliaunu 
dieną, su ja susijusią Lietu
vos kariuomenės atsisteigi- 
mo šventę ir “Lituanicos” 
skridimo 20 metų sukaktį. 
Jungtinei komisijai . vado
vauja buvęs huzarų * pulko 
vadas pulk. Izidorius Kriau 
naitis, adv. Pranas Aleksis, 
kap. A. Vakselis, adv. Kos
tas R. Jurgėla ir inž. Pau
lius J. Labanauskas.

Iškilmės įvyks sekmadie
nį, lapkričio 22 d., Brook
lyno Apreiškimo parapijos 
salėje. Svečiu kalbėtoju pa
kviestas ir jau sutiko daly
vauti pirmasis Lietuvos ka
riuomenės savanoris, pulk. 
Kazys Škirpa. Rengėjai 
nusistatė sudaryti platesnę 
komisiją, dalyvaujant ir 
moterų bei jaunuomenės or- 
ganizaci joms.

Iš BALF’o Veiklos

Per rugpiuti BALF’o Cen
tras gavo aukų iš šių valsti
jų: Illinois, $1,281; New 
York, $540.60; Michigan, 
$405; Masachusetts, $341.- 
50; Maryland, $310; iš Ka
nados, $1,050 ir iš kitur, 
$294.83; viso, $3,927.50.

Be to, gauta aukų Vasa
rio 16 d. gimnazijai $1,- 
636.90. Į tą sumą įeina II- 
linojaus $834.40; Michiga- 
no $206; Massachusetts 
$160; New Yorko $132.

Įvairių drabužių gauta 
1,184 svarai. »-

Už aukas BALF’as vi
siems širdingai dėkoja ir

valdybos rūpesčiu ir pa- nuso restoranas The Half 
stangomis. J Shell. Jis išnuomoja ir

kambarius. Janus daro biz-j 
BRIDGEVVA-i ER, MASS. Inj su kitų tautų žmonėmis, 

su lietuviais susitinka retai. 
Kunigėlis Svetimam Dariejbet jie abu karšti lietuviai.

,, , . ... . j užsiprenumeravo “KeleiviMano kaimynai tun uzsi-|. , , , . ', . ir kalendonų 19o4 metams,
augmę granų agurkų ,r jų ‘-Angliakasiu At-
nesigaili, kas paprašo, tam - . . „ ~ . .siminimus.” Tame mieste 

ly gyvena ir kitas “Kelei-

Dažnai lietuviams pasi
rodanti savo dainomis so 
listė F. Korsakaitė spalių 
11 d. duos savo dainavimo 
parodomąjį koncertą Wil- 
shire Ebell teatre. Rodyda
mi savo dėkingumą solistei, 
gausiai koncerte dalyvau 
kime.

TTrie mnnnciiic T neiiii? i:x vnt-duc vvuvy----

Vyrai atleis, kad jų ne
paminėjau.

Klubo Susirinkimas
Primenama Lietuvių Pi

liečių Klubo nariams, kad 
klubo susirinkimas įvyks

. , .. A , .. a ""i spaliu 4 d. klubo patalpose
Angeles lietuvių braižytojų visicms žjnomu laiku 
kuisai pasibaigė, įsle'.sda

duoda. Bet kada žmogus
nesiprašęs ilenda i daržą . „ , .. . . TZ ,1 ,U, - .... ; . vio skaitytojas, Kvedaras,ir pradeda plėsti kas jam,- i- - • , 
patinka, tai jau kas kita.

Štai, anądien atsibalado- Papietavęs ir pasilsėjęs, 
jo čion viduramžis kunigė-| vykau į Lake Ronkonko- 
lis su dviem dipukais (išro- ma. Ten radau atostogau- 
dė, kad buvo Įsikaušę), iri ant Augustus, LSS 19 kuo 
tuoj visi trys sulindo į sve- pos narį Žilinską su žmona, 
’imą daržą. Prisirovė dar- žurnalistą Barčiauską: gre 
žovių, daugiausia agurkų, ir timai atostogavo Dr. Skie 
gėrėjosi, kad gražus. Kuni-lvio šeima, 
gelis sakėsi turis agurkų ir| _ .. , .
savo darže, bet jo netokie Pernakvojęs sek-
gražųs. Prisidėję visko j madienio rytų vėl drožiau 
automobili, nuvažiavo į P88 Augustus ir Žilinskus,
Montellos puse. ,r ,su Jals kartu PuI7kome

. aplankyti ilgameti 19 kuo-
Kai aš papasakojau apie pos narį Viktorą Radzevi 

tai sugnžusiems namų šei- kuris neSenai čia įsiku- 
mininkams, tai šeimininkas
pasakė: ‘ Kai jie plėšei Radzevičiai turėjo mieste 
agurkus, reikėjo pažiūrėt į I namą, bet jį pardavė ir čia 
jų automobilį. Be abejohsjkuing Radzevičius sako. 
butum radus bonką bian-|mjegĮe jgejnj jg kambario ii
dės- latsiremi į kaimyno namo

Brande ar ne brande, betLjeną, 0 kas kjta—turiu 
kunigėliui šitaip elgtis ne- erdvės kiek tik man reikia 
gražu. Juk jis per ispazin- Tikrai> ne tik erdvės čia 
tį užduoda pakulą ^'lesama, bet viskas atrode 
kierrfs, kurie svetimus daik-l nauja, p^žu, švaru, 
tus savinasi; taigi uz tuos aplankėme
agurkus ” rel e ų a " drg. ’ Balvočių, seną social-

mi eilę braižytojų. Kur 
sus organizavo ir vedė inž.

Tautinio Parko Piknikas
Parko piknikas arba clos-

V. Petrauskas. Žinių pagi-ing party jvyks rugsėjo 27 
d. Kadangi tas parkas 
glaudžiai rišasi su lietuvių

lininiui ir praktiškam pasi- 
iavinimui kai kurie kursan
tai mano dar lankyti ir katalikių tautine parapija,
amerikiečių kursus.

Iki šiol veikę bendrai Los 
Angeles skautai berniukai 
ir mergaitės išsiskyrė. Skau
tams vadovavo V. Pažiūra. 
Dabar mergaičių vadove 
centras paskyrė energingą 
ir veiklią skautę D. Pulkau- 
nikaite. Dėl jos paskyrimo 
daug kliūčių darė ateitinin- 
kiškoji skautų pusė. Atro
do, hutų laikas šioje demo
kratiškoje šalyje atsiriboti 
skautams nuo jiems primes
tų ateitininkiškų vadų ir 
vaduku.

tai manau, kad tos parapi
jos pirmininkas B. Balevi
čius su klebonu Bakunu 
lauks jūsų atsilankant kaip? 
parapijiečių ir svečių, ,0 
Pajarskienė, Dedulionienė,$ 
Juškienė-ir kitos pavąišing^ 
lietuviška koše.

Klubo Reporteris.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva” Didįjį 

Jau ilgiau kaip metai lai- Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:ko Los Angeles mieste lie

tuvių kolonija gali pasi KELEIVIS
džiaugti lietuvišku žodžiu 636 Broadway. S. B«»ston. M

likti “pakutą.’
—A. L.

PATERSON. N. J.

Lietuviu Diena

demokratą. Jis gyvena dar 
visai naujame rajone: na 
mėliai vienos šeimos, ap- 

Įlink dar jauni medeliai, žo
lynai, gėlės. Drg. Baka

ičius nesveikuoja. Jis ture
Sekmadienį, rugsėjo 27 jo akies operaciją, ištikęs 

d., Lindbergh Parke, No.lir širdies smūgis, bet jau 
Haledon, N. J., visos Pater- sveikstąs ir stiprėjąs. Na- 
sono lietuviškos organiza-1 bagas skundėsi, kad turis 
cijos rengia Lietuvių Dieną Į atsisakyti mėgiamo sporto 
ir pikniką. Pradžia 12 vai.I—medžioklės.
įėjimas 50c. Gros Glendalel Maloniai besišnekučiuo- 
orkestras. Rengimo komi-l darni nepajutome, kad jau 
tetą sudaro: J. Sprainaitis, laikas ir namo važiuoti 
pirm.; nariai—S. Jackevi-IVakare su Žilinskais vėl 
čius, M. Ragauskas ir S.lbuvome Brooklyne. 
Stanaitis; patarėjai — G.| Vincas Kalveli*.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worce*ter, 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 Pharmacy vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.

I 1
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^asikalbčjlmas 
Maikio SU Tęva

Kipras Bielinis j
Daug kam bus didele Rimuose mokyta ir raginta 

staigmena, kad šią savai- Kilti prieš caro valdžią, 
tę, rugsėjo 26 dieną. Ripi ui kiek naKtų dėl to nemiego- 

\a’ kiek gilaus purvo iibrai- 
3 yla bekeliaujant tada ne
praeinamais Lietuvos ke
žais, pėsčiam arba dviračiu, 
tą tik vinas Kipras tegali 
pasakyti. Lietuvos darbo 
žmonės iš jo tada daug pą. 
simokė. Caras Kiprui taip 
pat už šitą gausiai atsilygi-

Bieliniui sukanka TO metų. 
Sakau, staigmena, nes kas 
jį pažįsta, tas nenorės pati
kėti, kad šitas stiprus kunu 
ir galintis jaunuoliškai do
mėtis visokiais reikalais a 
džiaugtis vyras jau butų 
tiek gyvenimo puslapių už
skleidęs.

Kipro vardas plačiai ži
nomas ne tik nesenai iš Lie
tuvos atvykusiems. bet ir 
senesniems ateiviams, nes 
jis yra daug rašęs čionya- 
tėj socialisinėj spaudoj. 
1922-23 metai? čia važinė
jęsis prakalbas sakydamas, 
o dabar jau 4 metus via 
veikliai pasireiškia lietuviš
koj veikloj. Bet savaitraš
čio straipsny apžvelgti ilgą. 
turiningą ir audringą Kip
ro gyvenimą ir veiklą yra 
sunkus uždavinys. Aš to 
nepajėgsiu ir pasitenkinsiu 
tik metmenų apmetimu.

Kipras—Biržų krašto sū
nūs. Jo tėvas—musų knyg
nešių karalius, stačiai paša

Kipras Bielinis

Socialdemokratų Partijos 
Delegaturos Užsienyje na
rys, jis uoliai dalyvauja jos 
darbuose, ypač supažindi
nant kitų kraštų socialistus 
su musų pavergtos tėvynės 
vargais ir musų siekimais.

Kipras yra vienas tų, ku
ris tremtyje daug nusipelnė 
organizuodamas jaunųjų 
socialdemokratų eiles.

Patekęs į Ameriką, Kip
ras tuoj įsitraukia ir pasi
neria į visuomeninį darbą. 
Dabar jis garbingai atsto
vauja Lietuvos socialdemo
kratus Lietuvos Laisvės Ko
mitete. čia bedirbdamas 
susilaukė štai ir 70 metų, 
bet iš visuomeninio darbo 
pasitraukti nėra galvojęs.

Kipras dar kupinas su 
manymų ir tvirtos vilties 
sulaukti dienos, kada galės 
grįžti į laisvą Lietuvą ir 
ten tęsti kovą už skriau
džiamo žmogaus teises.

Mes širdingai linkime 
Kiprui sveikatos ir ištver
mės susilaukti tos valandos!

Žemaiti*.

DARBO PASAULIS
no, pasodinęs jį 4 metus į

—Jes,

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O kas daugiau?
—Daugiau, Maike, aš 

tau pasakysiu labai cekavą 
istoriją.

-iš tikrųjų?
klaike, stačiai cu-

aauną naujieną.
—Gal sužinojai, kaip at

jaunėti?
—Eik tu po paradais su 

tuo atjaunėjimu! Kam man 
to pasiutimo reikia? Aš su
žinojau rimta daikta.

—Kokį?
—Sužinojau, Maike, kaip 

svietą į razumą atvesti, kad 
vietoj faitų, ant žemės butų 
šventas pakajus.

—Jau niekus kalbi. tėve.
Juk

gas, ale tu jo nejuzini; 
kai mano trumpas, tai aš j£ 
suvarau po kelis kartus. 
Prasidėjo ginčas, katras ge 
resnis katalikas. Ir vietoj 
įgadų, išėjo raitas. Kai 
tumias pasibaigė, tai ka

lakutas turėjo nulenktą no- 
~f, zanavykas parėjo namo 
be švarko, žemaičiui Zacir- 
ka turėjo paskolinti savo 
overauzes namo pareiti, o 
drapiežnas dzūkas liko ant 
dioro išsitiesęs

—Bet kur gi tas “sekre
tas,” kuri tėvas sakeisi su
žinojęs, kaip įvykinti taiką 
pasauly?

komis apsupta 
Jis ir Kipriuką dar 
įtraukė į knygnešių 
jus, jį kelerius metus 

vežiodamasis.

asmenvbė. sunkiųjų darbų kalėjimą, o
vaiką!kėliau pasiuntęs į Sibiro gi- 
,,avoJiumą, policijos priežiūrom 

su sa-! Kipras netrukus pabėgo 
AiškuJ“' kita pavarde gyveno Vla-

Adenauer Grąsina Unijom*

Iki Hitlerio ______
darbo unijos buvo susiskirs- 
čiusios—laisvosios, katali
kiškos ir tt. Stipriausios

Kipriukui, tai buvo geriau-^ivostoke iki 1917 metų re- 
sios pamoko? suprasti, kas voliucijos. Tada jis tega- 
yra Lietuvos priešai ir kaip *ej° gvjžti iš Sibiro į Mask- 
reikia su jais kovoti. ° iš jos Lietuvon.

Patekęs i aukštesniąją' Grąžęs į Lietuvą 1918 
mokyklą (gimnaziją) Min- metais Kipras sustoja Šiąu- 
taujoje, o vėliau Rygoje? “uose ir čia tuoj įsitraukia 
Kipras tuoj susideda su ki- i vietos savivaldybių kuri- 
tais lietuviais moksleiviais mo darbą ir, patekęs į ap- 
i slaptą būreli ir jame pra-, rities valdybą, deda stip- 
deda reikštis savo sumanu- rius pamatus vėliau pavyz- 
mu ir judrumu. (dingai dirbančiai organiza

Už tai teko apleisti mo
nyiuą

AKTORIUS KRITO NEGYVAS

Čia guli negyvas ant savo žolyno Los Angeles mieste 
I.ewis Stone. 70 metu amžiaus aktorius. Ištvirkę vaikai 
sulindo i jo kiemą ir pradėjo versti j prūdą jo sodo bal
dus. Bevydamas juos, aktorius tiek susijaudino, kad kri
to negyvas, žmona apsikabinusi ji verkia.

