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Tolimųjų Rytų Klausimai Vėl 
Pirmoje Vietoje

Kinų Komunistai Atakuoja Quemoy Salas; Du Ameri
kiečiai Žuvo nuo Artilerijos Granatų; Manilos Kon- 

fetencija Svarsto Pietryčių Azijos Saugumų;
Rusai Nušovė Amerikos Kariškų Lėktuvų ir 

Atsiuntė Protestų; Knowland Reika
lauja Nutraukti su Rusija Santykius

Šį pirmadienį, rugsėjo 6 Mūsų vyriausybė dabar 
d., Maniloje prasidėjo aš-’įteikė rusams dvi notas, vie- 
tuonių valstybių derybos dėl'ną dėl užpuolimo ant lėktu-
sudarymo Pietryčių Azijos 
kariškos sąjungos. Konfe
renciją atidarė Filipinų res
publikos prezidentas Ra- 
mon Magsaysay.

Thailandas ir Filipinų 
respublika pageidavo, kad 
dabar aptariama sutartis 
numatytų automatišką ka 
rišką pagalbą bet kuriai 
užpultai valstybei, bet Ame
rika ir kitos šalys siūlo į su
tartį įrašyti, kad susitarian
čios šalys, įvykus agresijai 
prieš bet kurią iš jų, taria
si tarp savęs, kaip ateiti vie
na kitai į pagalbą, pagal 
kiekvienos šalies konstituci
jos nuostatus. Tuo būdu 
Amerika tiktai kongresui 
nutarus galėtų ateiti į pa
galbą Thailandui ar kuriai 
kitai pietryčių Azijos šaliai. 
Filipinų respublikai valsty
bės sekretorius padarė ypa
tingus pažadus, nes ta res
publika yra ankštais ryšiais 
susirišusi su Amerika.

Vėliausiomis žiniomis Ma
nilos konferencija eina sėk
mingai ir visi dar neišspręs 
ti klausimai bus išspręsti.

Prieš prasidedant dery
boms kinų komunistai pra
dėjo bombarduoti Quemoy 
salas prie Kinijos pakraščio. 
Tas mažas salas laiko kinų 
nacionalistai. Pereitą penk
tadienį bombordavime buvo 
užmušti du Amerikos kari
ninkė’ ’—tarnavo su ki- 

al.stų kariuomene 
r.Suuktoriai. Ameri- 

's karo laivynas turi įsa
kymą ginti Formozos salą 
nuo kinų bolševikų puolimų, 
bet ar mūsų laivynas gins 
ir mažas nacionalistų laiko
mas salas Kinijos pakraš
čiuose, nėra skelbiama. Ki
nų nacionalistų lėktuvai, at
si keršydami už Quemoy 
bombardavimus, pakartoti
nai daužė Kinijos pakraš
čius bombomis.

Rugsėjo 5 d. Sovietų Ru
sijos karo lėktuvai užpuolė 
vieną Amerikos karo lėktu
vą jūroje, 44 mylios nuo 
Rusijos Sibiro pakraščių ir 
jį nušovė. Vienas lakūnas 
žuvo, o 9 mūsų lakūnai bu
vo išgelbėti. Amerika tuoj 
pat pasiuntė Rusijai protes
to notą dėl lėktuvo nušovi
mo, bet rusai pasiskubino 
patys pirma įteikti protesto 
notą Amerikos ambasado
riui Maskvoje ir protestuoja 
prieš tariamą Amerikos lėk 
tuvo įsiveržimą į Rusijos te
ritoriją. Rusai sako, kad 
amerikiečiai pirmieji pradė
jo šaudyti, bet mūsų lakūnai 
sako, kad jie tik atsišaudė

vo ir kitą užginčijant rusų 
notos įtarimus.

Rusų toks elgesys sukėlė 
pasipiktinimo visoje Ameri
koje. Senatorius Knovvland 
republikonų vadas senate, 
pasiuntė telegramą prezi
dentui D. D. Eisenhoweriui, 
ir siūlo tuoj pat nutraukti 
diplomatinius santykius su 
Sovietų Rusija..

Vokiečiai Kelia 
Savo Sąjungos Kainą

LĖKTUVAS GALI SKRISTI 11 MYLIŲ Į VALANDĄ

Naujai išbandytas lėktuvas nepaprastos formos gali lėkti labai pamažu. Jis nekrenta 
tada. kai lekia tik 11 mylių i valandą. Lėktuvo konstruktorius yra VYilliam H.ne

Caster. Lėktuvas gali skristi 180 mylių i valandą ir gali nusileisti labai mažoje vietoje. 
Lėktuvas kyla į viršų po 3,000 pėdų Į minutę.

Senatorius VViley 
Kaltina Prancūzus

Uragano Nuostoliai \Attlee Už Europos
Siekia $500,000,000
Rugpiūčio 31 d. uraganas 

persirito per Nevv Yorko

Tautų Išlaisvinimą
Anglijos Darbo PartijosSenato užsienių reikalų 

komisijos pirmininkas sen.
Wiley lankosi Vokietijoj ir 
ten nuvykęs jis padare pa
reiškimą apie “prancūzų didelių nustolių. Vėjo grei-! kinų pageidavimo, 

'sprendimo tragedija” dėl tumas vietomis siekė 100!Anglijos darbiečiai r<
, . /nepatvirtinimo su t a r t i e s

pariamentui'apie EurOpOS armijos kūri-Prancūzijos
atmetus “Europos armijos Sen.Wiley dėl to kai
sutartį, kūną ketunos Eu-Į tino Prancūzijos vyriausy 
ropos valstybes jau buvo X7Qz4q
patvirtinusios, vokiečiai tuoj sprendimą padarė
pakėlė sar o bendradai biar i- praaca2jjos parlamentas, o 
mo su vakarais kainą. Vo-i
kiečių vyriausybė nutarė
reikalauti, kad ateities de
rybose Vokietijai būtų pri
pažinta visiška nepriklauso
mybė. Nepriklausomybės 
vokiečiai žada siekti per de
rybas su Amerika ir Angli
ja, apie Prancūziją jie ne 
užsimena nė žodžio, lyg to
kios valstybės Europoje iš 
viso nebūtų.

Vokiečiai pasisako prieš 
bet kokią jų diskriminaciją 
ginklavimosi ir ktose srity
se. Jie žada tęsti “Europos 
vienijimo politiką” kartu su 
tomis valstybėmis, kurios 
pritarė Europos armijos su
tarčiai.

800 Izraelitų
Atakavo Jordaniją

Jordanijos vyriausybė skel
bia, kad 800 Izraelio karei
vių įugsėjo 2 d. užpuolė 
Jordanijos kelius kaimus 
prie Jeruzalės. Kautynėse 
žuvo du arabų legionieriai 
ir keturi civiliai buvo su
žeisti. Trys arabų karei
viai esą dingę.

Jordanijos karalius pasi
šaukė Amerikos ir Anglijos 
atstovus ir jiems sakė, kad 
jeigu Izraelio kariuomenė 
ir toliau užpuldinės Jorda
nijos teritoriją, tai Jordanija 
turės persvarstyti klausimą 
dėl karo paliaubų tęsimo.

Stiebą ir Inkarą Besurado
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Sudaroma Tarptautine įstaiga 
Atominei Energijai Tirti

Šešios Valstybės Pradeda Bendrai Tyrinėti Atominę
Energiją ir Taikyti Ją Taikos Laiko Reikalams; Ki

tos Valstybės Dėsis Vėliau; Derybos dėl Ben
dros Atominės Agentūros Jau Eina; Rusija 

Stovi Nuošaliai nuo Bendrųjų Derybų

Gvatemalai Valdžią 
Paėmė Diktatorius

Gvatemalos respublikoj

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower šį pirmadienį, pradė
damas iš toli pirmosios ko- 

. mercinės atomine energija
varomos elektrainės staty

pereitą savaitę buvo paleis
ta valdančioji “junta” (tri
jų komisija) ir valdžią per
ėmė pulkininkas Castillo 

JArmas, kuris nuvertė buvu-
šią Arbenz vyriausybę. ,taikos met0 reikalams. j to. 

Diktatorius Alinas su pre-kį hend agentarą pra.
zidento titulu paskelbė, kad|(]žioje dedasi Amerik 
kiti juntos nariai pątys>A Hj Kanad Austraiį. 
atsistatydino ir prašė, kad ja'pįetų Aflika pt.an<;ū.

zija. Derybos vedamos ir 
su kitomis valstybėmis dėl

bą, paskelbė, jog jau eina 
derybos tarp šešių valstybių 
sudaryti bendrą agentūrą, 
kuri rūpinsis atominę ener
giją tyrinėti ir ją taikyti

r______  r__ ____ _____vadas Clement Attlee, kai- Armas vienas paimtų kraš-
valstijos dalį ir per Naują-į bedamas su Kinijos diktato-į^ valdyti. Jis su tuo ir su-
ją Angliją ir pridarė visui'riu Mao Tse-tungu, išklausė,tlk§s- • Įjų prisidėjimo. Sovietų Ru-
-1 ’• ... .................... ------ , - , Naujas Gvatemalos dik- a atsisakė . bendra atomi.

mylių per valandą.
Uraganas išvartė daug

medžių, išmetė į krantą

daugybę televizijos antenų, 
apardė stogus ir pridarė ki- 

prancūzų sprendimą apgai- tokios žalos. Tarp kitko 
lestavo prezidentas Eisen- Bostone vėjas nuvertė “Old 
hower ir valstybės sekreto- North Church” bažnyčios 
rius John Foster Dulles. j bokštą. ,

Kai kurie stebėtojai ma-j Nuostoliai daržams ir šo
no, kad Amerika ir Vokie-ldams, o taip pat ir kai ku-l 

Iri

ne vyriausybė. Panašiai

kad
eika-

lautų Ameriką atitraukti sa
vo karo laivyną nuo For- 
mozos salos. Anglijos Dar- 

daug laivų ir laivelių, ap- bo Partijos vadas, iš savo 
lamdė dsil$z narnu, išvartė pUšės? reikalavo, kad kinu 
telefonų stulpus, nunešė komunistai reikalautų Rusi-!sa^es vyriausybę.

ją sumažinti savo ginklą- ~ y-j
vimąsi ir tuo būdu prisidėti \PranCUZai Prieš

.... . x . . . .sija atsisakė į bendrą
tatonus skelbiasi turis teisę nės eneVgjjos tyrinėjimą dė- 
leisti įstatymus ir juos vyk-^j
dvti, arba sujungti savo as
menyje įstatymų leidžiamą
ją ir vykdomąją valdžias. 
C. Armas pertvarkė ir visą

’itija dabar deda pastangas Iriems laukams sunku ir ap-» ’ , • ~ w • . • y v • J • .
nuversti Prancūzijos vyriau
sybę dėl jos nesukalbamu- 
mo.

prie taikos užtikrinimo pa
saulyje, nes dabar Rusija 
yra daugiausiai ginkluota 
valstybė pasaulyje. Be to, 
C. Attlee sakė Mao Tse-

Vokišką Armiją

Šį pirmadienį derybos 
prasideda su Kanada dėl jos 
dėjimosi.

Jau prieš daug mėnesių
įu-zarzizizjnt qc pri cimiv
tarptautinę agentūrą, 
atominės energijos naudoji
mą padarytų prieinamą vi
soms tautoms ir ypač toms, 
kurios neturi kitokių energi
jos išteklių. Derybos su Ru
sija užsitęsė ilgai ir nedavė

iii iri ii r vf i------—
kuri

skaičiuoti. Iš viso skaito
ma, kad uragano nuostoliai 

{siekia 500,000,000 dolerių. 
Auroje žuvo iš viso 48 
žmonės.

Uraganas per Naująją 
Angliją nusirito į Kanadą, 
bet ten jis atėjo jau stipriai. 

Viceprezidentas R. Nix-|jggjdvgSęS jr mažiau nuosto- 
on, kalbėdamas republiko-jijų bepridarė.
nų partijos nacionaliniame #______
komitete, įspėjo savo par-į

Šeši buvę Prancūzijos mi- 
„ m nisterių pirmininkai, visi
C- A“ !.e.ISa^I,• Ia° .Tsf’! “Europos armijos” šalinin-Jokn! rezultatų Sumany- 

Itungui: Mes tikime ! tautųkelM sav0 iž. mas vykdomas be Rusijos, 
laisvę pačioms tvarkyli sa- kim kad jie
vo reikalus ir mes norėtume,] 
kad satelitiniai kraštai Eu
ropoje būtų laisvi.”

įlamente balsuoti už bet ko-! Lfiįį Suvažiavimas 
kią sutartį, kun numatys at-j 
statymą nacionalinės vokie-

Viceprezidentas 
Įspėja Republikonus

riją, kad šio rudens rinki
minėj kovoj republikonai 
yra atsilikę nuo demokratų
varžytynėse dėl atstovų rū
mų, o varžytynėse dėl sena
to kova bus labai sunki.

Neic Yorke Mirė 
Stasys E. V Haitis

Šeštadienį, rugsėjo 4 d. iš 
ryto Nevv Yorke mirė Sta-

Viceprezidentas, pagal §». . .Vitai.tis’ U5a™etis
_ ______ __ !Susivienijimo Lietuvių Amespaudos spėjim j, norėjo su- 

purtinti republikonų vadus, 
kad jie per savo didelį pa
sitikėjimą neprakištų šio 
rudens rinkimų, kas gali at
sitikti, jei partija nepradės 
gyviau veikti ir telkti savo 
šalininkus.

VYSKUPAS J. B.
SHEIL PASITRAUKĖ

rikoje darbuotojas, buvę? 
SLA organo “Tėvynės” re
daktorių apie 18 metų ir sa
vo laiku buvęs dienraščio 
“Vienybės” redaktorius. Sa 
vo jaunose dienose buvo 
aktingas socialistas.

Vyrų choro pirmininkas 
L. Izbickas ir R. Veitas ne
senai nusipirko gražią būri
nę jachtą. Jie dar nebuvo 
spėję ja atsidžiaugti ir štai 
po siautusios audros besura
do tik stiebą ir inkarą.

Chicagos vyskupas Ber- 
nard J. Sheil, krikščionių 
jaunimo organizacijos kū
rėjas ir vadovas, pasitrau
kė iš vadovavimo tai orga
nizacijai. Tas vyskupas ne
senai griežtai kritikavo se
natorių McCarthy ir vadino 
jį “antgalvių medžiotoju” 
ir “apsukriu miesčioniu iš 
Appleton.” Spėjama, kad 
vyskupas dėl to ir turėjo 
pasitraukti iš savo vietos, 
kad iis užkabino McCarthy.

Brooklyne rugsėjo 4-5 d. 
įvyko LSS 27-sis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo at

čių armijos. Tą pareiškimą 
pasirašė Paul Reynaud, An-

Dėl 5 Kaltinimų ^naįi^h Robe.t* t?icagos
io u 6 • ™ o rono ir kitų tolimų vietų.Schuman ir Rene Plėvė. Bu-| v* 1

McCarthy Aiškinasi

Senato komisija, kuri ty-jvę premjerai įspėja prieš 
rinėja kaltinimus prieš se- vokiečių “Wehrmachto” at- 
natorių McCarthy, jau su
rankiojo dokumentus dėl

statymą. Kartu 
siais premjerais nemažai ir

Suvažiavimas buvo dar
bingas ir vieningas, pasisa- 

J, ^"Jkydamas svarbiasiais Są- 
su uvu- jnngaj klausimais. Nutari-

penkių kaltinimų ir dabar f kitų parlamento narių vie- 
senatorius pradės gintis delnai pasisakė prieš nacionali- 
tų penkių kaltinimų. Jami nės vokiečių armijos kūri- 
primetama, (1) kad jis pa- mą. ,
niekinęs senatą tuo, kadi ----------------------------------

penkias kartus kviečiamas Aptarti
neatėjo į vieną senato komi-l<7 , . t
siją pasiaiškinti dėl savo pi
niginių operacijų: (2) kad 
jis užgauliojęs savo kolegas 
senatorius; (3) kad jis ra
ginęs valstybės tarnautojus 
duoti jam slaptus dokumen
tus: (4) kad jis priėmęs

Vokiečių Ginklavimą
Anglijos vyriausybė siūlo 

sušaukti devynių valstybių 
konferenciją Londone, kur 
būtų aptartas Vokietijos

mus ir smulkesnį aprašymą 
rasite kitam numery.

Dalis suvažiavimo darbų 
buvo perduota per “Ameri
kos Balsą” Lietuvai. Ta 
proga Lietuvai suvažiavimo 
vardu žodį tarė dr. Grigai
tis, be to kalbėjo Michelso- 
nienė, Michelsonas, Mačio
nis, Vilkas, Kaminskas, 
Frenzelis ir kt.

ginklavimo klausimas. Da- 
slaptus dokumentus iš neži-Jlyvautų Atlanto Sąjungos

"Velionis buvo pašarvotas nomų valstybės tarnautojų] nariai. Prancūzija reiškia 
Garšvos koplyčioje Brook-jjfkad užgauliojęs ge-!nepasitenkinimo dėl konfe- 
lyne ir palaidotas šį antra-(neroų Zwickerį jį tardyda- rencijos šaukimo, bet joje, 
®eiM- mas. Įtur būt, dalyvaus.

Vokietijos ginklavimo 
klausimas dabar yra pirma
eilis diplomatų rūpestis po 
to, kai Prancūzija nutarė 
nepatvirtinti “Europos ar
mijos” sutarties.

SIŪLO APTARTI
SOVIETŲ ATAKĄ ABRAHAM CHAZANOV 

VISAI IŠTEISINTAS

Amerika kreipėsi į Jung
tinių Tautų saugumo tarybą.1 
kad ji tuoj pat susirinktų ir 
aptartų Sovietų Rusijos lėk
tuvų padai ytą užpuolimą 
ant Amerikos karo lėktuvo 
Tolimuose Rytuose, prie

Naujas Centro Komitetas 
išrinktas šios sudėties: S. 
Briedis, K. Bielinis, P. Gri
gaitis, J. Pakalka, J. Pet- 
niūnas, J. Sonda, B. Spu- 
dienė, J. Stilsonas ir O. Šu- 
laitienė. ,

Revizijos komisija: A. 
Mačionis, A. Šulaitis, J. 
Vilkaitis.

Kinai Nėra Maskvos Lėlės
Karo laivynas skelbia, 

kad įtartas neištikimybėje 
ir atleistas iš tarnybos hi- 
drografikos Įstaigos tarnau
tojas Abraham Chazanov 
buvo Įtartas be jokio pama-

Vladivostoko. Dar nežinia.'to. Apeliacijos įstaiga per-
kada sauguino taryba susi
rinks.

žiūrėjo jo bylą ir jį nuta
rė grąžinti į tarnybą.

