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Amerikos Komunistų Partija 
Bus Visiškai Suardyta

Vyriausybė Pasiūlė Komunistams Atidengti Partijos Pa
slaptis Be Baimės, kad Jie Bus Persekiojami; Dau

gelis Komunistų Jau Sutiko Būti Informato
riais; Generalinis Prokuroras ir FBI Virši

ninkas Raportavo Prezidentui Savo 
Planus; Denvere Posėdžiauja Na

cionalinė Saugumo Taryba

83-čias kongresas, Maskva Prieš 
išsiskirstydamas, priėmė ei
lę antikomunistinių įstaty
mų. Pagal vieną toki įsta
tymą vyriausybė gali paža
dėti komunistams neperse
kioti jų už priklausymą par
tijai, jei jie sutinka papasa

Vokiečių Ginklavimą
Maskvos vyriausybė skel

bia įspėjimą Vakarų valsty 
bėms neginkluoti vakarinę 

a_iVokietiją, nes esą apgink- 
koti valdžios agentams apie ^u°ta . okietija padidina
partijos veiklą. Toki pasiū-l“*“0!0 P*?“1*™ ka.r.0 Pa' 
lymą valdžia nesenai pada-'v,°JMi ir paliks Vokietiją su-

įr daugelis komunistų jauska^J^ *.nen ’G" 
x— i-.i.... Ruslja įspėja,

SEPTINTASIS KARO LAIVYNAS PRIE FORMOZOS

Amerikos septintojo karo laivyno kariški la vai saugo Formozos salą nuo galimo bolše
vikų puolimo. Vaizde matyti, kaip aliejaus tankeriai pristato aliejų karo laivams ir 
jūroje aliejų perpila į karo laivus. Dabartiniu laiku Amerikos karo laivai prie Formo 
zos ypatingai budi. nes kinų komunistai grasina pulti Formoza.

pasisiūlė duoti vyriausybei [an] 'a’k’?'... - ,, -
informacijų apie partijos kaį ,\da,e.t'J°b..ak?!!Į įa?Į!'Formoza Nėra Viena Išvalė Republikonų Azijos Saugumo
re

organizaciją ir veiklą.
Vyriausybė yra numačiu

si imtis įvairių priemonių 
prieš komunistų partiją ir 
prieš komunistų apsėstas 
unijas. Pereitą sekmadienį 
generalinis prokuroras Her
be! t Brow«.ell ir FBI (fede
ralinės policijos) viršinin
kas J. Edgar Hoover rapor
tavo prezidentui numatytas 
kovos priemones prieš ko
munistus, o paskui papasa
kojo spaudos atstovams 
apie kai kurias iš tų prie
monių. Federalinės polici
jos viršininkas pažymėjo, 
kad komunistų partija da
bar turi tik 25,000 narių, 
bet, pagal partijos vado 
Fosterio pasakymą, kiekvie
nam komunistui tenka apie 
10 partijos pritarėjų ar 
“bendrakeleivių,” todėl vi
siškai išnaikinti komunistų 
įtaką nebūsią lengva. Bet 
Įstatymai dabar duoda vy
riausybei daug visokių prie
monių kovai prieš komunis
tų sąmokslą ir tomis prie
monėm:. bus pasinaudota.

Derybos Dėl Vak. Vokietijos 
Ginklavimo Jau Vyksta

Anglijos Užsienių Reikalų Ministeris Lanko Europos Sos
tines; Amerikos Valstybės Sekretoriaus Padėjėjas 

Robert D. Murphy irgi Išvyko į Europą Tartis
dėl Vokiečių Ginklavimo; Vokietijoj Žmo

nės Nusigręžia nuo Adenauerio Parti
jos ir Balsuoja Už Socialistus

Del Bingo Pešasi Vakarų valstybėms dabar 
Policijos vadai^^~

New Yorke policijos va
dai paskelbė, kad bingo žai
dimas yra leidžiamas baž
nyčių labdarybės parengi-

kaip įtraukti vokiečių 
riuomenę į Europos gynimą. 
Anglų užsienių reikalų mi
nisteris Anthony Eden da
bar lanko Europos sostines 

i ir pasitarimuose Briuselyje
imliose, bet policijos in?pek-gu Be, ijos h. Olandijos mi- 
Itoiius Goldbei-g nežiūrint nisteriais jis jau susita,.ė dėl 
viršininkų patvarkymo lai-'būtin0 reikalo ie4koti ,.ie. 
kėši Įstatymo ir baudė' ni„ ... . v-
v
kėši piątyno ■■ ,oauuemoni Rad 

bingininkus parapijų pa-kictija būtu jtraukta
'“iŠ“ “nepaklusnybę”'r0p°8 1

Vo-
Eu-

mas padalys bet kokį susi-* u .“"J'”’ y**Mj/**««*v policijos vadai pažemino; Amerikos valstybės sek-
tarimą tarp Rusijos ir Va- KoVOje U Z LaiSVę Agentus NeiV Jersey Sutartis Pasirasyla Goldbergą JO pareigose įrretonaus padėjėjas Robert
karų valstybių neįmanomą. --------- --------- | -------- Goldbergas padavė prašy- ? D. Murphy tuo pat tikslu iš-

Maskvos vyriausybė, kar- Amerikos valstybės sek- Nevv Jersey valstijoj nau-į Rugsėjo 8 d. Maniloje dėl jo atleidimo į pensi-jvyko į Europą. Jis lanky
tu su “įspėjimu” neginkluot'retorius John Foster Dulles jas generalinis prokuroras buvo pasirašyta Pietryčių! J?-. Jau ^ia istaina\ęs sis Paryžiuje, Bonnoje, Ro- 
vokiečių, pakartoja siūiy-'iš Filipinų buvo nuvykęs į,G. C. Richman skelbia, kad Azijos saugumo sutartis. Su-jP°^cG°i.metus. .moję ii kitose sostinėse aiš-
mą sušaukti 
džiųjų’

keturių di- Formozą, kur jis užtikrino tos valstijos seniau paskir-tartį pasirašėšė astuonios vai-! Policijos komisionierius kindamas galimybes, kaip
ministerių konfe-'kinų nacionalistus, kad For- tieji motorinių vežimų re-ptybės: Amerika, Anglija,|įr miesto majoras asko, kad pagieitinti Vokietijos apsi 

. kurioje būtų apta- moza nėra viena kovoję gįstratoriai turėjo mokėti Prancūzija, Australija, Nau- Tr esą už laikymąsi įsta-ginklavimą, 
riami tie patys klausimai,) prieš bolševizmą. Valsty-Jį republikonų partijos iždą joji Zelandija, Thailandas-tymo’ mano» ka<1
kurie buvo neišspręsti Bei 
lyno konferencijoj.

rnnpi

Anylijos Unijos 
Už Nacionalizaciją
Anglijos darbininkų uni-

I-*- --------- ------------------ _ - TUo tarpu Vokietijoje
bės sekretorius turėjo pasi-’gana stambias duokles. (Siamas), Filipinų respubli-Įstatymas tju-etų daryti isnn-1 Adenauerio vyriausybės po- 
tarimą su kinų nacionalistų 1952 ir 1953 metais tie ka ir Pakistanas. Sutartis!^! parapijonams ir leisti Dubarurnas žvmiai sumažė- 
vadu gen. čankaišeku ir agentai sumokėjo į republi-
paskui išvyko į Japoniją.1 konų iždą mažiausiai 40,-
Jo apsilankymas FormozojeįOOO dolerių, 
pabrėžė tą faktą, kad Ame-'( Dėl tos priežasties gene- 
rika ir toliau saugos Formo- ralinis prokuroras įsakė at-

dar turi būti patvirtinta į jiems varyti bingo biznį, 
įvairių šalių parlamentų.

Sutartis numato, kad iš
kilus agresijos pavojui ar-

Iranas Išaiškino

puliarumas žymiai sumažė
jo po to, kaip Prancūzija 
nepatvirtino sutarties dėl 
Europos armijos kūrimo.

Tuoj po generalinio pro
kuroro ir federalinės polici
jos viršininko raportų Den
vere susirinko Nacionalinė 
Saugumo Taryba, kuri svar
sto klausimą dėl kinų nacio
nalistų valdomų salų gyni
mo, jei kinų komunistai 
bandytų tas salas pulti. Grį
žęs iš Tolimųjų Rytų vals
tybės sekretorius John Fos
ter Dulles sako, kad kinų 
komunistai jokiu būdu ne
pajėgs paimti Formozos 
los, bet dėl mažesniųjų na
cionalistų valdomų salų gy
nimo Amerika nėra davusi'

jų kongresas Brightone, ku- bmo 
riame buvo atstovaujami 8,-1 
000,000 organizuotų darbi
ninkų, pereitą savaitę pasi
sakė už naujų pramonės ša
kų nacionalizaciją, jei Ang
lijoj prie valdžios vairo pri
eis vėl Darbo Partija. Uni
jų kongresas nutarė, kad 
inžinerijos, statybos ir che
mijos industrijos yra pri
brendusios nacionalizacijai.
Už nacionalizaciją pasisakė 
milžiniška dauguma delega
tų.

Prie konservatorių val
džios plieno pramonė ir su
sisiekimas sunkvežimiais 
buvo “atnacionalizuota, 
bet jei Darbo Partija prieis 
prie valdžios, tai tos šakos

ižą nuo kinų komunistų puo-Teisti visus’ «• • 1 — i 1 • 1 • X •

Galybę Šnipų Pirmas ženklas mažėjančios 
i Adenauerio įtakos yra rin- 

Schleswig - Holsteinrepublikonus!ba'.j« kal? nor? « Paminė-j Iran0
. fu coliu Hiifii ii»7T\nlfo vicncG • s

vyriausybė .skel-įkimai
-^Provincijoj, kur prieš metus 

pagrasiusios vaistyūes tai kintl didžiuli Rusijos šnipų ., Adenauerio krikščio- 
sis, kaip ateiti į pagalbą uz-!tinklą> į kurį buvo įtraukta,
pultai valstybei. Sutartis labai daug armijos karinin-į^5.^01^1' 
numato saugoti ir Indokim-iku ir kitokių žmonių. Šni-Į^JLTS 
jos laisvųjų tautų likimą

ir padės tokį puolimą agentus ir skirti demokra-
atremti.

Edenas Lanko 
Europos Sostines

tus. Maždaug 130 agentų 
atleidžiami iš pareigų. Mo- 
itorinių vežimų registracijos 
agentai Nevv Jersey valsti
joj už kiekvieną įre*struo- 
tą mašiną gauna tam tikrą

Anglijos užsienių reikalų,komisą. Iš viso tie agentai 
ministeris Anthony Edenl1953 metaįs gavo $1,370,- 
pereitą šeštadienį pakibo į‘000> 0 195.4 metais jie ga- 
kelionę po Europos sosti-;vo 1,442,749 dolerių komi- 
nes. Jo kelionės tikslas yra’so
išsiaiškinti su belgais, pran-į __________________
cūzais, vokiečiais ir italais,‘KINAI PALEIDŽIA 
kaip įtraukti vokiečių karo j tris AMERIKIEČIUS 
jėgas į Vakarų Europos gy-J ______
nimą.

Atmetus prancūzams Eu
ropos armijos sutartį, anglai

ir vėl bus perimtos į visuo- kiečių apginklavimui ir 
menės rankas.

Maskva Siūlo Japonams
Normalius Santykius

Rusijos užsienių reikalų 
sa- ministeris Molotovas siūlo 

Japonijai užmegsti su Rusi
ja “normalius santykius.” 
Kartu Molotovas sako, kad

kinų nacionalistams jokioĮ.Japonija turinti pasiliuosuo- 
pasižadėjimo. Tą klausimą ti iš “priklausomybės Ame-
spręs Nacionalinė Gynimo 
T aryba.

Valstybės sekretorius ra
portavo prezidentui apie 
Maniloje pasirašytą astuo
nių valstybių savitarpinės 
pagalbos sutartį Pietryčių 
Azijai ginti nuo komuniz
mo.

rikai.”

Maine Valstija Jau Balsuoja

Remkit 
•keikiasi 1

biznierius,
‘Keleivyje.”

kuri*

surinko du 
o pereito 

vietos parla- 
rinkimuose socialde-

M mvvmu . -y-f sekmadienio
Įpy tinklą pasisekė įsaiskm-' „;nL.;r
iti po to, kada pasienyje bu- .
ivo suimtas vienas šnipų kur-., Rai Adenauerio 

su ilgais sąrasais Įvai-i... , - ,.
mokratai surinko daugiau 

rio par- 
Jei toks pasisukimasGub. T. E. Deivey

Nebus Kandidatas ™i šnipų tinklo bendradar-'^^V ‘u;;oia7k;"'“y” 
______  ibn\ .šmpų vardai buvo su -Į. Ręs vj5oje Vokietijoje,

Įjens

Komunistinė Kinija skel
bia, kad ji paleidžia tris 
amerikiečius, kurie virš me-

ir amerikiečiai ėmėsi inicia-jtu iaįko išbuvo Kinijos ka- 
tyvos ieškoti kitų kelių vo- įėjime, bet ketvirtas kartu 

su tais trimis suimtas viena
me laivelyje jūroje, nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos 
“už šnipinėjimą.” Paleisti 
R. Applegate, D. Dixon ir 
B. Kresner, o H. F. Red- 
mont nuteistas kalėti.

1 v x • rašyti slaptraščiu, bet poli- New T orke.gubernatorius^ sIa traštį išaiškino ir 
Thomas L. Dewey pereitą įdėjo r. aieštu? vj_ 
savaitę pareiškė, kad jis siu r i,^xx„
metų rinkimuose nestatys ’pel. mžnesj ,ajko jau su.
savo kandidatūros į New). . • nafGta : kalėsima —
Yorko gubernatoriaus vietą. • - p •• • ;] ;-derybas dėl Vokietijos gink-
lis išbuvo New Yorko iavimosi ir įsijungimo į Va-.jų liano aimijos kanninkų Ra^ valstybių gynimosi 

frontą.

tai Adenauerio politika 
vargu beturi vokiečių bal
suotojų pritarimo ir dėl to 
Vokietijos vyriausybė turės 
būti apdairesnė vesdama

itraukimui i Vakarti valstv-i C £ *

bių ginkluotas pajėgas. 
Anglų užsienių ministeris 
tikisi savo pasitarimuose 
Briuselyje, Romoje, Bonno
je ir Paryžiuje aptarti pla
nus vokiečiams apginkluoti, 
nesukeliant didesnio pasi
priešinimo ~
Anglijoj. ’

TRIESTO GINČAS
DAR NEBAIGTAS

Šiomis
laukiama.

bernatoriu 12 metų. tarno
Republikonai stato į New ________________

Yorko gubernatoriaus vietą' n • rzi •
senatorių Irving M. įves, ^Prancūzai KlttUSia, 
demokratai tariasi statyti
A. Harriman kandidatūrą.