N a u j i Rast 1
i

Kai aš skaitau "Tilto Atsimi
nimus,“ tai jaučiu visą Lietu
vos skausmą ir tą milžinišką 

ir'jos jėgą priešintis atėjūnui rus- 
kiui. O ar begalima trumpiau 
ir gražiau išreikšti tą lietuvio 
vilti geresne ateitimi, kaip kad 

ai, satyros ir jo Pu°li”;Kudirka išreiškė paskutiniais 
Rištiniai raštai. “Varpe“ spaus-..Tiko Atsįmirdmų” žodžiais:

V okietijos <**n^*" . ’ “Kol bus tilte nors viena se-

Brangi Dovana Kiekvienam 
Lietuviui

Tai Simo Miglino paruošti 
“Tremties” leidyklos išleisti 
VINCO KUDIRKOS RASTAI. 
Šitame leidinyje yra Kudirkos 
eilėraščiai, satvros

Ar yra reikalo plačiau kal- 
įbėti apie Vincą Kudirką? Juk 
ji žino tiek naujieji, tiek senie 
ji ateiviai. Seniesiems atei 
viams priklauso garbė už Ku

noji mano dalelė—išlaikysiu.

buvo laisvosios. Po karo 
Vakarų Vokietijoje pavyko <jįrkos raštų išleidimą dar prieš 
visas unijas apjungti į vie-pirmąjį karą. .Juos išleido 1909 ‘
ną centrinę organizaciją, metais Amerikos lietuvių Tė- 
Jos nebuvo artimai susil’išu-vy nės Mylėtojų Draugija; bet 
sios nė SU viena politine šiandien jų .iau nebegalima 
partija, bet rinkimų metu ?autl-
jų Šukiai buvo artimesni 
sociallemokratų Šukiams ir 
jos daugiau rėmė socialde
mokratus. |

Rinkimus laimėjęs krikš- 
radas

O visų dalių, bičiuliai, 
Įnyti nesuspėsite. . .

todėl “Tremties” leidyk
la padarė dideli darbą juos vėl 
išleisdama.

Vincas Kudirka buvo poetas, 
rašytojas, aštrios, dygios, leng
vos plunksnos laikraštininkas.

permai- 
. Juk ir 

nusmuksi- 
savo dar-

■jus patys neamžini: 
bevažinėdami per

bo tiltus.”
Ta viltimi mes ir šiandien 

tebesame gyvi ir stiprus.
Knyga brangoka—?6. bet už 

toki deimančiuką knygos my
lėtojui tai yra patys niekai. 
Knyga Įrišta geruose apdaruo
se. J. V-gas.

—Kaip tai niekus? 
tu žinai, kad dabar 
žmonių nėra zgados. 
mikratai pešasi su republi 
konais, bedieviai su katali
kais, Amerika su čainija, ir 
net musų lietuviai negali 
broliškai sugyventi. Tu gal 
negirdėjai, kas pereitą sa 
vaitę atsitiko Zacirkos sa 
liūne.

—O kas tenai atsitiko?
—Vai, susitiko tenai dra- 

piežnas dzūkas, zajadlas 
žemaitis, upartas kalakutas 
ir škaradnas zanavykas. Jie 
dažnai vis užmindavo viens 
kitam ant korno ir apsi- 
kumščiuodavo. Bet dabar 
jie pastanavijo padaryt 
ugadas. Sako, visi mes lie
tuviai, visi katalikai, tai 
kokių paralių mums čia 
pyktis? Padarykim, sako, 
tokia? paliaubas, kaip Ame
rika padarė su komunistais 
Kūrėjoj, ir daugiau vieni 
kitiem ant komų nelipkim. 
Ale žinai, gerų ugadų sau
sai nepadarysi. Taigi nu
tarė, kad kožnas nusipirk
tų po pantę ruginės ir tada 
užvesti deiybas. Na, ištuš
tino vieną pantę, išbaigė 
artią, o kai baigė paskuti
ne. tai dzūkas atsistojo ir 
sako: “Prieteliau, aš norė
tai! žodzi tarc. Mes visi 
broliai katalikai, tai katali
kiškai .pasibuciuokim.” Ale 
atsistok) zanavykas ir sa- 

“Katalikų yra visokių, 
■ ''rų ir šiaudinių. Išsitrau- 

m rožančius ir pamieiuo-
’*■» katro ilgesnis, tada ži 
rim. katras geresnis ka- 

N’u, ir išsitraukė,
-navyko pasirodė ilgiau- 
s. Ale kalakutas sako,

taip
Di-

.a?

v

• ML.a

Ui Las, sako, kad ta vo il-Jnis,

—Yeidiminut, prieisime 
ir prie sekreto. Šitą atsiti
kimą aš tau papasakojau 

cik d ė! to, kad parodyt, jog 
ant svieto iš tikro nėra pa 
Rajaus. O kaip tą pakajų 
padaryti, tai zakristijonas 
man išskaitė iš tokios gazie- 
;os, ką vadinasi “Pranciš
konų Pasaulis.” Tenai pa
duotas toks receptas: “Svie
to valdovai nešioja ant krū
tinių virtines medalių ir ke
lia vainas. Ale jeigu gre 
ta tų medalių pakabintų 
žiupsnelį peleno, tai nutil
tų kanuolės ir užviešpatau
tų pakajus.” Na. ar čia ne 
.eisybė pasakyta?

—Čia. tėve, niekas nepa
sakyta.

Kaip gi tai nepasaky 
Jeigu visi svieto pra

vadyriai pakabintų ant sa
vo krūtinių po maišiuką pe- 
'enų, tai vainų ant svieto 
nebūtų.

—Jeigu tėvas tiki į bur 
us, tai kam dai" reikia pe

telių? Gali pasikabinti ant 
ravo kaklo zuikio koją, ka
ino ausį, arba ką nors pa

našaus.
—Maike, čia jau šiur bu- 

ų burtai. Su zuikio koja 
iktai nigeriai žegnojasi 
Vainos su ja nesulaikysi.

—Tiesa, tėve, zuikio ko
ja karo nesulaikys. Bet ne
sulaikys jo ir maišiukas pe
lenų.

—Tai kaip tu rokuoji, ar 
Pelenų Dieną kunigai be 
reikalo pelenus barsto 
žmonėms ant gaivu?

—Žinoma, kad be reika
lo. Tik pagalvok, tėve, 
kiek kunigai turi prietaru 
.monėms nuo pikto apsau 
got! škaplieriai, juostelės, 
žvakės, agnosėliai. šventin
tas vanduo, šventinta ug 

visokie atlaidai, pas-

. ~ .."-.i*" j v , Jis ra®® prieš 60 metų. bet visi
o-cijai; rašo straipsnius pir-'čionitj demokratų vadas jo raštai ir šiandien Įdomus ir 
--. majam Šiauliuose pradėtam!Adenaueris pradeda grą- malonu skaityti, net jo laikraš- 

mokyklą—pačiam geisti savivaldybių ir koope-!sinti unijoms ir reikalauti tiniai straipsniai. Ak. kokie 
ir kitus mokinti.' racijos “Sietyno” laikraš- taip. persitvarkyti, kad jo mes turtingi butume. jei šian- 

partijos Žmonės galėtų jose dien turėtume daugiau tokių 
sprendžiamąjį žodį tarti. žurnalistų, kaip Vincas Kudir- 

Unijų vadovybė, aišku, ka •
su tuo nesutiks, todėl gali
mas dalvkas, kad krikščio- , ,,... i • -- -- kelkiteniskos pakraipos unijos iš- , 
stos iš bendrosios sąjungos ‘ Ar jo žodžiai ..Kol 
ir sukurs savo centrą, kaip broli, sėk pasėlio grudus ir dir- 
kad buvo iki Hitlerio atė- vos neapleisk. Gyvenimo knv-

HUII LitnAIUJ, ZKT •
venimo 
mokintis
kaip nusikratyti darbo žmo-pui, kovoja su berraontinin- 
gui ir lietuviui savo engėjų'kais, žodžiu, suka giliame 
ir pasiekti geresnės ateities".! Šiaulių visuomeninio darbo 
Kipras jau tada suprato,)katile gana didelį menturį, 

‘kad tuo tikslu reikia burtis! Iš čia Kipras patenka į 
politines organizacijas ir Į Steigiamąjį o vėliau į kitus 

kad geriausia kovotoja už* Seimus, išskyrus sraetoniš- 
Lietuvos ir darbo žmogau? kąjį, ir čia kaip socialdemo- 
ateitį yra socialdemokratų1 kratų frakcijos atstovas 
partija. Jis joje atsiduria!dirba komisijose, sako įvai- 
vos keliolikos metų jaunuo-'riais klausimais gražias, 
lis, taigi seniau nei prieš', Įdomias kalbas pačiame 
50 metų, iškelia savo silp-beime ir dažnai važinėja po 
ną ranką prieš galingą prie-! kraštą informuodamas 
Šą ir jos nenuleidžia iki šjųĮ žmones apie seimo darbus, 
dienų. Ar mes esame pa-j Užtenka Kiprai laiko 
galvoję, ką tai reiškia išbūti) stikliai dirbti ir savoj spau- 
tiek laiko priešakinėse Lie-' ioj — “Socialdemokrate, 
cuvos darbo žmonių kovų' ašyti “Naujienoms” ir “Ke- 
eilėse, pačiuose jų pavojin-jleiviui” informacijų apie 
gausiuose baruose? .Juk;Lietuvą, išleisti bent tris at- 
per tą laiką daug buvo iš-; -Įminimų knygas ir daly- 
ėję į frontą, kovoję ir su-'rauti Įvairiose kultūrinėse, 
grįžę. Vieni jų išsigandohisuomeninėse organizaci-
priešo, antri pailsę pasi-! io.-e.
traukė Į ramesnes pozicijas? Po 1926 metų perversmo 
o buvo ir tokių, kurie savoj Kipras dirba Žemės Ūkio 
vėliavą nunešė priešams.! Bumuose tvarkydamas jų

Prof. Vaclovas Biržiška: SE
NŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA. I dalis. 298 pusi. 
Kaina $2. Išleido Chicagos 
Lietuviu Literatūros Draugija 
1953 metais.

Laiškas Redakcijai

jimo.

Musų Kipro nesugundė prie
do lakštingališkos giesmės: 
neišgąsdino dideli gramoji-

atskaitomybę ir vesdamas 
namų pramonės skyrių, ru- 
; indamasis išplėsti liaudies

mai. Jis pasiliko darbo ko-igaminių prekybą.
vų fronte, jame tebėra iii 
šiandien.

Kipras—190 5 metų revo
liucijos veiklus dalyvis. 
Kiek jo pasakyta viešų Lai
bų, kiek slaptuose susirin-

ninkai ir kitokie 
kai. O ar visos tos 
monės padeda žmonėms 
nors kiek? Tėvas pats sa
kai, kad tas dzūkas, žemai
tis ir kiti norėjo susitaikyt, 
bet kai tik pradėjo rožan
čius mieruot, tuojau susi
mušė.

—Jes, Maike, išrodo, kad 
čia tavo teisybė.

—Ne tiktai išrodo, tėve, 
bet taip ir yra.

Sakykite, ar jo 
nuolat skambantis 

ir šiandien

jo

“Varpas.”
“Kelkite.

neklausyti-

jaunas.

gą skaityk laps Į lapą. nestoda
mas, kad kartais Į tinginius 
kliuvęs, tu nesupelytum ir nei- 

. . tum i kapą be likusio ženklo:
CIO pirmininkas Reuther žmogumi buvęs. O jei sun- 

ir AFL pirmininkas Meany kiam darbe tavo ir. nykstant 
pasirasė “taikos sutartį,”Į jėgoms jau. nubusi, nerimsi, 
nesivaržyti dėl narių gau- tai žvilgterk į darbą jau- 
dymo. Šį jų susitarimą tu- m’ draugų tavo — vienoj aki- 
rės patvirtinti netrukus Tnirk°j »« nau*° atgimsi,” ar

Unijų Vadai Susitarė

įvyksiančios tų 
,ų konvencijos.

organizaci- šiar.dien nekartotini?

‘Keleivio” Redak-

Atėjus rusams, Kipras 
'ar kuri laiką dirba senąjį 
arba, bet tuometinis že

mės ūkio komisaras, Lco- 
zias-Pušinis jį atleidžia, 
a ibud irdamas Kiprą “su- 
• ui ošiu menševiku. ’

Okupacijų metu Kipras 
prie- dirba pogrindyje priešaki

nėse eilėse.- Pasitraukęs į 
Vokietiją jis, kaip social
demokratų atstovas, daly
vauja VLIK’e, drauge su 
kitais draugais organizuoja 
ir leidžia socialdemokratų 
laikraštį “Ateities Keliu, 
uoliai jame bendradarbiau- 
ia. o taip pat remdamas ir 
kitokią socialdemokratišką 

.literatūra. Kaip Lietuvos

dalv-

Italijai Gresia Didelis 
Streikas

Visos stambiosios unijos, 
kurioms priklauso 6Z milio
nai narių, susitarė paskelb
ei streiką, jei per 2 savaiti 
nebus patenkinti jų reika- 
’avimai pakelti atlygini
mus. Streikuoti yra susita- 
usios krikščioniškos, socia- 

listiškos, fašistiškos ir 
munistiškos unijos.

£isenhoweris Esąs Silpnas

F;senho\vpris yra silpnas 
atsispirti didžiųjų pramo
nės bosų spaudimui, pasa
kė AFL pirmininkas Mea
ny, atvykęs pirmadienį į 
orasidėjusią AFL metinę 
konvenciją St. Ix>uise. Ka
daise General Motors pir 
mininkas pasakė, kad kas 
rera jo bendrovei, tas gera 
ir Amerikai, o AFL sako, 
kas gera Amerikai, tas ge
ra ir mums. kalbėjo Meany.

Remlrit
skelbiasi

biznierni*.»»

Gerbiama 
cija.

. Jūsų laikraštyje (Nr. 32) 
o rugpiučio 12 d.. PLB Gautingo 

apylinkės komiteto prašomi, iš
spausdinote visuotinio susirin
kimo prezidiumo skelbimą, ma
no suspendavimo už tariamus 
ginčus ir netiesos skelbimą 
spaudoj. Dėl to maloniai pra
šau jūsų išspausdinti šį mano 
paaiškinimą:

1. Pagal PLB Vokietijos 
krašto statuto paragrafą 16, 
bendruomenės narį gali suspen
duoti tik PLB Vokietijos kraš
to valdyba. To<lėl toks dalies 
gaustingiškių manęs “suspen
davimas” neturi nei teisinės,

O kad “Ne tas yra didis, 
prieš ką. milionai prispausti re
težiais žemyn galvas lenkia.” 
ne tas galingas, “kurio galybė 
tik ašarų, kraujo upeliuose 
braidytu” ir ne tas drąsus, ku
ris “Įniršęs ant artimo šoka. 
jo gyvastį ardo. kari pats yra 
žmogum visai užmiršęs . . 
ar Kudirkos eilėraštį ir šian
dien neturime gihai Įsisąmo
ninti ?