LĖKTUVO NELAIMĖJ
ŽUVO 28 ŽMONĖS

Keleivinis olandų lėktu
vas rugsėjo 5 d. Airijoj prie 
Shanon aerodromo nukrito 
į upę. 28 keleiviai ir įgu- 

llos nariai žuvo nelaimėje.

Anglų darbiečių vadas 
Aneurin Bevan viename 
straipsnyje sako, kad kinų 
komunistų vadai nėra Mas
kvos lėlės ir nesiduos Mas
kvai diktuojami, kaip tai 
yra su kitomis satelitų kraš
tų vyriausybėmis.
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Europos Armiją Apverkus
Prancūzijos parlamentas 319 balsų prieš 264 balsus 

nutarė "'Europos armijos*’ sutarties svarstymą atidėti ne
ribotam laikui. Aiškiau sakant, prancūzai nutarė Europos 
armiją, kaip ji buvo sutartyje numatyta, numesti i šalį 
ir klausimą dėl Vokietijos ginklavimosi pradėti svarstyti 
iš naujo. Pustrečių metų delsimas ir adidėliojimas baig
tas.

Dėl prancūzų balsavimo Amerikoje daug kas liūdi 
ir lieja rašalines ašaras spaudoje. Girdi, gaila ir liūdna, 
kad geras sumanymas nuėjo niekais, kad 12 vokiečių 
divizijų nepadės mums saugoti Elbos linijos nuo bolševiz
mo ir kad Europos Federacijos užuomazga taip šiuo 
tarpu ir liko neužsimezgusi.

Amerikos vadų nepasitenkinimas yra suprantamas. 
Tik kilus Korėjos karui Amerika siūlė savo sąjunginin
kams Įsileisti vokiečius i šiaurės Atlanto Sąjungą. Pran
cūzai, norėdami to išvengti, sugalvojo kurti “Europos 
armiją,” i kurią būtų Įtraukta—šalia prancūzų, italų, 
belgų, anglų, olandų—ir vokiečių armija. Derybose dėl 
tos idėjos vykdymo anglų aimija atpuolė ir liko tik šešios J 
Europos valstybės, kurios sutarti apie Europos armijos 
kūrimą pasirašė. Iš tų šešių tik Prancūzija ir Italija turi 
žymesnes armijas, o Belgija, Olandija ir Liuksemburgas 
kariškomis jėgomis pasigirti negali.

prezidentas pasirašė atomini įstatymą

Prezidentas Eisenhower pasirašė Įstatymą apie atominės 
energijos tvarkymą. Dėl to Įstatymo, kaip žinoma, senate 
ėjo ilgai užsitęsė debatai. Visa eilė senatorių ir kongres- 
monu dalyvauja prie Įstatymo pasirašymo.

jis sakys, jei genocidas Ru
sijoj ir dabar praktikuoja
mas.

Rusijoj prie Stalino mi
lionai žmonių buvo varomi 
i prievartos darbų stovyk
las, bet prieš tai Bimba ne
protestavo. Visai ne, nes 
ir prie Malenkovo koncen
tracijos stovyklos Rusijoj 
klesti, o todėl ir Bimba 
tyli.

Rusija prie Stalino paver
gė visą eilę tautų Europoje, 
bet Bimba prieš tai ne tik 
nieko nesako, bet pasakojo 
‘‘Laisvės” skaitytojams, kad 
tos tautos yra “išvaduotos.” 
Bimba buvo vienintelis lie
tuvis,
karo buvo nuvažiavęs i Lie
tuvą ir ten jis matė tik tą, 
ką bolševikai jam liepė ma
tyti. Grįžęs i Ameriką Bim

Kas Savaite
Į Maždaug apie 10,000,000 

į. ^žmonių naujai Įtraukiami Į 
senatoriaus

Visi Kalti
Senato pakomisija, ---- . , ,.

ilgai tyrinėjo senatoriaus gatves draudimą ir senat- 
MeCarthy ir armijos ginčą, ve& pakeliamos,
išnešė saliamonišką spren-Į Įstatymas kongrese buvo 
dima. Pakomisijos daugu- priimtas abiejų partijų bal- 
ma atrado, kad visi kalti— s*is, prieš jį nebalsavo nė 
ir armijos civiliai vadai, ku- tie republikonai, kurie viso- 
rie nešiojosi su eilinio M socialinį draudimą vadi- 
Shine '"klausimu,” kaip su1** “socializmu” ir panašiai 
kokiu svarbiu dalyku, ir se- [pravardžiuojasi. Matomai, 
natorius McCarthy su savo vinkinriy metais nepatogu

Ap z v a 1
Po pasirašymo sutarties apie Europos armijos kūli-, 

ma, Amerika visa savo politika Europoje rėmė ta būsima- STALINAS JAU. :. „ . . f,. .. . j. “i/viii a c”ja Europos armija ir nesigailėjo viliojimų ir spaudimų, 
kad prancūzus ir kitas tautas paskatinus sutarti patvir
tinti. Juk ir dabar kongreso skirtose lėšose apie pusė 
biliono dolerių tektų Prancūzijai, jei ji būtų sutarti pa
tvirtinusi. Bet prancūzu tas nesuviliojo, kaip ir gąsdini- vas. Tiesa, taip stačiai Bim- 
mai, kurių netrūko, jų nepaveikė. Atrodo, kad prancūzai ^a dar nedrįsta Staliną
turėjo rimtu argumentu sutarčiai atmesti. durniavoti, bet jisai kai

kuinuos Stalino patvarky 
Prancūzai baukštėsi. kad vokiškos divizijos “Euro-j mus Įrašo i “kvailų dalykų’

pos armijoj” bus sprendžiama jėga ir paims vadovavimą;skaičių. Bimba sako: 
visai “Europos Gynimosi Bendruomenei.” Aišku yra, 
kad vokiečiai, atstatę savo kariškas jėgas iki 12 divizijų, 
vargu sustotų stiprintis, ypač jei santykiai su Rusija nei
tų geryn. Po 12 divizijų sektų 24 ir daugiau. O atstačiusi 
savo jėgas Vokietija būtų laisva ieškoti su Rusija susita
rimo Vakarti nenaudai, arba. jei vokiečiai su rusais nesu
sitaria, tai vokiečiai pirmieji galėtų pradėti karą dėl Vo
kietijos suvienijimo ir dėi atsiėmimo buvusių 
žemių iš Lenkijos, Čechoslovakijos ir Rusijos.

‘KVAILAS’
Bolševikų “Laisvėje” An

tanas Bimba rašo, kad Sta
linas buvo kvailokas valdo-

vokišku

Kariauti dėl vokiečių rytinių sienų revizijos prancū
zai nenori, o jei vokiečiai susitartų su rusais, tai prancū
zams tektų baimytis dėl naujo vokiečių imperializmo, 
nukreipto pirmon galvon prieš juos. Ir vienu ir kitu 
atsitikimu padėtis neviliojanti.

Tokiais sumetimais prancūzų parlamentas, labai ne
žymia balsų dauguma, Europos araiijos sutarti atmetė. 
Tuo savo žygiu prancūzai nieko neišsprendė, tik priver
čia suinteresuotas tautas visą vokiečių ginklavimo klausi
mą persvarstyti iš naujo. Įdomu, kad balsavime visose 
“vidurio” partijose buvo didelis pasidalijimas balsų. 
Socialistai, pavyzdžiui, parlamente pasidalijo beveik Į 
lygias dalis, panašiai buvo su “radikalų socialistų” par
tija. kuri. beje, nėra nei radikališka nei socialistiška. Tik 
krikščionių demokratu partija vieningai stovėjo už Euro
pos armijos sutarti. Sutartis buvo atmesta dešiniųjų (de- 
golistų) ir komunistų balsais, prie kurių prisidėjo vidurio 
partijų abejojantieji atstovai.

Prancūzams galutinai pasisakius už Europos armi
jos palaidojimą, kyla klausimas, kas toliau bus daroma? 
Amerika ir Anglija, kaip ir Prancūzijos vyriausybės va
das, jau pasisakė, kad Vakarinei Vokietijai greitu laiku 
bus grąžinta nepriklausomybė ir tuoj po to bus tariamasi, 
kokiu būdu leisti Vokietijai ginkluotis, kad ji nebūtų 
pavojus Vakarams ir nepersimestų Į Rusijos pusę. Yra 
siūlymų Vokietiją Įtraukti i Šiaurės Atlanto Sąjungą. 
Prancūzų vyriausybės vadas siūlo kurti “Europos Koali
cijos armiją.*’ i kurią dėtųsi Anglija ir kitos šešios Euro
pos valstybės, kurios buvo pasirašiusios Europos armijos 
sutarti. Amerikoje griežtesnieji balsai siūlo, kad Ame
rika ir Anglija sudalytų karišką sąjungą su Vokietij’a 
ir paliktų prancūzus nuošalvje dūmoti, kaip negera yra 
svyruoti ir neapsispręsti laiku.

Yra ir labai “griežtų” siūlymų. Girdi, užmirškim 
Prancūziją ir stiprinkim mūsų gerus sąjungininkus Vo
kietiją ir . . . Ispaniją, o Prancūzija tegu palieka tame 
tarpe sau viena. Bet tokie siūlytojai, kurie staiga sulieps
nojo karšta meile prie frankinės Ispanijos, užmiršta, kad 
karo sąjungose ir geografija šį tą sveria, ir kaip iš Vaka
rų Europos gynimo išplauti Prancūziją, tą jie, tur būt, ir 
patys nepasakytų. Žodžiu, geių patarimų valstybės 
vyrams netrūksta, tik rinkis, kas geriausia!

Kokia politika bus sutarta Vakarų valstybių, pasiro
dys greitu laiku, šiuo •’rpu galima su pasitenkinimu 
pasakyti tiek, kad Amerikoje, nežiūrint nemalonaus pra
laimėjimo su “Europos armija,” niekas iš atsakomingų 
žmonių nesiūlo mestis i izoliavimosi politiką ir numoti 
ranka i Europą. Iziliacijos politika yra praeityje ir jos 
tik prisiminimai dar kai kada skelbiasi spaudoje ar poli
tikierių pasisakymuose.

“Du pranešimai iš Tarybų 
Sąjungos. Vienas, sumažinami 
suvaržymai ant aborcijų ir 
gimdymo kontrolės. Kitas, me 
tamos laukan diplomatų unifor
mos.

“Žingsniai pirmyn. Ypač tos 
diplomatų uniformos buvo kvai
las dalykas.

“Juo mažiau krašte unifor
muotų žmonių, tuo gražiau ir 
demokratiškiau.

“Labai neišmintingas dalykas

g a

buvo parodyti savo atgalei- 
viškumą. ypač kad republi
konų administracija Įstaty
mą rėmė.

Pagerintas senatvės drau-

bendradarbiu Cohn, kurie 
kuris iš Amerikos po darė spaudimą i armiją iš

gauti kareiviui Shine viso
kių privilegijų.

Pakomisijos mažuma, trys
...... ___________ demokratai, daugiau kaltės' dimas visvien palieka dide-

ba Amerikos lietuviams me-Į verčia ant šen. McCarthy ir.^spragą Amerikos sociali- 
lavo apie Lietuvos atstaty-įjo bendradarbio Cohn.;nęje įstatymdavystėje. Žmo- 
mą. apie laimingą žmonių [Maždaug tos pat nuomonės/1^ draudimas ligos atsitiki- 
gyvenimą, bet tas Maskvosjyra ir senatorius Potter, ku- m* kaip buvo, taip ir 
batlaižis nesakė nė žodžio ris betgi pasirašė daugumos

Įvedimas unifomų studentams. 
Kam studentus taip išskirti iš 
abelnojo jaunimo? Studentams 
nereikia jokių jniformų. So
vietai galėtų šiame atsitikime 
pasimokinti iš Amerikos.

"Kitas baisus dalykas: mir
ties bausmė. J: Įvesta Ameri
koje ir Tarybų Sąjungoje. Nė
ra ko nė vienai pasimokinti.“

Kas gi atsitiko, kad Bim
ba pradėjo Stalino kai ku
riuos patvarkymus (dėl uni
formų Įvedimo) vadinti 
“kvailais dalykais”? Nagi, 
Stalino nebėra, o jo “genia-; 
liškumą” rusų bolševikai j 
dabar numušė “iki saizo,” 
tad ir Bimba duoda sau lais
vę spiautelt i Stalino šešėlį.

Rusijoj prie Stalino visa 
eilė tautų buvo visai išnai
kintos, bet Bimba prieš tą 
nė žodžio nesako. Ir kaip

apie lietuvių masinius trė
mimus i Sibirą ir kitas Ru
sijos tolybes.

sprendimą, o savo nuomonę 
atskirai pridėjo.

Taip pasibaigė pagarsė-
Grįžęs i Ameriką Bimba}jęs televizijos ir radio čir-

parveze iš rusų pajungtos 
Lietuvos “vėžio” raketą il
su juo melžė Amerikos lie
tuvių kišenes, bet apie tik
rąjį Lietuvos vėžį—i-usų 
okupaciją—Bimba neužsi
minė nė žodžio.

Dabar tas Maskvos agen
tas ir lietuvių tautos judo- 
šiukas “kritikuoja” . . . uni
formas Rusijoj. Tiek ten 
negero ir tėra, kaip moks
leivių uniformos!

SENATVĖS PENSIJOS

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasirašė įstatymą so
cialiniam draudimui page
rinti.
ta savaitę pai-ašysime ola 
čiau.

-

kas. arba šen. McCarthy ir 
armijos ginčo tyrinėjimas. 
Išvados iš to? Kol kas jo- 11 
kių. Tik Cohn neteko vie
tos.

>4

McCarthy Bėdos
Viena bėda ne bėda, bet 

kai dvi trvs užsėda, tada 
žmogų suėda. Taip gal gal-

lieka i dangų šaukiantis rei
kalas. Deja, savanaudžiai 
gydytojai ir jiems pritarian
tieji Įvairūs reakcininkai iš 
draudimo ligoje padarė “so- 
cializuotos medicinos” bai
dyklę ir su ja baido ir save 

visuomenę.

Azijos Derybos '

šią savaitę Filipinuose 
sprendžiamas Azijos saugu
mo klausimas. Derybose 
dėl pietryčių Azijos apsau
gos nedalyvauja Indija,

voja dabar ir senatorius Burma, Indonezija ir Ceilo- 
McCarthy, kuris turi aiškin- nas. Pasitarimuose neda- 
tis naujoj senato komisijoj Ivvauja nė Indokinijos vals- 
dėl jam daromų visokių kal-'tybės, kurios šiuo metu dar 
tinimų. 'liko laisvos nuo bolševikiš-

Naujas šen. McCarthy ty-įkos priespaudos, 
rinėjimas prasidėjo pereitą! Bet nežiūrint aprėžto da-
untvarli/ini tacic
kiek. Gal iki rinkimu sena-!

no7imah_ __________ivvjų SKaiciaus j__ i__ t?:nervuos r i-
turės di- 
pietryčių 

Azijos kraštų apsaugai. 
Maskvos-Pekino imperializ
mui bus užkirstas kelias, o 
jei bolševikai nebos užtva
ros. tai turės skaitytis su su-

Anie ta wtatvma ki- —*’•.......7 "^lipinu sostinėjeApie tą Įstatymą Ki t0 komisija ir spės tyrinėji- džiulės svarbos

TELEFONO TARNYBA 
JAU ATSTATYTA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Pereitą savaitę 150.000 telefonų virš 250 telefono centra- 
linese visoj Masachusetts alstijoj' buvo nutraukti dėl 
siautusio uragano.

Tai buvo 
valstijoje.

visu telef ■ i normaliai veikiančių šioje

Normalis patarnavimas dabar jau atstatytas.
Darbas, kuris buvo atlikta^ ->er ilgą savaitgalį, leido mums 

užbaigti telefono atstatymą, kurį pradėjome dar ir audrai 
nepasibaigus.

Jei dėl kokios nors priežasties jūsų telefonas dar nėra 
sutvarkytas ar nedirba tinkamai, prašome pranešti REPĄ IR 
SERVICE, kad mes galėtume - joj imtis darbo.

Tie kostumeriai. kurių te ef nas audros nutrauktas, gaus 
išlyginimą už “out of Service laikotarpi, kaipo kreditą arti
miausioje biloje.

Dabar, kada atstatymo dar as yra baigtas, mes vėl norime 
dėkoti mūsų kostumeriams nž kantrybę ir supratimą; dėko
jame visiems valdžios parei? nams už jų greitą pagalbą, 
dėkojame kitoms viešo patarnavimo Įmonėms už jų bendra- 
darbiavimą ir telefono tarna rojams už jų pažymėtiną darbą 
nelaimėje.

H W. MacDONALD 
General Manager—Massachusetts

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

mą baigti.
Prieš šen. McCarthy keli

senatoriai iškėlė 46 kaltini
mus. Iš tų 46 kaltinimų 
komisija kol kas pasirinko
penkis ir juos aiškina. Ais- sitariančių šalių bendru pa 
kiną be televizijos, be radio |siprįešinnnu. 
ir be to triukšmo, kokį bu
vo sukėlęs šen. McCarthy 
ir armijos ginčo tyrinėjimas.

Komisija, baigusi savo 
• aiškinimus, raportuos visam 
senatui ir senatas gali išneš
ti senatoriui McCarthy pa
smerkimą už netikusi elge
sį. Toks pasmerkimas bū
tų didelis smūgis senato
riaus karjerai, bet jį vargu 
politiniai užmuštų.

►4

Krokodilio Ašaros
Daug kas dabar apraudo- 

ja “Europos armijos” mirti, 
jai dar negimus. Prancūzų 
parlamentas tą šešėlinę ar 
miją palaidojo ir tuo užsi

Jei dar aptariama sutar
tis numatys ir ekonominį 
bendradarbiavimą, tai su 
laiku ir kitos dabar nuoša
lyje stovinčios Azijos tau
tos gali palinkti prie jos dė
tis.

►4
Dart iečiai Grįžta

Po 17 dienų lankymosi 
komunistų valdomoj Kinijoj 
Anglijos Darbo Partijos va
dai grįžta namo. Iš pirmų
jų darbiečių vadų pareiški
mų, po jų kelionės į Kiniją, 
atrodo, kad Kinijoj jų nie
kas “už nosies nevedžiojo.” 

i Bent C. Attlee pareiškimai 
{rodo, kad tas senas demo-

traukė nemažai kritikos, kratinio socializmo kovoto 
jas visai nesusigundė kinų 
komunistų tikrais ar taria
mais laimėjimais.