Kur Belaisviai? Atmeta Rusijos
Siūlymą Susitikti

______  r__ Audra vadinama “Edna”!
Prancūzijoj ir pridarė labai daug nuostolių!

PIETINĖJ INDOKINIJOJ 
KARIŠKIAI OŽIAUJASI

i Prancūzai skelbia, kad 
komunistai Indokinijoj 
jiems grąžino mažiau 10,- 
000 belaisvių, o tuo tarpu 
prancūzai skaito, kad apie 

•40,000 belaisvių 
Į bolševikų rankas, 

kad
, ... . XT e Pietinės Indokinijos vy Maine valstijoj, o Nova Seo-,. į į_,(|

tia provincijoj Kanadoje ta!Hu(^enės

iNguyen Van Hinh, bet ge-'sai negrąžino vietinių ana 
!nerolas

Vakarų valstybės atsakė 
i Sovietų Rusijos pasiūlymą 
sušaukti “keturių didžiųjų” 

pateko į konferenciją ir aptarti tuos 
Pašilo-*klausimus, kurie jau buvo 

kaip Korėjoj, taip'aptarti Berlyno konferen-

dienomis 
kad Italija

vadą generolą ir Indokinijoj bolševikai vi-!cijoj. Vakarti valstybės at
sakė, kad jos sutiktų susi- 

nepasitraukė. Vy- mitų karių patekusių į jų tikti su Rusija, jei rusai pa- 
!iriausybės vadas Hgo Dinh'rankas. Tokius karius jie rodytų geros valios ir pasi
ūtiem ir antrą kartą įsakė prievarta ir propaganda pri-Jrašytų taikos sutartį su Aus- 

17 armijos vadui trauktis iš sa-vertė stoti į jų kariuomenę trija, kuri yra jau sutarta, 
na-vo vietos, bet generolas ir į ir jų visai negrąžino. Pran-.bet kurios rusai nenori pa- 
17 vėl nepaklausė. Santykiai'cūzai protestuoja prieš be- sirašyti. Jei rusai pasirašo 

Atletų tarp vyriausybės ir armijos laisvių negrąžinimą ir taip Austrijos taikos sutartį ir 
Mar-vadovybės yra tokie įtemp-!pat protestuoja prieš tai, sutinka Vokietijoj leisti da- 

jti. kad gali prieiti prie nilie-įkad labai daugelis belaisvių ryti laisvus rinkimus visa- 
dalyvavimas būti-.tinio karo, kas tik bolševi-,bolševikų stovyklose numi- rr.e krašte. Vakarų valstybės 

kams šiaurinėj Indokinijoj rė dėl sunkių gyvenimo są- susitikimą su rusais skaity- 
įus. [išeitų į naudą. ib’gų- tų galimu.

pati audra nupuętė veik 
sus obuolius soduose.
90909900900000000

bnvn SOCIALDEMOKRATŲ 
ISUSIRINKIMAS RŪGS.ir .Ju-

Maine valstijoj šį pirma- goslavija susitars dėl Tries-
dieni vyksta rinkimai į kon
gresą. Be to, renkamas gu
bernatorius, vietos seimelio 
nariai ir kiti pareigūnai. 
Maine valstija visada bal
suoja anksčiau, kaip visas 
kraštas.

to ginčo išsprendimo. Bet 
paskutinę valandą susitari- d., 
mas atidėtas. Italai atsisa
kė patenkinti Jugoslavijos 
reikalavimą perleisti jiems 
mažą sklypą žemės iš Tries
to teritorijos.

LSS 19 kuopa saukia 
rių susirinkimą rugsėjo 

vakare,7:30 vai 
Klubo patalpose, 168 
cy Avė., Brooklyne. 

Narių
nas.

Sekretori

\
%
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Rytu-Vakaru Vienybė
Rugsėjo 8 d. Maniloje, Filipinų sostinėje buvo pasi

rašyta savitarpinės pagalbos sutartis, kurioje astuonios 
Rytų ir Vakarų valstybės pasižada bendrai gintis nuo 
galimos agresijos. Sutarti pasirašė: Amerika, Anglija, 
Prancūzija, Australija, Naujoji Zelandija, Filipinai, 
Thailandas ir Pakistanas.

Manilos sutartis nėra grynai militarinė sutartis. Joje 
vra numatvtas ekonominis bendradarbiavimas, iškaitant•r * ' *
ir technikos pagalbos teikimą viena kitai, ir tik po to jau 
kalbama apie bendrą gynimąsi, jeigu kurią nors iš pasi
rašančiųjų valstybių užpultų koks agresorius.

Jei prieš kurią nors pasirašančią valstybę Įvyktų ag
resija, tai visos pasirašiusios valstybės tuoj pat tartųsi, 
ką daryti, kad agresijai pasipriešinus. Bet automatiško 
pasipriešinimo, kaip tai yra numatyta šiaurės Atlanto 
Gynimosi sutartyje. Pietryčių Azijai nėra numatyta. Vie
nok nėra abejonės, kad bendras gynimasis buvo svar
biausias pasirašytos sutarties tikslas ir dabartiniu laiku 
Kinijos komunistų vadai žino, kad jeigu jie bandys vienu 
ar kitu būdu veržtis Į Thailandą, jie turės susidurti ne su 
vieno Thailando pajėgomis, bet su aštuonių pasirašiu
siųjų valstybių karo pajėgomis.

Azijos sutartis Įtraukia i savo apsaugą ir tris Indo
kinijos valstybes, kurios šiuo metu dar ištrūko iš bolševi
kų viešpatavimo. Sutartis sako. kad Laosas. Kambodžija 
ir pietinė Indokinija yra Įtraukiamos Į tos sutarties veiki
mo plotą ir, jeigu bolševikai norėtų baigti praryti Indo
kinijos kraštus, jie galėtų susidurti su visų aštuonių pasi
rašiusiųjų valstybių jėgomis. *

Kinų nacionalistų valdoma Taiwan (Formozos) sala 
Į sutarties veikimo plotą nėra Įtraukta. Formozos saugu
mas ir ateityje priklausys nuo Amerikos karo laivyno. 
Prieš Formozos gynimą bendromis jėgomis pasisakė 
lija, kuri yra pripažinusi Kinijos komunistini vežimą ir

ŽADA PAGALBĄ FILIPINAMS

John Foster Dulles (kairėj). Amerikos valstybės sekre
torius. Maniloje tarėsi su Filipinų prezidentu Magsaysay 
ir kitais Filipinų vadais ir sakė: “Jeigu Filipinai būtų už
pulti. Amerikos Jungtinės Valstybės veiktų tuoj pat.” 
kartu su juo paveiksle matosi Filipinų viceprezidentas 
('arlos P. Garcia.

lenus per mėnesį, arba 900 I

Kas Savaitedolerių per metus. Po 75 
metų pensininkas gali imti 
pensiją ir užsidirbti, kiek 
tik jis pajėgia.

Pagal naują Įstatymą 
Imokėjimai i pensijų kasą 
bus imami nuo 4,200 dolerių 
metinio uždarbio, o iki šio
liai imokėjimai buvo imami 
tiktai nuo 3,600 dolerių me
tinio uždarbio.

Tokie yra svarbesnieji 
senatvės draudimo Įstatymo 
pakeitimai. Jie labai svar
būs darbininkams, kurie iš
ėję ant pensijos, ar išeis 
ant pensijos. Iki šioliai di
džiausias senatvės pensijų 
trūkumas buvo tas, kad jos 
buvo visiškai neužtenkamos 
žmoniškam pragyvenimui 

. Pakėlus pensijas jos 
įtiek bando pasivyti gyveni 
į mo brangumą, 
pensija vienam darbininkui j da 
ir dabar yra tik 30 doleriui
per mėnesi, bet tokią mažą! vienas mūsų lakūnas žuvo j

nenori matyti vokišką armiją, f grobsčiusi, ką tik galėjo 
nacių vadovaujamą, trempiant Į karo pagrobti. VokietijosI - -josios žemę. Ji nemato reikalo, gįnklavimasis, kuris 

ištini na- . ____ • i___ - _

Vėl Šūviai i labai “širdingai” pasitiko ir
Prie Sibiro pakraščių, 44lvaišin° vodkos nesigailėda- 

rusų že-,mL Dabar Jie vel keikia»mylių atstume nuo 
mės, rusų bolševikų 
lėktuvai rugsėjo 5 d.
v ė Amerikos karo lėktuvą' Kuo gi nusidėjo Attlee 
su 10 vyrų Įgulos. Vienas Maskvai? Nusidėjo jis tuo, 
amerikietis žuvo, o 9 buvo1 kad kalbėdamas su Kinijos 
išgelbėti. I diktatorių Mao Tse-tungu

Atlikę tą žmogžudystę,'jis siūlė jam padaryti įta
rumai pasiskubino atsiųsti'kos Į Maskvą, kad rusai ma- 
Amerikai savo “protesto no-'žintų ginklavimąsi ir duotų 
tą.” Girdi, amerikiečiai Įsi- laisvės rusų pavergtoms tau- 
veržę Į rusų teritoriją! toms Europoje. To užteko.

Amerika, žinoma, irgi Didesnio nusikaltimo bolše- 
protestavo dėl jos lėktuvo'vikų diktatorių akyse nėra, 

šiek- nušovimo. Jūros yra juk kaip reikalavimas laisvės 
-i laisvos, o lėktuvas buvo 44 rusų pavergtoms tautoms. 

Mažiausia mylios nuo pakraščio, ka-’Užtat Maskva dabar ir 
' rusai jį užpuolė. jspiaudosi i “širdingai” pasi-

karo'0 “širdingumą” šuo nu- 
nušo- nešė ant UO(leS°s-

Protestas prieš protestą, o tiktą svečią.
x

pensiją gaunančių nėra la-’nuo rusu kulipkų ir vienas-McCarthy Aiškinasi
bakdaUg' • • a i!?t.tUVat nu,ei^as. ‘ jūrą'| Pereitą savaitę senatorius

Daugumas pensinmkų da-Jai, vadinasi, taikus sugy-.jj^^^ „ už
bar gauna didesnes pensijas ventmas, kuri Malenkovas- komisijoj, kuri
ir jeigu tų pensijų neuzten- taip gražiai gina. 1 senato Komisijoj,
. . x . .i . j - i j Itvrinėja visokius prieš ji iš-poka pragyvenimui, ta. visgi: Amerika padavė skundą; kaltinimu/
yra didele paspirtis senatve-.Jungtinių Tautų saugumo;

prieš socialistini pa- aptai-jamas jr kuris greit bus
faktas, yra tiesioginė pa- 

Ang-’ Rojus nežino ir negirdėjo, ’ sėkmė Maskvos grobimų ir 
jj.Įkad nors sutartis dėl Euro-*kaimynų pavergimų.

maža teturi vilties, kad Formoj nacionali^ Rojaus džiaugsmas, kad
kada nors rimtai grėsti Kinijos dabartiniam bolsevikis- ]ent Vokietijoj <rinkla-!ir vokiečių “didžiules ma- 
kam režimui. , 1 pa_|sės” (balsuodamos už

kariauti
Isauli.”

dabar je, kada ir darbo sunku yra tarybai, kuri klausimą svar- į 
■’x gauti ir sveikata nebetar-'sto, bet nieko nenutars, 

nauja.
Naujas Įstatymas numato 

kitokį apskaičiavimą atei
ties pensijų, 
vimą nebus

Tokie yra svarbiausieji naujosios gynimosi sąjungos 
nuostatai. Jie neina taip toli, kaip šiaurės Atlanto Gy
nimosi Sąjunga, kuri numato, kad agresija prieš bet ku
rią vieną šalį bus laikoma agresija prieš visas pasirašiu
sias šalis. Bet nėra abejonės, kad slaptuose paaiškini-j 
muose prie sutarties yra smulkiau aptartos bendros gy-|priešai, vokiečiai ir japonai, 
nimosi sąlvgos. dėka Rusijos plėšikiškai ir

Labai svarbus yra tas sutarties punktas, kuris numa
to ūkišką bendradarbiavimą ir techniškos pagalbos tei- S1 B griuvėsių 
kimą. 1

Kovoje prieš bolševizmą neužtenka kanuolių ir ka
reivių. Bolševizmui Įveikti reikia kelti žmonių gerbūvį, 
vykinti socialines refonnas, užtikrinti tautoms išorinę ir 
vidaus laisvę, kelti atsilikusiųjų kraštų ūki ir, bendrai, 
parodyti, kad žmonės gali gerinti savo gyvenimą be tota
litarinės diktatūros pančių ir net gali tą daryti daug ge
riau. negu bolševizmas tą daro ar tariasi darąs.

Jei palyginti, kiek atsieina karas ir kiek atsieitų pro
tingų reformų pravedimas ir ūkio kėlimo finansavimas, 
tai neapsirinkant galima pasakyti, kad reformos ir ūkio 
kėlimas visada kainuotų pigiau. Pavyzdžiui, Amerika 
davė prancūzams Indokinijoj karui ten vesti 1.200,000,- 
000 dolerių. Pagalvojus, kiek už tiek pinigų galima būtų 
buvę Indokinijos ūkis pakelti, žmonių sveikatą pagerinti 
ir padaryti kitokių naudingų dalykų, aišku bus. kad ir 
Amerikai daug pigiau atsieitų finansuoti Pietryčių Azi
jos kraštų ūkio kėlimą ir žmonių gyvenimo gerinimą, 
negu mesti ten savo brangius ginklus, o gal net ir dar 
brangesnes žmonių gyvybes.

Bet ir kariškas pasiruošimas yra būtinas. Turint 
reikalo su agresingu ir prasimelavusiu iki kaulų smegenų 
bolševizmu atsidėti reformomis ir žmonių gerbūvio kėli
mu negalima. Negalima todėl, kad bolševizmas visur 
Įsigalėjo ne žmonių pritarimu, bet Rusijos ar Kinijos 
ginklais, per tų valstybių remiamą “penktąją koloną” 
ar stačiai svetimų ginklų žmonėms buvo užkartas. Todėl 
gerinant žmonių gyvenimą, keliant ūkiškai atsilikusiųjų 
kraštų ūki būtina yra ir kariškai pasinjošti, kad Maskvos 
ar Peipingo “vaduotojus” pasitikus kanuolėmis, kur kito
kie argumentai jų nepaveikia.

vimas dėl to visai nėra pa-Ue& Ade-
dėtas Į šalį. Rojus nežino i nauerj) n P. ancuzija įs 
ir negirdėjo, kad Japonijos !™ei'espne maskolių n jų 
ginklavimas vyksta ganai “socializmo atsisako nuo 

‘“Europos armijos, yra 
niekdžiugiavimas. Prancū-Į Jsparčiai.