O kas geriau už Kudirką mo. 
kėjo trumpais žodžiais pašiepti

ko-,taip aštriai tuos visokius Kru- 
glodurovus. Pfxlleekius, Derž.i- 
jubkas, Lievšas ir tt., tai yra 
tuos anų dienų caro valdini n 
kus kyšininkus. girtuoklius, 
mergininkus, bukapročius, ku
riu tada buvo pilna Lietuva ir 
kurie dar šiandien tebesiurbia 
lietuvio kraują'’

Gali skaityti kelis kartus ar 
“I ietuvos Tilto Atsiminimus.” 
ar “Viršininkus.” ar “Vilkus.” 
ar “Cenzūros Klausimą." ir vis 
dar norėsi kitą kartą skaityti. 
“Keleivyje" buvo pakartotas 
“Cenzūros Klausimas.” Ar 
tamstos ji kartą perskaitę ne
norėjote dar kartą pakartoti? 
Jei ne. tai neatydžiai perskai
tėte. Perskaitykite ir pama-

nei kokios kitokios galios ir 
yra lygus vaikų žaidimui gene
rolų vaidmenyje.

2. Ginčai nėra nusikaltimas 
ir kulturifigam pasauly už tai 
nei vienas žmogus nėra bau
džiamas. Kas liečia mane. tai 
ginčų vengiu. To pasėkoj jau 
kuris laikas nelankau gautin- 
giškių susirinkimų, nes ten tik 
ginčai ir rietenos tevyksta.

>. Jokioj . spa'aloj netiesos 
neskelbiau ir iki šiol inžin;::i, 
ką dalis gautingiškių laiko ne
tiesa. nes man iki šiol to dar 
nepasakė ir niekur neparašė. 
Kai gautingiškiai atsakys, ką 
ir kur aš neteisingai parašiau 
(atsakyti turi toj pačioj spau
doj. kurioj ir aš ęsu tariamą 
netiesą parašęs) ir jeigu tai iš 
tikro bus netiesa, aš tučtuojau 
atšauksiu.

Su pagarba.
MEČYS MUSTEIKIS. 
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Pakalbink
s

siskrJbti v >«-’

kun* tysite.
kartą.

kad skaitysite ir trečią #
garbinti ‘„rp be-

I
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Iš Pavergtos Lietuvos
Seii Metai Raudonajame 

Pragare

Viena Rytprūsių vokie
taitė 1945 metais bado pri
versta nuvyko j Lietuvą ir 
čia išbuvo šešis metus. Ji, 
sugrįžusi į Vakarų Vokie
tiją, papasakojo:

Kadangi vokiečių pabė
gėliai masiniai plūdo į Lie
tuvą, tai vienoje vietoje il
giau išbūti negalėjau. Bet 
ir amžinas bastymasis bu
vo įgrisęs ir pavojingas. 
Laimingu sutapimu mane 
priglaudė lietuvių ūkininkų 
V. Šeima prie Nemakščių, 
Čia ilgai neišbuvau, nes mi
licija ir stribai labai pei-se- 
kiojo. Po kiek laiko mane 
priglaudė kito kaimo ūki
ninkas A., kuris kartu buvo 
ir batsiuvys. čia išbuvau 
iki išvykimo Vakarų Vo
kietijon. Šeimininkas A. 
turėjo 10 hektarų žemės ir 
gerai vertėsi, tačiau prade 
jus steigti kolchozus, viską 
kas buvo galima parduoti, 
pardavė ir nusipirko Skaud
vilėje namą, tikslu ten per
sikelti ir atidarvti batsiuvio

buvo rašoma, kad jis esąs 
nuo savo šeimos atskiltas 
ir dirbąs sunkiai anglių ka
sykloje. Prašė atsiųsti mai
sto ir rūbų.

Prie Nemakščių yra vie
nas Sovietų aerodromas su 
angarais lėktuvams, tačiau 
ne visuomet čia lėktuvai 
stovi. Kelis kartus per me
tus čia vyksta Sovietų ka
riuomenės manevrai, kurių 
metu būna daug lėktuvų. 
Tuomet būna metami pa
rašiutininkai, šaudoma iš 
pabūklų ir pan.

Kolchozus įvedus, iš visų 
ūkininkų buvo atimta vis
kas, kas bent buvo šiokios 
tokios vertės. Atėmė ir vi
sus gyvulius, retai kam pa
likdami ir vištą. Surinkti 
kolchoze gyvuliai stipo ba
du, o bolševikai skelbė, kad 
tai sabotažas, kad kapitalis
tų šnipai gyvulius tyčia 
nuodija. Kartą, pastipus 
10 karvių, jos buvo išvež 
tos i Kauną nustatyti pasti- 
pimo priežastį. Vėliau pra
nešė, kad jos tikrai nunuo
dytos—o žmonės šypsojosi

,. . . m .. . ..iš tokiu kvailų paaiškinimu,dn-otuvę. Tac.au jam si Daug koichozi'ninkų

KELEIVIS. RO Koštom
aktorė aiškinasi

tia matosi Hollywoodo aktorė LuciBe Bali. Ji aiškinasi, 
kodėl 1936 metais ji buvo prisirašius prie komunistu par
tijos ir balsavo už komunistų kardidalus.

korespondentų, net “slapu
kų,” neišdavinėja.

Dvasiškas Tėvelis ir Už 1 
Svietiškus Malonumus 

Nenori Užsimokėti

'Keleivio’ Knygos
TIKRA 1 EISYBĖ APIE
SOVIETŲ RLSUĄ

... .... I Arba komunistų diktatūra faktųVi3am pasaulyje Žinoma, Šviesoje. Visi nori žinoti apie Ruai-
Uorl Rvuviliiu unatlnvii ra - V isicins kyla klausimas kodėl Kati OiaZlllja J patingai ie- įtusija nesusiatria su kitomis valsty-
ligingas kraštas. Brazilijo- ir Rusija nenori įsileisti
. • , . !. x 18 kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
je KUnigHS Vadinamas H tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar

a situacao de Ministro de
na- PęarJvenl>- Dabar rusai sako kad 
* Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Bet Rusai dabar Lietuvą valdo, tai ka>„T T- n----- . - yra tiesa

dėtį. Ko-

Deus”—savo padėtin 
ties Dievo ministeris. 
šiomis dienomis 
laikraščiai, net kai kurie 
» vedamuosius paskyrė 
reikšti pasipiktinimui
vieno “Dievo ministerio.’’ 
Kunigas Teodoro Bibiano 
da Silva, klebonas Santa

bvj-ziin yra aPie ,Rus‘js ta> tlesaL !<iz,nų apie dabartinę Lietuvos padėt
sa_ Kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa

kymus į šiuos klausimus galėsi Rau
lį- ti nusipirkęs naujai išleistą knygų

(lėl didumo. Kaina 60 centų.
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari
. . , dienų klausiniamsTerezinha do Menino Jėzus Kaina .............

ir naudinga šių
suprasti knygute........Mc

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofu da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugel) autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “livirUėiaa 
kalas, arba Kaip Atsirado Kalbos.** 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina............................. 2Oe

VISUOTINAS TVANAS
Ar galėjo buti toks tvanas, kad 

apsemtų visą žemės rutuli? Ii kw 
ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio 
liūs, vabzdžius ir paukščius? 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas ? ” Kaina .............................. 25c

tapo
areštuota ir dingo, tačiau 
gyvuliai stipo ir toliau.

Nemakščiai ir Skaudvilė 
per karą labai nukentėjo. 
Dabar yra pastatyta mažų 
medinių namelių, kurie

kombinacija nepavyko— 
namą bolševikai konfiska 
vo, o jo ūkį prijungė prie 
'‘Didvyrio” vardo kolcho
zo. Gyvenimas pasidarė 
sunkus, bet vis tik šiaip 
taip šeimininkas vertėsi, 
slapta taisydamas ir siūda
mas batus.

Dėl bolševikų teroro ir 
kolchozų įvedimo žmonės ti. Skaudvilėje yra kelios 
tapo labai‘prislėgti, bet visokios krautuvėlės ir viena 
tik dar šiaip taip laikėsi,!tekstilės krautuvė, laikoma 
vildamiesi, kad greitai pj-a-’privačiai vieno žydo. Ta- 

karas ir juos išgelbės

sydavosi užsienio praneši- mas vidurinės mokyklos 
mų. Visi laukė, kad tik baigimas, tai yra, baigusie- 
greičiau prasidėtu karas. ‘ji pradžios mokyklą privalo 

Pradžioje apylinkės miš- eiti Į gimnaziją (vidurinią- 
kuose fcuvo labai daug par- ją mokyklą) ir ją baigti. O 
tizanų. As ir pati juos ke- iki 1955 metą šita tvarka 
lis kartus grupėmis po 2-3 busianti įvesta visuose mie- 
esu mačiusi pas ištremtą A/stuose.
seserį. Partizanai pas ją* -------------- ------------
ateidavo maisto. Jie buvo! 
gerai ginkluoti, bet be uni-į IS BRAZILIJOS
formų ir kariškų ženklų? ------- -
1950 metais čia buvo daug 
kautynių tarp partizanų ir 
NKVD garnizono, kurių’ 

partizanų

Brazilijoje Yra Virintų 
Lietuviu

metu daug

parapijos Jundiai mieste, dėl LAISVOS LIETUVOS 
liepOS 22 d. naktiniam ka- LSDP Užsienių Organizacijos raš- 
barete Boite-Ali
minęs tarp viskė bonkų ir______________________
parsiduodančių moterų net
iki 3 vai. ryto, norėjo išsi- liksime mums priklausomą 
nešinti nesumokėjęs sąskai- pareigą, išplaukiančią iš 
os. Šito viešnamio ponas žmoniškumo ir tėvynės mei- 

iškvietė policiją ir per di- lės jausmo

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojanti politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretiką* Kari Kaut
sky . Kaina ...•■»•»•••,•••••• 10c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstoto nužudymą caro A.ek- 

į sandro II. Labai puikus ir nesun- 
delį triukšmą įsilinksminęs Be šalpai reikalingų lėšų,-^į UikaLujam^as^ypattl?138'^ 
klebonas Bibiano buvo nu- nemaža jų reikės ir naujai'.AR RqMos POPIEŽIUS YRA 
gabentas į Policia Central, imigracijai pravesti. Ji, kaip Kristaus VIETININKAS? 
dėl triukšmo ir nesumokė- žinote iš ankstyvesnių mu-'
tos sąskaitos 860 kruzeirų, sų pranešimų spaudoje, ne
kas reiškia paprasto darbi- trukus turi prasidėti. Jau
ninko beveik mėnesinį už- dabar tenka rūpintis, kad:tininkas. 224 pusi. Kaina .... si^s 
darbi, kurį “tėvelis” pra- naujai atsiradusiais galimu-į KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
švilpino per vieną “svietiš-mais atvažiuoti į Ameriką i GARBINO SENOVĖJE?

tv-.ticilinlrt tal ir dokumentai, sudaryti dėl bol- ptdsiuiiiks- ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktai* pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie

si dės
iš sovietinės vergijos. Ta
čiau visos viltys sudužo, kai 
vieną naktį prasidėjo žmo
nių išvežimas Sibiran. Ūkis 
buvo netoli Žemaičių plen
to, kuriuo šimtai sunkveži
mių tūkstančius nekaltų lie
tuvių vežė Rusijon. Iš ma
no kaimo išvežė apie 10 
Šeimų, tačiau šeimininkui 
pavyko pasislėpti. Praėjus 
trėmimams šeimininkas grį
žo atgal, bet jau jo daugiau 
♦tebeieškojo. . A. sesuo 
slapta laikė vieną vokietį 
gydytoją, kuris buvo pabė
gęs iš Sovietų karo belais
vis. Kažin kokiu budu mi
licija apie tai sužinojo ir A. 
seserį su visa šeima ištrėmė. 
Vokiečiui gydytojui pavyko 
pabėgti į mišką pas parti
zanus. Ištremtųjų ūkis li
ko išplėštas ir apleistas, ta
čiau pastatai nebuvo nu
griauti. šioje apylinkėje 
masiniai trėmimai vyko 
1948 ir 1949 metais, per 
kuriuos ištrėmė apie 30'< 
gyventojų. A. kartais gau

žuvo. J
Beveik kasdien i Nemakš-mi dideli 
čius buvo -atvežami nušau-Įčiai. čia yra ne tik saulėje 
tų partizanų lavonai ir pa- kepintų, bet ir bolševikinės 
guldomi kelioms dienoms propagandos katile virintų 

rodo, lyg grybai po lietaus, turgaviętėje. Girdėjau, kad lietuvių
Nemakščiuose veikia vienai t°kie nušautųjų lavonai bu- 
maža

sienų, įkišami burnon papi- ka^ Keleivis liepo 
rosai ir kiti dalykai. Buda- numer>’ korespondencijoje 
vo ir taip, kad įmesdavo į'!s Erazillj°s kažkoks slapu- 
šulini pas tuos žmones, ku-‘kas Oliveira paduoda trupu- 
rie buvo įtarti palaika su’1-1 Perdėt^ ir tendencingų 
partizanais ryšius, ir jiems ?£ Sao Paul° Sėtuvių
liepdavo gerti šito šulinio
andeni. Alano šeimininko

Visame pasaulyje
Brazilijos

zmo-
karš-

kai linksmą” naktelę.
Oliveira.