Per penkius metus komu
nistų režimas Kinijoj gali 
pasirodyti tam tikrais pasie
kimais. Bet pasiekimais 
galėjo ir Hitleris pasirody
ti, ir Mussolinis juk buvo 
pasirodęs, o dabar net ir 
liūdnas ricerius Franko, ar
ba Peronas gali nemažai 
kuo pasirodyti. O Maskva 
ne tik gali kuo pasirodyti, 
bet turi atominių ir vande
nilio bombų, apie kurias 
galvojant daug ką net šiur
pas nukrečia.

Pagrindinis faktas Kini
joj, kaip ir Rusijoj, ar bet 
kunoj fašistinėj šaly yra 
tas, kad žmonės nėra laisvi, 
juos slegia žiauri diktatūra, 
nuo kurios išsivaduoti savo 
jėgomis nei kinai, nei rusai, 
nei ispanai neturi jokios 
vilties. ' —J. D.

Amerikoje ir Anglijoje.
Reikia pasakyti, kad ang

lai, kritikuodami prancūzus, 
kartu prisipažįsta, kad jie 
dėl tos “Europos armijos” 
lieja krokodiliaus ašaras. 
Jie patys svarbiausiai yra 
kalti, kad ta armija mirė 
negimusi. Kalti tuo, kad 
nutarė į tą armiją nesidėti 
ir pasitenkinti jos “remi- 
mu. ,

Anglų argumentai prieš 
dėjimąsi prie “Europos ar
mijos” buvo tokie įtikinan
tys, kad prancūzai, pasirem
dami tais pačiais argumen
tais, nutarė į Europos amu 
ją irgi nesidėti. O todėl da
bar reikia visą reikalą pra 
dėti iš naujo svarstyti.

►4

Socialinis Draudimas
Pereitą savaitę preziden

tas D. D. Eisenhovver pasi 
rašė įstatymą apie pageri
nimą socialinio draudimo.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKJLA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO

JAS DUONOS NEPRAAO

Kas Naujo Brooklyne
Iš Kriaučių Susirinkimo ri. Pirm. V. Zaveckąs “pa

aiškino,” kad Board of Di-Rugpiūčio 25 d. siuvėjų 
54 skyriaus mėnesinis susi- l^ctoIS ,Vle.ta nesv^r^i, nes 
linkimas įvykę Amaigamei-Jle , "d"!“. susirinkimų, 
tų unijos svetainėje, 11-27 diskas kitaip: dirbtuvių 

p. ’cermonai skinami iš vir-
Iš unijos pareigūnų pra.'saus, direktwių Danus nnk- 

nešimų teko suprasti, kad sim.e. ^"da’ kada sauks jų 
siuvėjuose siaučia nedar- susirinkimų. Atrodo, kad 
tas. Iš lietuviškų dirbtuvių "f“-"k“6, tvarkys is
dirba tik dvi-biržių ir Z ei - v“8a»s- kalP P“ Malenko- 
landos. Mitchulio, Arma- Kriaučius.
kausko ir Šimėno dirba su- _ .. _ ~T'~T ,
trumpintas valandas. Ge- Sugr«“ ProL J'
riausiai dirba svetimtaučių’ Prof. J. Kaminskas sugrį- 
dirbtuvė Robert Hali, kurią žo, vasarą praleidęs Kana- 
kol kas kontroliuoja lietu- doj draugų Frenzelių šel
viai. Iš buvusių lietuvių moj. Profesorius sugrįžo

25 VYRAI ŽUVO LĖKTUVO NELAIMĖJE

Didžiulis B-36 lėktuvas su 25 vyrais įgulo? nukrito EUsworth oro bazėje ir nelaimėje 
žuvo 24 vyrai. Tą pat dieną nukrito ir ki.as tos rūšies didžiulis bomberis ir užmušė 
vieną lakūną, o kitus Įgulos narius sužeidė. Paveiksle matosi degantieji lėktuvo griau
čiai.

Brocktono Naujienos
Galėsite Pamatyti Lietuvą tina, kad ir šiemet ten jų 

Lietuvių Bakūžė kiekvie- iš. vis9 Naujosios
nų metų rudenį Bruckton ^’^ 'jos vietovių.
Fair Grounds garsina Lie-J Brocktoniškis.
tuvos varda ne tik Brockto-I ~Z?’~T7 ,

Mažas Netikslumasno ir Bostono apylinkės, 
bet ir visos Naujosios Ang-J Praeitame numery buvo 
lijos gyventojuose. Dabar klaidingai paminėta Jucevi- 
ji sparčiai rengiasi šių me- čių vestuvinis pobūvis. Tu- 
OĮ pasirodymui. Įrėjo būti Jazukevičių. Ne-

K i tais metais bakūžėj
daugiausia buvo rengiamos 
tokios parodos, kurios vaiz
davo Lietuvos meną—audi
nius, drožinius ir kt. Tik 
1950 metais buvo įrengtai 
genocido paroda. Šiemeti

buvo ten ir Vaičiūno choro, 
nes tokio čia nėra, bet visi 
dainavo. Kitas Dalyvis.

Bendra Gegužinė

parodos komisija nusistatė p... -^Se^n •• • p -, • • Piliečiu Draugijos ir Pasal-duoti lankytojams nauja’ * b Jdirbtuvių liko tik penkios, pailsėjęs n sustiprėjęs, nors įr ten pasižiūrėti, ko būtų Bus muzika, šokiai, ska-siose mokyklose ir vaikų 77^ /*“UJ\pinės Roko Draugijos Skeet
Jeigu ir toliau taip reikalai ir atostogaudamas jis nešė-gaiima pasimokyti. I nių valgių ir gėrimų. 'darželiuose. 1949 metais Lletuxa vaizduo* klubas Montello Tautinio

Kazlausko išvykimą pla- ---- — il— - ----- vn.j. se.eis, tai po kelelių metų dėjo rankų sudėjęs: rengė(
ietos ame 

ko kita
Skyrius išrinko S. Jaekų'“'"p"Z"7ų,-~V",Ti i Pastebėjusi, kad iš Water-

ir Joe Yushkauską i Ciol. J (u^^.P^ian?k,į' bur* Ford? st*J*;nd!» ^ga- 
i i - . " * - 1 guS drg. rienzeliams uz Vo du mokvtoiai: Kazlaus-

Brooklyne nebebus nė vie-:“Darbo” eilinį numerį ir čiai paminėjo ir viet 
nos lietuviškos dirbtuvės. 'sparčiai varė pirmyn savo}rjkiečių spauda, be

i rei m ini mn roovm o ®   x - • • i _ _ • r

WORCESTER, MASS.
J bostoniečių Vlado ir Julijos

į atsiminimų rašymą SLA Gegužinė

SLA antroji apskritis rug-

Jakštu padedama velionė . Kel‘os deš?”?s didelio
atvyko Bostonų ir čia *°.™ato ^ve*,ks,'» ,val?dul!s 

...... , - . . sietuvos gamtą, statybą irgreitai įsitraukė i visuome- ,T .s. * * “- au t- u * kitas Lietuvos gyvenimonmį darbą. Ji buvo tremti- ... . - o . « . , .sritis pnes Sovietų uzgrobi-

Montello 
Namo Parke rengė malonią 
gegužinę. —M.

MIAMI, FLA.
L. Ji lįj „SS™ “S «»• ‘S™S3j;į;:“" •*£> ”■ 2* ĖįSI1»— - »—

vencijas
blausius

siųsdavo 
narius, o

ko gu
da bar WATERBURY, CONN.

.je, bet gal daugiausia savo -s-- * ^«<*xi-j Sutikau ką tiktai iš Ko-
Žuvo dėl Golfo (jėgų ji skyrė šeštadieninei ,pai UOS^. Y’. lumbijos grįžusį inž. Jokū-

Bežaisdami golfą susipe-'rnokyklai/ dirbdama joje va> pnai e * 1U ni" v,‘*

lauskas lankė high school)
Meyers, kuris išvyko susi 
pažinti su Izraelio mokyk

i‘°šia nroea nestebėsiu, kad ."talkininkaujant bostoniš-
siunčia kas apsiima. k . , ■- .

Delegatas C. Kudrotas fW(a“sk“ ,,vylM> 1
tuojau po rinkimų pareiškė:;
“Kam tik ko reiks, ar pilie-! šiomis dienomis į Vokie
tybės popierų, ar taip kokiu’tiją išvyko VVilliam F. Kaz-'iam Kazlauskas, 
dokumentų, kreipkitės į ma-! lauskas, C r o s b y H i g h! Ame“kos kariuomenes ka-| 
ne, į pildomąją tarybą, mes'School vokiečių kalbosKeleivyje plačiai ap- 
patarnausime.” Dabar siu-'mokytojas. Jis vyksta ten lase.’ kaip. amerikiečiai ati- 
vėjai nesikreipia dėl pilie-1 Ford Foundation siunčia-jdare nacių .k°.nc®”traci.JOS 
tybės ar kitokiu dokumen- mas Vokietijos aukštesnių- ^t0?;yk ų duris ir išlaisvino,
tų o kai prašo padėti gauti Jų mokyklų studijuoti- ^ud^ntų lavonų^'kus, kurie 95 Warsworth St 
!&"!? krosnį kmiose buvo žmo-laiko restoranų, šiemet už-
nunuiUVdč Sč&RU • -Jlėl L, U<X- rkjiiiac, oumvjnnac, uiuzuoi - - -- —
bar tokios taisyklės, reikia'ir kiti reikalai. Minėta fon- 
išdirbti šešius mėnesius vie-Jdacija paskyrė lėšų tokioms 
noje dirbtuvėje, o jeigu ne-1 studijoms 300 mokytojų.

bą Baublį (72Į/2 S. W. llth 
St.), kuris ten išbuvo beveik 
ištisus metus.

Iš Bagota, Kolumbijos
Velionė, kaip minėta, pa-sostinės, skridęs lėktuvu.

liko nežinomam likimui du montaza? . ^etuva piautu- pradžioje buvęs gra-
sūnu anapus geležinės už- \e,8l)°Je’ kuns parodys žu& orai; malonu buvę skris-
dangos ir čia Bostone 20 3klrtu'n« tarP buvusios Jais- • ...........................................
metu sūnų Ričardų, kuris V0S . LletUV“S “L Lletu™3
dirba braižykloje, o vaka- BuS dar kltų

i i xt au t GalvKu, kūne paįvairins narais lanko Northeastern i 2 - - 1. ... rodos turim.Lmversitetą. j T-i -i - • t. i --; Iškilmes prie Bakūžes 
Velionė palaidota rugpiū- įvyks rugsėjo 12 d., 3 vai. 

čio 25 d. šv. Mykolo kapi- po pietų. Programoj: Lie- 
nėse, į kurias palydėjo, nors tuvos garbės konsulo adv.

u“’44 »*-!***•- :’au ir ve2,°‘r'*™
jį-.L F. Kazlauskas, tada'"3’ *"**>“* 'fTeujnė ka1Ji°miS A“

HARTFORD, CONN.

Nelaimės Lukų Šeimoje
Bernardą ir Kamilę Lu-

išdirbai, pagalbos nėra. Ei- Norinčių vykti užsienio mo
kite patys ir ieškokite.”įkyklų studijuoti buvo labai 
Varge tu mano! Pilietybės,daug, bet buvo atrinkti 300, 
ir kitas popieras gali išrū-įiš kurių lietuvių tebuvo tik 
pinti, o to mažo dalykėlio—' vienas Kazlauskas.
vakacijų ir švenčių pinigus 
apmokėti—negali padėti.

Ir anksti šaukti skyriaus}ir

nės deginami. Reik tikė-'gulė sunkios dienos, lr vie- 
tis, kad Kazlauskas ir da-’nas ir antras negali įveikti 
bar parašys, ką jis ten ido-'juos apsėdusios ligos. Jie 
maus pamatys. Jis, kelis šiemet jau net tris kaltus ^uvo darbo diena, per 20 šalnos kalba, O. Ivaškienės 
kartus buvęs Vokietijoje 'buvo priversti atsigulti Į Ii-'automobilių, kupinų velio- tautinių šokių grupė, 
rroii mno-irion m-,1twro foninp Ir šiuo mptii Rpi-n^s draugų ir pažįstamų. I šių metų Bakūžės reika-

Kapinėse skaučių vardu lūs tvarko šios komisijos:

Studijų laikas 44 savaitės.iidomu Juos 1^^^

gali lengviau jos gyvenimo goninę. Ir šiuo metu Bei 
pakitėjimus pastebėti ir} nardąs guli ligoninėj lauk- 
juos įvertinti. Mums bus damas operacijos.

Kazlauskas ta proga sustos) 
Anglijoj ir ten susipa-)

susirinkimus nereikėtų, nes'žins su mokyklų tvarka, 
daugelis narių ateina į su-Į William F. Kazlauskas į 
sirinkimą, kai susirinkimas j Vokietiją vyksta jau kelin- 
baigiamas. Veik didžiumajtą kartą. Jis ten garsiame 
dirbtuvių dirba iki 5 vai. t Jenos universitete nuo 1938 
vakaro, o susirinkimai pra-įmetų studijavo vokiečių 
dedami pusė po penkių, kalbą. Karas jo mokslą 
Per pusę valandos neįma
noma atvykti Į susirinkimą
Skyriaus valdyba turėtų 
susirinkimus pradėti ne 
anksčiau kaip šeštą valan
dą.

Serga P. Grabauskas, 
Board of Directors narys. 
Serga gana rimtai ir jeigu 
pasveiktų, tai vargu jis be-

ti, bet kai Kuboje pakilę iš 
Camaguey, tai netrukus įlin
dę į audringus juodus de
besis. Lėktuvą pradėję mė
tyti žemyn ii- aukštyn, var
talioti į šonus. Išsigandę 
visi keleiviai. Perkūnas 
trankęsis beveik be pertrau
kos. Kai skrisdavo žemyn, 
tai nė motoro ūžesio nesi- 
girdėję. Tai buvusios be 
oro duobės. O apačioje, 
sako, jūra, pilna ryklių ir 
kitų baisenybių. Buvę tam
su kaip naktį. Keleiviai rė
kę, verkę, vėmę. Tokie 
malonumai” tęsęsi apie 40 

Galop pamatę že- 
amiai.

atsisveikino V. Barmienė ir programos ir parodos—P.
E. Gimbutienė, o mokytojų Viščinis, K. Klabis, E.
K. Mockus. Bliudnikas, A. Barulis; pa-

Lizdenienės taip anksty- gerinimo—A. Jazukevičius,
______  _ ______ va mirtis yra smūgis Basto-A. Ludavičius, J. Cinėys;|mlnucl„ lupama

tvarkyti, ir savo studijomis "° dėtuvių vrsiiomene1, ypač virtuvės — K. .Iurgeliūnas,'mg lėktuvas skridęs r_____
rūpintis. Ijaummui, kurį ji taip mėgo A. Strumskis, P. Braška ir,Ka- Miami išlipę u lėktuvo,

Lukienė yra dr. D. Pil-"'kuriam tiek jėgų atidavė. A Akstinas. tai b kai irti> prigiu,
Rugpiučio 28 d. 65 metai kos, gyvenančio Bostone, G būna jos sviesus Bakūžė visuomet sutrauk-

viųfsesuo. Dr. Pilka dažnai ap-įa^maamas mumyse.
Kaimynas.

Draugas.

DETROIT, MICH.

Teatro Veteranės Sukaktis

Kai tėveliai negaluoja, 
tai ir sūnui, studentui, sun
kios dienos, nes tenka ir tė
vus globoti, ir restoraną

amžiaus
scenos

sukako
simi ir išnervinti.

i ' -'t . \ .

Miamietit.
davo didelius būrius lietu
vių ir nelietuvių. Neabejo

lietu
veteranei Zuzanai 

Arlauskaitei-Mikšienei.
, Ji vaidinti pradėjo prieš

Voro T?

lanko savo seserį ir ja rūpi
.‘f

nutraukė. Įstojus į Ameri
kos kariuomenę,^ jis vėl bu-lpjpjpąjj pasaulinį karą Ry 

goję, vėliau vaidino Šiau-vo pasiųstas į Vokietiją ir 
ten išbuvo iki 1945 metu.B
Grįžęs po karo namo, jis 
baigė Middlebury kolegiją 
ir visą laiką Crosby aukštes
niojoj mokykloj dėstė vo
kiečių kalbą.

Baigęs 44 savaičių Vokie-

nasi. Linkiu Lukams nuga-j 
lėti ligas ir greičiau pasveik
ti. Kaimynas. RUMFORD, ME.

galės dalyvauti susirinki-, ti jos mokyklų studijas, Kaz- 
muose. Pasiūlyta Gra baus-, lauskas rengiasi aplankyti 
ko vietoj išrinkti naują na-' ir kitas Europos valstybes

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
lendorinę dali.

Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. • .

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

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

liuose ir Petrapily mėgėjų 
vaidinimuose, o nepriklau
somoj Lietuvoj Kauno vals
tybiniame teatre.

Scenos darbo ji neužme- 
tė net karo viesulų nunešta 
į Vokietiją ir pagaliau atsi
dūrusi Detroite. Ji čia va
dovauja dramos sambūriui, 
kuris savo vaidinimais no
riai talkininkauja ir mūsų 
svarbesnėms organizaci
joms. Arlauskaitė tebėra 
dar kupina energijos ir už
sidegimo. Linkėtina jai 
dar ilgai tarnauti mūsų vai
dybos menui.

Detroitietis.

Hamtrarnck’o Klubo 
Gegužinė

Rugsėjo 12 d. Ham- 
tramck’o Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas Birutės dar
že prie John ir 11 Mile Rd. 
rengia gegužinę. Bus daug 
įvairių dovanų. Pagal na
rių knygutes pirmoji dova 
na JAV bonas $50, o antro
ji $25 vertės, trečioji—sta 
Imis radijas, ketvirta—elek
trinis laikrodis; kitos ma
žesnės.

ANKSTI SUPILTAS
MOKYTOJOS KAPAS

Miškai Žaliuoja, o Žmonės 
Miršta

Rugpiučio 23 d. Bostono 
miesto ligoninėj ilgai kan-;o žmonės krinta lyg rudens
kinta vėžio ligos mirė mo
kytoja Stasė Lazdauskaitė- 
Lizdenienė.

Stasė Lizdenienė buvo gi

į į Hcmtramck Klubo Paskutinis Piknikas
Hamtramcko Lietuvių Amerikos Piliečių Pašal- 

{ pos Klubas rengia paskutinį šią vasarą pikniką, kuris 
» įvyks rugsėjo (September) 12 d. Birutės darže, prie

Vasara ir pas mus šalta, • John R. ir 11 Mile Road. ,
lietinga. Miškai žaliuoja, { pUs gera muzika šokiams. Taipgi bus vertingos 

dovanos prie įžangos ir ant knygučių klubo išleistų. 
Piknikas prasidės 12 vai. ir tęsis iki vėlumai.