Du “istoriniai Rusijos-

u giiizūu F2u-

A p z v a 1 g a
ROJUS MIZARA j
PLAČIUOSE VANDENYSE

iškalbingai Įrodinėjo, 
visi jam metami kalti- 

tnimai yra be jokio pagrin- 
Jei jis kalbėjo negra

žiai apie savo kolegas, tai 
tik todėl, kad ir jie apie ji 
kalbėjo nepuikiai. Jei jis 
užgauliojo gen. Zwickerį, 
tai tik todėl, kad tas gene- 

tikrai nesąs vertas ne-
6 . šioti generolo uniformą. Jei

jis rankiojo iš valdininku

nes
• x • x V • X • I *****rusai toje taryboje tun savo Uj 

“veto” ir nieko neleis nu-'-.’ 
tarti. Todėl iš skundo jo- f1?tarti. Todėl iš skundo 

} tą apskaičia- kios naudos nebus, 
skaitomi keli; Bet, rodos, jau laikas bū

žemiausio uždarbio metai ir,tų pasimokyti, kad karo lek- 
tuo būdu darbininkams ne- tuvai, skraidydami ties
bus dirbtinai sumažinamos sijos žemėmis, 
pensijos dėl nedarbo, ligos ginkluoti, arba būtų lydimi 
ir ar dalino darbo

Jeiguzai gal ir bijo vokiečių, bet- ,g .,, 5.. v • - • ■ ■’ idel nesveikatos

koše, o tas ginklas neabejo
jamai bus kreipiamas prieš 
Rusiją. Tik dėka idiotiš
kai, ar perdaug plėšikiškai 
Maskvos politikai vokiečiai 
ir japonai vėl išeina Į pa-, 
saulinės politikos sceną,*armija dabar 
kaipo stiprios galybės grie-Į gimusi,

būtų
^u" rolas

dirbtu-'kitų karo lėktuvą, kad
i medžiotojai jų negalėtųA, i._j ...

kuris darbininkas šaudyti, kaip
JU 

ančių.
i .. i uvi įicocmatvj ar invalidu-vokieciu baime visai neįeis-, ., . , ., ,, . . • įmo ilgesni laika nedirba,kia meiles prie rusų ir jų , . .... L. i tai istatvmas visvien dabar,plėšikiško režimo.

j wn.iv uai viiiiimvi
— -- jeigu jis yra pilnai,nisAmerikos politikos “pra- teises ir 

laimėjimas” su Europos ar
mija yra gal tik todėl toks 
nemalonus, kad amerikie
čiai perdaug vilčių dėjo Į tą 
Europos armiją.” Kai ta 

subyrėjo 
pralaimėjimas”

x

•Jtodėl, kad, kaipo senato ty- 
jrinėtojas, jis turi sekioti vi- 
■ <jsokius prasikaltėlius ir vals- 
I tybės priešus. Į visus kalti- 

eina kinų pilieti-jn^mus sen- McCarthy ir jo
__karas. Kinų nacionalis-! advokatas turi gatavus at-
tai iš Formozos ginasi prieš’ sakymus.

20 komunistų bandymus atimti; Skaitant sen. McCaithy 
iš ju Quemoj salą Kinijos 'pasiaiškinimus krenta bet- 
pakraštyje. Quemoy sala'gi Į akis jo “sukalbamumas” 
yra tik 5 mylios nuo komu-1'1" nebe toks karingas tonas,

6,-Jnistų valdomos teritorijos.'kokI girdėjome McCarthy- 
darbininkų ima se-ĮTą salą bolševikai gali ap-'armijos ginčo tyrinėjime, 

natvės pensijas pagal “Old'šaudyti iš bet kokių kanuo- Gal galimas pasmerkimas, 
Age and Survivors Insur-iRų. Viename apšaudyme*

Įstatymą. Visiems; žuvo du amerikiečiai kari-

apdraustas (išdirbus ir mo 
k ėjus i pensi jų kasą per 
metų), jis sulaukęs 65 metų 
amžiaus gali gauti pensiją. 

Dabartiniu laiku jau
ne''500,000

Tvora Azijoje
Azijoje

žiančios dantimis prieš Mas-į greit bus užmirštas ir vo- 
kvą. Rojus negali ir neno-; kiečių ginklavimas bus vyk- 
ri suprasti Maskvos politi-’domas kitokia priedanga.
kos idiotiškumo, kuris prie/Ir kas gi pastūmėjo Ameri- . .
to veda. Jei rusai nebūtų ką Į tokią v(kiečių ginklą- pakėlimas bus linkima nau-.nų karių kaipo instruktoriai 
avo kaimynų Europoje pa-‘vimo politiką, jei ne rusų **iena‘ įmaunąs uzsidnbtiI (mokytojai).

ance
tiem? darbininkams pensijų į ninkai, kurie dirbo tarp ki-

ergę, vokiečių ginklavimas'kaimynų “vadavimai,” ku-')ei me^us --1.200 irgi daug: Quemoy mūšiai rodo, kad 
būtų visai nereikalinga?. Pa-’rie Įtraukė i rusų imperijos kam l)a'enSx inb gyvenimą. Jbet kurią dieną Amerikos 
našiai ir Japonijos ginklavi- ribas apie 100 milionų žmo-Į Pakėlus pensijas pensija aro 'a^vam? gali tekti iši
mas būtų nereikalingas, jei'nių Europoje? Jei Mizarai njnkų skaičius neabejoja-’
Rusija būtų norėjusi vestijtas neaišku, tai jam nė vod-.mai padidės, nes daugelis nes

Įvelti i kinų pilietini karą,

taikią politiką ir nebūtų ka nepadės.

o gal televizijos nebuvimas 
paveikė sen. McCarthy no- 
tūrą.

x
‘Nebijojo Sveikinti”

raciją Įvarė ginklavimosi ir ka
ro šalininkus.

“Tiek turčių spauda, tiek jų 
radijo komentatoriai skundžia
si. klausdamiesi: kas dabar

Senatvės Pensijos
Prezidentas rugsėjo 1 d. ateityje išeinantieji Į 

pasirašė kongreso priimtą siją darbininkai gaus dides-
Įstatymą apie praplėtimą nes pensijas, negu gauna 
socialinio draudimo. Istaty- dabar išėję i pensiją darbi- 
mas pakelia pensijas vi- ninkai. •
siems pensininkams, kurie Svarbiausias Įstatymo pa- 
dabar jau ima senatvės pen- keitimas yra tas, kad Į se
sijas. Pensijos pakeliamos natvės draudimą Įtraukiama 
nuo 5 iki 31 su puse dolerių apie 10,000.'»o0 naujai ap- 
per mėnesį. draudžiamų žmonių, kurie

Pensijų pakėlimo nerei- iki šioliai nebuvo apdrausti, 
kia prašyti. Jos bus pakel-Jl draudimą į raukti farme- 
tos neprašant ir jau spalio!riai, savarankiškai dirban- 
mėnesi (mėnesi prieš rinki-]tieji inžinieriai, atskaitinin- 
mus) visi pensininkai gaus.kai (akaunteriai), architek- 
padidintas pensijas. Kas tai, laidotuvių direktoriai ir

Į darbininkų, kurie dabar dir
ba po 65 metų amžiaus, eis 
Į pensiją.

Mažiausia pensija vie
nam darbininkui yra $30 
per mėnesi. Didžiausia pen- 

pen- sija vienišam darbininkui 
yra $98.50, o ateityje aukš
čiausia pensija vienam žmo
gui sralės siekti $108.50.

Amerikos karo laivynas 
turi Įsakymą neleisti bolše
vikams Įsigalėti Formozoje.

Naujai apdraudžiamieji 
darbininkai pradės mokėti 
i pensijų kasą nuo ateinan
čių metų sausio 1 d., o sa
varankiškai dirbantieji nuo 
balandžio 15 dienos.

2,000,000 GYVENA 
JUDOMUOSE

Tuo tarpu aštuonios vals
tybės Maniloje rugsėjo 8 d. 
pasirašė naują sutartį, pa
gal kurią bet kuri užpulta 
valstybė tarsis
pasirašiusiomis 
bendro gynimosi. Nauja 
tvora užtverta Pietryčių 
Azijai saugoti, bet ta tvora 
yra stipriai skylėta. I tvo
ros tvėrimą nesidėjo Bur- 
ma, Indija, Indonezija ir 
Ceilonas. Gal jos dėsis vė
liau, kai pajus didesni pa
vojų?

Tvora Azijoj pavėlavo 
keletą metų, bet geriau vė-

Iš visų lietuviškų bolševi
kų rašytojų Amerikoje pats
įdomiausias savo “fonišku-'bus*mu” yra Rojus Mizara. Jis, “Tain. mūsų valstybės dė
kai jau pasako, tai visada J partmento politikai smūgis di- 
pataiko Į partinę liniją, kaip delis.
girtas Į tvorą.

dabar gauna pensijos iki 
$59.40 per mėnesi, tam nau
jas Įstatymas prideda po 
penkis dolerius per mėnesį. 
Kas gauna daugiau, tiems 
pensijos padidinamos šiek

j “Bet taikos reikalams jis ge-'.tiek daugiau.
Štai, Rojus pasimojo iš

aiškinti Amerikos diploma
tijos nepasisekimą su “Eu
ropos armijos” kūrimu. Jis 
sako:

“Francūzijos parlamentas, at
mesdamas EDC, tiesiog į despe-

Pensijos pakeliamos ir 
mases Vakarų V o- gejmos nariams. Jei kuris

ras. . ..
“Didžiulės

kietijos žmonių trokšta, kad 
Vokietija būtų suvienyta. Jos 
nori. kad Vokietija gyventų 
santaikoje su socialistiniais 
kraštais. . . .

“Francūzija pasakė, kad ji

pensininkas gauna pensiją 
sau ir žmonai, tai ir jo ir 
žmonos daliai pensija bus
pakelta.

Įstatymas numato, kad

kt. Jie bus apdrausti, kaip 
ir už atlygi) ?ią dirbantieji 
darbininkai. Nuo sausio 
mėnesio Amerikoje bus 58,- 
000,000 žmonių apdraustų, 
o jei skaityti šeimos narius, 
tai apdraustųjų skaičius pa
sieks 135 milionų!

Naujas Įstatymas leidžia 
pensininkams imti pensiją 
ir užsidirbti per metus 1,200 
dolerių nenustojant pensi
jos. Iki šioliai buvo leidžia
ma užsidirbti tiktai 75 do-

Du milionai amerikiečių 
gyvena judomuose namuo
se arba “traileriuose,” ku
rie prikabinami prie auto
mobilių ir gali važiuoti kur 
nori. Tokiuose namuose 
gyvena daugelis statybos 
darbininkų, kariškių, daug 
pensininkų, biznio agentų 
ir pan. Apie 200 dirbtuvių 
gamina Įvairiausius “judo- 
mus namus,” kuriuos dabar 
galima matyti ant kelių ir 
įvairiose “trailerių” susto
jimo vietose.

NAMUOSE J liau, kaip niekados.
x

“Pravda” Pvk»ta

Rusijos komunistų parti
jos laikraštis “Pravda” pik
tai išplūdo anglų Darbo 
Partijos vadą Clement Att
lee, kaipo “advokatą Ame
rikos politikos, kuri siekia 
apginkluoti pačias agresin- 
giausias jėgas Europoje ir 
Tolimuose Rytuose.”

Dar tik prieš mėnesį lai
ko, kada Attlee ir jo drau
gai vyko į Kiniją per Mas
kvą, Maskvos didikai juos

Tautininkų “Dirva” pra- 
sneša, kad liaudininkų suva
žiavimas Clevelande prita
rė “K. Škirpos tezei, kad 
visus 'diplomatinius postus 
reikia ne tik pripažinti, bet 
ir jiems svarbiame darbe 
talkinti,” o suvažiavimas 
“nebijojo pasveikinti net St. 
Lozoraitį.”

Kas gi čia per “revoliuci- 
su kitomis J’a” įvyko?—paklaus skaity- 
šalimis dėlito^aS- liaudininkai ims 

ir Kvbartu Aktus pripažin
ti?

Mums rodos, kad “Dirva” 
pasiskubino daugiau išaiš
kinti, negu buvo pagrindo. 
Dėl “diplomatinių postų” 
pripažinimo ar nepripažini
mo niekas nesiginčija, bet 
lietuvių visuomenė gali rei
kalauti ir iš diplomatų, ku
rie minta Lietuvos valstybės 
pinigais, kad jie bendradar
biautu su visuomeninėmis 
organizacijomis, o ne staty
tų ragus ir rodytų savo ožį. 
Jei “diplomatijos šefas” pa
sišiaušia ir darosi nesukal
bamas, tai tokiam ožiui ga
lima “talkinti” tik su rim
bu, o ne kaip kitaip. 0 jei 
koks nors ponas įsivaizdina 
esąs “tautos vadas,” tai to
kiam visai sveika yra pasa
kyti “še lauk.”

—J. D.

Ar jau aukojai šio vajaus 
metu tremtiniams gelbėti?
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KAS NIEKO NEVEIKIA

IO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne Į
Don Šulaitis—Braižyto j * Susižeidė Petniūnų Duktė

New Yorko lietuviams Rugsėjo 7 d. Petniūnų 
Don Šulaitis žinomas kaip' (Petmūnas yra LSS Centro 
fotografas, dažnas įvairių Komiteto narys) 11 metų 
lietuvių pobūvių Įamžinto- dukrelė Irutė beskubėdama 
jas, bet mažai kas težino,’paslydo prie stiklinių durų 
kad jis siekia prasimušti ir įr griūdama į stiklus smar- 
kitoj srity. Jis dienomis kiai sužeidė ranką. Laimė, 
dirbdamas vakarais lankė kad tėvai buvo namuose ir 
braižytojų mokyklą ir, iš- tuoj dukrą nuvežė i ligoni- 
klausęs 1,000 valandų, jų nę. Čia paaiškėjo, kad 
baigė pirmuoju mokiniu ir ranka sužeista rimtai, nes 
gavo mechanikos braižyto-1 perplautos venos ir saus- 
jo diplomą. Don Šulaitis gvslės.
tuo nėra patenkintas; jis ši-j Drg. Petniūnams užuojau
toj srity žada ir toliau la- ta, o Irutei linkiu greitai pa- 
vintis. I sveikti. Onutė.

ANTROJI DIVIZIJA GR|ŽTA NAMO
i*’' X

Ž-iis.