Brangus Lietuviai ir 
Lietuvės!

pasinaudoti kuo 
dėsnis skaičius musų trem- 

; tinių.
Visa tai verčia mus su

krusti iš naujo. Su artėjan- 
, čiu rudeniu įsitraukime

galėtų tli-l Visokiuose kraštuose žmonės gar- 
! bino įvairius dievus. Dievų garbini

mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievu* 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 

ji mato, 271 puslapio knyga. .. $!.«•

krautuvėlė, kurioje!davo įvairiausiai išniekina ] -\ienas toksal. “virintas”
negalima gauti- pirk- mi—prikalami prie namų?^kia - n.!Eaį.ltenkl”1Jn J

___ L..*lz* _____ ___ sipnu fVičomi b:irnnn noni_ K.C*lciVlo ilCDOS 28 (i.

--------  ! darbą ir parodykime savo KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
nepertraukiamas jautrias širdis. Suplauku- VASTIJŲ PILIEČIU?

sudarė mums sios aukos palengvins nelai- .... . .............1 ® Isaiskinimas pilietybes statymų audevynis me- mingųjų dienas, ir suteikto- reikalingais klausimai* ir atsaky

Jūsų 
duosnumas 
galimumą per
tus šelpti tremtinius, ku-’ji pagalba padės kudi- Kaina 
riuos antrasis pasaulinis ka- kiams, vaikams, paliegė- 
ras įstūmė i vargą. Nema-įliams, ligoniams bei sene- JLOZ s s * 
za dalis tremtinių, kaip zi-liams nugalėti žiemos sai- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip

mais lietuvių ir anglų kalbose. 
25*

ciau jam prekyba nevyks- 
viskas pasakiškai

brangu.
Susisiekimas labai blo

gas. Iki 1950 metų nebuvo 
jokių keleivinių autobusų ir 
kitokių susisiekimo priemo
nių, kaip tik geležinkelis. 
Bet Viduklės stočiai esant 
gana toli, žmonės buvo pri
versti daugiausia pėsčiomis 
keliauti. Tik vėliau buvo 
paruošti keleivių perveži
mui du sunkvežimiai, kurie 
dažnai būdavo remonte ir 
susisiekimo tvarkraščio ne
silaikė. Kartais ištisomis 
dienomis tekdavo išstovėti 
prie kelio.

Skaudvilėje ir Nemakš
čiuose bažnyčios veikia, ta
čiau paskutiniu metu buvo 
kalbama, kad už mokesčių 
nemokėjimą Nemakščių 
bažnyčia bus uždaryta. Tik
roji Nemakščių bažnyčia 
per karą sudegė ir jos vie
ton yra pastatytas papras
tas medinis namas.

Koks tai tolimas A. gi
minaitis Nemakščiuose tu-

gyvenimo. Ir “žiniose” 
Nr. 256 ištisai perspausdin

duktė ‘lankė Nemakščiuose damas šitas “tendencingas• . . . . 7invuc ncnnv/vln i'trvi cgimnaziją ir pati pasakoti*
jo, kad kelis kartus visą 
gimnaziją vedė parodyti, 
kaip atrodo negyvi “bandi
tai“ ir liepė pasakyti, jei 
kuris pažįstamas. Nors ir 
daug partizanų nušovė, bet 
dar daugiau jų liko. Kartą, 
kai Nemakščius vizitavo 
koks tai aukštas bolševikų 
pareigūnas iš Kauno, jį die
nos metu partizanai nušovė 
prie pačios milicijos.

Jei Lietuvoje nebūtų ru
sų, mielai jon grįžčiau, kur 
mane taip labai mylėjo 
žmonės ir dalinosi paskuti
niu duonos kąsniu,—baigia 
savo pasakojimą jauna vo
kietaitė, šešis metus išbu
vusi radonajam pragare.

žinias, nenurodo nei per
dėjimo” nei “tendencijų,” 
tik atitaiso per spaustuvės 
kaltę iškreiptą solisto Lau
rinaičio pavardę, ir kores
pondento praleistą prof. Dr. 
S. Ausenkos pirmąjį vardą.

davo iš savo ištremto į Si- rėjo radijo aparatą ir klau-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKU SU ANTGALVIAIS 
<► BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Klaipėdos Vaizdas
Iš Lietuvos grįžęs vokie

tis pasakoja apie Klaipėdą:
Mieste apie 60'< gyven

tojų rusai, kiti lietuviai. Vo
kiečių yra tik kokie 5'/. 
Miestas per karą labai su
griautas ir niekas nestato
ma, gal tik kalėjimai. Gat
vės labai nešvarios. Visui 

rusų kolonis-gatvėse
tų, kurie čia elgetauja 11 
vagia. Jie blogai atrodo— 
rūbai i:- avalynė vieni skar
malai. Mieste kursuoja ke
li autobusai, tačiau jie yra 
labai seni, dažnai griūva, o 
didesniam vėjui esant bars- Ę“. ,

Bet pats korespondentas 
atitaiso tos korespondenci 
jos didžiausią riktą, kad 
buvo praleista “draugo” Vi
rinto tikroji pavardė—Ado
mas Vaga. Tasai Vaga sa 
vo laiku po “Žinių” redak
toriaus Simo Bakšio bend
ra kepure prisidengęs, siun
tė “gražiauisus sveikinimus 
ir linkėjimus” visų Braziii 
jos lietuvių vardu “drau
gui” Justinui Paleckiui, už 
parvežimą raudonos vėlia
vos ir kūjo bei piautuvo 
įvedimą Lietuvon. Tele
grama savo laiku buvo pa
skelbta “Tiesoj“ ir “Tarybų 
Lietuvoj.” Taip pat lengva 
pasitikrinti, kad tos pačios 
“Žinios“ 1947 metais turė
jo tik “draugo" Virinto-Ke- 
pinto Adomo Vagos nuo
pelnais grynai “taiybinę” 
kryptį ir Amerikos lietuvių 
. pandoje buvo vadinamos1 

•‘ur.laikraščiu." Šiandien 
kiti vėjai pučia. “Žinios” 
atmetė raudoną antgalvį ir! 
vietoje žinių "Tarybų Lie-! 
tuvoje” jau rašo “Iš pa
vergtos tėvynės.“ Bet sun
ku patikėti, kad viskas iki

note, įsikūrė Amerikoje ar 
kituose kraštuose. Tačiau 
apie dešimt tūkstančių ne
laimingųjų, ne dėl jų parei
nančių priežasčių turėjo lik
ti Europoje tremtinių būk
lėje. Jų gyvenimas, kaip 
esame patyrę, yra sunkus 
ir be artimo pagalbos veik 
neįmanomas. Todėl Bend
rasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas negali ne
matyti šių musu tautiečiu

čius, ligas 
pėsčius.

ir gyvenimo ru jis įgijo valdžią ir pas 
Labai

Kaina.

BALKo Direktoriaiaš 
Valdyba.

DETROIT, MICH.
Svetimieji Paminėjo 

Palaidojo
Rugpiučio 15 d. Livonijoj 

(prie Detroito),
Memorial

ka

asalino savo bu-
»ą.tfcvusius draugus. Labai įdomi knyga.

ir KODEL Ai NETIKIU
I DIEVĄ?

i Laisvamanis čia pasako, kodei ji* 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku- 

. 20erių nesumuš joks jėzuitas.

LIETUVIŲ KALBOS
ir GRAMATIKA

sunkaus likimo ir neišgirsti'nepaprastos laidotuvės. Bu

1

J

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo n<»ri 
tinkamai išmokti savo tėvų - kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori paęihnt 

Parkvie'VV savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 
. . _ . , mą. Šita gramatika yra tinkama ri-kapinese įvyko siems, kas nori gerai lietuvių kal

bą išmokti. Didelė knyga, 144 puaL 
Kaina tik ...............................41-U*

vo laidojamas Julius Daraš- 
kevičius, 37 metų .amžiaus TAVO KELIAS I - 
ukmergietis, vos prieš ke- SOCIALIZMĄ,
Ierius metus čia atvykęs parašė L. Blumas. Tr impas ir aiš

kus socializmo aiškinimas. .... 26c. 
gyvenimo naštos ,R RELIGUA

palaužtas Julius nebeteko I aba. idomi knyifuM sitac sv„Wo
gyventi ir Detroito klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 

. , ,. vienas katalikas ir sociaiistas. P«-upej nusiskandino. rašė E. Vandervelde, verte Vardu-

Sunkios

jų pagalbos šauksmo.
Todėl neabejojame, kad

kiekvienas Amerikos lietu
vis, tiek čia gimę, tiek se
nieji, tiek naujieji ateiviai, 
supranta tos pagalbos rei
kalingumą. Todėl kreipia- noro 
mės į visą lietuvišką visuo-j
menę, prašydami vėl iš- Ilgai negalėjo jo atpažin- 
ties duosnią ranką mu-!ti, o kai atpažino ir susekė ŽEMAITĖS RAŠTAI

nas. Kaina įve

sų broliams. Visose vieto
vėse, kur tik lietuvių gyve
nama, praveskime rinklia
vas pinigais ir i-ubais.

Į šią talką kviečiame vi 
sus BALF’o skyrius ir visas 
kitas organizacijas, 
nia, sutartina ir bendra 
ka sėkmingiau ir geriau at-'darė.

jo gyvenamąją vietą, tai 
“Detroit Free Press” laik
raštis labai jausmingai ap-

Ar zi ii-te, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žmetė. kad j’ buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 

.- . • , • np gyveno UKvje ir augino vaikus, kaiprase tą įvyki. Tą aprašymą rjkstan< iai* ir uiiiionHi
nerskaitė Sam Zehra iš D pa.-kui ji ėmė apysakas rašyti. ptl.Krflte . . jos apysakos yra tikras gyvenimas,

sasiDcarborn, ir jo sujaudintas kurį tukstan■ '•*< žmonių gyvena, bet 
„ .... , ’ i i* *• i, „ žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-Dai'- pasisiūlė skenduoli tinka- ritJ nepastetiėjo, »r gražiai juos
tal-lmai palaidoti. Tą jis ir pa- ® ‘aS’tl

ieivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gvverimc i>«<lą ir musų papro- 
čius. Knjgo.ie yri p-,veikslas su gar
sias rašyt',i'»s parssu ' »ipgi paveik
slai aikų p. I< glaudų, kurias 2e- 
maite oi i/jurej'i. Yra tarpe: paveiks
lą- Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota .r Al. Buiciieno Balotus žiau
riai ' užu-lė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 12* puslapių, 
su garbiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................. 50e

DEI KO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

—D.

t , . , , , . . ,,-i.v.ies užkulisių pasikeitėatp.ysę s^milos gab;ilai.|... Ra(| ..?ini,i5.. ja() ne 
PLF. Zok. Im. .. dėtos- ir ne “tenden-

cingos.” Oliveira velija 
liktis neviernu Tamošium ir 
siųsti “Keleiviui“ žinias ne- 
iškoštas per “draugo” Vi
rinto filtrą. O “Keleivio” 
redakcija nesilaiko “drau
go” Virinto etikos ir savo

Turėsią Baigti Vidurinę 
Mokyklą

“Laisvė” rašo, kad nuo 
šių metu Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoj, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje Įvedamas privalo-

MOTINOS DŽIAUGSMAS

Motina džiaugiasi susilaukusi sunaus. kuris buvo patekęs 
komunistu nelaisvėn Korėjoj.

Valg't ir gert reikia dėl t >, kad 
ror s*, otraus nepaga^otęs žmogus. 
B< t ^el ko gi o< risi ? DH ’-o ne val-
gin žmogus sjlps’a ? (r driko viena* 
mai ta- dijo/a daug tu spėkų, kitai* 
mažiau? Itelkn žmogui reikia cuk
raus draikos ir kitu panašių daly
kų" Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus supi—si tiktai iš šios

! knygutes. Parašė Dr. G-mus. Jos 
; kaina tik ..................................... 16c
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
. faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bo- 

l Ii pakeistu.-, I.ąpituii.n.us. Kuilį* 26<
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Pasaulio Seimo Pirmininkė
Po antrojo pasaulinio ka- se. Ji buvo ir Indijos vy-J 

ro pergalingosios tautos riausybės narė ir ėjo vietos 
Įkūrė Jungtinių Tautų or-'savivaldybių ministerio par- 
ganizaciją, kuriai pavedė eigas.
daboti pasaulyje taiką ir j Kol dar Indija buvo pri
žiūrėti, kad taikus sugyve-'klausoma nuo Anglijos, p. 
nimas tarp tautų butų išlai- V. Lakšmi Pandit aktingai! 
kytas. , 'dalyvavo visose kovose už'

Mes žinome, kad Jungti- Indijos nepriklausomybę ir 
nių Tautų organizacija nė- kelis kartus buvo angių ką
rą tobula. Mes žinome, kad linama: vieną kartą 1932 
tos organizacijos pastangos metais ji sėdėjo kalėjime iš- 
sudrausti agiesorius Korė- tisus metus, o paskutini 
joj pasibaigė keistomis ka-Įkartą, 1943 metais, ji pra-' 
ro paliaubomis, be pergalės,’leido kalėjime 9 mėnesius, 
ir kol kas dar ir be jokios! Išrinkus ją JT organiza- 
taikos sutarties. Mes žino- cijos pirmininke, p. V. Lak- 
me, kad Jungtinių Tautų šmi Pandit dėkojo susirin- 
organizacija negali sulaiky- kuriems riinlnmarums v- 
ti karų nei Indokinijoj, nei
Malajuose, ir negalės sulai
kyti niekur kitur, jei Rusi
jos diktatoriai norės kur 
nors pradėti naujas skerdy
nes.

Bet visgi Jungtinių Tau
tų organizacija yra vienin
telė vieta, kur susirenka vi
so pasaulio tautos. Visų 
Jungtinių Tautų atstovai 
susirenka kasmet i JT or
ganizacijos visuotinus sei- dienų politikoje. Kartu sei-

kusiems diplomatams ir sa 
kė, kad jos išrinkimas yra 
pripažinimas Indijos svar-! 
bos pasaulio politikoj ir 
kartu tai yra pripažinimas 
moterų vaidmens Jungtinių 
Tautų organizacijos gyve
nime.

Reikia sutikti, kad JT 
seimas, rinkdamas Indijos 
atstovę seimo pirmininke, 
pirmon galvon norėjo pa-' 
brėžti Indijos svarbą šių

am t
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Evelyn Margaret Ay. 20 melu amžiaus mergaitė, buvo 
išrinkta Atlantic City gražuoliu konleste “Miss America.”

Jai atiduoda savo vainiką Mi» Neva Lengley. pereitų metų 
“Miss America.”

mus ir aptaria skaudžiuo- 
sius pasaulio 'klausimus.
Nors retai kada JT organi
zacija suranda pasaulio 
skaudiesiems klausimams 
sprendimus, bet visgi pats 
faktas, kad tos organizaci 
jos seimuose
aptariami, mažina kruvinų j su Rytais prieš Vakarus, 
susikirtimų pavojų.