Klubo nariai privalo visi dalyvauti piknike ir 
Įsigyti klubo išleistas knygutes. Visus užprašo 

Rengimo Komitetas ir Valdyba.

šalnų pakirsti lapai. Tik per 
paskutinius mėnesius iš gy
vųjų tarpo pasitraukė šie 
lietuviai: J. Venckus, P.

musi 1910 metais Sedoj, Merkelionis, P. Malašaus 
Mažeikių apskr. Pasiruošu- kas, A. Koris, P. Pocius.
si mokytojos darbui, ji su 
atsidėjimu ir pasisekimu

Visi jie, rodos, dar galė
jo gyventi—turėjo šeimas,

dirbo tą darbą įvairiose Že- turtus, bet gavo viską palik- 
maičių vietovėse, o vėliau ti ir skirtis. Juos visus gi-
Mažeikių mieste. Ji turėjo 
įgimtą auklėtojo dovaną, 
todėl ir vaikai ir tėvai ją 
gerbė ir jai darbas sekėsi.

Šalia savo mokytojos dar
bo ji daug dirbo skautų or
ganizacijoje ir pati buvo 
pasiekusi skautininkės laip
snio.

Sukūrusi šeimą, velionė 
išaugino tris sūnus. Dėl 
karo sūkurių ji nuo dviejų 
vyresniųjų sūnų buvo atskir
ta, o su trečiuoju, jauniau
siu, ji atsidūrė tremtyje.

Gyvendama Eichstaeto, o 
vėliau Ingolstadto stovyklo
se, velionė dirbo ten buvu-

minės, bičiuliai ir draugai 
gražiai palaidojo, apraudo
jo, apgailėjo. Vieni grei
čiau juos užmirš, o kitų sie
lose ilgai pasiliks skaudūs 
prisiminimai.

J. Kaulaičia.

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1:30 vai. po pietų.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Maikio su Tėvu

Kai Del Kanapių
Valstybes Varžėsi
Kuris iš mūsų nežino ka-j (Jungtinių Amerikos Vals- 

napės, kuris nėra gavėnios,tybių prezidentas 1801-1809 
metu valgęs spirgintų kana-1 metais) rūpinosi užveisti 
pių (skanus tai buvo val-Į kanapių kultūrą Amerikoje, 
gis!)? Daugelis bus gėręįjis kreipėsi į J. Q. Adams, 
ir kanapių pieno, o gal juo kuris buvo pirmasis Ameri- linai 
ir gydęsis nuo plaučių užde- kos ambasadorius Rusijoje,

susidomėjusios laisvu jūrų 
keliu į Pabaltijį. ‘‘Visados 
Londone kildavo panika 
(didelė išgąstis), kai atsi
rasdavo pavojus Baltijos 
rinkai - užsidaryti,” rašo 
Trumpa.

Kiek mažiau to laiko jūrų 
valstybės priklausė nuo Bal
tijos kraštų linų, bet ir šiuo 
atžvilgiu vis dėlto Rokiškio 

Londone buvo laikomi 
_ aukščiausios rūšies.

gimo. O dar vaikai būda-'prašydamas ne tik literatu- .
mi, kai tėvų nebūdavo na-ros apie kanapių auginimą, .~*a pastebėtina, kad linai 
muose, tai tikrai būsite ka- bet ir specialistų joms au- Lietuvos ūky dideli vaidme- 
napėse slapstęsis. ginti.” Adams literatūros'nj ?aidin.° ir lkl Pat pa*ku-

kutiniuoju metu, tei- pasiuntęs, bet “kanapių spe- dienų. Ii paskuti-
syoe, kanapių žvaigždė geso cialistų negalėjo parūpinti, mais pnes kaią metais Lae- 
įr Lietuvos padangėj. Mat, nes senieji Rusijos įstatymai tuv°s eksporte linai užėmė« 
išnyko sausos gavėnios, ne-niekam neleido išvažiuoti į becl3J3 vietą, uz pai duotus 
bereikėjo patiems jų augin- užsienį.” i Įsidėmėkite, ar in.V?' 18 uzsien*° pavyzdžiui 
tojams tiek virvių, kurias jie dabar, komunistams vai- mętais įplauKė apie -o 
vijo iš kanapių, nes jas pa-dant, yra kitaip?—J. V-gas.) aldlonai “tų- Pasauly uz 
keitė odinės, geležinės, o! Šitas Amerikos susirūpi- Lietuvą.daugiau linų teau_ 
svarbiausia, kad jų nebebu-'nimas auginti kanapes taip *ln? tik Rusija ir ^Lenkija, 
vo galima parduoti ir gero pat rodo, kokios reikšmės ° 112,y^iau kitiems pai-! 
pinigo gauti. Todėl kana-

J. V-gas

KELIAIS 20,000 MYLIŲ VANDENIMIS

*

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kaip gyveni?

—Dar krutu, Maike.
—Ar uraganas pereitą 

savaitę neišgąsdino?
—O kas tas uraganas do 

sutvėrimas, Maike?
—Tai yra labai smarkus 

viesulas, tėve.
—O, tai tu kalbi apie tą 

zavieruką, ką tiek daug iš- 
kados žmonėms pridarė?

—Taip, tėve, apie tą bai
sią audrą.

—Nu, vierysi ar ne, aš jos 
visai nemačiau. Matai, per 
tą šturmą aš su Zacirka bu
vome jo beizmente.

—Reiškia, girtuokliavot?
— Nu. o ką padalysi, Mai

ke! Norint išrasti gerą 
daiktą, išsigerti reikia. Kuš
kiai turi net tokią patarlę, 
kad be vodkos nieko nepa
darysi.

—O ką judu norit išrasti?
—O kaip tu, vaike, ro- 

kuoji. iš kokio išradimo bū
tų daugiausia pažitko?

—Naudingiausis būtų 
toks lėktuvas, tėve, kuris 
negalėtų žemėn nukristi.

—Aš, Maike, žinau ge
resnių išradimų. Ve, gazie
tos nesenai rašė, kad vie
nas farmerys įvedė savo 
vištoms lektriką ir nakties 
laiku ją atsuka. Paskui Įki
ša per duris pištalietą ir iš
šauna. Durnos vištos pa
bunda ir mislina, kad atėjo 
jau kita diena ir reikia dė
ti kiaušinius. Na, ir deda. 
Tokiu spasabu tas farme- 
įys pei vieną sutką gauna 
po du kiaušiniu iš savo viš
tų. O dabar kitas farme
rys pastatė savo karvėms 
vargonus banėj, ir kai už
groja mišparus, tai karvės 
duoda dusyk daugiau pieno. 
Ar tu negirdėjai apie tai?

—Taip, tėve, skaičiau
apie tai.

—Nu, tai pasakyk, kaip 
tu rokuoji, ar tas gali būt 
teisybė?

—Kodėl ne? Juk ir tu, 
tėve, daugiau įmeti klebo
nui i krepšį, kai vargonai 
bažnyčioj sujaudina tavo 
jausmus.

—Ar tai tu, Maike, mane 
lygini prie to farmerio kar
vių?

—Ne, tėve, aš seno gene
rolo prie žalmargės nelygi
nu: aš tik norėjau pasakyt, 
kad tas farmerys, įvesdamas 
r avo kalvėms vargonus, ne- 
i’rado nieko nauja; jis tik

pavartojo tą gudrybę, kurią 
kunigai senai jau vartoja 
savo parapijom^ melžda 
mi.

—Ir aš, Maike, mislinau, 
kad čia nelabai koks išradi
mas. Jau kur kas mandres- 
nį daiktą mudu su Zacirka 
trajinam išrasti. Jis skai
tė kažin kur, kad galima 
šaugint tokią vištą, ką per 
metus padės 350 kiaušinių. 
Galima taipgi išauginti dra- 
piežną bulių be ragų.

pių pradėta mažiau auginti, 
bet vis dėlto didesnę ar ma
žesnę jų lisvę dar beveik 
kiekvienoj sodyboj buvo ga
lima matyti.

O buvo, pasirodo, laikai, 
kada dėl to gražaus ir taip
naudingo mūsų —&------ (
net valstybės varžėsi. Ir kuris

jos tada turėjo ir kaip visosldavė tlk Rusija, 
jūrų valstybės turėjo būiij

Kodėl Sibiras Baisus
Šią žiemą man teko su- te kepina, 

augalėlio' sipažinti su vienu lietuviu, Tokiame didžiuliame plo 
į šį kraštą jau senai te, aišku, yra ir begalinių

Amerikietis Paul Arnaboidi ir norvegas AIex Jansen šituo 
mažiuku laivuku išplaukė iš Paima uosto. Mallorca saloje 
(Viduržemiu jūroje) i ilgą 20.000 myliu kelionę per Suezo 
kanalą. Indijos ir Pacifiko vandenynus ir per Panamos 
kanalą j Xew Yorką. Ju bitukas yra 18 pėdu ilgio. Ke
lionė tęsis apie 18 mėnesiu.

savo, t* ii‘ kitiems sveikatos ap- 
Į saugos reikalams. Kongre- 

nieko vertingo nepada-

siškis sugebėjo apie 
gyvenimą pranešti.

Tamsta man gal 
atkirsti, kad negi visi 
čiami į priverstinas stovyk-į Krašto apsauga. — AFL 
las. Taip, ne visi, bet ir tie siekė sustiprinti karo pajė- 
siunčiami į vyriausybės nu- gas, o kongresas sumažino 
rodytas vietas ir iš tų vietų išlaidas tiems reikalams.

• inorėsi sas 
siun-’rė.

atvyko. Pasikalbėjęs, aš pa- lygumų ir dangų siekiančių 
tyriau, kad jis prenumeruo- kalnų (Stalino viršūnė sie- 

nesenaija komunistinius laikraščius kia 24,000 pėdų, tai yra pus-
priminė.ir yra, kaip sakoma, gana antro karto aukštesnė negu na<5iindinri o kad i5ei

raudonas. Laiko turėjova Amerikos aukščiausias kai-\

tokie se-tie laikai nėra jau 
ni. ,

Apie tai mums 
“Lietuvos” žurnale 
istorikas V. Trumpa.

Kaip tas galėjo būti? La-'pakankamai, tai buvo pro-nas), yra vietų, kuriose 
oai paprastai. Atsiminkime/gos papasakoti jam ir apie niekas neauga, yra dykumų, 
kad garu varomi laivai te-'lietuvių trėmimą į Sibirą, kuriose tik smėlis laisvai 
pradėjo plaukioti tik praei-*apie nežmonišką jų gyveni- karaliauja, yra žaliuojančių 
to šimtmečio pradžioje. Iki mą ten ir tt. Jis tada man lankų, derlingų laukų ir ne
to laiko tebuvo būriniai lai- neprieštaravo, klausėsi ir užmatomų, įvairių brangių 
vai, o ir atsiradus garlai-!galvą kraipė.

tie
i-

, -iv - būriHi3* la'Ya*j Nesenai aš vėl jį pasiti-'
<o, viskas galima, tik reikia dar ll^okai ,buvo naudoJa- kau. Dabar jau jis tuoj už-'dar 
žinoti kaip. Taigi Zazirkai ml- 0 buriniams laivams -

rpikėio dane ceru virvių ir. o---z ------ £ -
Jos tais laikais

Sa-Jviam
žvėrių pilnų miškų. 

O
1 --J

būtu siunčiami ten, kame 
ir malonu gyventi, 

tai jų nė nebūtų iš Lietuvos 
judinę.

Būčiau gal ir ilgiau aš 
aiškinęs, bet mudu kiti su-: 
trukdė. Negalėjau net pa-' 
tirti, ką dabar būtų jis man

lengva

atėjo į gaivą misils, ar ne
būtų galima išauginti tokią 
ožką. kuri ir pieno duotų, 
ir kiaušinius dėtų. Tada 
tereikėtų nei lektrikos, nei

būrių. Jos tais laikais ge 
riausios buvo iš kanapių ir 
linų. Toms virvėms vyti ir 
burėms austi reikėjo tūks
tančių tonų kanapių ir linų.
O mūsų protėviai kaip tik'

mokėjo tuos augalus <«>-’. •
auginti ir buvo

vedė kalbą apie trėmimus ištirta, 
ir gyvenimą Sibire. Sako/daug visokių 
aš pats skaičiau “Laisvėj,” Aukso kasyklos 
kad gyvenimas Sibire virte1gyvenimas 
verda, kaip ant mielių rūgs
ta, kad kai kurie iš Urugva-

kas slepiasi žemėj, tas atsakęs. Gal dar susitiksi- 
maža teištirta. O kas va. —R. M.

rodo, kad ten yra ---------------------------------.2 _ - brangių tunu.-
jau senai Darbininkai ir

buvo žinomos, bet šiandien' 83-Čiasis Kongresas
ten rasta ir žibalo versmių,! 
ir anglių klodų, ir geležies!

iš Pietų Amerikos.
URUGVAJUS
“Nesupranta”

Pietų Amerikos lietuviš
ka klerikalinė spauda nesu
pranta, ar nenori suprasti, 
ko trokšta socialistinė spau
da, jos bendradarbiai ir 
bendrai visi pažangūs ir de
mokratiniai nusistatę lietu
viai.

vargonų. Ožką pastatytum “"“f “"T j jaus grįžtantieji lietuviai rūdos, ir uramjaus
;ur nors į kampą, ir ture- 0 mus^. protėviai kaip tinjvažiuoja ne j Lietuvą, bet’riu kitu brangiu, 
tum visokios Dievo dova-;11' mokėjo tuos augalus ge- - Sibirą nes ten daUg gėrės-’taip reikalingų ' 
nos. pat auginti ir buvo garsus nis imas ir tt Iš

—Nekalbėk niekų, tėve. j visame to meto pasaulyje.
—O kodėl čia niekai?

kad ožka ne—Todėl,
►aukšti 

dėti.
—Bet ką gali žinot, Mal

te, kas ji per sutvėrimas? 
ietuvoj žmonės sako, kad 

wba ne žmogus, ožka ne 
galvijas. Taigi gali būt, 
ad ji atsirado iš paukščių. 

>a ir dabar vis į medžius 
stiepiasi ir šakomis maiti- 
įasi. Valuk to mudu su 
Sacirka ir mėginom išmo
kt ją kiaušinius dėti.
—Ar išmokinot?
—Dar nežinau, Maike. 

Zacirka rokuoja, kad reikia 
lar kelias lekcijas duoti. 

Bet, sako, tegul dar kiek 
aiko pasilsi. O tuo tarpu 
mudu trajysim kitą išradi
mą užpatentuoti. Tas jau 
/Us dėl dūšios išganymo.

—Iš tikrųjų? ,
—Jes, vaike. Tai bus 

.oks rožančius, ką pats ga- 
ės susikalbėti.

—Nesuprantu, tėve, kaip 
ožančius gali pats kalbė

tis.
—O ar tu,Maike, negir

dėjai, kaip gramofonas kal
ba?

—Girdėjau. ,
—Taigi ant tokios stailos 

mudu norim ir rožančių su- 
lildyt. Užsukai, kaip gra

mofoną, ir tegul sau varo 
“Sveiką Mariją.”

—Bet kokia būtų iš to 
nauda, tėve?

—Iš to būtų galima pa
daryt gero pinigo, Maike. 
Tuk kiekviena davatka to-]

Mūsų miškų pušimis, 
sų dirvų linais ir mūsų

mu-
dar

ii kiaušinių negali kanapėmis domėjosi ta
da ne tik Anglija, Olandija 
ir kitos jūras raižančios 
valstybės, bet ir auganti ir 
ant savo kojų atsistojanti ir 
pagaliau atsistojusi Ameri
ka, nes minėti dalykai ir jai 
buvo labai svarbūs.

V. Trumpa, pasirėmęs ki
tais mokslininkais, prieina 
išvadą, kad anuomet Balti
jos pakraštis—Nemuno ir 
Dauguvos upyno sritis—bu
vo beveik vienintelis kana
pių (ypač jų) ir linų tiekė
jas. Mėginta kanapių li
kai kur kitur auginti. Vie
nas prancūzas aštuoniolikto 
šimtmečio vidury mini Ka
nados kanapes, bet tą rei
kalą tyręs Amerikos moks
lininkas Grahamas priėjo 
išvados, kad Kanadoje ne-

Didžiausia Amerikos dar- Kad geriau tie ponai su- 
įr ivai- bininkų organizacija, kuri prastų ir mažiau prie tos 

šiandien apjungia per 10 milionų'-sPaudos kabinėtųsi, o taipgi 
pramonei,'darbininku, yra Amerikos iJ°s bendradarbius nelyginių 

• Darbo Federacija (AFL).'prie komunistų, anarchistų 
ko aš supratau, kad mano Tie dar gerai nežinomi Ji šitaip įvertina ką tik iš-}11' panašių, tenka štai ką pa- 
pokalbininkas tikrai yra'Sibiro turtai ir paskatino siskirsčiusio 83 kongreso Į rgiksti: Kaip viso kultūrin- 
įsitikinęs, kad Sibiras toks komunistus jais susidomėti, darbą: ’g° pasaulio socialistai, taip
kraštas, kuriame medaus Šiandien ten pravesta daug Taft-Hartlcy Įstatymas.—lir lietuviai pažangūs demo- 
stirtai kloti, upės medumi naujų geležinkelių, pastaty- AFL siekė pakeisti taip, kad kratai, o ypač socialistai, 
teka. Įta įvairių fabrikų, išaugo jis galėtų patenkinti darbi-

Kai jis baigė mane “švies-!didelių miestų. Įninkus ir darbdavius. Kon-
ti.” tai ir aš paprašiau jį iš- x gresas nieko nepadarė,klausyti, ką aš apie Sibirą1, T.ems darbams atlikt, ten. Mokesčiai—A FL.s i e k ė
žinau. Aš ;-risi pažinau, kad 
ten nesu buvęs, bet esu skai-

daug;buvo reikalinga 
bo ranku. Ju laisvai

dar-* sumažinti nebu- mokesčius
ziau uždirbantiems,

ma-
padi-

kovojo ir kovos prieš viso
kias reakcijas ir diktatūras, 
kokios spalvos jos bebūtų. 
Jie nori. kad ir būsimoje ne
priklausomoje Lietuvoje bū
tų demokratinė santvarka ir 

Smeto- 
ku-

ten livru uuvra. utį cou urveli- ... . j-i i • ii '/aliutui.?, įfo'u- --------------------- -.................
tęs, kad ii senokai, pačių'11; gąleJę suras?ti, todėl, kaip djnĮj neapdedamą mokes-i’kad nei Stalino, nei Sinet
komunistu ir kitu raštų apiei?.aiai ^a en,°, 1 atot £3 Vlsus čiais suma. Kongresas dau-įnos satrapai, o taipgi ir k 

i' * 'jiems nepaklusnius žmones,' ....... ni™ f|a„..-ia,i in« lia.irliįjiems nepaklusnius žmones,'giausia mokesčių
ten, lengvino 
ku"šėru

p-iklauso Tarybų "r, .SI.uT,,,\-1iebe"l Mažiausis atlyginimas.— 
dalina ^rudami V1S1’ kas *lk P?81' AFL siekė,-kad jis būtų pa- 

enkavedistu ko- n.: ei Kongresas

Sibirą ir ką atsimenu, pasa
kysiu.