■v#

-e
z - -'Z

J. Valaitis Jau Žada Šokti WILKES-BARRE, PA.

Žinomas pedagogas, so
cialdemokratas Jonas Va-

Parapijos Choro Gegužinė

laitis ilgai sirgo ir jau at-j Rugsėjo 6 d. Sans Souci 
rodė, kad jis iš lovos nebe-.^31^6. . Damos sąjunga, 
atsikels. Kai prieš metus ParaP*n^u cboru vadinama, 
jį lankiau, tai jis vos lovoj rengė gegužinę. Ši geguži- 
bepasisuko, o štai dabar jis jubilėjinė, nes šie-:
jau eina ir į sodą saulutėj,met sąjunga mim 20 metų) 
pasikaitinti ir juokauja, kad.suk?kth. Tai vienintelė or- 
netrukus geram parengime gai}izącija, kuri duoda ge-

Antrosios divizijos kariai žygiuoja parade Korėjoje, o 
viršum galvų skraido kovos lėktuvai. Antroji divizija iš
traukiama iš Korėjos ir grįžta namo po keturių metų ko
vų ir tarnybos Korėjoje.

jis galėsiąs ir suktinį šokti. ' guminėse kiek geresnę pro-
! gramą. Šį kartą programa 

Ž-is. buvo dar įdomesnė, nes jai 
atlikti buvo pakviestas dai
nų sambūris iš Philadelphi
jos.

E. ir A. Frenzeliai, gyve-, Programą pradėjo pirm. 
nantieji Kanadoj, Toronto j Qabris ir perdavė vado- 
priemiesty, buvo atvykę į vavimą adv. Tarnui Mikelio- 
socialdemokratų suvažiavi- njuj
mą. Ta proga jie aplankė. Vietiniai chorai kartu su- 
ir visą būrį savo senų bičių- giedojo Lietuvos himną ir 
lių ir rugsėjo 8 d. išvyko na- dvi liaudies dainas.

Lankėsi Frenzeliai Lietuviai Užsieniuose
NAUJOJI ZELANDIJA

Juda Lietuviai ir Čia

mo. KoresD.

JOS VYRAS GRįžO

Ponia Jacųueline de Castries 
sulaukė savo vyro. kuris po 
Dienbienphu tvirtovės gyni
mo buvo patekęs į bolševiku 
nelaisvę Indokinijoj. Genero
las Christian de Castries iš
buvo nelaisvėj apie 4 mėne

sius.

»O Oz4zillA.il i 1ZAC►jvuviai x imaviv įpriiijvzc?,
Leono Kaulinio vadovauja
mi. sudainavo tris dainas, 
kurios publikai labai patiko. 
Ne tik žavingai skambėjo jų 

t dainos, bet akį traukė ir 
į tautiniai moterų drabužiai, 
i Be dainų jie pašoko “Kalve* 
į IĮ,” kitos sambūrio dalies

Aucklando Lietuvių Apy
linkės Valdyba liepos 25 d. 
suruošė lietuvių spaudos 50 
metų ir Vliko 10 metų su
kakčių minėjimą.

Pradėdamas

Kreiptis adresu: 
Litauisches Zenralkomitee, 
Weinheim-B, Postfach 233, 
West Germany.

Nauja* Direktorių*
Vasario 16 d. gimnazijos 

direktorių paskirtas d-ras 
Vladas Literskis, buvęs 
Kauno universiteto techno
logijos fakulteto vyresnysis 
asistentas.

AUSTRALIJA

Lietuvi* Kala Paminklą
Jaunas lietuvis skulpto

rius Teisutis Zikaras pa
kviestas dirbti prie didžiu
lio paminklo žuvusiems už 
Australijos laisvę. IŠ trem
tinių skulptorių tik vienas 
Zikaras tepakviestas prie 
šito darbo.

Mirė Juozas Boreika
Birželio 29 d. Sydney mi

rė Juozas Boreika. Lietu
voj velionis tarnavo geležin
kelių žinyboj eidamas sto
ties viršininko pareigas. 
Paskutiniuoju laiku jam bu
vo pavykę ir čia gauti leng
vesnį darbą geležinkelių ži
nyboj. Paliko žmoną Mil
da.

BROCKTON, MASS.

Susirinkimas nutarė pasvei
kinti Vliką.

Auckiandiiki*.

BRAZILIJA

rai* I i^Hatriai

Philadelphijos Naujienos
c

Ką Nutarė Kunigai įbaš Vytautas Volertas pa- 
Rugpiūcio 25 d. Philadel- reiškė, kad visuomeninė 

phijoje įvyko Kunigų Vie- veikla nėra duodama išmal- 
nybes suvažiavimas, kuria-1 <^a> kiekvieno patrioto
me dalyvavo apie 40 kuni-’ pareiga.
gų iš v isos Amerikos. Kaip) Žurnalistas Volertas išsi- 
„eko nugirsti iš visai patiki-’ kelia į Baltimorę. Jis, kaip 
mų šaltinių, suvažiavime1 žymus kolonijos veikėjas, 
kunigai tarp eilės kitų klau-Į (Lenraščio “Draugas nuo- 
simų svarstė ir tai, kokią lątinis korespondentas, pla- 
padeti privalėtų užimti lie- čių iv gilių pažiūrų, išmoks- 
mviškųjų parapijų kumgai*lintas ,ir aPsisk^tęs, neven- 
lietuviu bendruomenės kiau- gė susitikti su kitokių negu 
simu. ‘išsiaiškinta, kad se- Įis nusistatymų asmenimis 
najai lietuvių kartai retė- \ su pasikalbėti dėl
jant, o jaunimui suameriko- Lietuvos atstatymo.

Kipras Tautkus.nė jant, gresia ateityje dideli 
pavojai lietuviškosioms pa
rapijoms išnykti, todėl ku- ;-----
nigų priimtas toks sprendi-' Pagerbsime Dr. Budreckį 
mas: Kunigų Vienybė viso-Į Kas Montello gyventojų 
mis išgalėmis rems lietuvių'nežino daktaro Alfonso 
bendruomenę ir patys kuni-Budreckio! Juk tai pirma- 
gai aktyviau dalyvaus bend-'sis lietuvis gydytojas Mon- 
ruomenės veikloje. jtelloj. Kai jis grįžo iš ka-

Suvažiavimas įvyko labai riuomenės po pirmojo pa- 
puikiame ir ištaigingame'saulinio karo, visos Montel- 
viešbutyje The Barclay, ku-‘lo palaipinės organizacijos 
ris randasi gražioje miesto'jl išsirinko savo gydytoju, 
dalyje prie RittenhouseĮlr ėjo jis tas pareigas stro- 
aiksiės, apaugusios dideliais'piai ir sąžiningai. Tai bu- 
medžiais. To viešbučio veid-jvo gydytojas-žmogus, kuris 
rodžių salė, skilta organiza- atjautė ligonį, nežiūrėjo į jį 
cijų suvažiavimams ir ba-Įkaip i melžiamą karvę. Kai 
liams, yra daug garsianybių;ligonis paklausdavo, kiek 
mačiusi.

MONTELLO, MASS.

Ar Taip Pridera Daryti?
Brocktone seselių geguži-

Netekome Žymaus 
Kultūrininko

reikės mokėti, jis atsakyda
vo:

—Kai pasveiksi, ateisi ir 
kiek galėsi, sumokėsi.

Bet jau daugiau nei priešRugsėjo 4 d. lietuvių ban-
nėj teko girdėti kad kun. ko patalpose įvyko žurnalis- tris ra'etus daktarą ištiko 
Strakauskas Širsta ant kai|to Vytauto Volerto išleistu-jsmugis: paraližav0 ’jo deši- 
kunų nesenai atvykusiu tau-! v{s, j kurias atsilankė gra-’ ranką ir koją ir atėmė 

Jis pasiruosęs trem- būrelis žmonių,. atjautu-|ka|bą. Ir šiandien daktaras 
siu jo netekimą, išleistuves vog gali paeiti pasiramščiuo-

tiečių.
tinius net deportuoti

Šią vasarą mirė šie lietu- 
susirinkimą'vįaį /

valdybos pirmininkas Č. Viktoras Pilutis, 53 metų.

Man keista buvo klausy-^tidarė A. Gaigalas, vėliau 
tis tokios kalbos iš Kristaus kalbėjo bendruomenės pir- 
mokslo skelbėjo, kuris turė-!minini<as Balvs

Liutikas priminė mūšų tau-'kilęs iš Raudondvario; pali-jtlĮ būti Pavyzdys, kaip rei-'prof (jr. j. puzinas, “Nau- 
riųjų sūnų kovą dėl savojo ko žmoną Oną Požiusytę ir kia mylėti savo artimą. jienų” atstovas B. Dirmė- 

Girdėję*. 'nas. Atsakydamas Į jų kal-žodžio ir tas dideles aukas, dukterį Rožytę, 
kurias teko sudėti kovojant Kazimiera Sakelytė-Du- 

idainomis palydint, o “Mi-iuf iinskie"«- 52 metųpaliko
'kita” šokant akordionu pa- ^-’n t T sūnų Vladą’ vyras

r imusų klastas pavergtas nlydėjo Stasys Šaiančiūnas.
Šokius grojo B. Gasparienė.

Kun. Jonas J. Dastick ra
gino tėvus leisti savo vai- 

į kus į choro pamokas, nes 
i parapijos chorui trūksta
jaunų pajėgų. Jungtinis ūkiais būdTis remti spau 
vietos choras dar sudainavo L neg ~ yį Jį.
porą ea.nų, o moterų cho- . ’ ieIįoį; mums išsilai- 
ras vieną dainą. Programa ” ? jj * • amerikie.
baigta Amerikos himnu. 

Tokią turiningą progra
mą gegužinių lankytojai se- 

, nai bebuvo turėję.
J. V. St&nislovaitis.

Berankiai, bekojai lietu- 
! viai karo invalidai tremtyje 
i laukia tavo pagalbos. Au
kok jiems!

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorius 1955 Metams
K*aip 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: , • < i

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Ma**.

CHICAGO, ILL.

tenka kovoti dėl jo išlaisvi
nimo.

Z. Pėžaitė, amerikietė 
mokytoja, kuri čia laikinai 
buvo atvykusi, laikė paskai

tęs prieš kelerius metus. 
Kostas Židelevičius, 44

metų, paliko dvi dukteri. 
Jonas Degulis, 57 metų,

kilęs iš Crybelių kaimo, 
Utenos valsčiaus; paliko

tą. Ji be ko kita ragino j žmoną Veroniką Keblytę

senųjų
čių vardu sveikino į Auck- 
landą nublokštus tautie
čius.

Inž. Pečiulaitis kalbėjo 
apie Vliko atliktus darbus 
per dešimtmetį. Ta proga 
jis prisiminė šių metų pra
džioje atšventusį 75 metų 
sukaktį, buvusį Vliko narį, 
garbingą ir taurų tautietį 
prof. J. Kaminską, kuris vi
są savo gyvenimą aukojo ir 
aukoja savo krašto žmonių

Mirė Karolis Požėla

Rugsėjo 4 d. mirė Karo
lis Požėla, žinomas imtynin-J 
kas.

Požėla gimė 1893 metais 
Steigvilių kaime, Žeimelio 
valse, ir jau prieš pirmąjį 
pasaulinį karą Rusijoj bu-

________ vo išgarsėjęs. Į Ameriką
seiniškis, paliko žmona iri^vyko 1924 metais ir čia 
dukteri Olgą. ' jgreitai išėjo į pirmąsias vi-

Alfonsina Aukštikalnytė-Idutinio svorio imtyninkų ei- 
Kiaulėnienė, kilusi iš Va- ^es- Kai dėl amžiaus Požė- 
balninkų. la turėjo ringą apleisti, tai

Kazimieras Gailiūnas, 59 J*3 pradėjo kitus mokyti 
metų, kilęs taip pat iš Va- grumtis.

Jonas Navickas, gimęs 
Varniuose 1905 metais.

Gustavas Panelaitis, ra

balninkų.
Petras Ainoris, 74 metų. 
Mečislovas Černiauskas, 

60 metų, nusišovė, pirma 
paleidęs šūvį į savo meilužę. 

Kazimieras Žaliauskas, 
Į gimęs 1899 metais kovo 11

labui. Susirinkusieji šiltai šilalių kaime, Baisoga- 
pritarė kalbėtojui ir nutarė 
profesorių pasveikinti.

Naujosios Zelandijos ir 
Aucklando lietuvių valdybų 
pirmininkas Č. Liutikas pa
dėkojo panelei Z. Pėžaitei 
už turiningą pranešimą ir 
prašė perduoti širdingus lin
kėjimus Amerikos lietu
viams, ypač seniau čia at- 
vykusiems, kurie visą laiką 
sielojosi ir rūpinosi savo 
krašto reikalais. Inž. Pečiu- 
laičiui pirmininkas dėkojo 
už iškėlimą ir išryškinimą 
opiųjų klausimų ir iš savo 
pusės ragino visus remti 
mūsų vyriausi laisvinimo 
komitetą, nes jis stovi mū
sų krašto laisvės sargyboje

Jis išmokė imtis Rusijoj 
gimusį prancūzą Maurice 
Tillet, kuris dėl savo ypa
tingos išvaizdos buvo vadi
namas Angelu.

Tarp to “Angelo” ir Po
žėlos buvo kažkoks ypatin
gas ryšys: vienas Angelas

damas lazda ir negali žo
džio ištarti, bet girdi ir su- 

^a^as’ pranta, ką kitas sako.
Jau seniau buvo galvota 

tą geros širdies žmogų, tiek 
gero mums padariusį, iškil
mingai pagerbti, bet suma
nymas turėjo būti atideda
mas, nes gydytojai neleido 
varginti ir taip jau suvargu
sio ligonio. Bet šiuo metu 
jis jaučiasi geriau ir senas 
sumanymas norima įvykdy
si spalio 2 d.

Ira sudarytas platus ko
mitetas, kuris spalio (Dct.) 
2 d., 6:30 vai. Brockton 
State Armory, Warren Avė., 
Brocktone, rengia pobūvį 
daktarui Budreckiui pa
gerbti. Į tą pobūvį kviečia
mi visi, kurie nori pagerbti 
ir užuojautą pareikšti mūsų 
gydytojui, kuris sveikas bū
damas mumis gelbėjo ligos 

Jnelaimėj. Mes tikime, kad 
lį tą pobūvį susirinks labai 

I)r. Ralph Bunrhe, šiomis die- Jg^USUS Montello ii apylin- 
nomis paskirtas Jungtiniu jkės lietuvių būrys. Tai iki 
Tautu generalinio sekreto- pasimatymo!
riaus padėjėju. Vienas Rengėjų.

PAREIGŪNAS

Amerikos diplomatas, negras

los valsč., paliko žmoną Fe-«bę Požėlos l inge buvo bejė- 
liciją Plungaitę ir du sūnų i gis- R’ nuostabu, kad juo- 
—Vincą ir Algimantą. d5<‘nQ‘

VOKIETIJA

Svarbu* Pranešima*

Žemiau skelbiamų tau
tiečių giminės ir artimie
ji prašomi kreiptis į Vokie
tijos Krašto Valdybą (atsa 
kymui pridėti pašto kupo
nus) :

Kauniečio med. dr. Šik- 
lausko, kauniečio Antano 
Nungaudo, J. Saurutulevi- 
čiaus, vilniečio finansų mi 
nisterijos valdininko Anta-
naičio, ūkininko Kubiliaus. Stritch.

du ir mirė tą pačią dieną 
Požėla anksti rytą, o Tillet 
vakare.