Pereitą savaitę New Yor
ke susirinko aštuntas eilinis 
Jungtinių Tautų organiza
cijos seimas. Tas aštuntas 
seimas kol kas žymėtinas 
tuo, kad jam pirmininkau
ti didele balsų dauguma iš
rinkta moteris, Indijos at
stovė p. Vijaya Lakšmi 
Pandit, 53 metų diplomatė.
Pirmą kartą moteriai tenka 
garbė pirmininkauti visų 
Jungtinių Tautų atstovų 
seimui.

mas norėjo pripažinti ir 
motenj reikšmę tarptauti
niame politikos gyvenime.

Indija dabartiniu metu 
yra viena iš svarbiausių ne
utraliųjų pasaulio valsty 
'oių, kuri nesideda nei su

klausimai yra Vakarais prieš Rytus. nei

Azijoj Indijos balsas yra 
labai svarus, ir jo klausosi 
visos dar laisvos Azijos 
valstybės (Pakistanas, In
donezija, Burma, Siamas, 
Ceilonas ir kt.). Indija, 
pagal savo gyventojų skai
čių, yra beveik lygi didžiu
lei Kinijai (turi virš 360,- 
000,000 gyventojų) ir Azi
jos ateitis didele dalimi pri 
klauso nuo to, ar Indija su
gebės išsilaikyti demokra
tiška valstybe, arba gal su 
sigundys totalitariniu bolše
vizmu ir nusiris už 

j nės uždangos.
geleži-Ponia V. Lakšmi Pandit 

yra Indijos ministerių pir
mininko J. Nehru sesuo. Ji Tarptautinėj p o 1 i t i k o j 
yra trijų dukterų motina ir dažnai girdime, kad Indija 
turi keturius sūnūs. Atga- “sėdi ant tvoros" ir neiš 
vus Indijai nepriklausomy-; drįsta pasisakyti aiškiai už 
bę, p. V. Lakšmi Pandit bu-J demokratines valstybes, 
vo Indijos ambasadorė Wa- prieš bolševikiškos diktatu- 
shingtone ir Maskvoje, dip- ros kraštus. Visai dar ne- 
lomatiniu žvilgsniu svar- senai Amerika kėlė balsą 
blausiose pasaulio sostinė- prieš tai. kad Indija butu 

MOKYTOJAI KEBLUMAS
.....

%
Sios dvi poros dvynukių pradėjo lankyti mokyklą, bet 
mokytoja skundžiasi, kad ji negalinti jų atskirti vieną 
nuo kitos.

kviečiama dalyvauti politi-'lėi ją tenka sveikinti ne 
nėj konferencijoj, kuri tiktai, kaipo pirmą moterį, 
spręs Korėjos pokarini liki-į kuri vadovauja pasaulio 
mą. Mat, Indija Korėjos parlamento darbams, bet ir 
kare norėjo būti “neutrali.' ..aipo patyrusią kovotoją 
nors ji aiškiai žinojo, kad prieš svetimą priespaudą, 
šiaurinė Korėja tą karą'prieš skurdą ir tamsumą, 
pradėjo ir net pati Indija- ------------------- ---------
balsavo už paskelbimą geras Sumanumas 
-įaurmės Korėjos agresorių.
Bet agresoriaus sudrausti 
Indija nesiryžo. Todėl In
dijos užsienių politiką gali
ma skaityti veidmainiško 
neutralumo politika.

Bet Indijos vidaus 
ka yra visai kas kita. Indi
ja dar tik prieš šešius metus 
atgavo savo nepriklausomy
bę ir deda dideles pastan
gas demokratiškos santvar
kos sąlygose nugalėti Indi
jos gyventojų skurdą, tam
sumą ir atsilikimą.

Indija yra kelių 
kalbų kraštas, kuriam gre-

Prieš kelias savaites Mo
terų Skyriuje M. Pakarklie- 
nė iškėlė labai gerą mintį, 
kad žmonom reikalingos 
at!'-togos. Mes turime pa
sidžiaugti, kad moteris iš
kėlė šį klausimą, nes pap- 
sas-ai esam taip apsnudu- 

s. kad dėl musų gerovės 
turi kalbėti vyrai, o ne mes
pačios.

Mano manymu, atostogos 
; žmonom yra būtinai reika- 

, .. Jungos. Reikalingos ne vien 
e'irn-Ųi(jęj t0 žmona pailsėtų 

r.uo virtuvės ir kasdieninių 
darbų, bet ir dėl to, kad 
vyras, pajutęs pats ant sa
vo kailio, ką reiškia šeimi
ninkauti, geriau supras ir 
Įvertins žmonos triūsą na 

* Jau?H rr.uose.

ponti-

ims “namų valdymą” į sa
vo rankas.

Reikia pripažinti, kad ne 
visos moterys yra geros šei
mininkės ir vertos vyrų su
pratimo. Musų laikais yra 
daug padykusių moterų, ku
rios visokias tuščias pramo
gas daugiau mėgsta, negu 
savo namus. Pramogom ir 
dykinėjimui jos suranda 
aiko, bet namuose sėdėti ir 
šeimininkauti, joms laiko 
rūksta. Tokios moterys nė

ra vertos nei atostogų, nei 
pagarbos, nes jos vyrui yra
menkos draugės.

A. Liutkuvienė.
«

EGLĖS GIESMĖ
Ir žiemą nekinta
Eglė žalia—
Taip amžių nupinta
Lietuvių dalia. . . .

Ar žydi pašlaitė,
Ar speigas arti,
Lieknutė eglaitė
Visur ta pati. . . .

Ant žemės atėjus
Iš amžių gelmės.
Per audras ir vėjus
Ji rūsčiai šlamės. . . .

Kol siaubas lakusis
Eglelę trikdys,
Vis ginsis, vis skųsis
Lietuvio širdis. . . .

Ji graudžio nevengia,
Nors gedi viena—
Ją dar tebeengia
Golgotos diena. . . .

Varguolių ir vyžių
Lietuvių gentis;
Jie velka jų kryžių
Sukandę dantis. . . .

•
Karti jų senovė,
Kaip vargas kartus.
Bet vyžos parovė
Ateivių batus. . . .
Juos daug kas dar pančios
Ir daug jie dejuos;
Bet ašaros, kančios
Tik auklėja juos. . . .

J. GRUŠAS:

A t pildąs
Elžbie-(Tęsinys) švenčiausiu sutikti.

Daktaras paima pinigus,*ta jau visai silpna, 
net nepažvelgdamas į juos,' Didelėmis, iššokusiomis 
greitai, nervingai supila į akimis Matilda kritiškai ap
žavu švarko kišenę, tarsi jie žiurėjo Aldoną nuo galvos 
butų kaišti ir degintų jo iki kojų. Sulaikė žvilgsnį 
rankas. Pilami pinigai su- ant jos gimnazistiškos suk- 
skam’ia. Pasigriebia port- nelės kaklo, pakraipė gal

vą, paskui, nepaprašius nė 
sėsti, ėmė klausinėti;

—Kuo serga? Kada su- 
O giminės ar atva-

felį, ištaria “sudiev” -ir 
smunka pro’ duris, lyg kas 
jį gintųsi, maldautų, smerk
tų. . . ..

Mergaitės lengviau atsi
dusta. Jos džiaugiasi, kad 
daktaras nuleido litą.

Dabar jos nuėjo pas Ii-’ Aldona paaiškino, kiek 
gonę. ši dėkingumo kūpi-1,sugebėjo, ir pakartojo pra-

sirgo ?
žiavo? Vargšele tu mano, 
vargšele, taip tu rnan imk ir 
susirk. . . .

nomis akimis peržvelgė įė
jusias. ,

—Ką sakė?
—Sakė, tuoj pagysi, 

menkniekis. . . .
Elžbietos akys sublizgė

jo, jos veidu perbėgo švie
sus, vos pastebimas šypse
nos atspindis.

Mergaitės susėdo aplink 
lovą.

Staiga Elžbieta pagriebė 
Aldonos ranką ir susirūpi
nusi paklausė:

—Kas sumokėjo dakta- 
•ui?

šymą, skųsdamos turinti 
skubėti pas ligonę.

Matilda tylėjo. Ji pasitai
sė skepetaitę, paėmė nuo 
komodos keletą rožančių ir 
ilgai rinkosi, išsirinko di
delį geltonais karoliukais ir 
užsikišo už juostos, po pla
čiu trumpu paltu.

Aldona, matydama, kad 
Matilda jau pasirengusi, 
pratarė:

—Tai eisim . . .
Matilda pastatė akis.
—Aš skubu į bažnyčią. 
Mergaitė nustebo, ji dar

Gimnazistės pažiurėjo vie- paklausė: 
na į kitą ir nuleido akis. j —Gal tamsta

—Daktaras nieko neėmė, si?
—atsakė Aldona.

Visas ligonės veidas pa
virto šypsena.

—Geras žmogus, geras
žmogus. . . . Daug mano 
mokinėlių yra daktarų . . . 
daug ir aš jiems padėda
vau. Kaip gera, kad ir ma
lęs neužmiršo. . . .

greit parei

sią pavojus subyrėti i atski
ras tautas (kalbines gn:- 
pes).

Indija yra kraštas, kur 
moterų padėtis ypač sunki.
Ten dar yra madoje 
mergaičių, net mažiau 10, 
metų amžiaus, leidimas už Misai nesenai man teko 
vyrų, kas reiškia jaunučių vienoj šeimoj. Užeinu 
moterų nėštumą ir nuvyti- — matau vyras triūsias apie 
mą pačioje jaunystėje. pečių, nes žmona su dviejų

Apie 90'; Indijos gyven-dukrele išvyko dviem 
tojų gyvena kaimuose ir la- savaitėm pailsėti. Vyras su 
bai skursta. Indijos kai- dviem paaugliais berniu- 
muose reikia vykinti žemės kais liko namuose. Tuo tar- 
reformą ir reikia žut-but i ’u ateina pas vyrą draugas, 
kelti žemės ūkio gamybą. Pamatęs, kad šis verda pie-
kad parų pinus žmonėm ....... .....

maisto.daugiau
Indija yra vienintelis 

kraštas pasaulyje, kur dar 
gyvuoja “kastos,” žmonių 
pasiskirstymas į griežtai 
vienas nuo kito atsiriboju
sius paveldimus luomus. 
Pačioje žemiausioje kasto
je, taip vadinamųjų “nepa
liečiamųjų” kastoje Indijoj 
yra apie 50,000,000 gyven
tojų, kurie yra laikomi 
niekoję ir tamsume. Tiesa 
konstitucija skelbia visų Iv

Kol eglė mįslinga
Ant žemės šlamės,
Nestigs, kaip nestinga,
Lietuviams tvermės.

Jurgis Baltrušaitis.

Demokratinėje valstybėje dar 
jininkai organizuojasi taip. 
taip jie patys nori, o diktato
riai juos organizuoja kaip 
jiems patinka.

Geriau teisybe Įgyti priešą, 
negu melu draugą.

Australijos jurų olose 
randami klemsai kartais 
siekia 35 pėdų ilgio ir sve
ria iki 400 svarų.

tus. pradėjo jam išmetinė
ti: girdi, koks tu vyras, kad 
žmoną išleidi dykinėti,

- vargsti virtuvėje. Ame
rikoj visos moterys vyrus 
aido, ir vyrai yra kaip Ver
ai. Vvras apie pečių nie- 

:o nesako, bet matyt, jam 
draugo kalba nemaloni. Ga 

norėtų ką sakyti, bet per
daug užsiėmęs pietumis 
Vaikai gi, nepratę prie “vy
riško” virimo, raukosi, ne

ipsj’i"'"’ val«yti-

tosPasižiurėjus scenos
gybę prieš įstatymus, bet mane suėmė juokas. Vyrai
praktikoje iki to dar labai 
toli.

laiko moterų darbą per me 
kų. bet kai patiems tenka

Indija yra kraštas, kuria- šeimininkauti, tai tuome 
me pažangus žmonės turi pamato, kad viską sutvar 
begalės darbo prieš akis'kyti ir padaryti laiku, gra- 
kovodami prieš tamsumą, žiai ir gerai nėra jau toks 
neraštingumą, skurdą, ne-1 paprastas dalykas. Esu tik- 
lygybę- Toje kovoje prieš’ra. kad tas vyras laukė žmo- 
tamsumą ir atsilikimą jau nos pargrįžtant, kaip gervė

MRS. PENNSYLVANIA

Pennsvlvanijos vyrai išrinko 
šitą moterį, Mrs. Erna Sny- 
der, kaip gražiausią iš visų ir 
pavadino ją “Mrs. Pennsyl
vania.”

eilę metų veikia ir dabarti
nė pasaulio seimo pirminin
kė p. V. Sakšmi Pandit. To-

laukia giedros. Ir, be abe
jonės, jis labai džiaugsis 
kai grįžusi žmona vėl per-

Už vaistus sumokėti pa
siskolino tris litus iš sargie
nės, kuri tame pačiame na 
melvje gyveno.

Beveik visą naktį mergai 
ves pasikeisdamos slaugė 
Elžbietą, davinėjo vaistus, 
stropiai pildydamos visu 
gydytojo nurodymus. Li
gonei kaskart darėsi blo
giau. Jai gėlė šoną, kruti
nę ir nugarą, kad negalėjo 
pasijudinti ir gulėjo susty- 
rusi, kaip pagalys.

Kada panorėdavo pasi
kelti ar apsiversti, mergai 
tės turėdavo jai padėti. Li
gonė apsikabindavo Aldo 
nai aplink kaklą, ši ranko
mis paimdavo jai už pečių, 
kitos už liemens ir už kojų 
—taip jos ligonę kilnodavo, 
kaip plunksną.

Rytą jau nė viena nebėjo 
gimnaziją. Ligonė buvo 

ilpna, prašė pakviesti ku
nigą ir gimines Sargienės 
pažįstama elgeta išėjo pra
nešti giminėms — dviejų 
brolių vaikams, gyvenan
tiems kaime už penkiolikos 
kilometrų nuo miestelio.

Mergaitės susirūpino ku
nigo sutikimu. Tačiau jo? 
niekad nebuvo kvietusios 
unigo prie ligonio ir neži

nojo, kaip jį sutikti, kas 
kambaryje prirengti.

Toj pačioj gatvėj gyveno 
davatka Matilda, kuri tris 
kartus per dieną eidavo į 
bažnyčią, turėjo daug šven
tų paveikslų ir laikė save 
didele tikėjimo dalyką ži
nove. Aldona sumanė nu
eiti ir pasikviesti šią gerą 
moteriškę, kad prirengtų 
viską, kas reikalinga kuni
gui su Švenčiausiu.

Kada Aldona atėjo, Ma
tilda rengėsi į bažnyčią. Pa
garbinusi Kristų, mergaitė 
atsiprašė už sutrukdymą ir, 
paėjusi vieną žingsnį nuo 
durų, nesidairydama tarė:

—Gal tamstele galėtum 
padėti mums kunigą su

—Ne!
—Tai gal dabar prieš ei

dama prirengtum, mes vie
nos atliktumėm. . . .