Visą plotą, kuris 
žemyne 
Sąjungai,
i Sibirą ir šiaurės Vakaru PainioJa P°.
Aziją, bet mes jį vadinkime » S,mtai tūstančių 
vienu Sibiro vardu. Tai be

itaip komunistai Įsteigė
Azijos l,,icv®rtos stovy^s, Į 

nas buvo grūdami

mistą pa 
korporacijoms ir 

savininkams.

nigai, daugiau 
negvoltavotų.

jos liaudies

Keičia Pavardes

oficialiai

mūsų brolių ir seserų ten!
keltas iki $1.25.

“inieko nepadarė.
Draudimas nedarbo

galiniai pi ltai, kurie yra Pa , 1VV0 11 savo <aldus Pa_ ju.—AFL siekė, kad pašal- 
bent du kartu didesni už ir aK 0J0‘ pos būtų padidintos ir pla-
taip jau dideles Jungtines Jei Sibire būtų kita tvar-Įtesni sluogsniai būtų ap- 
Amerikos Valstybes. Aš sa- ka, aiškinau aš, jei ten drausti. Kongresas tik iš- 
vo pokalbininkui sakiau, žmogus galėtų pasirinkti plėtė draudimą kai kurioms

pavykę išauginti "rimtesnės!kad tur būtk žino> kaiP Jam patinkamą vietą ir dar-, naujoms dirbančiųjų sri- 
skiriasi šio krašto atskiros bą, tikrai ten būtų galimartims.
vietos, koks skirtumas yra, gyventi; bet dabar taip nė-- Socialinis draudimas.— 
pavyzdžiui, tarp Floridos ir ra ir va štai šita tamstos AFL siekė to paties kaip 
Washingtono, ar Texaso,‘“Laisvė” ir slepia. j aukščiau pasakyta. Kon-

ir Maine ir tt. Oi Mums Sibiras ir šiandien'gresas tik dalį pagerinimų

kanapių kultūros.
Vėliau ir Amerika Mis-

sissippi srityje ėmė kanapes 
auginti, nes dėl nuolatinių 
karų ir didelio atstumo ne- 
’engva buvo kanapėmis iš 
Baltijos erdvės apsirūpinti, 
> jos augantis laivynas vis 
langiau reikalavo kanapi
nių medžiagų.

“Todėl,” rašo Trumpa, 
“jau Thomas Jeffersonas

kia brostą nusipirks. . . . 
Ale uskiuzmi, Maike, man 
jau reikia eiti, ba Zacirka 
manęs laukia.

Lik sveikas, tėve!

Nors Pietų Amerikoje ir 
nepriimta keisti pavardes, 
vistik atsiranda net “šimta- 

atve-.procentinių patriotų” tarpe

Colorados ir Maine ir tt. O, Mums Sibiras ir šiandien-gresas tik 
to dar du kartu didesnio Si- baisus, nes ten žmonės ve-1 tepriėmė. 
biro įvairių vietų gyvenimo žami į tokias vietas ir to-! Pagalba užsieniui.—AFL 
sąlygų skirtumas yra dar [kius darbus, kuriems laisvu siekė, kad būtų tęsiama, 
didesnis. Sibiras prasideda susitarimu darbininkų ne-į Kongresas ją žymiai suma- 
pačioj šiaurėj, vadinamąja-1 gauna. Kokiose sąlygose žino.
me arktyje, kurio šilčiau-,ten ištremtieji gauna dirbti,! Namų statyba.—AFL sie- 
sia mėnesio temperatūra’šiandien jau gerai žinoma, kė, kad iš viešų lėšų būtų 
yra žemesnė negu 50 laips- nes jau nemaža ten buvusių per metus statoma 135,000 
nių (Fahrenheito); ten, ka
me tik sniegų ir ledų kal
nai, baisiausi šalčiai, pūgos, 
vėtros ir mėnesiais besitę
siančios naktys. Ir teęsiasi

tokių, kurie savo gražias 
lietuviškas pavardes keičia 
į slaviškas ar kitokias, bile 
tik nebūtų lietuviška. Štai 
vienas didelis lietuviškas 
siuvėjas, kuris siuva po
nams, apsižiūrėjo, kad jo 
pavardė nėra “poniška” 
(mat, lietuviškai ir sumanė 
ją pakeisti, jei ne kitur, tai 
bent savo vizitinėje korte
lėje, pasivadindamas Mina- 
sy.

Kiti gi pasivadino Maka- 
revič, Jarmalovič ir kitokio
mis, bet tik ne lietuviškomis 
pavardėmis.

M. Krasinskas.

jis i pietus, kur saulė kepin-Jkiečių, o ir vienas kitas

yra laimingu būdu atsidūrę.vienetų, o kongresas nutarė 
laisvajame pasauly: karo lėšų skirti tik 35,000 viene- 
metu iš ten buvo paleista,tų.
daug lenkų, o po karo iš ten! Sveikatos reikalai.—AFL 
grįžo nemažas skaičius vo-J siekė, kad daugiau lėšų bū- 

skirta ligoninėms staty

Laikraštis—tai ugnis ir 

ta ugnimi sudeginsime ru

sus Lietuvos žemėje.

mu- tu —Jurgis Bielinis.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Nusipelnę Meno Veikėjai , tarų, teturėtų 4 karves ir 2
“Nusipelniusio meno vei-jai^ lus/ . komunistai

kėjo garoės vardas ' suteik-ll** kelen,us ,matus Jau.buvo 
tas: rašytojui A. Baltūsiui,kpCySt^' 
kompozitoriui J. Karosui, |
dirigentui R. Geniušui, ba-
lemeisteriui V. Gnvickui ir 
artistui K. Šilgaliui, o “nu
sipelniusio artisto gabės 
vardas” suteiktas artistams 
T. Vaičiūnienei, A. Kerna- 
giui ir cirkininkei J. Rama
nauskienei.

Baigę Mokslus
Komunistų pranešimu šie 

met veterinarijos mokslus 
baigę 142, o žemės ūkio 
akademijų 230. Studentų 
vien Vilniaus universitetas 
išleidęs apie 500 “jaunų 
aukštai kvalifikuotu specia
listų.”

jti,” o vėliau ir visai sunai
kino, suvalydami juos į kol
chozus. ,

Kai Bargailą išvežė, tai 
geriausius baldus valdžia 
paėmė, o kitus išdalino ar 
ba kaimynai išnešiojo. Gy
vuliai atiduoti Liuobų vals
tybiniam ūkiui (sovchozui). 
ta mergaitė Irmgard pati; 
gyvulius j tą sovchozą nu 
variusi.

Pasisako Lietuvos 
Laisvinimo Reikalu

NEPAPRASTAS PABĖGIMAS Iš KALĖJIMO

Bostone iš Charles Street kalėjimo pabėgo žinomas krimi
nalistas Elmer (Trigger) Burke. Jis nepabėgo, bet du 
ginkluoti ir maskuoti vyrai Įsiveržė Į kalėjimą ir jį išva
davo. fsiveržėliai ginkluoti revolveriais privertė sargybi
nius atidaryti jiems duris, pasiėmė kalinį ir išvažiavo. 
Dešinėj kampe Burke paveikslas. Vaizdas rodo Bostono 
kalėjimą iš Charles gatvės.

Tuose rinkimuose KLSS ir 
jai prijaučiantieji turėtų da
lyvauti savo, socialdemo
kratų vardu, palaikydami 
kontaktą su politiniai ir so
cialiniai jai artimesnėmis . WZ4 x .
gi-upėmis. Esminį klausimo fr Bntų mu
sprendimą suvažiavimas pa- z^JuJe mes šiandien įanda- 
lieka ateičiai. me musų pmntakunų veik-

Gyvo dėmesio suvažiavi- os Pėdsakų. ten yra socia- 
mas skyrė socialistinės lite-

Lietuviai Socialdemokratai Anglijoje

Lietuvių socialdemokratų apie Milane įvykusi liepos 
organizacinis veikimas šia-9-11 d. Socialistų Interna- 
me krašte prasidėjo seniau ,cionalo kongresą.

Susirinkusiems įžangos 
žodį tarė organizacijos pir
mininkas A. Zamžickas. Jis 
pažymėjo, kad Lietuvos So-

Kanados Lietuvių Socialde 
mokratų Žodis

Veiklą Lietuvai laisvinti 
iš Sovietų pavergimo Kana 
dos Lietuvių Socialdemo-. 
kratų Sąjunga visuomet lai-1 
kė savo svarbiuoju uždavi
niu. KLSS suvažiavimas 
vertina dabartinę taprtauti- 
nę padėtį, kuomet Sovietai 
ir vėl bando pažadinti Va
karuose taikingo sugyveni
mo viltį, kaipo nepastovią ir 
gresiančią naujais svarbiais tuvi Arnuose 
jvykiais. KLSS laiko prie
šingumus tarp bolševikinio 
pasaulio ir demokratinių 
Vakarų nesuderinamus 
vis didėjančius, 
mas dabar, kaip ir anksčiau 
yra įsitikinęs, kad tie prie
šingumai pagaliaus ves Ry- revizlJOS 
tus ir Vakarus į ginkluotą Kanadoj

Žmones Gaudė kaip Kiškius
Elta praneša, kad Herta 

Sch., 28 metų amžiaus, Lie
tuvoje gyvenusi apie Pane
vėžį, apie trėmimus šitaip 
pasakoja:

“Masiniai trėmimai vyko 
1948 ir 1949 metų pavasa
rį. Visą savaitę naktimis ir 
dienomis žmonės buvo mili
cijos ir enkavedistų ieško
mi po butus, renkami iš dai 
boviečių ir areštuojami gat
vėse. Kas galėjo, slapstėsi; 
žmonės buvo tomis dieno
mis kaip pakvaišę. Nebuvo 
galima iš Panevėžio nei iš
važiuoti, nei į Panevėžį at
važiuoti; gatvėse ir ant ke
lių patruliavo kareiviai su 
ant šautuvų uždėtais durtu
vais. Žmonės sunkveži
miais buvo vežami į geležin
kelių stotį, kišami į gyvuli
nius vagonus ir užkalami.,... ~~ ........................Visur girdėjosi verksmas ir!^ nanus ir ja, pnjau- 

jciancius ir toliau nepailsti 
* 1 pastangose Lietuvai laisvin-

“Ištremtieji parašydavo ti. Suvažiavimas, turėda- 
laiškų iš Sibiro ir skųsdavo- mas galvoje, kad, Lietuvai 
si. kad jie ilgai negalėsią iš- išsilaisvinus, socialdemokra- 
likti gyvi dėl sunkaus dar- tai bus pastatyti prieš dide- 
bo, blogo maisto ir nepake- liūs uždavinius, Lietuvą at

Liet Socialdemokratu 
Suvaz tavtmasKanadoje

konfliktą ir kad tik to kon-

liamo klimato.’

28iti 
ii

socialdemokratas ir

ratūros ruošimui ir turimos 
platinimui. Suvažiavimas 
kviečia visus KLSS narius, 
kad jie patys dėtųsi Litera
tūros Fondo dalininkais ir 
ieškotų Literatūros Fondo 
rėmėjų tarp Fondo uždavi
niams prijaučiančių asmenų. 
Suvažiavimas pasisakė už 
tai, kad būtų pastoviai tie
kiamos žinios mūsų socia
listinei spaudai iš KLSS 
veiklos ir Kanados lietuvių 
gyvenimo. Suvažiavimo bu
vo nusistatyta ir toliau tęsti 
“Darbo” platinimo vajus.

Vertindamas KLSS veik
lą per pastaruosius du me
tus, suvažiavimas pasisakė, 
kad jos darbas nebuvo vys
tomas tiek energingai ir 
sėkmingai, kaip dabar gy
venamas metas reikalauja. 
Kviesdamas KLSS narius 
glaudžion vienybėn, vengti 
asmeniškų nesutarimų ir 
nuoširdžiai susirūpinti es- 

kaslminiais ir atsakomingais

listų spaudos pavyzdžių—’cialdemokratų Partija yra 
“Darbininkų Balsas,” Lietu- seniausia mūsų politinė par-
vos Socialdemokratų Parti
jos pirmoji programa ir kt.

Stipresnis organizacinis 
veikimas buvo Škotijoje iki 
1916 metų. Pirmasis pasau
linis karas suardė ir lietu
vių socialistinę veiklą ir 
Anglijoje ir Škotijoje. Nuo 
to laiko čia pasiliko atskiri

tija ir kartu pati pirmoji, 
kuri pasistatė svarbiausiu 
uždaviniu mūsų nepriklau
somybės atgavimą. Ji tą 
paskelbė jau 1896 metais 
gegužės 1 d. Vilniuje.

Be to kalbėtojas pažymė
jo, kad Lietuvos socialde
mokratai neišdavė nepri-

asmenys, kurie negalėjo ar klausomybės siekimo, neap- 
gal neįstengė išvystyti gy-* 
vesnės veiklos.

1947 metais Anglija su
laukė naujų ateivių iš Vo
kietijos tremtinių stovyklų, primena pasauliui apie mū-

leido kovos lauko ir šian
dien mūsų žmonės stovi tos 
kovos pirmose eilėse ir 
kiekviena galima proga

Jų tarpe buvo ir senų parti
jos narių, kurie, pasinaudo
dami pilna Anglijos politine 
laisve, pradėjo rūpintis at
gaivinti organizacinį darbą. 
Pasitarę su Labour Palty, 
mes gavome jos pilną prita 
rimą ir galimą paramą.

Šių metų rugpiūčio ~ .__ ~
dieną Toronto mieste, Lie-Įjuo gali būti, pranešėjas sa-JSąjungos*uždaviniais, suva-iplečiama.

, vyko Kana-įvo referatą užbaigė, nužygiavimas vieningai nutarė žia nrr 
dos Lietuvių Socialdemo-'mėdamas pagrindinius Ka- jau artimiausiu laiku sustip- 
kratų Sąjungos (KLSS)lnados LSS uždavinius arti-

, antrasis suvažiavimas. ūmiausiam laikui. Suvažia- 
namus ir’SUVažiavimą pasiuntė deie-Į vimas, ‘ vienbalsiai pritaręs 
Suvažiavi- gatus veikliosios Sąjungos ;A. Kožemekaičio praneši- 

kuopos ir jame dalyvavo mui, išreiškė pageidavimą, 
kad referatas būtų paskelb
tas “Darbe.”

Suvažiavimas, stodamas j lemas^ tuo būdu
už nepailstamą kovą Lietu-! šiant sąmoningai

Sąjungos Centro Komiteto, 
Komisijos nariai, 
tuo metu viešėjęs

prof. J. Kaminskas ir senas
f likto pasėkoj gali būti is^įKLSS narys S. Taurinskas 

•laisvinta ir Lietuva. . Otterville. Iš tolimesnių
Dėl to KLSS antrasis su-į Kanados vietų delegatai ne

važiavimas, tikėdamas Lie-.
užkalami.!1“'“laisva ateitim: kv!ežia

„ . ' c* V ▼ ▼ rkvz.

dienotvarkė

įkuriant, ir kad tame darbe

2 Arkliai
metų,

30 Hektaru,
Irmgard M 

Lietuvoj gyveno nuo 194 Z 
metų apie Raseinius ir Tau
ragę. Ji matė, kaip išvežė 
jos šeimininką Joną Bar
gailą iš Gedvilų kaimo.

Bargaila buvo stambus 
ūkininkas, bet tuo metu be
turėjo 30 hektarų. Karvių 
jis beturėjo tik 4, avių 10, 
ir tik 2 arkliu. Atkreipkite 
dėmesį į tuos skaičius, kas 
dar atsimenate, kiek gyvu
lių net anais caro laikais 
ūkininkai turėjo. Kur anuo
met galėjai rasti ūkininką, 
kuris, valdydamas 30 hek-

23

jie bus reikalingi ir musų

Kaip visada, pirmieji 
žingsniai buvo sunkūs, bet 
1950 metais organizacija 
buvo įkurta ir jos veikla vis

rinti KLSS darbą. KLSS 
turi telkti į savo organiza
cijas naujus narius: svarsty
ti jose mūsų ideologijos bei 
mūsų uždavinių klausimus; 
sekti ir sau aiškintis pasau
linių įvykių keliamas prob- 

pasiruo- 
socialde-

vai laisvinti, laikė reikalin-Jmokratais dalyvauti tiek
ga pasisakyti ir dėl CCF 
(Canadian Commonuealth 
Federation) tarpe dabar ve
damų diskusijų klausimu: 
ar yra galimas ir siektinas 
taikingas Vakarų ir Rytų 
sugyvenimas. Suvažiavimas 
pritarė KLSS Centro Komi
teto raštu paruoštam tuo 
klausimu nusistatymui ir

veikloj Lietuvai laisvinti, 
tiek ir lietuviškos emigraci
jos Kanadoj gyvenime, pa
laikant glaudžius ryšius su 
LSDP delegatūra užsieniuo
se ir LSS Amerikoj. Kaip 
iki šiol, taip ir ateity KLSS 
glaudžiai bendradarbiaus su 
CCF šio krašto reikaluose. 

Visais suvažiavime svars-

Šia proga suminėsiu vie
ną kitą jos viešą pasirody
mą. Šiemet liepos mėnesio 
5 d. per “Aęnerikos Balso” 
radiją LSDP komiteto var
du buvo pasakyta kalba 
Lietuvai. Tas daroma kiek 
viena tinkama proga. Pa
vyzdžiui, panašios kalbos 
buvo pasakytos mūsų atsto
vo Socialistų Internacionalo 
kongreso metu Milane ir 
Stockholme.

Liepos 24 d. buvo suruoš
tas viešas susirinkimas Lie

sų krašto pagrobtą laisvę, 
jo žiaurų naikinimą ir mūsų 
visų pasiryžimą tęsti kovą 
už pilną laisvės atgavimą.

Baigęs savo žodį, Zam
žickas paprašė LSDP Užsie
nio Delegatūros įgalionį inž. 
J. Vilčinską padaryti pra
nešimą apie socialistų kon
gresą.

Inž. J. Vilčinskas plačiai 
papasakojo apie minėtąjį 
kongresą, kuriame ypač 
daug dėmesio buvo skirta 
Europos apjungimo ir gyni
mo reikalui.

Pranešėjui buvo duota 
klausimų, Į kuriuos jis Išsa
miai atsakė.