Abu palaidoti Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse.
Ateitininkų Suvažiavimas

Rugsėjo 4-5 d. įvyko atei- 
t i n i n k u (katalikiškosios 
moksleivijos) 5-sis suvažia
vimas, į kurį, “Draugo” pra
nešimu, buvo suvažiavę apie 
900 moksleivių ir nemoks 
leivių.

Ta proga Sherman vieš
buty surengtame bankete 
dalyvavo ir kardinolas

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas angltj kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimu, 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 krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip ji* anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paalikinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.
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Maiklo su Tėvu

—Alou, Maike!
—Heilo, tėve! Kaip svei

kata?
—Nu, žinai, mano amžiu

je su sveikata būna visaip. 
Vieną dieną žmogus fylini 
olrait, o kitą dieną kipšas 
kelia tikrą pandemoniją vi
duriuose. Ot, kad ir perei
tą savaitę, kažin kokia kva- 
raba pradėjo sukti kaulus. 
Numaklenau pas savo fren- 
ta Zacirka ir sakau, rata- 
vok, ba jau biesas mane 
ima, visus člunkus laužo. Jis 
ištraukė is savo seno čemo
dano dar krajavos gyvati
nės buteli. Sako, patrauk. 
Gyvatė, sako. buvo sugauta 
per švento Kazimiero atlai
dus ir su raseiska očiščena 
užpilta. Ir ar tu vierysi, 
Maike. ar ne. bet, kai aš to 
trunko ištraukiau kleboniš
ką mierą, tai raidavei pasi
darė šviesiau akyse.

—Tai via klaidingas Įsi
kalbėjimas, tėve. Degtinė 
nėra joks vaistas, o ypač to
kia, kurioj gyvatė mirko. 
Medicinos mokslas tokių 
dalykų nepripažįsta.

—Bėda man su tavim. 
Maike, kad per tą savo 
mokslą tu nematai teisybės. 
Bet ar tu vierysi, ar ne, aš 
tau pasakysiu, kad krajavos1 
liekarstvos yra geriausios. 
O gėrių geriausia yra lietu
viška gyvatinė. Amerikanc- 
ka medicina niekad su ja 
nesusilygins. Čia viskas 
feik. Tu nesijuok, ba aš 
turiu tikrus davadus. Ve. 
koks mėnuo atgal man pra
dėjo sukti gumbą. Nuėjau 
aptiekon liekarstvų nusi
pirkti. Ant lango parašy
ta: “Lietuviška-Rusiška Ap
tieka.” Klausiu, ar turi lie
tuviškos gyvatinės? Sakau, 
bonkoj turi būt tikra gyva
tė. Aptiekorius pamisimo, 
pakrapštė pakauši ir sako: 
“Šiur, turim. Ar daug no
ri?” Nu, sakau, duok kvor
tą. jei turi. Okei, sako, bu: 
raidavei. Liepė man pa 
laukti, o pats nuėjo už sie
nos. Tuojau kažkas už sie
nos subildėjo ir katinas su
riko. Už valandėlės tas ap- 
tiekorius atnešė man nais su
vyniotą bonką ir paprašė 
$7.50. Sakau, tai pasiutu
siai brangu! O jis sako, 
kad gera medicina, pigiau 
regalima. Bet ar žinai, 
Maike, kas pasirodė? Kai 
aš parėjau namo ir kai mu
ilu su gaspadinc tas lickars-

Kieno Jis Šnipas?
tdangi Dr. John jau tarnavo 
: Vakarų Vokietijos vyriau
sybei tvarkydamas saugu- 
Įmo skyrių, tai komunistai 

pasiūlė pasilikti tose 
pareigose toliau ir 

teikti žinias jiems, arba jo 
laukia negarbinga mirtis. 
Dr. Otto John sutiko. Ir 
nuo tada prasidėjo jo pa
vojingiausias žaidimas: jis, 
būdamas Vakarų Vokietijos 
saugumo Įstaigos viršinin
kas, kartu tarnavo ir komu
nistams. Jis persekiojo ko
munistus, bet, kaip dabar

IjamKai pasaulio gyvenimas Dr. John, tariamai per savo 
vis labiau tvinksta karu, tai'brolĮ toje byloje Įveltas, bė- Paciose 
visokiems naktibaldoms, pa- ga Į užsienius. Kas gi gali 
daužiškai nusiteikusiems as- pamanyti kitaip: Dr. John 
menims atsiveria plati veiki- brolis toje byloje buvo pa- 
mo dirva—šnipams tikra kartas. Sako būk Dr. John 
rugiapiūtė. ;net Vokietijos vyriausybės

Jau pastaraisiais dviem lėktuvu atskridęs i Ispaniją, 
metais vien tik iš SSSR Į lais- Čia jis, sako. pradėjęs dirbti 
vii kraštų valstybes perbėgo Anglijos šnipu ir suteikęs 
visas būrys buvusių aukštai svarbių žinių apie vokiečių 
komunistų šnipinėjimo lak- V-bomoų bazę Peenemun- . x. 
tose pakilusių pareigūnu, de, vėliau šnipinėjęs Angli- tvirtinama, tik tokius, kūne 
\ ienų jų pavardes jau vie- jai Ispanijos - Prancūzijos 
šai paskelbtos ir jų duoti pasieny ir pačioj Anglijoj, 
parodymai dalinai praneš- bet kartu dirbęs ir naciams, 
ti: kiti jų dar laikomi pa-Kai karas pasibaigė, anglai 
slapty iki galutinai jų turi- nežinodami, kad Dr. John 
mos slaptos žinios Pus iš- šnipinėjo ir naciams, papir- 
melžtos, iki paaiškės, kas šo jĮ Vakarų Vokietijos vy- 
jie ir kokiais tikslais jie pa- riausybei jam pavesti sau- 
sidavė. 'gurno reikalus. Bet, jau

Tų .visų šnipų vieši paša- prieš porą metų amerikie- 
kojimai, jų veiKimo lyg iš- čiai pradėjo Dr. John ne
pažinus yra savaip Įdomūs pasitikėti. Jis jų buvo se- 
įr visų demesį atkreipianti, karnas. Vėliau ir anglai

{atiems komunistams buvo 
nenaudingi arba kurie jau 
nustojo veikti komunistų • 
tarpe. Tą Dr. John dvivei
diškumą jau buvo pastemė- 
ję ir vokiečiai ir amerikie
čiai su anglais. Kai tą pa
juto Dr. John, jam kito ke
lio nebuvo, reikėjo trauktis 
pas komunistus.

BEŽDŽIONĖ GIRDO STIRNIUKĄ

iiiju savaičių stirniukas čiulpia pieną iš buteliu, kurį 
jam duoda beždžionė Philadelphijos zoologiniame darže. 
Stirniuko motina atsisakė saiką penėti, tai butelis ir bež
džionė pavaduoja beširdę mamą.

K4 NUTARĖ LSS SUVAŽIAVIMAS

vas išragavom, tai ji prade 
jo tuščią bonką vartyt ir sa- 
..o: Žiūrėk, sako, koki bie-

I
Bet Įdomiausias ir gal nuo- jo veikimą pradėjo šnairuo- 
taikingiausias ir paslaptin- ti ir sekti ji. Kadangi iš 
ginusias yra Vakarų Yokie- amerikiečių pusės vienas 
tijos saugumo skyriaus vir-j vokietis seklys prisipažino 
šininko Dr. John, aukštus’jam pačiam, tai yra Dr. 
mokslus daktaro laipsniu'John, kad jĮ sekąs, tai Dr. 
vainikavusio, pasitraukimas1 John kito nieko nebeliko,
pas bolševikus. Ikaip tik sprukti pas komu-

f _ v .7* j _ J n ietįKa Dr. Otto John dabar;nistus.
-ą tu čia parsinešei? Čia, 
sako, ne
uodega. Pažiūrėjau ir as 
šiur. regli katino uodega. 
ai matai. Maike, kokios5,151 

apgavystės čia daromos!

kelbia per bolševikų radiją! Sakoma, kad SSSR ka-

Štai svarbesnės LSS 27-jo sušelpti Lietuvos tremtinius 
suvažiavimo, Įvykusio rug- Europoj ir kitur.

O yra ir dar kitaip ma-1??-’0. A5 d' Brovklync, rezo- LSS suvažiavimas konsta
nančių, kurie sako, kad Dr.'
’ohn gal jau nuo 1935 metų Bendros Padėties 
buvo komunistų agentas ir Įvertinimas 
jie patiekia daug faktų savo
tvirtinimams paremti. Bet 
kuris tų aiškinimų yra tei
singas, šiandien nežinia.
Šnipai dažnai vaidina dvi
gubą vaidmenį, dviem po
nam tarnauja, ir tas iš
eina viešumon. Bet ku
riems dievams tarnavo šitas 
bgvvatė ale katino!aI,ie savo pabėgimą, tai nė-Jiuomenei užėmus Berlyną,'šnipas ir kaip jis galėjo tą 

; Ira Įdomu. Jis praneša, kas'dalis slaptų dokumentų pa-'dvigubą vaidmenį taip ilgai 
Įsakyta padaryti. O teko Į jų rankas. Tarp jų vaidinti, šiandien tebėra 

kiti šaltiniai apie Dr.'surado I)r. Otto John buvus mįslė, kurią išspręs tik atei- 
John skelbia Įvairias žinias.'stambiu nacių šnipu. Ka- tis. —J. K.
!Vieni jų sako, kad Dr. John

Reikėjo tuojau nunešti bėgo pas bolševikius kil- 
ą bonką atgal, tėve. i niausiu patriotinių jausmų
—O ar tu mislini, kad ne- vedamas.

Dirbame, kad Lietuva Atsistatytų
jis nori

•matyti ateity Vokietiją su-
_ . pinigus? 'vienytą. Vakai-ų laisvasis kalbėjo per “Amerikos Bal-jungimo Sovietam 

Sugrąžino iaik hel. Kai pasaulis iki šiol daug ir gra-'so” radiją Lietuvių Sočiai-ingtone dar tebeveikia 
bonką su katino'-žiai ’ " 1 ‘ ’

uodega ir paklausiau, kokią nieko
u čia gyvatę Įsukai, tai ap-jjęgrui reikalingus išeities 
.iekorius išvertė akis. ^u-'taškus užleidžia SSSR. Gir-Jtoje Lietuvoje!
-ako, \actumaru. as tau nie-įdj. Korėjoj Įteisino boiševi-j daktaras Pijus
vo čia neisukau; as pirmą taip pat Indokinijoj.{‘Naujienų' dienraščio re- “Amerikos lietuviai, 
yki tave matau. Olrait, sa-;Af,įka jau pradedama pra-'daktorius iš Chicagos. At-skiriant parsidavusius Mas-

nunešiau.
-bugrązino

parodžiau

Girdi,
Dr. P. Grigaitis šitaip nepripažino Lietuvos

tuoja nemalonų faktą, kad 
vienos srovės žmonės ir 
spauda dažnai puola bend
rines organizacijas bei jų 

LSS suvažiavimas, Įvykęs atstovybes, nesivaržydami
Brooklyne 1954 metais rug-'net šmeižto, faktų iškraipy- 

,sėjo 4-5 d., vertina Sovietų mo ir plačiosios visuomenės 
vėl pradėtą “susipratimo ir .kurstymo tų organizacijų 
taikingo sugyvenimo” kam- neremti.
paniją kaip jų manevrą su-! Laikydamas tokius puoli-
ardyti \ akarų gynimosi mus ir elgseną kenksminga
frontą prieš gresianti jiems Lietuvos laisvinimo reikalui,
Pytu pavojų. LSS suvažia- suvažiavimas siūlo LSS at-
vimas yra Įsitikinęs, kad stovams Amerikos Lietuvių
Rytų ir Vakarų priešingu-;Taryboje pasitarti su kitų
mai nėra suderinami. So- kooperuojantčių srovių va-
vietu bloko nepaliaunamas dovybėmis ir ieškoti būdų,
ir jam būtinas veržimąsi už- kad bendro daibo griovimas
kariauti bolševizmui Vaka- būtų sustabdytas.
ru pasauli kartu su didėjan- o ... .-- • i- , , socialdemokratujCiais vakarų ūkio sunku-,,
mais brendina Veikla ALTmomentą,

w—h"‘^11oniet ginkluotas Rvtų ir 
a> ’ Vakaru konfliktas gali tap- drg

Suvažiavimas, išklausęs 
Grigaičio pranešimą 

apie Amerikos Lietuvių Ta- 
tiki'iybos veiklą, reiškia pasi
ju tenkinimą LSS atstovų dar

buote joje.
Suvažiavimas ypač Įver

tina drg. Grigaičio veiklą, 
ant savo pečių neša 

tuvai laisvinti. LSS numa-! Tarybos prezidiumo sun
ik iausia našta.

ne-
27-jo priklausomos Lietuvos pa- 

kurisuvažiavimo vardu: siuntinybė ir tebeveikia
“Broliai ir sesės paverg- New Yorke ir Chicagoje ne- 

Čia kalba priklausomos Lietuvos kon- 
Grigaitis, sulatai.

ziai kalba, bet toje srity i demokratų Sąjungos
nedaro. O 
reikalingus

kai
ii neišvengiamas.

LSS suvažiavimas
Lietuvos išlaisvinimu, 
laiko Amerikos lietuvių so
cialdemokratų pareiga ir 

dalvvauti bendI* uždaviniu
ruošė lietuvių žygiuose Lie- kuris

ratį as jam. parodyk savo kišti. Tatai tokių reiškinių 
tatiną. Pažiūrėsim, sakau, akivaizdoj, Dr. John Įtikėjo
ir jis turi uodegą, ar ne. CbggsR galimu Vokietijos su- 
is sako, kad katinas pabė-(Vienijimu jr susimetė bėgti 

kaip
—Na. ir niekas iš to

ėjo?
—O kai 

Maike!
.akti pradėjo katės balsu 
Kniaukti, o man visą naktį 
-dės sapnavosi. Tai matai, 
;aike, kas išeina iš ameri- 
anckų liekarstvų. I
—Taip nekalbėk, tėve. 

Amerikoje yra geresnių 
aistų, negu Lietuvoje ka- 
<a nors buvo.

—Ar katino uodegą tu 
okuoji gerais vaistais?

—Ne, tėve, katino uode- 
a nėra vaistas. Bet ji bu

to gera pamoka tėvui.
—Maike, tu man nešne- 

ėk, ba aš ilgiau ant svieto 
y venų ir daugiau turiu eks- 
yrens. Jeigu gyvatė bus 
ugauta morčiaus mėnesi 
ier švento Kazimiero atlai- 
.us, tai geresnių gyduolių tu 
.iekur negausi. Būtų gerai 
r amerikonams šitą sekretą 
šaiškinti. Gal reikėtų su- 
engti ant tos intencijos pa
ndą kur nors Čikagoj ar 
\ajurke. Kaip tu sakai?