Matilda susiraukė ir nu
sisuko. Susinervinusi ėmė 
kilnoti ant stalelio stovin
čias šventųjų statulėles ir 
vis dirsčiojo per petį į Al
doną. Matydama, kad mer
gaitė vis dar lukuriuoja, 
ėmė rankomis mostaguoda
ma bartis:

—Ko pristojai, sakiau gi, 
kad neisiu. Dar liga gali 
prilipti. . . . Jei giminės bi
jo, tai ko aš . . . .

Aldona apsisuko ir, nė 
pusės žodžio nepasakiusi, 
išėjo.

Rudens rytas buvo drum
zlinas, kaip šarmas, žemė 
purvina, vartaliodamiesi 
krito geltoni medžių lapai, 
buvo nyku ir liūdna.
Aldona skubėjo i namus, 

susirupinusi ir prislėgta.
Parėjusi pasikvietė sar

gienę ir pačios griebėsi 
ruošti viską, kas, jų supra
timu. buvo reikalinga ku
nigui su Švenčiausiu sutikti.

Vakare grįžo elgeta, kuri 
buvo pasiųsta Į kaimą gi
minėms pranešti..

Ligonė nudžiugusi klau
sė:

—Ar atvažiuos? Ką sa
kė?

—Vieni sakė neturį lai
ko, sakė, vakar iškūlę, šian
dien turį svečių, alų geria. 
Davė ir man. . . . Kiti nieko 
nesakė, tik paklausė, kada 
susirgo, o daugiau tylėjo.
... Bet išeinant pasakė, 
kad neatvažiuos. . . . Va, 
dar davė bonką pieno ligo
nei ir liepė tuščią indą grą
žinti.

—Ak, taip, taip,—dūsavo 
ligonė, — jie neatvažiuos, 
ne. . . . Kailinėlių prašiau— 
ir tai nedavė . . .

—Ot, dar bučiau pamir- 
sakė, kai numirs—praneš- 
šusi, susigriebė elgeta,— 
kit. Jie manęs prašė, kad 
praneščiau. . . . Dar liepė 
pasakyti panelėms, kad 
skrynią užrakintų, kai nu
mirs, kol jie atvažiuos. . . . 
Jie taip man sakė ir liepė 
tik panelėms pasakyti, sa
kė, kad ligonė negirdėtų... 

(Bus daugiau)
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0 Kur gi Lietuvos 
Auksas Brazilijoj?

HARTFORD, CONN.

Jau keliais atvejais skai
tėme “Keleivyje” iškeltus 
paklausimus dėl Lietu\ os 
aukso likimo Švedijoje, 
Amerikoje; skaitėme rim
tus pakaltinimus ir didybės 
manija persunktus atsilie
pimus. Suprantamas dide
lis lietuviškosios visuome
nės jaudinimasis tais klau
simais, todėl busime nekuk
lus paklausti:

“O kaip yra su Lietuvos 
auksu Brazilijoje?”

Tiesa, čia neturėjome de
ponuoto gryno aukso gaba
lu, už kuriuos buk tai turė
tų nešti atsakomybę nesa
ma Lietuvos Banko valdy
ba. Bet Brazilijoje inves
tuotas Lietuvos auksas bu
vo visos lietuvių tautos su
dėtas aukų pavidalu ir per 
Draugiją Užsienio Lietu
viams Remti (DULR’ą) 
persiųstas Į Braziliją, kad 
butų sunaudotas musų išei
vių vaikučių švietimo ir 
kultūros reikalams.

Lietuvos nepriklausomy
bės laikais Brazilijoje buvo 
iš minėtų aukų Įgytos šios 
nuosavybės:

1. Lietuvių Namai su 
mokykla Sao Paulyje, Ban
dei rantės gatvėje (miesto 
centre;

2. Dr. V. Kudirkos rū
mai Moocoje, Lituania gat
vėje ;

3. D. L. K. Vytauto rū
mai, Vila Beloje:

4. Dr. J. Basanavičiaus 
rūmai, Vila Anastazijoje;

5. Maironio rūmai, Par- 
que das Nacoes.

Visuose šituose rūmuose 
buvo Įkurtos mokyklos ir 
jose mokytojavo iš Lietuvos 
atsiųsti mokytojai. Šitie 
mokytojai kartu su Lietu 
vos konsulatu ir sudarė ju
ridinę tam turtui globą 
vardu: Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje.

Be to, buvo Įgyti dar du

čiais, tapdami tėvynės kan-į 
čių budeliais ...”

Šitokiu budu už vieną de
šimtąją dalį šiandieninės 
vertės buvo parduoti Lietu
vių Namai su mokykla mie
sto centre; ‘likviduota “Lie
tuvio” laikraščio rinkykia 
ir kitas turtas; parduoti ru

imai Parųue das Nacoes;
| parduoti amatų mokyklos 
sklypai Vila Lucijuje; kaž
kur prarastas (ar nuslėp
tas) Papirktasis sklypas Vi
la Beloje. Visos mokyklos 
uždarytos. Ponai mokyto
jai pasiėmę “kompensaci
jas” išsisklaidė, lyg Grigo 
bitės. Pagaliau ir patys 
švietėjai nutauto ir atsiri- 
bbjo nuo viso lietuviško 
darbo. Inspektorius, pasi
ėmęs (p. konsulo teigimu 
apie 20,000 kruzeirų) kom
pensaciją keliems metams, 
pranyko Brazilijos džiug- 
lėse, tęsdamas pamėgtąjį 
aukso ieškotojo užsiėmimą. 
Mokytojas Jurgi.las net lie
tuviškai kalbėti pamiršo. 
Mokytojas ir skautų vadas 
E. Pažėra ir mokytoja O 
Pažėrienė metėsi Į biznį su 
tokiu įžulumu, kad net savo 
vaikučius “pamiršo” pra
mokanti lietuviškai. Moky
tojas Gudavičius atsidūrė 
beprotnamy. Mokytoja Ma- 
jienė (garsiojo Tauragės 
“pučisto” kapitono Majaus 
žmona) metėsi i 
bizni. Tik vienas mokyto
jas S. Ivanauskas pasinau
dojo proga ir sugrįžo į 
Lietuvą.

Po karo vėl atkurtos mo
kyklos ir pasamdytos brazi- 
lės mokytojos, bet iki šiol 
nerasta budo pasamdyti 
nors vieną nuolatini lietuvį 
mokytoją; tik už pripuola
mus centus ar tiesiog tram
vajaus bilietą pripuolamai 
lietuviškai pamokina rašy
toja Karolė Pažėraitė ir 
buvęs DP stovyklų mokyto-

BUVO PRAPUOLUSIOS GIRIOJE

Edna Geer ir Eilyn Jonės,* viena 23 metą, kita 20, išėjo į 

New Hampshire girias pasivaikščiot ir paklydo, žmonės 

surado jas tik kitą dieną.

;ką patys gauna: “Mes tuoj Kaip žinoma, prezidentas 
siuntinėliu ir kitus priden- kiekvieną savaitę kalbasi su 
gėm.” j laikraštininkais. Ir čia sau

sis jų jautrumas artimui gurno įstaiga yra nustačiusi 
tun paskatinti musų kiek? ištisą eilę saugumo priemo- 
vieną, nepalyginamai ge- nių. Laikraščių praneštieji mie5lo su 
resnėse sąlygose gy venantį/ korespondentai yra gerai Į metų daugeliui žmonių pagelbėjo, kų 
atiduoti savo auką. (ištiriami, nufotografuojami,! Bet Lug lietuvių dar nėra tų vais-

Tolimesniam šalpos dar- paimama pirštų nuotrau-’.Į*^^ r*į~į*’si£,M>ri tikžtL Ne'
bui tęsti reikalingos lėšos?kos, įeidami jie turi praeiti) No. iLsViip«* mostis ų žolių
_ X, , KT i . * K herb salve). Pašalina jvairias odosTuo tikslu New Yorke jau pro apsaugos sargybą. |ilgas, išbėrimus, votis, nudegimų, 
organizuojamas 1953 metų v . . .. nušutimų, gydo žaizdas, samus, ath;

i ® J , .. . i Ypač daug rūpesčio ap-rudens vajaus komitetas? r & i •
i T , u , saugos vyrams vra, kai pre-’Jo tikslas bus pravesti rink-, .,to . < .. \ ■
liavą taip, kad nei vienas nil<t.ltvtil k,ir nrP7idPn- 

: lietuvis New Yorke neliktų
neatidavęs aukos varge 
esantiems tautiečiams.

Ne privatus reikalas ir stovas Lietuvos laisvinimo 
tada, kai musų “oficialusis bylai? Juk pareigas tebe-
atstovas” viešai pareiškia, 
jog jis sutiktų, kad Lietuva 
pasiliktų komunistinė, tik 
ji turėtų būti “lietuviškai 
komunistinė,” atseit, “tito- 
istinė.”

Taip pat ne privatus rei
kalas ir tas, kad 16-tos Va
sario proga atvykusius į 
konsulatą lietuvius pareikš
ti savo tautinį solidarumą 
kankinamai tėvynei, pasi
tinka tarnaitė ir pareiškia, 
kad ponas konsulas išvyko 
vakar į . . . kurortą.

Irgi nelaikytume privačiu 
reikalu, kada dabartiniame 
Lietuvos konsulate svečiuo
jasi ir krupniku vaišinami 

privatų vietos komunistų žurnalis
tai, rodomos jiems konsula
to bylos, duodąmi pasikal
bėjimai ir po to skaitome 
vietos komunistinėj spau
doj (“Noticias de Hoje”) 
baisų Lietuvos konsulato ir 
visų laisvę mylinčių lietu
vių išdergimą, o konsulatas 
i tai visiškai nereaguoja.

Kuo pasitarnauja šis mu
sų ofiacialus valstybės at

eina ir algą tebegauna. Jei
gu jis pats apie grįžimą ka
da nors Lietuvon ir negal
voja, tai vis dėlto reikėtų 
pasirūpinti, kad jo amžius 
ir vardas tebebūtų garbin
gas nors šiandien. Tiesa, 
konsulatas retkarčiais išlei
džia šapirografuotą biule
tenį, kuriame surenka kar
tais vertingos medžiagos 
apie Lietuvos reikalus, bet 
per eilę metų neteko paste
bėti, kad nors vienas asmuo 
ar laikraštis butų kur nors 
panadojęs jo biuletenio 
medžiagą mums palankia 
prasme. O kada tenka 
kreiptis į brazilų spaudą 
tautinių švenčių proga, jie 
reikalauja už kiekvieną 
straipsnelį apmokėti, kaip 
komercinį skelbimą.

Vietos lietuvių laikraštis 
“Žinios” paskelbė, kad tai 
esą tik trupiniai. Bet šitie 
trupiniai jau senai virto 
grumstais, ant kurių suklu
po Brazilijos lietuviai.

Oliveira.

sklypai Vila Lucijoje, buvo jas S. Kubiliūnas. Bet iki
pašventintas kertinis ak
muo lietuvių amatų mokyk
los rūmų statybai ir dapirk- 
tas sklypas Vila Beloje, 
praplėtimui Vytauto Di
džiojo rūmų kiemo. Ir bu
vo pradėti Lietuvių Namų

šiol tebeveikiančiose trijo
se mokyklose į lietuvių kal
bos pamokas jau nebesusi
renka nei 30 nuolatinių mo
kinių. Argi ne juokingai 
koktu, kad už lietuvių pini
gus įgytose mokyklose, lie-

praplėtimo darbai Bandei-Į tuvių parama ir aukomis iš-
rantės gatvėje.

Tokia padėtis buvo kai
Lietuvą užplūdo bolševikai. 
Čia paminėto turto šiandie
ninė vertė butų apie 10 mi
lionų kruzeirų.

Be to, dar buvo “Lietu
vio” redakcija ir rinkykia 
Bom Retire, gana gausi ir 
turtinga knygomis skaityk
la, sporto sąjungos “Litua 
nia” įrankiai ir kitkas.

Suprantama, tai didelis 
turtas, skirtas lietuvybės ir 
savos kultūros palaikymui.

Deja, dažnam vietos lie
tuviui pradėjus apie tai kal
bėti nurieda sūri ašara var
go išvagotais skruostais.

Štai kaip apie šio turto 
likimą rašė vietos lietuvių 
katalikų laikraštis “Musų 
Lietuva,” jau po praūžusio 
karo:

. kada Kristus mirė 
ant kryžiaus, jo budeliąj 
dalinosi ir riejosi dėl jo var
ganų drabužių likučių. . . . 
Kada musų Tėvynė buvo 
raudonųjų budelių kryžiuo
jama, lietuviai mokytojai 
Brazilijoje, oficialaus (da
bartinio) atstovo globoje ir 
pritarimu, draskėsi ir dali
nosi Lietuvos turto liku-

laikomose mokoma tik 
braziliškai. Išeina, kad už 
lietuvių pinigus lietuviai 
nutautinami. Dešimtimis 
kartų tie klausimai buvo 
keliami spaudoj, bet be at
garsio. Mat, vyriausio ir 
atsakingiausio šio turto glo
bėjo, “garbės pirmininko” 
teigimu, lietuviai privalo 
brazilams išlaikyti šias mo
kyklas, nes kitaip bus at
imti ir likusieji neišparduo- 
ti rūmai. Tiesa, ir pats 
“globėjas” lietuvybei paro
dė atitinkamą dėmesį: su
naus ir dukros šeimose kal
bama braziliškai, kadangi 
jų sukurtos braziliškai miš
rios šeimos. Čia jau butų 
privatus reikalas; bet kok
tu, kada Lietuvos konsulas, 
lietuviško turto ir kultūros 
institucijų likučių garbės 
(ir faktinas) globėjas, į sa
vo tikrus anukus negali pra 
bilti lietuvišku žodžiu.

Bet tikrai ne “privatus’ 
reikalas, kada už lietuviš
kas aukas įgytos mokyklos 
netarnauja lietuvybei. Ar 
kas gali patikėti, kad visi 
Brazilijos lietuviai jau 
šiandien tiek nutauto, kad 
jiems nereikalinga nė vieno 
nuolatinio mokytojo?