Susirinkimas praėjo rim
toje nuotaikoje. Reik ma
nyti, kad netolimoj ateityje 
panašūs susirinkimai bus 
dažniau rengiami.

Milda Zamžickaitė.

“Keleivyje” n»udm<a yra
tuvių Namuose, kuriame bu-'daryti visokiu* biznio 
vo padarytas pranešimas

Suvažiavimo 
buvo tokia:

(a) Sąjungos vykdomųjų 
organų ir delegatų praneši
mai apie Sąjungos veikią 
per pastaruosius du metu.

mas apie pasaulinę padėtį 1,a'e<le naujam Centro Ko-lytais pagrindimais klausi- 
ir Lietuvos bvlos būklę. ' nutetui, kad atitinkamai su- mais suvažiavimas priėmė 

’ atitinkamas rezoliucijas. Su
važiavimas padarė kelis pa
keitimus Sąjungos statute 
ir svarstė Sąjungos garbės 
teismo sudarymo klausimą, 
atidėdamas jo sprendimą 
sekančiam suvažiavimui.

Suvažiavimas nutarė pa
likti dabartinį Centro Ko
mitetą ir sekamai kadenci
jai, vieton iš komiteto išė
jusio drg. J. Monkaus iš
rinkdamas drg. J. Stonkų. 
Revizijos komisijon išrink
ti: drg. L. Novogrodskienė, 
V. Šimkus ir J. Macevičius. 

Suvažiavimas baigė savo

(c) A. Kožemekaičio pra-
pagalbos, kviečia KLSS na- nešimas apie KLSS uždavi
nius stiprinti savo organiza-'įnius artimiausiu laiku.
cijas ir 
lietuvių

jų veiklą Kanadosl (<0 Einamieji reikalai ir 
tarpe. Ieškoti visisurnanyma*

nauju mūsų idealams ir už- («) Rezoliucijų svarsty- ™
_ • ;__ ___ ii_ ,_______ tmc klūiisimuic nriomimas ir ’

mitetui, kad atitinkamai su
redaguotu laišku painfor
muotų CCF Centro Komite
tą apie KLSS suvažiavimo 
tuo klausimu nusistatymą. 
Šį klausimą svarstant, KLSS 
suvažiavimas pasisakė, kad

Manas ar n«iaeikoii

daviniams pritarėjų; burti 
juos mūsų organizacijose; 
skatinti organizacijose ideo
loginio lavinimosi ir prak

tais klausimais priėmimas ir 
(f) KLSS vykdomųjų orga
nų rinkimai.

Suvažiavimas vyko dar-

darbiauelamas su CCF vi
suose klausimuose, kurie lie
čia šio krašto vidaus klausi
mus ir CCF uždavinius, tutiškos veiklos darbą, bend-įb'n«oj 11 darnioj nuotaikoj^ bflt; laisva ndi.

radarhiaujant su CCF ir ak-i'r sugebėjo per vieną <l>e»S:muose ir veikloj ski,įamoj 
tyviai dalyvauti lietuviškos|aptarti visus dienotvarken Lietuvos lai3Tinilno Waį 
emigracijos gyvenime sia-|pastatytus klausimus. Šuva- Lietuvos

to vv. c,-,ziavima sveikino Keleivio I * .m e krašte—tai yra svar
biausi KLSS uždaviniai da
bartiniu metu.

Suvažiavimas kviečia 
KLSS narius, darniai dir
bant, sukrusti iš peties.

ziavima- sveikino “Keleivio - . ...
štabas, LSS 60 kuopos val-!atkul,m?’ kalP° nepnklau- 
dyba, LSDP delegatūros už- somos demokratines res-

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

sieny vardu J. Kaminskas 
ir Valstiečių Liaudininkų 
Klubo Toronte vardu p. 
Vaidotas.

J. Kaminskas, padaręs 
dabartinės tarptautinės pa
dėties trumpą apžvalgą, 
ypatingo dėmesio s kyrė 
Sovietų nepaliaujamos ag
resijos eigai ir vystė mintį, 
kad ta agresija brendina 
konfliktą tarp Rvtu ir Va- 

Ikarų; dėl to mūsų tikėjimas 
l Lietuvos išlaisvinimu yra 
1 pagrįstai realus. Kvietė ir 
KLSS nepailstant dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo žygiuo
se ir ruoštis išlaisvintos 
Lietuvos atkūrimui ir social
demokratų sau statomų už
davinių įgyvendinimui.

Išsamų ir turiningą pra
nešimą padarė suvažiavimui 
CK vicepirmininkas A. Ko

publikos. Suvažiavimas pa- darbą pakylioj, vieningoj 
vedė naujam Centro Komi-j nuotaikoj su kietu pasiryži- 
tetui tuo klausimu išsiaiš- mu KLSS veiklą nedelsiant
kinti su CCF vadovaujan
čiais organais.

Gyvų diskusijų sukėlė su
važiavime dalyvavimo klau
simas Kanados Lietuvių 
Bendruomenės (KLB) veik
loj. Buvo konstatuota, kad 
ikišiolinei KLB veiklai, ir 
ypač švietimo darbe, jos va
dovaują organai, dominuo
jant jose krikščioniškųjų 
organizacijų asmenims, da
vė aiškiai tikybinį pobūdi. 
KLSS, neskubėdama jau 
dabar daryti galutinę išva
dą dėl savo tolimesnio KLB 
dalyvavimo, bet laikydama
si nusistatymo, kad kultūri
nis, KLB vykdomas darbas 
turi būti laisvas nuo srovi- 
niai-konfesinių tendencijų.

sustiprinti.
Dalyvis.

žemekaitis. Apibūdinęs so- nutarė, jei laikas dar leistų, 
cializmo siekiamų idealų d a 1 y v a u 11 ateinančiuose 

Įesmę, pasisakęs kuo turi bū-»KLB organų rinkiniuose.

Atsiminė Jaunas Dienas .
— I

šiomis dienomis Tennes- 
see valstijoje trys jaunuo
liai pateko į teismą už. trijų 
arbūzų pavogimą iš ūkinin
ko daržo.

Teisėjas, išklausęs kalti
nimo, kreipėsi Į teismo kam
bary buvusius šitokiu klau
simu :

—Ar čia yra žmogus, ku
ris vaiku būdamas nebūtų 
pavogęs arbūzo? Jei toks 
yra. prašau pakelti ranką.

Kambary buvo apskrities 
prokuroras, šerifas, trys po
licininkai ir keli teismo tar
nautojai. bet nė vienas jų 
rankos nepakėlė. Teisėjas 
jaunuolius išteisino.

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

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

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ...............................$2.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veikalas ..................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ......................... $5.00

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway -:- So. Boston, Mas*.

t
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STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ:

Moterų Skyrius

Žmogžudžiu Karaliene
Louduno miestelis Bran- riai, “bondsai” ir Kitoks ju- 

cūzijoje, mažai kam žino- domas ir nejudomas turtas, 
mas ir niekuo nežymus, per Marija liko viena su savo 
paskutinius du metus pa-‘motina ir su gražiu vokie- 
garsėjo visoje Prancūzijoje* čiu, karo belaisviu. Motina, 
Mat, jame buvo susekta'sena moteris, niurzgėjo dėl 

belaisvio, kuri Marija lepi
no kaip įmanydama. Neži
nia, ar tas niurzgėjimas 
Marijai nepatiko, ar jos mo
tina perdaug žinojo apie 
Leono mirtį, bet vieną gra
žią dieną motina susirgo ir 
po kelių dienų mirė.

Tuo tarpu ponią Pintou 
kankino sąžinė: Ar Leonas 
kliedėjo mirties patale, ar 
jis tikrai buvo nunuodytas? 
Ji nutarė pasitarti su savo 
draugais, dviem broliais 
Massip.

Broliai Massip buvo keis
ti vyrai: gyveno užsidarę 
senoviškoj pily, vienas buvo 
beveik kurčias, kitas truput} 
pamišęs. Kai ponia Pintou 
papasakojo apie Leono li
gą, vienas brolis atsivertė 
namų medicinos knygą, su
rado skyrių, kur surašyti 
apsinuodijimai ir paskaitė, 
kaip suserga žmogus, ap
nuodytas arseniku. Ponia 
Pintou pasiklausiusi patvir
tino, kad Leonas kaip tik 
turėjo tokiu

žmogžudystė, kuriai 
sunku surasti. Garbinga ir 
dievota moteris, turtingiau
sia miestelio gyventoja po
nia Mane Besnard pasirodė 
nužudžiusi 13 giminaičių 
(jų tarpe du savo vyrus ir 
savo motiną), kad paimtų 
į savo rankas visus jų tur
tus ir pasidarytų vienintelė 
palikonė iš savo vyro šei
mos.

Marija Besnard su savo 
vyru Leonu gyveno Loudu- 
ne ramiai ir turtingai. Jie 
buvo labai gerbiami, nes 
Marija buvo rimta ir dievo
ta moteris, o Leonas stiprus 
ir apsukrus vyras. Nors 
žmonės pašnibždom kalbė
jo, kad Leonas draugavosi 
su gražiom Louduno mer
gaitėm, o Marija buvo įsi
mylėjusi į vokiečių karo be
laisvį, kuris dirbo ir gyveno 
jų namuose, tačiau kas ten 
miestelio kalbas suvaikys.
Visi žinojo, kad Besnard po
ra buvo turtinga ir verta pa
garbos. Tiesa, šeima tary
tum buvo apsėsta: per 10* V isi trys nutai 
metų išmirė 9 giminės, betJa nunuodijo savo vyrą, ir 
tos mirtvs niekam nekliu-* surašė pranešimą policijai.
dė. Tačiau vieną dieną! Po kiek laiko policija at-jS'™™1?.1* Ka
louduniečiai nustebo: stip-.ėjo pas ponią Pintou tyrinėti. kehas dlena> pa»ugę

SUSITIKO PO 30 M ETŲ PERTRAUKOS

Keturi broluti ir seserys, našlaičiai nuo jaunystės, susitiko po 30 metų nesimatymo, 
kai vaikai buvo jaunučiai. 1924 metais, jų tėvai mirė. Tada vaikai atrodė taip. kaip 
parodyta kairėje fotografijoj. Dabar jie -u itiko Philadelphijoja, Mrs. Gert rude Masi 
(antroji iš dešinės) namuose. Kiti broliai ir sesuo yra (iš kairės į dešinę) Charles 
Morgan, John Morgan ir Mrs. Emma Holz hauser. Dabar broliai ir seserys planuoja 
kasmet susitikti.

Kažkas įsilaužęs ir viską iš- tos prie namų turi daržus,- Paimti— 
vertęs. Visi daiktai, ku- Kurtuos reiKia ir apravėti,'2 P“**}*1*“8 si->°tų miltų 
riuos ji kada nors buvo ga- ir palaistyti, ir apKaupti,’0
vusi iš Marijos Besnard'reikia kasuien valgis išvirti)2

šaukštukus kepimo 
šaukštus cukraus

milteliu

kaip dovaną, dabar buvo ir oar vaikučius pnziureti,’^ arba 3 4 puod*lio 
sulaužyti, išdraskyti ir iš-*na, apsivalius reiKia ir iš-' 
mėtyti. Ponia Pintou užpy-į važiuoti į pajūrį ar šiaip 
ko. Ji pakvietė policiją ir,* kur praleisti laiko. Tos mo
kai ši atvyko apžiūrėti įsi-*terys dirba sunkiai, ir jų 
laužimo, Pintou papasa-į darbo pusvalandžiais nepa- uimo 
kojo, kaip Leonas Besnard,!skirstysi. Bet dar sunkiau V. drufikos
gulėdamas mirtie* patale .dirba moterys fanuose. *“^ e£ minkštą
apkaltino savo žmoną kad Lietuviai c.a retai kada' Uždėk ant miltais iš-
ji I-eoną nunuodijo. LeoJsamdo darbininkus is sal.es, b os lentos įr tj
no lavonas buvo .skustas' bet stengias, vašką patys jįk k Tada iško<-.iok 
padarytas sknod,mas ir . . vien, apdirbt,. Moteris pa- ^ maždaug pusės colio 
ouvo atrasta arseniko, kad^eda karves melžt,, bulves' įštepk tirpytu

• anlzonnt, narine rovan I 9 vir uždėk obuolių 
skilteles. Apibarstyk obuo-

pieno
J/Į puodelio cukraus 
truputį cinamono ir 
žiupsnelį druskos.

Persijok kartu miltus, ke- 
miltelius, cukrų ir 

Pridėk

užtektų nužudyti dviem}apkaupti. daržus ravėti. svjestu 
žmonėm. Visas Loudunas'- prakaito nenubraukusi. bė-! ,,naiĮ? vin . .. j . -a- i .♦ omiuciro. nuiudlMVn UUUU-dus simptomas.fuJIudo: Marija Besnard ap-ga pietus gaminti, pasĮtur]ius cinamonu ir, pradėjus 

utarė, kad Mari- Ka"ln,a žmogžudyste V,- reikia indus plauti, nan ,ei kraš suvyniok tea,
oi L-akM-oo r i o v Lrolotoo vui L’nPTrt nom ta

kad

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

(Tęsinys)
Visų tėvų svajonė buvo išleisti savo sūnų į kunigus, 

nes tame jie matė didžiausią laimę ir garbę. Paprastai 
sūnus ėjų tuo keliu, kokį jam tėvai skyrė. Tačiau laikui 
bėgant jaunoji karta nebesitenkino tuo vienu keliu ir 
pradėjo siekti kitokios, ne ktfnigo, ateities.

Užbaigę gimnaziją, vienas kitas išvažiuodavo Į Ru
siją įsigyti laisvų profesijų. Pabaigę mokslą, grįždavo 
Lietuvon darbuotis savo žmonių tarpe kaip gydytojai, 
advokatai, notarai, vaistininkai ir verstis kitomis laisvo
mis profesijomis, kurios neturėjo daug bendro su Rusijos 
valdžia.

Tiesa, ne visi sugrįždavo. Gana žymus mūsų švie
suolių nuošimtis priprasdavo prie Rusijos, ten pasilik
davo, vesdavo ir surusėdavo. Nebuvo jie naudingi savo 
tautai ir prie jos atgimimo neprisidėjo. Tačiau rusų tar
pe savo tautą jie reprezentavo kaip geri žmonės ir darbi- 
bininkai. ,

Tie, kurie sugrįždavo Lietuvon, savo tautai buvo 
labai naudingi, nes, pasiekdami visokių luomų žmones, 
turėjo progos visur mest kibirkštėlę tėvynės meilės ir su
sipratimo, kad esame ne lenkai, ne rusai, bet lietuviai, 
kad tokie per amžius buvom ir tokie privalom pasilikti.

Negaišdami jie ėmėsi didelio darbo—kelti Lietuvoj 
užmigusią tautinę dvasią. Iš pradžių buvo sunku pra
mušt per ilgus amžius susidariusią įpročių ir tradicijų 
sieną, neturint spaudos, organizacijų ir laisvų susirinki
mų, nes viskas Lietuvoj buvo uždrausta. Tačiau metam 
bėgant darbininkų skaičius didėjo, ir jų darbas davė 
derlių. Tautinė dirva, padedant lietuviškai spaudai už
sieny, pradėjo žaliuot. Tiesa, šilimai, mažais kupsteliais, 
lyg mažos saliukės vandenyne, bet visgi žaliavo.

Didžiausia garbė tiem vyram, kurių jau nėra gyvų, 
už tą prakilnų darbą. Jie prikėlė tautos dvasią ir pakėlė 
lietuvių vertę jų pačių akyse.

rusis Leonas, kuris savo gy-bet tada ji pnsimine, 
venime niekad nesirgo, at- Marija visą gyvenimą buvo 
gulė lovon. geriausia jos draugė ir ji

Geriausia Marijos draugė,Pane*gč savo kaltinimus, 
ponia Pintou, kuri buvo’Ka(*ang} abu broliai Massip
miestelio paštininkė, padėjo ^uvo žinomi kaip keistuo- 

1 liai, tai į jų parašus didelio

si staiga prisiminė keistas dar keletas vaikučių bėginė- 
kitų jos ir jos vyro Leono ja apie kojas, tai toms rno- 

1 giminaičių mirtis: kaip jie terims netenka kalbėti apie 
mir- dulkes. Joms rūpi svarbes- 

davo, neva nuo gripo, nuo ni darbai. Per dieną taip 
plaučių uždegimo, persišal- nusidirba, kad nė knvgos 
dymo ir pan. Loudunečiai į rankas negali paimti. Ge- 
pradėjo abejoti, ar tos mir- rai, jei dar laikrašti paskai
tys buvo natūralios. Buvo to. nes galvą taip ir traukia 
iškasta
ii- visuose

1 storą dešrą. Uždėk ant 
blėtos kaip pusmėnulį ir 
kepk karštame pečiuje (425 
lansnįų) 20-25 minutes, Kol 
dar karštas, ištepk baltu 
liukrum, kuri padaryk iš 
cukraus pudros ir trupučio 
karšto vandens. Dėl skonio

Viena iš svarbių kliūčių Lietuvos atgimimo darbe 
buvo stoka lietuvių šviesuolių moterų. Kuomet jauni 
lietuviai mokėsi gimnazijose ir universitetuose, jaunos 
lietuvaitės neturėjo progos mokytis. Ūkininkai leisdavo 
savo sūnus į mokslą, bet ne dukteris. Apart maldakny
gės jos kitos knygos nematė. Leist mergaites į mokslą 
nebuvo tartum nė reikalo, nė progos. Mergaites kaimuo
se mokino vien namų darbo ir šeimininkavimo, kad ište-

pridėk vanilės. Apibarstyk

dėmesio nieks nekreipė. Vi-

12 giminių lavonai padėti ant paduškos. Taip viržu kapotais riešutais arba 
>se juose rasta didės- dirba farmose moterys, ir jų migdoiajsMarijai slaugyti ligonį. Vie

ną dieną ji kaip žaibas nusi
rito laiptais iš Leono kam
bario ir sušnibždėjo dakta
rui : “Leonas ką tik pasakė, 
kad Marija jį nunuodijo.’' 
Daktaras, kuris skaitė, kad 
Leonas karščiavo, piktai at
sakė jai nekalbėti niekų ir 
geriau padėti žmonai slau
gyti ligonį. Betpoftia Pin
tou nebeturėjo ramybės. Ji 
atidžiai stebėjo Mariją ir 
matė, kaip ši, Leonui ve- 
miant, indą tuojau nunešda
vo į tualetą ir išpildavo 
Greitai, kad niekas nepaste
bėtų. Po kelių dienų Leo
nas mirė. Palaidojo jį gra
žiai ir iškilmingai, ponia 
Besnard gailiai verkė prie 
kapo, ir visi jai reiškė gilios 
užuojautos, nes ji buvo ge
ra ir turtinga moteris. Po 
Leono mirties Į jos rankas 
pateko sklypai žemės, far-

kėjusios mokėtų tvarkingai vesti namus. Būti gera mo
terim, motina ir šeimininke, tai viskas, ko iš merginos 
anais laikais reikalavo.