—Aš sakau, kad tokia pa 
oda būtų mums didelė gė
la, tėve. Tik laukiniai žmo- 
iės gyvatėmis gydo ligas, 
-les gi ne laukiniai.

—Maike, sarmata gali 
ūt tik tada, jei paroda bus 

izikavota. Nesenai aš bu
vau nuvažiavęs i Najurką 
pažiūrėt vadinamos meno 
parodos, ką dipukai buvo 
surengę. Prikabinėjo viso
kiu abrozdų ant sienų ii

galėjo iš to išeiti. 
Mano

lvienijimu ..
Ipas komunistus, kaip savo 

ncis", laiku jiems ištiesė ranką 
Hitleris, generolas Paulus,
taip

gaspadinė nuėjo.
niais Dr
menybė 
kietis. 

Bet

dabar ir jis jų pėdomis 
žodžiu, tais šalti- 
John tauriausia as- 
ir piromj eilėj vo-

apie ji skelbiamos
’ir griežtai priešingos žinios.

Dr. Otto John yra iki 
gyvo kaulo karjeristas ir se
nas nacių šnipas. Girdi, ne 
Kas kitas, bet Dr. Otto John 
per savo brolį sužinojo apie 
uošiamą 1944 metų vasa

rą pasikėsinimą ant Hitle
rio. Tada Dr. John nepasi
gailėjo nė savo brolio ir jį 
Kartu su kitais išdavė. O 
Kad toje byloje nuslėpti sa- nes' 
vo pėdsakus ir kad sėkmin- 

būtu užsieniuose Vo-

Esą

giau
kietijos naudai šnipinėti,

vykau i Nevv Yorką daly- kvai komunistus, gina lietu- 
vauti Lietuvių Socialdemo- vių tautos teises ir kovoja 
kratų Sąjungos 27-tame su-dėl nepriklausomos Lietu-at>1 *UHan ’ 
važiavime išvakarėse Ame- vos atstatymo. i
rikos darbininkų šventės— “Lietuvių Socialdemokra- stat?ta Pnes
Labor I)av. kuri yra poilsio tų Sąjunga šitoje kovoje ei-:, . 
diena vLiems Amerikos na išvien su kitomis Ameri- aiP 
žmonėms.

“Šio Lietuvių
mokratų Sąjungos suvažia- Lietuvių Taryboje, kuri bu
vimo delegatai iš įvairių vo įkurta 1940 metais.
Amerikos miestų ir valsty- “Mes, Amerikos lietuviai;^11
bių siunčia jums nuoširdžius socialdemokratai, drauge suk ? °?.l< 1 suvažiavimas

visais geros valios lietuviais1 kviecia LS^ naf?us: stipnnti. . 
amerikiečiais, esame pasi-Į^Y0 organizacijas, verbuoti pleištą. 

. ryžę tęsti ir toliau kovą dėl-1 ^as nauJps narius, gyvinti*
tų Sąjunga įsikūrė Amen-jūsu išlaisvinjmo Mūsų šie-! or-anizaC1^ veik1^’ Jose 
koj 190o metais. Ateinan- kimam6 A™<Jsvarstant gyvenimo

to, kad išlaisvintai Lietuvai 
Lietuvos Sočiai-■

demokratų Partija bus pa-J 
didelius užda-Į 

vinius Lietuvą kurti 'taip,j 
to reikalauja Lietuvos

darbo

---------------------------1
ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Tai Milton
išvien su --------  ---- . ,.x- -

kos lietuvių srovėmis ir da-'d?,b? zmonnJ Padetls
Socialde- Iyvauja su jomis Amerikos,1™*1'

LQS tiek praeityje, tiek 
ypač Lietuvą atkuriant, bus 

to darbo talkininkė. 
Todėl LSS

sveikinimu?
“Lietuvi: Socialdemokra-

CROSSES.
Ištark Į anglų kalbą išvirs 
tas Vinco Ramono “I^iy 
žiu” romanas. Išleido 
tuvių Dienų” leidykla 
Angeles, Calif. 329 pusk, 
aplanką ir iliustracijas pie
šė S. Makarevičius. Kaina 
•S L Knyga įrišta, gražiai

V -
o “Lie- 
ia, Los

simpatizuoja Ame-! iškelia
mas problemas šio momento

žiūrėkit! O kas ten buvo 
žiūrėt? Nupeckota ant au
deklo moteris kaip kubilas; 
jos rankos ir kojos kaip pri
pūsti baliūnai, o galvukė 
Kaip špyga. Ot, čia. Maike, 
ai buvo tikra sarmata mūsų 
tautai. Jau kur kas būtų 
buvę geriau parodyti švento 
Kazimiero žalti.

—Tėve, jeigu neturim 
lieko geresnio parodyt, tai 
verčiau parodų visiškai ne
ruošti.

—Na, jeigu tu taip šneki, 
Maike, tai man neužsimoka 
ir laiką su tavim marudyt. 
. . . Gudbai!

Iki pasimatymo, tėve’

ciais metais ji minės savo ,-jkog valdžia ir visuomenėj
oO metų ' jkaktĮ. Ji skel- Todėl, mieli broliai ir sese- 
bia demokiatinio socializmo 
principus ir griežtai atmeta jrinti veiklą Lietuvai laisvin-
bet kokia.' diktatūras tiek kruvinąją tironiją, kuri pa- 
fasistmes, tiek komunisti- vergė Lietuvą, kovoja lais- 

I. vių Socialdemo-vojj žmonija! Anksčiau ar 
kratų Sąjį.rga visuomet sto- Vęjjau komunistinis impe- 
jo uz Li- ,vos laisvę. Jau rializmas prilips liepto galą,! 
pumojo asaulinio karo kaip prilipo Rusijos cariz-
pradzioje. 1914 metais, ji mas «
pasisakė už tautinio apsi- «t jptIlvi,i Soci ildp
sprendime principą, reika-tu Saj-ungos i lietuviškoj emigracijoj Su
jaudama. kad tas principas ?jusflarnas iš lai?vosiog Ame.ivažiavimas pasisako uz Yh-
būtų pritaikytas lietuvių nuoširdžiausius linkė-’k?J.sVst,P?n,.rn^ J«. Alkios 
tautai, kas ir Įvyko karo pa-jimus, prižada dirbti ir ko- inima autoriteto is-

hal. Lietuva pasi- vo^ kad Lietuva vėl atsi-Į ai
skelbė n< riki aušo m a vals- statytų kaip nepriklausoma, 
tybe n Lte’gė savo respub- jaįsva jr demokratinė res-
llkį. • publika.”

Lietuviu Socialdemokra- _________________
Sąjunga

iir numatomos ateities, kai 
rys, nenustokite vilties! VfįjLietuva galės atsikurti, stip-

itp Vsirl ni’ipvc
Iti.

Vertindamas padėtį ir 
santykius lietuviškame bare, 
LSS suvažiavimas visu 

(griežtumu pasisako prieš 
mūsų vadistinio režimo li
kučių pastangas gaivinti va- 

Social<iemokra-!disti’’es-fašistines nuotaka*

Santykiai su Kitomis
irovemis

tų kėlė protestus, 
pasaulinio karo Buvę

Išklausęs '-pranešimą apie 
iii e t u v i ų socialdemokratų

kai anto - 
metu Sovietų 
mija Įsiveržė Lietuvon ir vykiose savo draugu, 
bolševikai neteisėtu būdu vieną kartą metuose 
Įjungė Lietuvą Į Sovietų Są- kitę jiems vienos 
junga. uždarbį!

Tui •iu čia priminti jums,

tremtiniai, nepa-.santykius su kitomis Ame-
raudonoji ar- mirškite likusių niūriose sto- rikos lietuvių srovėmis, LSS 

Bent suvažiavimas patvirtina sa- 
auko-.vo ligšiolinį nusistatymą 

dienos dirbti išvien su lietuvių gru- 
Ipėmis bei organizacijomis, 
'kurios siekia Lietuvos išlais-

PR ATI MINĖ LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA, 
mokyklai ir namams. 96 psl. 
Parašė Dr. A. šešplaukis. 
Turinyje: žodžio dalys, kal
bos dalys ir pagrindiniai 
sintaksės dalykai, ištisinis 
sakinys, sudėtinis sakinys, 
skiriamieji ženklai. Kaina: 
minkštais viršeliais $1.25, 
kietais—$1.50. Išleido Ben
drija (Weinheim. Bergstr., 
^chliessfach 233, Vokięti- 
ja)

APIE LAIKĄ IR ŽMO
NES. Parašė J. Aistis, ku
ris 229 pusi. Įdomiai pasa
koja savo atsiminimus apie 
rašytojus K. Binkį, A. Miš
kinį. Tūmą-Vaišgantą. J. 
Savickį, Girus ir tt. Virše
lį piešė R. Viesulas. Veika
lo kaina nepažymėta.

VARDAI VANDENIMS 
IR DIENOMS. Jurgio Pa
kaičio eilėraščiai, 69 pusi. 
Virželi piešė Ž. Mikšys. 
Kaina nepažymėta.

Abi knygos išleistos “Ter- 
33rdbroliai ii seserys, kad Jung- Anglijoje pirmoji kavinė vinimo iš komunizmo jungo ros" leidyklos, 74S W. 

tinęs Amerikos Valstybės buvo atidaly ta 1632 metais, ir stengiasi materiališkai St., Chicago 16,111.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Varė Kaip Belaisvius

Savo akimis mačiusieji 
didžiuosius lietuvių trėmi
mus 1948 ir 1949 metais 
pasakoja, kad štai iš Rudiš
kių kaimo, Kaltinėnų vals-1 
čiaus buvę išvežta 40 šeimų. 
Žmonės Į Kaltinėnus buvę 
ne vežami, bet varomi kaip 
belaisviai iš abiejų pusių 
saugomi sargybinių. Tik 
Kaltinėnuose juos pasodinę 
j sunkvežimius. Giminėms 
buvę uždrausta prie veža
mųjų prieiti ir su jais kal
bėtis.

Bet Joniškio ir Žagarės 
valsčiuose vykdžiusieji trė
mimus- enkavedistai buvę 
geresnį, jie suimtuosius iš
vežę arkliais. Daiktų leidę 
pasiimti po 1 toną, bet po- 
galves leidę imti tik se
niams. Kas išvežamas ver
kęs, tam viską atimdavę. 
Mat, bolševikiškoj tvarkoje 
ir kariamas turi šypsotis.

žįsta, kad kino teatrų (mū
viu) tesą 2, tai yra tiek, 
kiek jų buvo prieš karą. O 
visokiais “teatrais” bolševi
kai, kaip žinoma visų pir
ma pasirūpina.

Giriasi ir Šuns Būdą Pastatę

Rugpiūčio 30 d. Vilniaus 
radijas džiaugsmingai pra
nešė, kad Molėtų kolūkis 
pastatė arklidę. Tai rodo, 
kokia “didelė” ten yra sta
tyba, jei jau kiekvieną nau
ją arklydę pastačius reikia 
skelbti per radiją!

LSS 27-SIS SUVAŽIAVIMAS

Lietuviu Socialdemokratą Sąjungos Suvažiavim-o, įvykusio rugsėjo 4-5 dienomis Brooklyne, 
Atletu Klubo patalpose, 158 i.iarey Avė., dalyviai.

Stato Bibliotekai Rūmus
Komunistų pranešimu 

Vilniuje priešais jaunimo 
stadioną statomi valstybinės 
bibliotekos rūmai.

Neseja Javų
Vilniaus radijas rugpiū

čio 22 d. skelbė, kad blogai 
vyksta rugių-kviečių sėja, 
kad, jei nebus imtasi skubių 
priemonių, daug kur žiem
kenčių javams paskirti plo
tai paliks neužsėti. Net ko
munistų partijos Centro Ko
mitetas jau šaukia “gevalt.”

O seniau juk lietuvis be 
jokio botago savo laukus 
gerai išdirbdavo ir laiku pa- caS°s 
sėdavo.

Žmones Veža į Sibirą

T , f'i * riose tenka kartu dirbti. Tuo

Lioo buvaziavinias rasite kitoj vietoj, čia tik 
norėtųsi pažymėti, kad so- 

Kaip žinoma, rugsėjo 4 ir bus pavaizduota garbinga cialdemokratai nuoširdžiai

.'atstovas dr. Dambrava dalį 
- suvažiavimo darbų užrekor- 

davo ir perdavė į Lietuvą. 
Ta proga suvažiavimo var
du už geležinės uždangos 
pasilikusiems žodį tarė dr. 
P. Grigaitis (jo kalbą rasi
te kitoj vietoj). Be to į 
Lietuvą kalbėjo M. Michel
sonienė, kuri pareiškė, kad 
mes laukiame ir dirbame, 
kad mūsų tėvynei greičiau 
ateitų išsilaisvinimo valan 
da ir kad mus skirianti ge 
ležinė siena bus išgriauta 
ir Lietuva bus laisva. S. 
Michelsonas palygino Ame
rikos ir pavergtos Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Ameri
koj, sakė jis, kalinys turi 
daugiau teisių, jį gali gimi
nės aplankyti, o pamėgink 
aplankyti savo brolį ar sese
rį pavergtoj Lietuvoj! Be 
jų dar kalbėjo Mačionis 
jaunųjų socialdemokratų 
vardu, J. Kaminskas LSDP 
užsienio delegatūros vardu, 
Frenzelis (Kanados LSS 
Centro Komiteto pirm.), J. 

vinimo darbą bendrai su ki-;Buivydas, J. Vilkaitis, S.

“Amerikos Balso” radijo ro ir užsidegimo grįžus tęs
ti darbą dar veržliau.

Linkėtina, kad tas suva
žiavimo sukeltas ūpas neat- 
slūgtų ir kad visi atstovai, 
grįžę į savo kuopas, galėtų 
jas išjudinti daug dides
niems kūrybiniams darbams.

J. Vanagas.

PADĖKA
Prieš 5 metus įžengiau į 

šią dangoraižių žemę. Pir
mieji imigranto žygiai sve
timoje aplinkumoje visuo
met yra sunkūs, bet nuošir
dūs ir malonūs žmonės tuos 
sunkumus padeda nugalėti. 
Taip buvo ir man.