M. J. švilpa praneša, kad šių metų 
rugpiučio mėnesi 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

fever. Kaina tik

tas važiuos, apsaugos tar- 
(nyba tuoj susižino su tų 
J vietų policija ir nustato vi- 

Nuo New Yorko neatsi- sas apsaugos priemones, 
lieka ir kitos vietovės. Štai? Vietos policija yra supažin- 
spalių 2-3 d. viešos rinklia-1 dinama su įtartinų asmenų 
vos tremtinių šalpos reika-1 nuotraukomis. Viešbučiai, 
lams įvyksta Brockton’e,1 kuriuose prezidentas susto- 
Mass., ir Detroite. Spalių’ja, yra gerai apžiūrimi, jų 
pirmomis dienomis aukų tarnautojai ištiriami, 
rinkėjai pasipils tų miestų? Daugiausia apsaugos 
gatvėmis ir paprašys aukos . . . , ,
ne tik iš lietuviu, bet ir iši|?ta,?ai tenka dirbti kai ke-
kiekvieno praeivio. liaujama traukimu. Jai ten-

Ka patikrinti visus tiltus,
praeivio

Reikia tikėtis, kad aukų 
rinkimo judėjimas apims 
visas tas vietas, kur tik gy
vena lietuvių, nes aukojimo 
pareiga liečia ne vienos ki
tos kolonijos gyventojus, 
bet visus Amerikos lietu
vius. Vajaus pravedimas 
musų nelaimingųjų tremti
nių šalpai turėtų tapti kiek
vienos, kad ir mažiausios 
kolonijos kiekvienų metų 
pastoviu papročiu. Tik vi
suotinu prisidėjimu ir ben
dru darbu galėsime pa
lengvinti gyvenimą musų 
tautiečių, kurie tapo antro
jo pasaulinio karo auko
mis.

Antanas Girulis.

Ar Patiktų Būti
I 417 •FZIV 1 ICAIUUIHU.

ORGANIZUOJAMA BALF RINKLIAVA

Musų Siuntinėliai Pasiekia Lietuvius Net Lenkijoje

Nesenai buvo pasiųsti ke
li šimtai paketėlių su dra
bužiais lietuviams, gyve
nantiems Suvalkų trikam
py. Jau gauta iš ten nema
ža padėkos laiškų, kurie 
įrodo, jog Amerikos lietu
vių aukos yra pasiekusios 
musų tautiečius.

Dauguma laiškų parašy
ta lietuvių, kalba, kiti—len
kų: tačiau iš pavardžių ir 
jų turinių nesunku suprasti, 
kad laiškų siuntėjai yra lie
tuviai.

Pašto ženklai ir antspau
dai—lenkiški. Laiškų siun
tėjų adresuose, kuriais nu
rodoma jų gyvenamos- vie
tos, yra žodis “Polska,” tai
gi pažymima, kad ta vieto
vė priklauso Lenkijos vals
tybei.

Šia proga pravartu trum
pai prisiminti, kas yra tas 
Suvalkų Trikampis.

Tai Lietuvos žemių dalis, 
kurią pirmaisiais nepriklau
somo gyvenimo metais at
plėšė nuo Lietuvos lenkai 
Svarbesnieji tos srities cen
trai yra Suvalkų ir Seinų 
miestai, kuriuose, ypač Sei
nuose, prieš pirmąjį pasau
linį karą žymiai reiškėsi lie
tuvių kultūrinis judėjimas.

Šiandien nesunku supras
ti, kad gyvenimas anapus 
geležinės uždangos yra, sun
kus. Apie tai ne kartą bu
vo rašyta. Tą dabar pat
virtina iš ten ateinantieji 
laiškai. Jų turiniai trumpi,

bet keli žodžiai daug ką pa
sako. Štai vienas laiškas 
baigiamas šiais žodžiais: 
“Karti svetima duona.”

Trimis paprastais žo
džiais vaizdžiai išreiškiama 
visas sielvartas ir kančia. 
Tai prispausto žmogaus de
jonė. Ji jaučiama visam 
iaiško turiny, kad ir šiame 
sakiny: “Kada viltis žūsta, 
kada daina virst liudysiu, 
džiugsmas — ašaromis, ir 
kada nėra jokio poilsio, tai 
gyventi pasidaro nemalo
nu, sunku.”

Dėl visiems gerai žinomų 
priežasčių nereikia laukti 
iš jų didelių nusiskundimų 
ar atviro ir plataus savo 
gyvenimo aprašymo. Tas 
žodžio laisvės suvaržymas 
žymu iš šių kelių žodžių: 
“Turėtume daug ką para
šyti, bet . . .”

Laiško rašėjos “bet”’ duo
da suprasti, kad jos lupos 
yra užčiauptos. Gi neturit 
jimas laisvės dar daugiau 
sunkina jų nelengvą buitį ir 
tuo budu nedatekliai bei 
vargai dar labiau jaučiami 
ir darosi nepakeliami.

Taigi tenka pasidžiaugti 
BALF’o pastangomis, kad 
laiku sugeba ateiti į pagal
bą šiems musų tautiečiams

Akivaizdoje praplėstų 
šalpos akiračių reikia sku 
bėti į talką BALF’ui. Ar 
timui aukojimosi pavyzd 
rodo patys šelpiamieji. Jie 
net dalinasi su kitais tuo

lete’s feet, hay 
$1.50 už 3 oz.

No. 2—Salve for eaternal paimt,
nuo įvairiausių paviršutinių skaudė
jimų, kojy, rankų, strėnų, sąnarių ir 
raumenų. Kaina $1.50.

No. 3—Ointment for toothache 
and hardening gūras. Pašalina dan
tų gėlimų ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 4—New Discovery. salve for
poiscn ivy, itching skin; nuo odos 
niežėjimo, išbėrimo, veikia greitai. 
Kaina $1.50.

Ne. 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 nurodyt* kaip vartoti. 
Užsakymus su čekiais ar money ,or
deriais siųskit registruotais laiškais. 
Kaina $2.50. Adresuokit:

^1. StiIįfei,
P. O. Box 353. Hartford 1. Coaa. 

Krautuvė: 1347 Main Street.

pravažiavimus, iešmus ir tt 
Dažnai apsaugos lėktuvas 
lekia kelias mylias prieša
ky traukinio ir stebi, kas 
vyksta žemėj.

Taigi, mes klystame ma
nydami, kad prezidentas 
yra laisvas ir gali daryti, ką 
nori. Ne, jis turi klausyti 
savo apsaugos įsakymų, 
nors jis ir labai nenorėtų.

—V.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Žinoma, atsakysite, bet 
sužinoję, kad prezidentas 
yra belaisvis, gal savo nuo
monę pakeisite. O jis iš 
tikrųjų yra belaisvis.

Prezidentas niekados nė
ra vienas, jis visuomet yra 
kitų sekamas. Tai jo slap
toji sargyba. Prezidentas 
gal labai norėtų būti palik
tas vienas, bet sargybos vy
rai negali tą padaryti. Pre
zidentas neturi teisės nu
statyti apsaugos taisykles, 
tai daro apsaugos įstaiga. 
Prezidentas gali jai patarti, 
bet sprendžia ji pati. Ji 
yra atsakinga už preziden
tą, bet ne prezidentui. Ji 
yra finansų sekretoriaus ži
nioje ir atsakinga tiesiog 
Kongresui.

Tokia tvarka yra jau 52 
metus. Šitokia prezidento 
apsauga yra įvesta Kongre
so nutarimu 1901 metais po 
to, kai trys prezidentai 
(Lincoln, Garfield ir Mc- 
Kinley) buvo nužudyti. Vė
liau buvo kėsintasi nušauti 
Teodorą Rooseveltą ir 
Frankliną Rooseveltą ir 
ginkluotas vyras mėgino įsi
veržti į Harrv Trumano gy
venamas patalpas

Prezidentas saugomas ne 
tik jam esant Washingtone, 
bet ir jam keliauajnt. Kiek
vienas žino, kad pas prezi
dentą bet kas neįeis. Maža 
to, jis ar jo žmona negali 
net mėsos svaro užsisakyti 
iš bet kokios krautuvės, 
kaip tą gali padaryti kiek
vienas pilietis, paskambinęs 
tai ar kitai mėsinei. Visas 
maistas, siunčiamas Į pre
zidentūrą, yra žemės ūkio 
departamento laboratorijo
se patikrintas, ar jame nėra 
nuodų. Maistas imamas tik 
iš labai gerai patikrintų fir
mų. c

PARDUODU KNYGAS
Parduodu daug knygų, tarp jų ir 

lietuviškai-angliškų žodynų. (38)
J. P.,

U. M. Ranch,
Buffalo, Wyo.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Petro Rimkaus iš Aliejų 

kaimo, Raseinių parapijos, ir Vlado 
Elsbergo ir Vinco Totulo, abudu iš 
Raseinių miesto. Girdėjau, kad visi 
trys gyvena Chicagoje. Jie patys 
ar juos žinantieji atsiliepkit adresu:

K. Balsevičius,
60 Pleasant St., Gardner, Mass.

(39)

Jurgiui Klimui. — Iškar
pas gavome, ačiū.

Keleivietei. —Spanguolės 
ir spalgenos yra tos pačios 
uogos.

Pilkai Žąselei.—AČIŪ UŽ
eilėraštį, bet “Keleivin” ne
dėsime.

Jonui Klybai.—Prakilnie
ji metai būna kas ketvirti 
metai. Jie pripuola, kada 
du paskutiniai metų skait
menys baigiasi nuliais, kaip 
1900, arba kada tiedu 
skaitmenys dalijasi lygiai 
keturiems, pavyzdžiui, kaip 
1940, 1944, 1948 ir tt.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams $4-

APSIVEDIMAI
Vidutinio amžiaus, gerai išauklėta, 

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

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

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

P. R..
410 Eastem Parkway, 

Brooklyn25, N. Y.

DŽIOVINTOS AVIETES
Ar žinote, kad džio
vintų juodų aviečių 
uogos yra gera gy
duolė nuo visokių vi
durių suirimų 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

niams. ir sveikiems labai gardu 
ir gerai gerti aviečių arbata. Sva- 
tas aviečių $4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

A. L A L I 0

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliikai-Lietuviškas

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, 548 E. Broadvray, Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBfiS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
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. VIN1KAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y. J

♦
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‘BOSTON POST 
APIE LIETUVIŲ

enciklopediją

Pirmą Karlą Bostone dami pamatyti miesto ir ap-
_____  (lankyti Prano senų kaimy

nių.Bostonas yra garsus mie
stas. Jis daug sako ir , ,

n^lmaięs, kadmums lietuviams, bet,
Pranas labui nuliūdo pa- 

Povilas Dobilas

1-
enciklo-

jau 50 metų kai šioj šalyje 
gyvenu, jame nebuvo pro
gos būti.

Šiemet mano Pranas sa
ko:

—Važiuosime i Bostoną 
pasidairyti. Tu nesi jo ma
čiusi, o aš noriu susitikti su 
savo kaimynais, kurių jau 
nesu matęs kelias dešimtis 
metų.

Ir štai, rugsėjo 5 d. ank
sti išvykome i Bostoną. Čia•<5 Z
iš South stoties, paėmę 
taksi, tiesiai drožėme i ‘'Ke
leivi” ir po keliolikos mi
nučių buvome prie jo durų.

“Keleivis”—musų myli
mas laikraštis. Jis lanko 
musų namus nuo 1907 me
tų. Už jo, “Naujienų” ir 
kitų panašių laikraščių 
skaitymą esu labai daug 
apkalbėta savo kaimynių, 
kurios vaikščiojo Įsikibu
sios i klebono skverną. Tai
gi, ar reikia aiškinti, kad 
pamatyti, kaip tas musų 
“Keleivis” yra ruošiamas, 
spausdinamas, pasikalbėti 
su jame dirbančiais drau
gais senai mane viliojo?

PiiTnas mus pasitiko se
nas “Keleivio” leidėjas ir 
redaktorius S. Michelsonas. 
Jis supažindino ir su kitas 
savo bendradarbiais: plo
nu, menkučiu Sonda, kuris, 
atsiminiau, prieš kelerius 
metus buvo mus aplankę, 
Brooklyne: ir jauna grakš
čia sekretore Garlauskaitė. 
Kitame kambaryje sutiko
me S. Strazdą, jau pusėti
nai apskritą, buvusi dauge
lio laikraščių redaktorių, li
teratą, ir J. Stilsoną, buvu
si LSS centro sekretorių, 
gerą kalbėtoją ir organiza
torių, gerokai suplonėjusį, 
bet vis linksmai besišyp
santi.

Pasikalbėję su jais, ap
žiūrėję drg. Michelsono ro
domi visas mašinas, turėjo
me “Keleivį” apleisti, nes 
ii- jo kontora šeštadieniais 
tėra atidaryta iki 1 valan
dai popiet.

Mano Pianas buvo sus 
taręs Lietuvių Klube susi
tikti savo kaimynę,, todėl 
traukėm ten. čia tikrai jau 
]aukė jo kaimynės Katriu
tė Abugelaitė - Lataitienė, 
dabar gyvenanti Roxbury, 
ir Elzbieta Dobiliuke. Pra 
nas jų jau senai nebuvo 
matęs.

Susėdus prie stalo, atsi
rado dideli ir maži stikle
liai, nors kalboms ir be jų 
r.ebutų galo.

—Pranai, žiūrėk, čia Ta
mošiūnas iš Gervėnupio, o 
ten Praniukas Stankevičius, 
—rodo Pranui viena jo kai
mynių. Tai vis Prano kai
mynai, kurių jis nematė 
apie 50 metų; dabar jau 
sunku juos ir bepažinti.

Mano Pranas yra įkyrus 
su knygomis, todėl jis ir šį

jau ilgiau kaip 2 metus guli 
lovoj sudžiūvęs kaip šaka 
lėlis, bet nepraradęs malo
nios šypsenos.

Rugsėjo 13 d. *aidoje 
“Boston Post” pašventė vi
są savo magazino puslapi 
Liet u v i ų Enciklopedijai 
rašyti. Įdėta viso 
pedijos štabo nuotrauka ir.
net linotipas su raidžių rin
kėju. Nuotraukoj Lietuvo.- 
garbės konsulas ado A. 03 
Shallna sveikina profesorių 
Vaclovą Biržišką, vyriausi- 
enciklopedijos redaktorių.

Mieloji Lataitienė tikrai 
visaip mus lepino. Svar
biausia ilgai nepamiršiu jos 
ir Dobiliukės gražių dainų 
Butų gera, kad ka 

t surašytų.
Pirmadienio vakare ap

leidome Bostoną ir po 4 va
landų buvome New Yorke. 
Čia ir vėl prasidės Įprastos 
dienos.