Miestų mergaitės skyrėsi nuo kaimiečių drabužiais, 
papročiais, auklėjimu ir kalba. Jos taip skyrėsi nuo 
savo sesučių, kaip antys nuo vištų. Miestietės buvo auk
lėjamos lenkų kultūroj ir, jeigu jos neprisirišdavo prie 
lenkiškos dvasios, tai jokios kitos ir neturėjo.

Bendrai mergaitės baigdavo pradinę mokyklą, kur 
išmokdavo rusų kalbos ir pagrindinio mokslo, o namie 
išmokdavo lenkų kalbos, nes, kaip pirma minėjau, lietu
viai, kurie save laikydavo apsišvietusiais, vartojo lenkų 
kalbą, skaitė lenkų laikraščius ir knygas, nes lietuviškų 
tuomet ir nebuvo.

Pabaigusios mokyklą, mergaitės dar imdavo pamo
kas pas privatinius mokytojus, taip pat lenkų kalboj. Jos 
mokindavosi po vieną, paskirtomis valandomis, nes kla- 
sės buvo draudžiamos.

Mokindavosi pas privačius mokytojus lenku kalbos, 
istorijos, literatūros, truputį prancūzų ir vokiečių kalbų 
ir šiek tiek muzikos. Kai tėvai matydavo, jog dukrelė 
pakankamai apsišvietė, kad gautų vyrą. tada mokslas 
pasibaigdavo. Mergaitės tais laikais tekėdavo labai jau
nos, nuo 16 ligi 20 metų, o virš 20 metų joms grėsė sen
mergystė, kurios jos labiausiai bijojo.

-o i 
Mariampolė

Kuomet buvau 10 metų amžiaus, Mariampolės ap
skrities viršininkai perkėlė mano tėvą iš Garliavos į Šun
skų valsčių, kurio valdyba buvo Mokolu kaime, prie pat 
Mariampolės miesto, ant Šešupės kranto.

Mariampolė (tuomet ją dar vadino Starapole) gavo 
vardą ir pradžią nuo tėvų Marijonų vienuolyno, pastatyto 
prieš daugelį metų. Miestas niekuo nesiskyrė nuo kitų 
Lietuvos miestelių—medinės triobos, neaukštesnės kaip 
dviejų aukštų, miesto vidury—turgavietė, o aplinkui— 
krautuvės. Didžioji miesto gatvė ėjo išilgai per visą 
miestą, o kitos gatvės, skersinės ir išilginės, rėmėsi į tur
gavietę. Mieste buvo katalikų bažnyčia su vienuolynu,

ni ar mažesni kiekiai arse- darbų nepaskirstysi pusva-
landžiais.būtu užmirštas, n*kf2‘ .. _

nonia Besnard! Marūa Besnard buvo su
imta ir apkaltinta nunuodi
jusi 13 asmenų.

Louduno miestelis virte 
užvirė. Per šimtmečius ja
me nieko svarbaus neįvyko, 
o štai staiga tokia žmogžu- Paimti: 
dystė! Visi tik ir tekalbėjo 2 puodelius skiltelėmis supiaus- 
apie Mariją Besnard, ne tytų persiku (pyčių)

sas reikalą
Besnard i. 

nebūtų pradėjus keistai elg
tis. Graikų išmintis sako: 
ką dievai nori nubausti, 
tam pirma atima protą. 
Taip atsitiko su Marija Bes
nard.

K. Savickienė.

SEIMININKĖM
Persikų (Pyčių) Desertas

Louduno gyventojai ma
tė, kad Marija su vokiečiu
caro belaisviu labai susi- tingiausią miestelio moterį,'Pusę puodelio ukraus

bet apie Mariją, kuri per Pus? puodelio persikų sunkos
dviejų vyrų lavonus ir gi- 1 Puodeli miltų
minaičių mirtį pasidarė tur- keP“"°

• • • * ,. . Ketvirti puodelio cukrau’tingiausia miestelio moteris. ...... . ............................... Ketvirti puodelio riebaluVisr-prisimine jos jaunystę Tniputj' mig(!clŲ ir ’

apie didžiai gerbiamą tur- 1 šaukštą krakmolo arba miltų

draugavusi. Jie kai kada 
pasišnibždėdavo savo tarpe. 
Staiga jie pradėjo gauti 
anonyminius laiškus, rašy 
tus neraštinga Marijos ran
ka, kad jeigu jie blogai kal
bės apie Mariją Besnard, 
;ai užsitrauks ant savęs ne
laimę. Vieną gražią dieną 
sudegė brolių Massip na
mai. To negana. Kai po
nia Pintou keliom dienom 
išvyko iš namų. grįžusi ji

ir keistą turtėjimą. 
(Pabaiga kitam numery)

NETIKSLUS

, Pusę puodelio pieno
Ištepti riebalais 6-10 co

lių kepimo indą ir išdėti ja

Neužmirštuolė
{Skaisčios jaunystės pakelėj
Žydėjo daug buinių žiedų, 
Bet tik viena kukli gėlė— 
Aš nežinau kuo ji vardu— 
Kurią matydavau tenai, 
Minty vaidenasi dažnai.
Nei rožės kvapas nei spalva 
Jos nedabino želmenų. 
Tarytum ašara melsva 
Spindėjo ji tarp pelynų.
( širdį žvelgiančią tyliai 
Tu taip našlaitę pamilai.
Kur dingo jinai? Kieno ran

ka
n- kokiam tikslui skynė ją? 
Daug kartų tėviškės lanka 
Žiedų žioravo ugnyje:
Daug kartų rasomis bridau,

mos, namai, vertingi popie- rado, kad į jos butą buto 
— -------

UŽMUŠĖ MERGAITĘ Iš PAVYDO

me persikų skilteles. Api-
/,A#OA'r.W.4Sbarstyt‘kr..k^i>lu arba mil- BrtmĮė^žiėdo' neradau

_______  j tais. Suma syti cukrų su
vi persikų sunka ir užpilti.

Harry J. Fiaschetti (kairėj) atėjo į policijos nuovadą 
Rome, N. Y., miestelyje ir pasisakė užmušęs savo mylimą 
Beatriče Guglielmo (dešinėj). Jaunas žmogus papasa
kojo. kad jis pasmaugęs mergaitę po piktų barnių ir pas
kui paleidęs automobilį su mergaitės lavonu į kanalą.

Prieš kelias savaites . 
na moteris Moterų Skyriuje tarĮ’u padalyt, tešlą iš 
mokino, kaip reikia namus F11 miltelių ir
valyt,. Girdi, pusvalandžio ketvirčio puodeli* cukraus, 
per dieną užtenka namų va- gabaliukais su peiliu ipiau-
lvmui. Man atrodo, kad d geraI
toki- pamokinimas tinka' maif.vkit. pridėkit kapotus 
sergančioms moterims, o ne rr;1^d(dlį' - įpilkit pieno, 
sveikoms šeimininkėms. ' 'sį lalk? taisant sakute, 
Darbo negalima paski,-styti kad Pas,danu, minkšta tea- 
per savaitę pusvalandžiais, a' mazu šaukšteliū mes
nes pats darbas tau pasiski- klt tefJ? ant .skll‘«-
ria. -Aš nekalbu apie dulkių deiL'u ront, viršų ga- 
valymą—tai nėra joks dar- įma pabarstyti su cukrum, 
bas, ir.mūsų namai iš viso.^T ';da?'’'am pečiuje'
nėra dulkių kalnai, kad apie ! (375 ) 40-45 minutes. Duo-
dulkių valymą reikėtų kai-}11 karšt^ 
bėti kaip apie didelį daly-' Strudem
ką. j štrudelis vi a vokiečių val-

Moterys, kurios turi savo gis, bet ir lietuvių labai me
namus, mėgsta pačios šie- giamas. Yra įvairių recep- 
nas išplauti ir jas numalia- tų, kaip kepti štrudelį. Vie- 
voti, kai kurios moka ir pa-nas iš paprasčiausių štrude- 
čios popieriais išklijuoti, ki- lių yra toks: ,

O metai lėkė. Be sparnų 
Jie skrido už paukštes grei

čiau.
Už marių miego, už kalnų 
Būties namelį sau stačiau. 
Jame pavargęs, be vilties, 
Ilgėjaus amžinos nakties.
Kai vieną vakarą mąsčiau: 
Kur mano tėviškė? Namai? 
Kur ta gėlė, kurią mačiau 
Jaunystės metuose?—Ūmai 
Pakėliau vyzdį į duris . . . 
Iliuzija? Bet ne: tai jis!
Tai jis—tas žiedas! Ak, me-

Kaip tąsyk, žvelgia nekaltai stačiatikių cerkvė, “kirkė” ir sinagoga, taipgi didesni 
valdžios pastatai—paštas, teismas, apskrities valdyba, 
policijos nuovada, ligoninė, kareivių stovyklos ir kitokie 
“urėdai.” Mieste buvo daugiau profesionalų—gydytojų, 
advokatų, notarų, mokytojų ir įvairių valdininkų. Buvo 
ir keletas viešbučių. Mariampolėj visad stovėjo daug 
rusų kariuomenės, tad jai buvo pastatyta cerkvė.

(Bus daugiau)

J širdį akvamarinu,
O tu jau nieko nematai 
Ir niekas tau nepasakys: 
Matei jį—ar liūdnas akis. 

VENANCIJUS ALIŠAS.
Casca-(Iš eilėraščių knygos 

ta Cristalina”)
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Vietines Žinios
Lietuvių Dienu (Tag Day) Rugsėjo 11; 
Stabas TS Namuose, 184-5th St., S. Boston

Pradžia 9 V. Ryto, Pabaiga 6 V. Vakaro
Visi geros valios lietuviai, pasirodylcirae visam Bos

tonui esą jautrūs artimo nelaimei ir sugebą organizuotai 
jam padėti! Ko skaitlingiau paskliskime tą dieną Bosto
no gatvėse su aukų dėžutėmis!

Todėl visi, kas tik gali tą dieną kitus reikalus ati
dėti, būkime rinkėjais, tuoj įsiregistuokime, o kas negali 
rinkti, paraginkime kitus ir gausiai aukokime!

BALFO 17 SKYRIAUS VALDYBA. 

MALONUS SVEČIAS MINI 50 METŲ SUKAKTI

S. Grabliauskas Jau Išvyko St., John J. Pelechouitz. Jr.,
______ 1654 E. Sixth St., ir Albert Ga-

Rugsėjo 1 d. iŠ Bostono(linas’ Silver St., visi South
uosto, graikų linijos laivu Bostone.
“Neptūnus,” S. Grabliaus
kas išplaukė i Europą. Be 
pirklybos reikalų, jis žada 
aplankyti Vokietijoje liku
sių tremtinių stovyklas, Va
sario 16 dienos gimnaziją 
ir daug kitų vietų. Be to 
iis numato pabuvoti Šveica
rijoje ir Prancūzijoje. Į 
Bostoną grįš tik po poros 
mėnesių.

‘Nida” Mažai Tenukentčjo

John J. Moakley 
Antram Terminui

prie Amerikos Plieno Darbinin
ku unijos 2394 lokalo (Wal- 
v.orth kompanijos skyrius) ir 
yra daugelio kitų kultūrinių ir 
civilinių organizacijų narys.

Savo programoje T. J. Bel
monte žada siekti geresnių 
mokyklų, namų statybos, nuo
mų kontrolės, rūpintis senais 
žmonėmis, veteranais ir k.

JOSEPH A. LANGONE III 
VYARDO KANDIDATAS

Mūsų ištaigoje lankėsi 
Juozas Klimavičius, atvy
kęs iš Chicagos. Jis Cam- 
bridge turi tetą Ievą Bat- 
vinskienę (7 Oakland St.). 
Ji šiuo metu nesveikuoju, 
tai geras sūnėnas, gavęs 
atostogų, atvyko jos aplan
kyti. Batvinskienė yra se
na “Keleivio” skaitytoja.

Juozas Klimavičius su dė
kingumu prisiminė, kad jis 
savo tetą surado per “Ke
leivį” ir prieš kelerius me
tus jos padedamas čia atvy
ko. Negalėdamas Bostone 
geresnio darbo gauti, Juo
zas išsikėlė į Indianapolį, 
o-iš ten į Chicagą ir čia sa
kosi neblogai įsitaisęs Ar- 
mour bendrovėj ugniagesio 
pareigose.

Juozas skaito “Keleivį”

Šį šeštadienį, rugsėjo 10 
d., 50 metų amžiaus sukak
tį mini So. Bostone (701 E. 
5th St.) gyvenantis inžinie 
rius Juozas Dačinskas.

Inž. Dačinskas Lietuvoje 
yra suprojektavęs ir pasta
tęs kelioliką mokyklų, Kė
dainių apskrities ligoninę, 
per 200 darbininku butų 
kolonijoms Klaipėdoj ir 
žvejams Šventojoj.

Kelerius metus jis vado
vavo Statybos bendrovei, 
kuri pastatė Panevėžio cuk
raus fabriką, Daugėliškiu 
plytinę, kelias audimo dirb
tuves ir tt.

Dačinskas dalyvauja taip 
pat spaudoje statybos klau
simais. Jis buvo Bostono

V. Norvaišienės “Nidos” 
vasarnamio, W. Hyannis 
Poil, Cape Cod, sklype aud
ra tik porą pušų teišvertė.

Rugsėjo 8 Minėjimas

Atstovas John J. Moakley jau 
buvo atstovu vieną terminą nuo 
7-to wardo ir dabar “on my rec- 
ord” stato savo kandidatūrą 
antram terminui. Iš jo veiklos 
seimelyje, jo šalininkai ypač ii 
kelia atstovo pastangas sutvar
kyti automobilių apdrauda taip, Kandidatas J. A. Langone 
kad joje neliktų skylių, pro ku-'sako, kad seimelio atstovai ne
rias dažnai nuostolius padariu- turi paskęsti savo asmeniška- 
sieji automobiliai išsisuka nuo me biznyje, bet turi skirti visą 
mokėjimo nuostolių. Atstovo'savo laiką atstovavimui žmo-

lininkai nurodo, kad jo bal.-a-į r.įų reikalų. Ne tik rinkimų me- 
vimo rekordas yra prielankus ’tR,t visada seimelio atsto-

Rugsėjo 11 d., 8 vai. va 
karo, Tautininkų Sąjungos 
rūmuose, 484—4th St., So.
Bostone, rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

Paskaitą laikys Justas 
Vaičaitis. Meninę progra
mą išpildys solistė Valerija 
Barmienė, akompanuojant 
muz. J. Gaideliui. Įėjimas 
visiems laisvas ir nemoka 
mas. Rengia Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos
skyrius. ,*

Drg. F. Ramanauskas
Išvyko Atostogų

šeštame warde savo kandi-
Mūsų prietelius norwoo- datūrą į seimelį stato Joseph 

M. Scannell, 8 metus buvęs Bo
stone miesto tarybos narys. .Jis,

seniems, veteranams ir darbi 
ninkams.

John B. VVenzler 
Kandidatas

Lietuvių Inžinierių ir Archi-’dietis drg. Frank Rama- 
tektu Sąjungos Bostono nauskas šią savaitę išvyko

GĄBRIEL F. PIEMONTE

KANDIDATAS

vai turi būti prieinami žmo
nėms ir turi surasti laiko iš
klausyti jų reikalų ir jiems pa
dėti.

šeštame warde stato savo 
kandidatūrą John B. VVenzkr 
į seimelį. Jis yra buvęs 8 me
tus atstovu seimelyje ir nurodo 
į savo balsavimo rekordą, kaipo 
vertą pasitikėjimo. Daugelis 
veteranų organizacijų indorsa-i i 
vo kandidatą J. B. VVenzkr.) 
Kandidatas nurodo, kad jis bū-j • 
damas seimelyje kiekvieną die ) '■ 
ną 8 vai. priimdavo balsuotojus 
ir atlikdavo jiems įvairiausius į 
patarnavimus.

JOSEPH M. SCANNELL 
6-o VVARDO KANDIDATAS

GAKRETT H. BVRNE

ne tik čia atvykęs. Jo tevui| kVriaus nirmininku vra’atostogų net į Pennsylvani-.sako, kad So. Bostonui reikia!
^;T^Liet^ ūkio Atst’atymoJą, į Wayne apskritį, kur patogesnio susisiekimo MT.v 

Studijų komisijos vicepir-keta aplankyti savo senus traukimais, o jo programoje 
mininkas ir statvbos sekei-:Patelius. Išvyko su žmo- randame reikalavimus, kaip pa-

‘Keleivis” ateidavo ir i Lie
tuvą, kol jam ten durys bu
vo atviros.

Chicagoj Juozas gyvena_ a __;jszo so. Lowe Avė.
Šita proga Juozas paliko

Maikiui knygoms įsigyti $1, 
kad jis galėtų dar geriau 
savo tėvą šviesti.

Sugrįžęs Neberado Namo

jos vadovas.

Bostone Dačinskas dirba 
konstruktoriaus darbą.

na ir dukteria, 
i grįžta.

Po savaitės

Mirė Kazimiera Yodienė

Kaikam Viesulas Naudingas

karo laivyne.
William J. Foley senasis pa

liko gerą atmintį, kaipo sąži
ningas prokuroras, kurio vardo 
nesutepė joks skandalas. Ta at
mintis pasitarnauja dabar jo 
sūnui, kurie siekia užimti tėvo 
vietą.

MICHAEL LO PRESTI 
KANDIDATAS j KONGRESĄ

Michael Lo Presti yra buvęs 
valstijos senatorius ir yra ėjęs 

J visokias valstybines pareigas. 
Tarp kitko jis buvo justicijos 
departamento specialinis in
spektorius, buvo mokesčių in-

Plačiai žinomas Bostono vi-' aktoriaus padėjėjas, buvo 
suomenei, kaipo miesto tary- aukštojo teismo klerkas, buvo

pig_ kongresmano Thomas A. Fla-
i j-j i- - hertv sekretorius ir buvo dvie- monte stato savo kandidatūrą į

o ii i x- ia- * • * jų Bostono majoru, Tobino irSuffolk kauntes Distnct Attor- J •’
T .... , .Kerrigano sekretorius ir yraney vieta. Jo rėmėjai nurodo,-, , „ ' , ..... .. karo veteranas.,kad G. 1. Piemonte, jei būtu is- 

rinktas District Attorney vietai, 
neužsiimtų “raganų gaudymu”,

bos narys. Gabriel Francis

M. Lo Presti stato savo kan-
.didatūrą j kongresą nuo vie- 

bet griežtai saugotų piliečių (nuogtojo kongresinio distrik- 
civilines teises, kartu saugoda-
mas kraštą nuo kriminalinių ir
subversyvių elementų.