Šio penkmečio proga no
riu tarti savo nuoširdų ačiū 
LSS Centro Komitetui, 
darbščiam ir energingam 
socialdemokratui Antanui 
Mačioniui, gerbiamiesiems 
Kivitams, Paškauskams, Jo
kūbui Mackevičiui ir Petrui 
Svetkai, kurie- daug padėjo 
man čia pradėjus kurtis.
• Kartu prašau “Keleivio” 
administraciją mano sąskai-

5 d. Brooklyne įvyko Ame- Lietuvos ir Amerikos sočiai- dirbo ir dirbs Lietuvos lais- 
rikos Lietuvių Socialdemo-'demokratų veikla.Jie bus
kratų Sąjungos 27-sis suva-'geriauiass paminklas atei- tomis srovėmis, kurios sie-jBriedis, B. Spūdienė. ---------------- ------------------
žiavimas. Susirinko ne tik’nančioms kaitoms, ous ta kia laisvos Lietuvos, bet jiej Pirmąją dieną suvažiavi- ta siųsti laikraštį savo nuo- 
Rytų pakraščio, bet ir Chi- uola, į kurią turės atsimuš- taip pat reikalauja, kad irimui pirmininkavo V. Anės- žiūra dviem tremtyje gyve- 

ti mūsų tautos istorijos klas-! kitos srovės be jokių užpa-jta, antrąją M. Michelsonie- nantiem.Akrono ir kitų toli
mų vietų atstovai.

Visur Minėjo “Išlaisvinimo”
Sukaktį •

Ne tik Vilniuje, bet ir ki
tose vietose komunistai i 
kilmingai minėjo Lietuvos 
pavergimo (jie vadina iš
laisvinimo) dešimtmetį.

Šiauliuose ta proga dra
mos teatre buvo paroda, ku
rią paruošė Aušros M užėjus 
ir miesto įmonės. Parodo,
'tikslas buvo atvaizduoti
miesto laimėjimus” — kaip jonai su kombainais ir juos

Frank Bronskis.
Detroit, Mich.
Red. pastaba. Drg. Brons-

kiui dėkojame už auką ir 
pranešame, kad laikraštį 
siusime Vokietijoje pasili
kusiems V. Šukiui ir J. Dū
dai.

Viesutas Nejuokauja

tojimai. Šiandien yra daug;kaijnįų minčių nuoširdžiai nė, abu Bostono atstovai.l 
visa gerkle šaukiančių, esą] tą darbą dirbtų, todėl jie Sekretoriavo J. Vilkaitis ir 
jie yra tikrieji Lietuvos pri-, griežtai pasmerkė tuos, ku-
kėlėjai, nors prie to darbo rie ypač paskutiniuoju laiku

pradėjo kiršinimo veiklą,1 vo: P. Grigaitis, S. Michel- 
nukreiptą prieš Vyriausiąjį sonas ir J. Sonda.
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- Mandatų komisijoj: S. 
tetą ir Amerikos Lietuvių Strazdas, P. Kriaučiukas ir 
Tarybą. ,A. Mačionis.

Aptarė suvažiavimas irį Uždarydama suvaziavi- 
hpt <rpri «piminink-i' krata^ pirmieji iškėlė ir Lie-' šių metų rinkimų reikalus,’mą pirmininkė Michelsonie- 

nardinti bV v .° s .. nePriklausomybės1 pasisaky damas, kad tiek1 nė suvažiavimo vardu pa-

Suvažiavimast buvo dar
nus, vieningas ir darbingas.

Vilniaus radijas rugpiū-!^3^ kas mūsų priešų, pasi 
čio 24 d. pranešė, kad periskaitę.nesenai spaudoje pa-
Vilniaus geležinkelių stotį'sirodžiusių dūmų viena- ....... , _ ................,... .......
kasdien pravažiuoja ešalo- me Sąjungos kampely, jau j neigiama prasme, priskaity- 
nai į Sibirą, kuriuose veža- džiūgavo n tikėjosi, kad ^ami inos nrip “duobkasiu.” 
mos namų dalys, įrengimai, kils gaisras. Apsiriko.

būna kiekvienojsunkvežimiai, jvainos že
mės ūkio mašinos ir tt. Kar
tu su mašinomis vyksta šo
feriai, mechanikai ir kt.

Rugsėjo 8 d. pranese, 
kad iš Šiaulių, Klaipėdos ir 
kitų rajonų išvyko du eša- Sime

Dū-
pir-

jis atsistatė ir išaugo. aptarnaujančiais žmonėmis.

mų 
kioj, 
juos
mūsų suvažiavime 
susiklausymas, supratimai 
kad tik vieningi būdami bū 

tiprūs.
Malonu pastebėti, kad su

tik

nėra prisidėję, o socialde 
mokratų veiklos jie visai ne
mini, o jei ir mini, tai tik 
neigiama prasme, pi 
darni juos prie “duobkasių. 
O tuo tarpu juk socialdemo-

J. Sonda.
Rezoliucijų komisijoj bu-

Girtis bolševikai moka, Aukok tremtyje skurstan- 
bet ir besigirdami jie pripa- tiems lietuviams!

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. I)ARK. 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

BALTAR/\GIG MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvaini .................................................. 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, Mass.

važiavimą sveikino ne lik. ejj^se 
Sąjungos kuopos ir atskiri 
draugai, bet gražus sveikini
mas gautas ir iš Anglijos 
draugų, o Kanados draugai 
atsiuntė savo Centro Komi
teto pirmininką A. Frenze- 
lį, kuris nuoširdžiai sveiki
no suvažiavimą linkėdamas 
jam sėkmės ir dėkodamas 
už draugų amerikiečių iki 
šiol jiems teiktą paramą.
Drg. Frenzelis pabrėžė, kad 
Kanados Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga tebėra 
jauna, bet pamažu stiprėja 
ir leidžia gilesnes šaknis 
lietuvių visuomenės dirvo 
je.

Savo sveikinimus “sustip
rino” dolerinėmis: Mankus 
$10, O. Gegužienė $5, P. B 
Zanavykas $5, V. Kalvelis 
$10, B. Draugelis $2, J. J. 
Dulkis $10, F. Lavinskas $5,
A. Žilinskas $25, V. Anesta 
$5, C. Kundrotas $10, S. Ci 
bulskis $15, J. Buivydas 
$10, P. Grigaitis 810, J. Ta- 
Ialas $10, B. Viznienė $10, 

j J. Bukaviackas $30, J. Tu 
mavičius $20, J. Jankaus
kas $5, LDD 7 kp. $15, LSS 
1 kuopa $15, LSS 20 kuopa 
$20, LSS 60 kuopa $25, LSS 
71 kp. $10. LDD 21 kuopa 
$10. Viso $302.

Centro Komiteto paskuti
niųjų dviejų metų veiklą 
apibūdino J. Buivydas, J 
Pakalba, K. Bielinis ir V 
Gervickas.

Iš jų pranešimų pažymėti 
na, kad buvo paruoštas Li 
teratūros Fondo statutas ir 
jau surinkta fondui daugiau 
nei 1,500 dolerių: paruoštas 
pašalpos fondo statutas, su 
šaukta kelios apygardų kon 
ferencijos, pradėtas leisti 
biuletenis.

Suvažiavimas didelį dė 
mesi atkreipė Literatūros 
Fondui.
išleisti leidiniai

brendę tą mintį įjpvendinti. žmonių, kurie pritaria tai'vydui, nes ant sekretoriaus 
visą laiką tą mintį puoselėjo;ar kitai mūsų minčiai. Už pečių paprastai gula di- 
ir buvo priešakinėse kovos,tokius asmenis mes garime5 džiausią darbų našta.

Mūsų pareiga iskel- balsuoti. Reikalinga sekti,'
ti Lietuvos istorijos klasto- ką toj ar kitoj vietoj remia* 1 q ę.„Variavim b*"
imus ir nušviesti įvykius didžiosios unijos ir iš ju re-'?9. P ‘ aziavimo_ da-
ikrą šviesa. Tokį tikslą tu- 
i fondo ruošiami leidiniai.

komenduojamų kandidatų 
pasirinkti geriausius.

lyviams surengė vakarienę, 
į kurią atsilankė ir svečių. 
Jų tarpe buvo prof. Gudavi-

Suvažiavimas patvirtino] Suvažiavimas pritarė drg. čius, buvęs Rusijos dūmos 
ondo statutą ir ragino viso 

kiais būdais fondą remti.

Naujojoj Anglijoj rug
piūčio 31 d. siautęs viesu
las buvo žiaurus, bet jo 
žmonių aukų skaičius nebu
vo didžiausias. 1938 me
tais čia praūžęs viesulas nu- 
vare į Kapus nei ooz asme
nis. Tada tas viesulas pra
sidėjo Saharos dykumoj ir 
per Atlantą pasiekė Naują
ją Angliją. 1900 metais 
Texase viesulo aukų buvo 
6.000. 1926 metais Floridoj 
ir Kuboj—1,000, o 1928 me
tais Floridoj apie 4,000.

J. Kaminsko iškeltam klau-' narys, niujorkiškis Michel-
—v__w ~...... simui steigti savą knygyną,1 sonas (šen.) ir kt.

Suvažiavimas pasisakė at- į kurį pirmon galvon būtų] Ir čia ne tik vaišintasi,'likutiniais metais aukų 
kiro šalpos fondo nesteigti, telkiama visa, kas liečia bet dar kalbėta, kas anks- bėra mažiau gal svarbiau- 
3et pavedė Centro Komite- Sąjungą. j čiau nesuspėta apkalbėti.
tui išrinkti komisiją, kuri 
rūpintųsi reikalingus pagal
bos draugus 
remti.

Išnagrinėjęs organizaci-į Čia kalbėjo Dulkis, Buivy 
nius klausimus, suvažiavi-' das, Frenzelis, Michelsonai

ir jų veiklą mas ragino visus narius bū- (Bostoniškis ir ir niujorkiš- 
ti vieningus, aktingus, verž- kis), dr. Gudavičius, Mi-

maziau 
šia dėl to, kad turima ge
resnių priemonių besiarti
nantį viesulą pastebėti ir 
gyventojus įspėti.

Kituose kraštuose būna
liti* ; H V 1VII11rg Uijj Cl XV VI I LAOj V V* o *v 10 J j vi 1 • vi LI vi A V lvlUOj 1“ f

Susipažinęs su savo Iaik- liūs, kuopose aiškintis įvai-[chelsonienė, Stilsonienė,*^ar didesnių viesulo aukų. 
raščio “Keleivio” finansine rius politinius, visuomeni-] Spūdienė, Buivydienė, gal-'Pavyzdžiui Indijoje 1942 
ir bendra padėtimi, šuva- nius ir kitokius klausimus,'tys, Grigaitis, Bukaviackas,! metais dėl viesulo žuvoJL - /:
žiavimas pareiškė pasiten- planuoti savo veiklą, derin-| Anesta, Pakalka, Kamins- 
kinimą, kad Sąjunga turi ti LSS ir Lietuvių Darbinin-'kas ir Mačionis. Kalbų pro- 
tokį savo idėjos laikraštį ir;kų Draugijos kultūrinę veik-'gramą vedė adv. Briedis, 
ragino visus jį remti. “‘Ke-'lą, remti savąją spaudą—Į Vieni kalbėtojų prisiminė 
leivis’—tai mes patys, ne'“Keleivį,” “Darbą,” “Nau- praeitį ir papasakojo įdo- 
dejuokime, bet džiaukimės; jienas,” renkant jai prenu-' mių nuotykių iš savo veik- 
juo ir visomis išgalėmis pa-'meratą ir joje bendradar- los, kiti reiškė kūrybinių 
dėkime jam,” sakė drg.Įbiaujant.

40,000 žmonių, o 1876 me
tais net 215,000.
KANADIEČIAI

DĖKOJA “KELEIVIUI”

“Keleivio” redakcija ir 
administracija pasveikino 

(minčių ateities veiklai. Vi-jKanados socialdemokratus 
Cibulskis. Drg. Michelso-į Suvažiavimas pageidavo,! si buvo dėkingi vietos drau- jų antrojo suvažiavimo pro- 
nas priminė, kad ateinantį kad LSS atstovybės bendri-* gams už gerai paruoštą su-įga. Jų įgaliotas drg. A. 
pavasarį “Keleiviui” sukan-nėse organizacijose visais važiavimą ir atvykusių glo-į Frenzelis atsiuntė padėkos 
ka 50 metų ir kad ta proga svarbesniais tų organizacijų bo j imą, visi buvo kupini no-] laišką.
norima duoti daug medžią- veikimo klausimais būtų ar-' 
gos iš mūsų praeities. Jis'timuose ryšiuose su Centro 
kvietė rašyti ir siųsti įvairių Komitetu.
nuotraukų iš organizacijų Beveik vienbalsiai suva- 
veiklos, o taip pat žymes- žiavimas nutarė palikti Cen- 
niųjų gyvųjų ir mirusiųjų tro Komitetą Nevv Yorke. 
darbuotojų. j Nominacijos komisijos (P.

Suvažiavimas patvirtino]Grigaitis, S. Michelsonas ir 
Centro Komiteto finansinę J. Glaveskas) į Centro Ko
ri- bendrąją apyskaitą. mitetą buvo pasiūlyti šie

Prof. J. Kaminkas verti- draugai: S. Briedis, K. Bie- 
no bendrąją padėtį reikšda- linis, P. Kriaučiukas, J. Pa- 
mas maždaug tas pačias kalka, J. Petniūnas, J. Son-] 
mintis, kurias jis išdėstė Ka-da, B. Spūdie/iė, J. Silsonas; 
nados socialdemokratų su- ir O. Šulaitienė. Kriaučių-1 
važiavime ir kurios suglaus- kui atsisakius, jo vieton bu
tai buvo atpasakotos praei- vo pasiūlytas P. Grigaitis, 
tame numery. Suvažiavimo Visi jie išrinkti. Kandida- 
nutarimas tuo reikalu atski-įtai yra šie draugai: J. Rima- 
rai išspausdintas. jvičius, V. Kalvelis ir A. Ži-

Labai domėjosi suvažia- linskas.
vimas mūsų santykiais su' I Revizijos Komisiją iš- 

Fondo numatomi)kitomis lietuvių srovėmis ir linkti: A. Mačionis, .T. Vil- 
idiniai, kuriuose tų organizacijų veikla, ku-'kailis ir A. šulaitis.

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 naudingų 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. Broadvvay • So. Boston 27, Mass.