Aš dėkinga savo Pranui, 
kad jis davė progos galų 
gale pamatyti "Keleivį.” 
Man vis akyse tebestovi tos 
didelės spausdinamos maši
nos: vis matau, kaip Stilso
nas greitai renka raides, 
lyg višta grudus lesa, o ta 
jo mašina tik tarška, klega 
ir birzgia, kelia raides ir 
meta lauk jau ištisas spaus
dintas eilutes. Ačiū Mi- 
chelsonui. kad visą tą 
mums parodė.

Aš pamačiau, kad “Ke
leivis” dabar turi daugiau 
darbininkų, todėl jis gali 
visus skaitytojus patenkin
ti. Jei jį iki šiol niekas ne
pajėgė keiksmais sunaikin
ti, tai dabar juo labiau tas 
nepavyks. Aš linkiu “Ke 
leiviui” gyvuoti ir šviesti 
nepaliaujamai VISUS 1Š€ 
vius.

Annie Lavinskas.
Long Island City, N. Y

RAŠYTOJAI MINĖS
ENCIKLOPEDIJĄ

išleidus pirmą enciklopedi-į 
jos tomą.

“Boston Post’o" magazi
nas pažymi, kad apie Lietu
vių Enciklopediją yra susi- 

nors jas gpietę nesenai iš tremties!

atvykę lietuvių mokslinin
kai ir rašytojai, ir kad dirb
dami tokį didelį ir rimtą 
kultūrini dalba jie atlieka1; 
svarbų pasitarnavimą ne( 
tiktai lietuvių tautai, bet ir į 
Amerikai.

Enciklopedija turi iš viso 
42 redaktorių, kurių kiek
vienas yra savo srities žino
vas ir specialistas.

Prof. Biržiška tvarkė en
ciklopedijos leidimą ir Lie
tuvoje, bet neteko ją tenai 
užbaigti, nes užplūdę bol
ševikai darbą nutraukė ir. 
be abejo, visą darbą, kiek 
jo buvo atlikta, sunaikino.

Čia enciklopedijos leidi
mu rūpinasi Juozas Kapo
čius. patyręs spaustuvinin
kas iš Vilniaus.

Bombarduos Bostoną

Bostono Lietuvių Rašyto
jų Klubo nariai po atosto
gų jau buvo susirinkę posė
džio. Jie pagerbė savo na
rį S. Lūšį jo 50 metų su
kakties proga, išklausė K. 
Mockaus pranešimo apie 
lietuvio visuomenininko li
kimą emigracinėse aplinky 
bėse ir B. Brazdžionio iš 
verstų kiniečių, romėnų, 
anglų ir kitų tautų žymiųjų 
rašytojų eilėraščių ir galu 
gale išrinko komitetą, ku 
iis rūpinsis tinkamai atžy
mėti Lietuvių Enciklopedi
jos pirmojo tomo pasirody
mą.

Massschusettse
Nelaimingi

Sumažėjo
Atsitikimai

JI NUŽUDĖ MEILUŽIO SESERĮ

I oiicmanas vedasi Mildred McDonaM’aitę. kuri nesenai 
iiostone nužudė Mary di Rocco, 1 ! metų amžiaus mergai
tę. kuri ją erzindavo, kad jos brolis, I)i Rocco, vedęs ge
resnę merginą, negu ji. McDonaid’aitė.

2 KAMBARIŲ BUTAS
Vienam ar dviem asmenim. Vir

tuvė su pečium ir aliejum burneriu, 
gazas, balta sinka, $12 mėnesiui. 
Kreiptis:

Johnson.
24 DixfielJ St., So. Boston, Mass.

KAMBARYS NUOMAI
Išnuomuojamas kambarys su vi

sais patogumais. Galima naudotis 
virtuve. Kreiptis is ryto iki 12 vai. 
ir vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
sas:

206 W. Eifth St. (lst door 
So. Boston 27. Mass.

Adre-
<3’.O

bell),

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

RETA PROGA
Įsigyti irerą biznį — mėsos bei įvai
rių maisto dalykų krautuvę, priei
namomis sąlygomis. Apyvartos iki 
$1,200 savaitėj. Užtikrinta ateitis. 
Visi patogumai, centralinis šildy
mas, caražas. 5-5-1 kamb. Labai 
gera vieta ir tuščias butas. ęil.ooO.

Puiku 2-jų šeimų ns-mą. centrini,, 
šildymas, visi moderniški įrengimai, 
garažas, labai ųera vieta. $11.800.

Jauku VIENOS ŠEIMOS namų, 
y kamb.. visi moderniški įrengimai. J 
centralinis šildymas, labai paranki! 
ir srera vieta. $7,500.

Smulkiau išsiaiškinsite '■usitikę su 
BRUNO KALVAITIS,

545 E. Broadvvav, So. Boston. Mass. 
Te!. SO 8-O605. Namų SO 8-6412.

DR. D. PILKA
Often Valandos:

Ir i

846 BROADWAY 
•O. BOSTON, MASS. 

TdCaau: SOUth Boston 1110

1 (kl 4 
T Ud 8

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

Mokyklos Pradėjo Darbą

So. Bostono lietuvių pa
rapijos mokykloj pamokos
prasidėjo į’ugsėjo 10 d.!pos nariai svečiavosi pas
Mokyklą lanko apie 600'draugus Valeikus Bedford,
vaikų; vien naujųjų ateivių 
čia mokosi apie 130.

šeštadieninė mokykla 
pradėjo veikti rugsėjo 19 d.

Drg. J. Januškis Sveiksta

Civilinės apsaugos admis- 
tracija paskelbė tas vietas, 
kurios karo atveju bus’ 
bombarduojamos pirmon1 
galvon. Tai didieji mies
tai ir kitos pramonės vieto
vės. Ju skaičiuje vra. ais-;

šiomis dienomis drg. Jo
nas Januškis grįžo Į Bosto
ną ir jaučiasi jau sutiprė-
jęs.

Mokosi Braižyti

Bostono lietuvių inžinie
riai ir šiemet mokina no

, - o . T-i rincius išmokti braižyti. Paku, ir Bostonas. Is kitu ar-! , ,.mokos vvksta sestadiemais timesmu vietovių minėtina.'1 •• 111-Worcester, S,,ringfieI-Hol-iparap,)os mok-vkloJ«
yoke, Nevv Bedford: Con-j ----------------------
necticut valstijoj—Bridge- Į 
port, Hartford. Nevv Bii-S 
tain-Briston, Nevv Haven.j 
VVaterburv.

Massachusetts valstijos 
vykdomųjų darbų viršinin
kas sako, kad jo žinioje 
esančiuose darbuose per š. 
m. 6 mėnesius tebuvę 351 
nelaimingas atsitikimas, o 
pernai per tą pati laiką bu
vę net 1,254 tokie atsitiki
mai. Tai esą pagerintų ap 
saugos priemonių vaisiai.

Dr. D. Jasaitis “Keleivyje’

kartą, pasikalbėjęs su Ta
mošiūnu, tuoj pradėjo jam Į vęs 
tiršti knygų, bet tas kratė-iKryžk

Sučiupo Didelius Vagis

Rečiau Rinks Gubernatorių

Amerikoj jau 28 valsti
jos gubernatorius renka 4 
metams, o Massachusetts ir

Dr. Domas Jasaitis, bu 
Lietuvos Raudonojo 

•ziaus Vokietijoje pil
si lvg žebris nuo dilgėliu irjmininkas, Lietuvių Enci 
sakė, verčiau dolerius pra- klopedijos medicinos sky-
gersiąs, negu kad knygą l iaus redaktorius, lankėsi
pirksiąs. Ir nukiutino pas Bostone ir ta proga buvo

ir “Keleivyje.” Jis dirbakitus “frentus.”
Iš čia vykome pas Latai- 

tiene Į jos nuosavus namus 
Roxbury ir čia išbuvome 3 

dienas, kasdien išvažiuo-

Cambridge Socialistai 
Svečiavosi

Sekmadieni LSS 71 kuo-

Mass. Be jų buvo atvykę 
draugų ir iš Bostono.

Šita proga socialdemokra
tų Literatūros Fondui drau
gai sudėjo S20.50. Auko
jo: Vinciunai $5; R. Ra
man, V. Anesta ir J. And
riukaitis po $2; P. Brazai
tis, J. Kairaičiai, P. Čiapas, 
S. Janeliunas, J. Taurins
kas, S. Strazdas, J. Stilso-

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Dorcheste; 

Tel. CO 5-5564

i

Savininkas A. J. Alekna 
628 East Broadway 

South Boston 27. Maas. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Lynn, Mas., policija su
rado didelį vogtų daiktų 
sandėlį, jame rado §10,000 
vertės vogto turto. Suim
ta 2 asmenys, abu policijai 
žinomi “paukščiai.”

RADIO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis Į 
nas ir A. \ aleika po $1; \. Baltic Florists gėlių ir do-

Tel. AV 2-4026

Pr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Uoham'a Corner 

DORCHESTER, MASS.

.4. .7. NAMAKSY i
KKAL BSTATE A INSUBANCB?

}t

Jackunas 50c.

Japonijos Sosto įpėdinis 
Bostone

Giįždamas iš Anglijos 
karalienės karunavojimo iš
kilmių jis dabar susipažįsta 
su Amerika. Sekmadienį

vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

409 W. Broadway 
BOUTa BOSTON. MASS 
Offi-e Tel. SOboston 8-0948
Bee. 87 ORIOLE STMU 

West Roibury. Maaa.
Tel. PArkwav 7-0402-M.

1=
i
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DUODU DARBO
Reikalingas žmogus isplaste- 

ir pirmadieni jis buvo atvy- nuoti lubom ir. be to. reikalin-
kęs į Bostoną ir apžiurėjo'ga vidutinio amžiaus moteris 
miesto ir apylinkės ižymy-!namų darbams. Dėl sąlygų sh- 
bes. sitarsim. Kreiptis nuo 5:30 iki

6 vai. vakaro adresu: (39)
266 Gold St., 3-čias aukštas, 

So. Boston 27, Mass.

WHIST PARTY
tams. Daug kas ir čia ma-! Ši šeštadienį, rugsėjo 26, 
no, kad geriau butų rečiau-Dorchesterio Lietuvių Pilie 
gubernatorių rinkus, nes/ių Klubas ruošia šaunią 
dabar jis neturi laiko kadJv.hjst party. Bus gerų 
dirbti, vis gauna apie rinki-ibraižų ir skanių užkandžių, 
mus galvoti. I Pradžia 7:30 vai. vakare.

-------------------------- iM’hist party ruošiama klu-
Plumberiai Laimėjo įbo patalpose, 1810 Dor-

15c Uždarbio Pakėlimą chester Avė. Visus 
--------  'niai kviečia—

Kitur jie renkami tik 2 me-

Bbstone streikavę net 2• 
savaiti vamzdžių nituotojai' 
(plumberiai) laimėjo I5i 
centų priedą. Dabar jie už-j 
dirbs per valandą 33.

Nuslėpė $5.5 Mil. Mokesčiu

Masachusetts valstijoj 
mokesčių Įstaiga patikrino 
2,350 stambesnius mokėto
jus ir susekė, kad jie nuslė
pė labai daug mokesčių. -Jie 
dabar turės sumokėti
su pabauda $5,452,185.

Eisenbower

kartu

Buvo Bo-ton?

Pii-madienį prezidentas 
Eisenhoweris su aukštais 
palydovais buvo atvvkęs į 
Bostoną dalyvauti republi-

Gaylord Farm džiovininkų 
sanatorijoj, Conn. valstijoj.

Kartu su juo lankėsi ir 
Sofija .Jasaitienė.

REiKIA INDU PLOVĖJO
Reikalingas vyras ar moteris 

plauti restorane indus (dish- 
\vasher). 6 valandos per die-
ną. Geros sąlygos. Kreiptis: 

Mallow’s Cafe.
1460 Dorchester Avė.. 

Dorchester. Mass.
(39)

Rci.-calingas Restoranui 
Vyras

848 i savaitę ir maistas dar
bininkui už nuvalymą stalų ir 
grindų restorane. Kreiptis apie

malo-’pietus i
BLINSTRUB’S VILLAGE.

Komitetas. 304 Broadway, So. Boston.

Didelis Bendras Piknikas
—Rengia—

ALT Sandaros 16 kp. Worcestery ir 7 kp. S. Bostone

Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 27 Dienų
BABRAUSKO PAVILiONE, LE1CESTER, MASS.

Piknike bus gera orkestrą, meninė programa ir vi- 
okiu piknikinių smagumų. Visas pelnas skiriamas 

Sandaros centro spautuvės Įrengimui. Iki malonaus 
pasimatyiflo. Rengėjai.

PARDUODU NAMUS
panluo-Dorchcstery, geroj vietoj 

<lu du 3-jų šeimynų namus lengvo 
mis sąlygomis. Vienas namas 7-7-' 
kambariu, visi įrengimai. tuščias bu 
tas savininkai. Kaina ?13.00O. K i 
tas namas 3-4-4 kambarių, tuščia 
butas savininkui. Kaina $7,500. 
Daugiau informacijų skambinkit sa
vininkui D. E. Olseikai. tel. Bi. 
8-22^1. (38)

Namas Dorchestereyje
Geras 3 šeimynų namas Dorches 

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

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

(38)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoj* 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broad wa y 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO B-248?

V. Gravitis - Foto Studija
106 Eorest Hills St., Jamaica Plain, Mas3. Tel. JA 2-0113

nuotraukas trijų įvairių dydžių irrotuši-ota- portretų 
inc.konų rengiamoj vakarienė'. !*" "nT’nS&aeUa 5x 

kurios pelnas skiriama< Vestuvių, susirinkimų, ar kito'm C’upiu nuotraukas darome musų studijoje
* . . . . . arba vvk’tame fotografuoti ; Jvsų nur dytas vietas.

partijos rinkiminei propa
gandai. Kiekvienas 
mokėjo po $100. Preziden
tas vakarienėj buvo svar
biausias kalbėtojas.

Foto-mėrėiams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas, 
svečias Puikiai atliekame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.

Foto darbai at’iekam: meniškai iijrametę praktiką turinčių tos srities 
spacielistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren 
rimais.
Įsidėmėkite’ Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus ir greitas patarnavimas.

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

499 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Densiam Stojrns ir Sienas 

Geriausiais “Bird'’ Kompanijos 
S:nsfcliais

Apkainavimas Dyka. 
(Eree Estimate)

Tel. SO 8-2712 s r be BI 4-0018 j

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas į

Vartoje vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparsią 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

-

T«L SO 8-2805
DAKTARAS

7. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

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. Gyvenama 
ria jau 20 metų.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke 

leivį”. Kaina metams $4.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdt) 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo gaivos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį 81.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

Soeth Boston 27, Maaa.

t