Už Gabriel Francis Piemon
te pasisakė eilė C. I. O. ir Ame
rikos Darbo Federacijos unijų, 
o taip pat ir nacionalinė orga
nizacija negrų pažangai ska
tinti. (N. A. A. C. P.)

G. F. Piemonte šalininkai sa
ko, kad jis yra politiniai nepri
klausomas nuo senųjų politinių 
mašinų ir klikų, kurios pilie
čių balsais kartais ir šmugelį 
pavaro.

Dorchesterietis “Keleivio” 
skaitytojas J. Auškelis su 
žmona, dukra ir žentu ir jų 
dviem mažais vaikais rug
sėjo 30 dieną išvyko į savo 
vasarnamį Cape Cod. Tik 
spėję pernakvoti, jie turėjo 
skubiai bėgti, nes viesulas 
jau buvo čia pat. Kai vie
sului praėjus Auškelis nu
važiavo pažiūrėti savo va
sarnamio, tai jo neberado 
—namą ir viską, kas jame 
buvo, viesulas buvo nune
šęs. Vos tą vietą beatpa- 
žino. Nuostoliuų padaryta 
apie $6,000. Br.

Nuvertė Pilkos Stogą

Rugsėjo 28 d. staiga nuo 
kraujo išsiliejimo į smege
nis mirė Kazimiera Yodie
nė, po tėvais Juknevičiūtė, 
mūsų laikraščio sena skaity-

Viesulas naudingas ne tik 
įvairiems kontraktoriams,
kurie taisys viesulo apga- . ..... ..
dintus namus ir kitką, pirk- t0Aa‘ mirT mies^° hg°ni_

didinimas pašalpų nelaiminguo
se atsitikimuose darbininkų šei
moms, pakėlimas senatvės pa
šalpų ir mokėti jas nuo 60 m. 
amžiaus, suvienodinti automo
bilių apdraudos kainą visoj val
stijoj, įvesti mokestį ant tų, 
kurie gyvena užmiestyje, bet 
dirba Bostone ir pan.

DISTRICT ATTORNEY

Jau 18 mėnesių District At- 
jtorney pareigas Suffolk kaun- 
tėj eina Garrett H. Byrne, ku
ris pirma 18 metų buvo Dis
trict Attorney padėjėjas. To-

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

Adresas: State Sanatorium. 
Wallum Lake. Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—-50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Parduodami Namai
I Vermonte, Brattleboro. pigiai par- 

•r, .. , . , . - .. Įduodu duplex namus. Vienam nameRugsėjo 14 d., ateinantį an- 7 kambariai, moderniška virtuvė,
tradieni, iš keturiu demokratų sbkbniai porčiai, kitam—5 kamba-

, riai, atskiri įėjimai. Dviejų karų 
kandidatų į District Attorney garažas. Namas švarus, gražiai 

. ... įrengtas, patogioje vietoje. Savinin-vietą bus paskirtas vienas ir jis kas išsikelia į kitų miestų. Kreiptis:
rinkimu diena bus išrinktas,! _ ,i E. Ileaudas
nes Suffolk kauntėj visada iš- 183 Elliot St.
renkamas demokratas. G. F.'________ Brattleboro, Vt._________

. dėl jis turi gero patyrimo sa-.D;„___ v„u!
rricinuiiic naiiiiiuivaz niauv, aSu;

vo pareigoms eiti.
Lietuvių politiniai klubai Bo

stone visi indorsavo Garrett H. 
Byrne ir kviečia savo narius už 
jį balsuoti rugsėjo (September) 
14 d. nominacijose. Jį indor
savo So. Bostono Lietuvių Pi-Į 
litčių Draugija. Dorchesterio

nauja šluota švariai šluotų ir 
nemažai gero padarytų.

WILLIAM J. FOLEY. Jr.
Į SAVO TĖVO VIETĄ

VYilliam J. Foley, Jr. stato

PAIEŠKO Jin Al

liams, kurie pardavinės rei
kalingas medžiagas ir tt,
bet ir Bostono arkivyskupi- į6 
jos katalikai praeitą penk
tadienį galėjo valgyti mėsą. 
Tokį išimtiną leidimą davė
arkivyskupas Cushing. 

Vaikai turėjo didelio ma
lonumo žaisti laipiodami 
nuverstuose medžiuose ir 
slėptis jų šakose.

Nuvertė Istorinį Bokštą

Viesulas nuvertė Old 
North bažnyčios bokštą, iš 
kurio 1775 metais šviesos 
ženklais buvo pranešta 
apie besiartinančią anglų 
kariuomenę ir tuo būdu 
Bostono gynėjai spėjo laiku

Audra nuvertė dr. D. Pil
kos rezideneijos dar gerą 
skardinį stogą. Kliuvo dr.
Kapočiaus ir B. Kontrimojsužinoti apie gresiantį pa
namų stogams. vojų

MES ATLIEKAM ...

visokius Spaudos darbus
Jei tamstoms reikia—

♦ BI7.NIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ 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 Broadvvay, South Boston 27, Mass.

nė j, kur susirgus buvo nu
gabenta. Velionė gyveno

7 o WARDO KANDIDATAS 
JAMES E. FOLEY

Lietuvių Pil. Klubas ir Brig-įsavo kandidatūrą į- savo tėvo 
htono Lietuvių Pil. Klubas. 'vietą. Jo tėvas, William J. Fo-j

Paieškau Frank Rudis, kuris dirbo 
Maine valstijos miškuose. Jis pats 
ar ii žinantieji praneškit man ad
resu:

Alex Zvirzdin 
R. D. 1

Richfield Springs, N. Y.

APSIVEDIMAI
I

_ . . , x „ __ , . Advokatas James E. Fo-
ne. Palaidota sv. Mykolo fe antr0 kar0 veteranas ir 
kapinėse. Velione pae,o is daugeho organizacijų narys, 

stato savo kandidatūrą į Mas
sachusetts seimeli nuo 7-o var
do.

Jaunas advokatas yra baigęs 
Bostono Universiteto Biznio

Lietuvos iš Joniškio mieste
lio, Šiaulių apskr. Ameri
kon atvyko 1912 metais.
Čia ištekėjo ir ilgus metus 
gyveno apie Bostoną ir Bos^ 
tone. Velionės vyrui reiš- T7T7. 
kiame musų užuojautą.

• g . A i I-------------------------------t j
Lawrenco lietuvių para

pijos klebonas prel. P. Ju
ras negaluoja ir reikalingas 
operacijos.

Dr. inž. Juozui Gabriui
“Keleivio” redakcijoje yra 
laiškas iš Vokietijos.

Atstovas-Kandidatas 
John T. Tynan

ir
Bostono Universiteto Teisių 
Mokyklą. Adv. James E. Fo-

Dabartinio Suffolk kauntės 
prokuroro naudai nurodoma, 
kad jis per trumpą laiką būda
mas District Attorney parei
gose gerokai apvalė Bostoną

ley, buvo Suffolk kauntės Dis-1 Neturiu jokių išskaičiavimų, tik
triet Attornev per 26 metus,™' .?^.,bodo. vienatvė. Esu 54 me- 

' r . Av, vidutinio ūgio ir svorio. Nauja-
nuo 1923 iki 1952 metų, Žmonių kūrys, prasilavinęs. Norėčiau susi

rašinėti su švelnaus būdo ir smul
kaus sudėjimo moterimi ar mergina 
iki 46 metų. Išsiaiškinsim, susitar-

vis perrenkamas tai vietai. Da
bar sūnus siekia eiti tėvo pėdo-

nuo narkotikų nuodų platintojų j mis ir rugsėjo 14 d. balsuotojai

ley yra praktikuojantis teisi-j!ių bylų svarstymą.

ir vartotojų. Virš 100 narkoti-j pasakys, ar jie tam pritaria, 
kų “pedliorių” jis padėjo į ka-j Jaunasis William J. Foley ei- 
lėjimą. Be to, prie jo skaudus ną į rinkimus ne tiktai savo tė- 
jaunųjų prasižengėlių klausi
mas bandoma spręsti kitokiais 
būdais, įtraukiant visuomenės 
atstovus į jaunųjų prasikaltė-

sim, apsivesim. Rašyti:

P. O. Box 383 
Stamford, Conn.
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ninkas ir turi advokato ofisą 
So. Bostone ant Broadway.

THOMAS J. BELMONTE
7-« VVARDO KANDIDATAS lokalo (Darbo Federacijos) na

rys.

G. H. Byrne yra savamokslis. 
Jis savo laiku buvo vežikas ir

vo vardu pasiremdamas, bet iri 
šiaip turi kuo pasirodyti. Jis' 
yra gerai išmokslintas ir turi 
platų patyrimą, kaipo teisinin
kas. Jis per 4 metus buvo Dis
trict Attorney padėjėjas ir iš 
dviejų kartų, 1951 ir 1953 me-

troko vairuotojas. Jis ir dabar J tais didele balsų dauguma bu- 
dar yra Teamsterių unijos 25-o

Atstovas John T. Tynan at
stovavo So. Bostono gyventojus 
mūsų valstijos atstovų rūmuose 
per 4 metus. Per tą laiką, jo 
šalininkai sako, atstovas J. T. 
Tynan išdirbo sau gerą vardą, 
kaipo veteraną ir darbininku 
reikalų gynėjas. Jis griežtai 
reikalavo, kad So. Bostono 
(City Point) akvariumas būtų 
išlaikytas, kad gaisrininkų sto
čių skaičius čia nebūtų mažina
mas. Pažymėtina to atstovo 
reikalavimas, kad mūsų viešose 
mokyklose būtų mokoma ir kitų 
kalbų. Jis sako: “Nors mes visi 
esame amerikiečiai, bet mes ne
turime atimti galimybę kitaip 
kalbančių žmonių vaikams mo
kytis jų tėvų ir motinų kalbų.

Atstovo šalininkai sako, kad 
jis gerai tarnavo So. Bostono 
gyventojams ir todėl vertas yra 
paramos rinkimuose. Jį indor- 
suoja Vincent Zaremba, 291 D

Thomas J. Belmonte yra kan
didatas į seimelį, kurį indor
savo daugelis veteranų, darbi
ninkų ir senųjų pensininkų or
ganizacijų. Jir yra demokra-
tas. Tarp kitko jis priklauso vietoje.

G. H. Byrne rėmėjai rako, 
kad patyrimas ir ištikimybė sa
vo pareigoms yra stipriausieji 
argumentai už palikimą dabar
tinio District Attornev savo

vo išrinktas į Bostono miesto 
tarybą, o. be to, yra praktikuo
jantis advokatas.

Antrajame pasauliniame ka
re VVilliam J. Foley tarnavo

NERVINĖ
Alexander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų. yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedu, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirimu, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišimų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti--

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Sios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. I Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
4H Broadway 

South Boston 27, Mass.

JOSEPH M. SCANNELL

Kandidata*

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

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

%
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REDAKCIJOS PASTABA

Del vietos stokos žinia apie Balfo rinkliavą, kuri 
įvyks šį šeštadienį, o taip pat dalis kitų vietos žinių nu
kelta į 7-tą puslapį.

PALIKIM PATYRUSĮ SUFFOLK KAUNTĖS

District Attorney

GARRETT H. BYRNE

Indorsuotas trijų lietuvių klubų: So. Bostono, Dor- 
chesterio ir Brightono. Per 18 metų buvo pirmas 
district attorney padėjėjas, jau du metai eina Dis
trict Attorney pareigas.

Demokratas Nominacijos Rugsėjo 14. 1954

Adv. Anthony J. Young 
11 Adanac Terr.

Dorchester. Mass.

ŠĮ KARTĄ PADUOKIT VIENĄ BALSĄ UŽ

Joseph A. Langone III
J Seimelio Atstovus

WARD 3, WEST END

Nominacijos Rugsėjo 14. 1954

NOMINUOKIM IR IŠRINKIM

nuo 6-jo Wardo

Joseph M. Scannell
Atstovu į Seimelį

Nominacijos Rugsėjo 14. 1954

NEPAMIRŠKITE!

Šį trečiadienį, 7:30 vai, 
vakaro, Lietuvių Piliečių 
auditorijoje įvyksta visų 
rinkėjų ir bendrai Balfo bi
čiulių susirinkimas rugsėjo 
11 d. vykdomos rinkliavos 
(Tag Day) reikalais. Kas 
dar rinkėjų neįsirašė—įsira
šykite!

VIESULAS NORĖJO
NUPŪSTI N. ANGLIJĄ

Rugpiūčio 31 d. visos 
Naujosios Anglijos vande
nyno pakrašty siautė tokia 
audra, kokios nebuvo nuo 
1938 metų. Jos padarytų 
nuostolių dar tikrai niekas 
nesuskaičiavo, bet kalbama 
apie pusę biliono dolerių 
Tai medžiaginiai nuostoliai, 
kurie gali būti išlyginti, bet 
kas sugrąžins gyvybę 63 
dėl viesulo žuvusiems žmo
nėms?

Uraganas Sunaikino
Michelsonų Sodą

Praūžęs pro Bostoną vie
sulas praeitą savaitę pridarė 
daug nuostolių ir seniems 
keleiviečiams Michelsonams. 
Gražus jų sodas ir daržovių 
daržas po šito viesulo išro
dė kaip po karo. Vaisme
džiai išvartyti su šaknimis, 
žemė uždengta obuoliais ir 
kriaušėmis. Gėlės nuplėš
tos ir išneštos, liko tik stie
bai suploti prie žemės. Gra- 

Sžus tomeičių daržas sumal- 
Įtas ir sumuštas Į žemę, tar
tum šimtas arklių būtų per 
ji perėję. Stogai visoj apy
linkėj apdraskyti, kaminai 
nugriauti, namai griūvan
čių medžių apardyti, elek
tros laidai nutraukyti, na
mai ir gatvės liko be švie
sos. Žinių irgi nebuvo ga
lima gauti, nes be elektros 
negalėjo veikti radijo pri
imtuvai.

»•»J ••

V

• įmint
Isiinkim

Thomas J.

BELMONTE

Atstovu į Seimelį
nuo 7-to Wardo

Indorsuotas darbininkų, 
veteranų ir pensininkų

Nominacijos Rugsėjo 14. 1954

SO. BOSTONE
Trijų šeimų namas, 

kambarių, tuščias butas, 
Columbia Rd.. moderniški
gerinimai. Kreiptis Į savininką 
16 Marine Rd.. So. Bostone.

(37)1

LIETUVIAI BALSUOTOJAI!

Balsuokite Visi Už

WILLIAM F. FOLEY. Jr.

Į Suffolk Kauntės

DISTRICT ATTORNEY

Dr. Paul J. Jakmauh 
509 Broadvvay

So. Boston, Mass.

Išrinkim Buvusį Senatorių

M1CHAEL L0 PREST1 

Į Kongresą
Iš 11-tojo kongresinio distrikto 

VETERANAS DEMOKRATAS
Nominacijos Rugsėjo 14. 1954

PARSIDUODA
3-4-4
1424 

pa-

LIETUVIAI BALSUOTOJAI!

7-me Warde Išrinkit

JAMES E. FOLEY 
Atstovu į Seimelį

Veteranas Teisininkas

Dėl Transportacijos Rinkimų Dieną Šaukite AN 8-9670

Gera Proga So. Bostone
Pasitraukdamas iš biznio par

duodu namus 9 kambarių, ultra- 
moderniškai įrengti su ofisu’, 
dentistui. Ideali vieta, nėra' 
kom peticijos, patogus susisie-j 
kimas. Kaina $12,000. Kreip-' 
tis į Shoreline Realty, 66*/5 L1 
Street. Tel. SO 8-4483 ir AN 
8-3430. . (38)

WESTMINSTER MOTORS
Sutaupyk iki S600. Nauji 

1954 m. Dodge-Plymouth auto
mobiliai. Užtenka Įmokėti tik 
$295. Atdara pirmadieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie-J 
niais iki 9 vai. vakaro. 4201 
VVarren St., Roxbury 4. Tel. 
GArrison 7-2400..

PIGŲJĮ KNYGŲ MĖNESį
nuo rugsėjo 1 iki 30 d. paskelbė 
leidykla Gabija. Per šį mėnesį, 
knygas išrašant tiesiog iš lei
dyklos, jos gaunamos su 25% 

Ilki 70% nuolaidos. Atpigintų 
knygų sąrašas gaunamas lei
dykloje. parašant šiuo adresu 
Gabija. 335 Union Avė., Brook- 
lyn 11, N. Y. (38)

WITM
GABRICL FRANCIS

PIEMONTE
DISTRICT ATTORNEY

BOSTON • CHCLSCA - RCVCRC • WINTHR0P

Parduodami Baldai
Parduodu penkių kambarių gerus 

baldus (fomišius). Yra šaldytuvas, 
televizija ir kt. Kreiptis: (37)

53 Gatės St.. trečias aukštas 
So. Boston 27, Mass.

Gera Proga
Gera proga įsijungti j biznį: pa

imti restorane visą virtuvę ir maistą 
savo atsakomybėn arba susitarti su 
savininku iš nuošimčių arba kitaip. 
Matyti savininką adresu: (30)

260 Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Parduodami Namai
Montelloj parduodu namus (3 

kambariai žf,mai ir 6 kambariai vir
šuj). dvi krautuves ir 2 mašinom 
garažą. Kreiptis: (37)

152 A mes St.
Montello, Mass.

Kandidatas, kurį remia C.I.O. ir Darbo Federacijos 
unijos.

Kandidatas, kuris eina ne raganų gaudyti, bet kovoti 
prieš kri n inalistus ir daboti valstybės saugumo.

Balsuokime už Gabriel Francis Piemonte
Nominacijos Rugsėjo 14, 1954

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalaisr
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

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

ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekną

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

LIETUVIAI BALSUOTOJAI!
—Išrinkit—

JOHN B. WENZLER 

Atstovu šeštam Warrlc South Bostone

Tikras Lietuvių Tautos Draugas

55C

Aš Esu Kandidatas

ANTRAM TERMINUI
Septintame Warde

“Remiuos Mano Rekordu"
Aš Rimtai Prašau Vieno iš Jūsų Dviejų Balsų

Atstovas John J. (Joe)

M0AKLEY

Lietuviai Balsuotojai!%

—PERRINKIT—

JOHN T. TYNAN 
Atstovu nuo Sesto Wardo 

South Bostone

Jūsų Draugas ir Kaimynas

ĮTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

sbeoeooooooooooooooooooc

Veteranas Demokratas

Albert Galinas
244 Silver Street

So. Boston, Mass.

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