<
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Moterų Skyrius
Spalvos ir Nuotaikos stefanua Paltanavičienė:

Žmogžudžiu Karalienė
(Pabaiga) i metų, taip bent Įsitikinę yra

Loutluno gyventojai, lauk- Louduno gyventojai, Leo- 
dami teismo sprendimo, pri-’nas ir Marija surado, kad 
siminė visą ponios Besnard arsenikas yra labai patogus 
jaunystę. Marija buvo far- nuodas. Pirmiausia, kaime 
merio duktė. Tėvas turėjo
50 akrų geros dirbamos že
mės. Ji ir jos pusbroliai bei 
pussesserės dirbo farmoje, 
tad laiko mokytis neturėjo 
daug. Ji trumpai mokėsi 
dominikonų vienuolyno mo
kykloj, kur išmoko skaityti 
ir rašyti. Jos klasės drau
gės pasakojo, kad Marija

jo galima gauti kiekvienoj 
aptiekoj, nesukeliant Įtari
mo. Arsenikas yra be spal
vos, be kvapo ir be skonio, 
todėl ji galima lengvai 
Įmaišyti Į maistą ar gėri
mą. Be to, jis yra labai nuo
dingas. Kaip ten bebūtų. 
Leono dvi tetos mirė laike 
dviejų metų. Jos paliko pi-

iš mažens buvo godi. Ji pa- nigų, tačiau ne Leonui, o jo 
sisavindavo kitų daiktus ir seseriai. Po to mirė Mari- 
paskui mokėdavo išsimeluo- jos tėvas. Tėvą palaidojus, 
ti. 9 Marija gavo jo farmą, tru

puti auksinių pinigų, keletą 
vertybės popierių. Ji far
mą išnuomavo, o motiną pa
siėmė su savimi i Louduną. 
Paskui jau miitis sekė mirti 
Besnardų šeimoje. Po še
šių mėnesių mirė Leono tė
vas, o sesuo Lucija, kun iš 
savo tėvų paveldėjo turtą, 
nusižudė Tas buvo labai 
keista, nes Lucija buvo 
jauna ir turtinga našlė, ge
ros sveikatos, visad linksma, 
ir niekad negalvojo apie 
mirtį. Be to, ji kaip gera 
katalikė griežtai smerkė sa
vižudžius. Ji labai nemė
go savo brolio Leono ir. jei
gu būtų norėjusi nusižudyti, 
tikriausiai būtų parašiusi 
testamentą, kad Leonas ne
gautu jos tuno. Kaip ten 
bebūtų. Leonas vieną dieną 
ją rado pasikorusią. Nors 
jos rankos buvo suteptos 
purvu, o virvė visai balta, 
tačiau niekas nieko neįtarė 
ir nutarė, kad Lucija nusi
žudė. *

Leonas ii- Marija pasida
rė turtingiausia pora Loudu- 

farmą. Dabar jai ne, nes kitų giminių neliko.

AIŠKINASI DĖL NEPAPRASTOS VYRO MIRTIES

. s« 7

Mrs. Dorothy L. Hirks vedama iš kalėjimo Riehmond. Va., 
i apklausinėjimu dėl jos vyro. paraližuoto karo veterano 
nepaprastos mirties. Jauna moteris buvo padėta Į kalėji
mą dėl Įtarimo, kad “pafiksino” veterano automobilį, kad 
jis užsimuštu.

Kiekviena moteris nori, 
kad jos namai būtų malo
nūs kiekvienam, kūne Į juos 
Įžengia, o ypač savai šei
mai. Švarūs ir gražiai 
Įrengti namai yra visad ma-1 
lonūs. Nereikia daug pini
gų namam jaukiai Įrengti.’ 
Yra moterų, kurios superka 
brangius baldus ir namų 
Įrengimui išleidžia daug pi-' 
nigų, o namai neatrodo jau
kūs, nes daiktai yra nesu
derinti, spalvos netinkamai 
sumaišytos ir pan.

Dažna šeimininkė laikas 
nuo laiko mėgsta perstatyti 
kambariuose baldus, perma- 
liavoti sienas ir tuo pačiu 
namus atjauninti ir pagra
žinti. Kalbant apie sienų 
dažymą reikia neužmiršti, 
kad spalvos labai veikia Į

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

Marijai matyt netiko sun
kus farmos darbas, ir ji sva
jojo ištekėti “Į miestą.” Ta
čiau jaunikiai iš miesto i ją 
nežiūrėjo, ir sulaukusi 23 
metų amžiaus ji ištekėjo už 
savo liguisto pusbrolio Au
guste Antigny, kuris turėjo 
džiovą. Ji padėjo jam šei
mininkauti jo farmoje. kol 
vieną gražią dieną, praslin
kus 7 metam vedybinio gy
venimo, Auguste staiga su
sirgo ir mirė. Daktaras nu
tarė, kad mirė nuo persišal
dymo ir pleurito. Jis buvo 
iškilmingai palaidotas, kaip 
pridera ūkininkui, su išeigi
niais batais. Kad jis i kitą 
pasauli nuėjo su batais, bu
vo labai svarbu. Mat, kai 
Maria Besnard buvo apkal
tinta nuodijusi savo gimi
naičius. po 22 metų jo la
vonas buvo iškastas ir jo 
kojų naguose rasta daug 
arseniko. Jei ne batai, gal 
jo kojos, kaip ir visas kū
nas, būtų visai sutrūniję.

Likusi 
mė vvro

našlė Maria pėrė-

buvo lengva ištekėti, nes ji 
btfvo jauna našlė ir turėjo 
farmą. Jai pasipiršo Leo
nas Besnard. nors neturtin
gas, bet turis turtingus gi
mines, kurie po mirties ža
dėjo palikti jam viską. Ma
rija ištekėjo už Leono ir ap-

Marija buvo žinoma kaip 
geraširdė moteris. Ji pasi
ėmė i savo namus bevaikę 
porą. kuri mieste turėjo 
vertingą žemės sklypą. Už 
gerą Marijos širdį, senukai 
pažadėjo, kad po savo mir
ties užrašys žemę Marijai.

sigyveno Loudune. Paga-'Po kiek laiko abu numirė, 
liau ji pateko i miestą—vie-*Po to Marija pasiėmė dvi 
na svajonė išsipildė. Abu senas Leono pusseseres, ku- 
jaunieji gyveno laukdami rios buvo virš 70 metų. la- 
giminaičių mirties, kurie, bai šykščios ir pinigingos, 
nors seni. bet mirti nesiren- Jos skaitė kiekvieną centą 
gė. Atrodo, kad po kelių ir sekė kiekvieną Marijos

PAAUGLIAI NIEKŠAI PRIMUŠĖ MERGAITĘ

Adelė di Gretmrio (kairėj). 14 metu mergaitė, New Yorke 
gailiai verkia, kai jai reikia eiti į teismą liudyti apie pa
auglius užpuolikus, kurie ją užpuolė, apiplėšė ir skaudžiai 
primušė. Vienas įtartas pusbernis ir viena mergiotė buvo 
suimti ir padėti po $10,000 bėla dėl to užpuolimo, o vienas 
jauniklis paleistas iki teismo. Užpuolikų gengė je buvo ke
lios mergaitės.

žingsnį, bet 
numirė abi 
laikotarpyje.

Dabar Leonui ir Marijai 
turėjo prasidėti geros die
nos, bet pasipainiojo vokie
čių karo belaisvis, kuri Leo
nas pasiėmė i namus dar-

taip pat staiga Marija pasisamdė genau- 
vienos savaitės sius Paryžiaus advokatus, 

kurie surado visą eilę for
malių priekabių. Pirmiau
sia, jie nutarė, kad dakta 
ras, kuris darė lavonų skro
dimus, neturėjo teisės skros
ti. Lavonai buvo antrą

Marija staiga pasi-! kartą skrodžiami kitų dak-
Ji pradėjo šauniai 
ir nesivaržydama 

su belaisviu žmonė-

bams. 
keitė, 
puoštis 
rodytis
se. Leonas pradėjo Mariją
sekti ir priekaištauti. Abu 
visą \ asai ą viens Kitą ste
bėjo, kaip katė pelę. kol at
ėjo staigi Leono mirtis.

Visi Louduno gyventojai 
buvo Įsitikinę, kad Leonas 
ir Marija nužudė savo gi
minaičius. o paskui norėjo 
viens kitą nunuodyti. Ma
rijai pasisekė. Loudunas jau

tarų, ir arseniko surado tik 
šešiuose lavonuose. Mat, iš 
lavonų buvo likę labai ma
ža kas tyrinėti, o kiekvienas 
tyrinėjimas sumažina ir taip 
mažus likučius^ Dabar kal
tinimas jai buvo surašytas 
ne už 13 žmogžudysčių, bet 
tik už šešias. Marija buvo 
paleista po kaucija (bėla) 
ir apsigyveno vienuolyne, 
laukdama teismo. Du kar
tus teista, bet nenuteista, ji 
dabar laukia trečio teismo

turėjo paruošęs Marijai mir- ir džiaugiasi, būdama vie- 
ties sprendimą, bet turtingą! nuolvne, o ne tarp kaimynų 
nusikaltėli yra sunkiau pa-JLoudune, kurie atvirai vadi 
smerkti, negu

pa‘lJ
neturtingą.'na ją nuodytoja.

BAIGĖS RUGSĖJIS
Baigės rugsėjis! Po orą bailiai 
Voratinkliai draikės be vėjo:
Šypsojo saulė, bet jos spinduliai 
Tarytum sudiev tekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai 
Į pietus padangėmis trauke.
Apdaro žalio netekę miškai 
Tik pirmojo šalčio belaukė.

Lygūs, sužėlę tamsiai vilnimis 
Rugiai lyg kad rūtos žaliuoja:
Kiek tik apimsi aplink akimis,
Kaip žaliosios marės liūliuoja.

Žiema, užklojus baltais patalai? 
Nukąs jūsų pumpurą žalią; ■ • '
šalčiai ir speigas ledų verpalais 
Suspaus, jūsų lovą apkalę.

Vargšai, užmirste po žemių šaltai!
Bet argi tai rankos artojo •
Veltui jums žemę pureno minkštai 
Ir sėdamos grūdą žegnojo?

Linksmo pavasario saulė užšils.
Ir jėgos, kur slepiamos miega,
Naujos iš patalo šalto pakils, 
Auklėdamos rausvąjį diegą.

Vasarai kaitinant, laimūs suaugs 
Rugiai, kaip palaimintas gojus! 
Varpoms nunokus, širdy besidžiaugs 
Jų rišdamas pėdas artojas! . . .

MAIRONIS.

#1

mūsų akis ir nervus. Švie
siam kambary yra jaukiau 
būti kaip tamsiame, šviesiai 
žalsvos sienos Į akis veikia 
daug maloniau, negu pilka 
siena ir pan. Dažant sienas 
naujom spalvom, reikia at
sižvelgti Į tai, ar spalvas no
rit parinkti “šiltas,” “šal 
tas,” “linksmas,” ar “liūd 
nas.”

Tamsios spalvos visad vra 
liūdnos, o šviesios—links
mos. Be to, spalvos yra 
šiltos ir šaltos. Pav. ruža- 
va spalva, labai žydra, visai 
šviesiai žalia, šviesiai ruda 
ir “chartreuse” yra labai šil
tos spalvos. Ypač šilta yra 
“chartreuse.” Tai* yra ža
lia spalva, kurioje daug 
Įmaišyta geltonos spalvos. 
Chartreuse yra mišinys žo
lės žalumo ir saulės gelto
numo. Tos spalvos yra šil
tos ir linksmos.

Mėlvna spalva, lelijava, 
ruda, žalsvai melsva (aqua) 
ir pilka spalva yra šaltos ir 
ramios spalvos. Ypač me
lancholiškai veikia pilka 
spalva, todėl jei kas turi 
pilką kambarį, tai grindų 
kilimą, langų užuolaidas ir 
kt. audinius turi parinkti 
ryškių ir linksmų spalvų, 
kad kambarį pagyvintų.

Jei kambariai yra maži, 
fcai jų negalima dažyti tam
sia spalva arba klijuoti tam
siais su ryškiais raštais po
pieriais. Tamsi spalva kam- 
' ari padaro mažesnį, o raš
tuoti popieriai mažam kam- 
barv erzina akis ir sudaro 
•spūdi, kad viena siena lie
čia kitą. Šviesiom ir ra
miom spalvom dažytas 
kambarys atrodo daug di
desnis. Renkant sienoms 
spalvas reikia atsižvelgti ir 
Į baldus. Tamsaus medžio 
baldai gražiai atsimuša švie
siose sienose ir ryškiai atro
do. Šviesaus medžio bal
dams reikalingas tamsesnis 
fonas, tad sienoms geriau 
tinka vidutinio tamsumo 
spalvos, šviesaus medžio 
baldai gėlėtu popierių iškli
juotam kambary visai pra
žus ir baldų nesimatys.

Žmonėm, kurie yra daž
nai liūdni arba lengvai su
erzinami, sienas geriau da
žyti šiltom ir šviesiom spal
vom. Tiem žmonėm, kurie 
via perdaug judrūs ir ner
vingi, kambarius patartina 
dažyti šaltesnėm spalvom, 
kad jos veiktų Į nervus ra
minančiai ir šaldančiai.

• (Tęsinys)
Miestiečių gyvenime svarbią rolę vaidino tėvų Ma

rijonų vienuolynas, nors vienuolynu jis tik iš papratimo 
vadinosi. Rusijos valdžia panaikino visus vienuolynus, 
o bažnyčias priskyrė prie parapijų.

Tėvai Marijonai gyveno senoviškos statybos medi
niam vienuolyne prie bažnyčios. Apart baltų drabužių 
nieku nesiskyrė nuo paprastų kunigų, kurių keletas buvo 
prie bažnyčios, priklausančios parapijai. Vienuolių buvo 
vos penki. Jie taipgi pildė visas bažnytines apeigas. 
Turėjo jie savo tėvą—generolą.

Kitas Marijonų vienuolynas buvo Sasnavoj, dešimts 
verstų nuo Mariampolės. Ten taipgi baigė savo amžių 
keli balti vienuoliai. Jiems išmirus, savaime mirė ir vie
nuolyno likučiai.

Vienuolynas buvo sujungtas su bažnyčia ilgais kori
doriais, kuriais kunigai eidavo Į bažnyčią, šventadie
niais atidarydavo šonines duris, kad žmonės per zakrasti- 
ją galėtų Įeiti i bažnyčią. ,

Atsimenu, kaip mane žavėjo tie koridoriai. Ilgi, 
tamsūs, su geru atbalsiu, jie, rodos, buvo pilni visokių 
paslapčių. Man Įdomu buvo sužinoti, kas buvo už kori
doriaus sienų. Viršuj sienose buvo maži langeliai, kurie 
vos vos nušviesdavo vidų. Retkarčiais per sienų plyšius, 
prasimušdavo saulės spindulys.

Kartą po pamaldų, kada jau nedaug žmonių ėjo, aš 
su plakančia širdimi pribėgau prie sienos ir pažiūrėjau 
per plyšį, bet nieko ypatingo nepamačiau. Išvydau nedi
delį sodelį, žolę ir keletą medžių. Nežinau, ką aš ten ti
kėjausi pamatyt, bet buvau truputi nusivylus ir daugiau 
per plyšius nežiūrėjau.

Jeigu Amerikos valdžios 
sandėliuose esančius kvie
čius supilsime Į vagonus, tai 
turėsime traukinį nuo New 
Yorko iki San Francisco ir 
atgal iki St. Louis.

Amerikos gyventojai per me
tus drabužiams išleidžia apie 
25 bilionus dolerių.

Po bažnyčia buvo skiepai, kur laidodavo mirusius 
vienuolius. Daugiau nieko nesužinojau, nes moterims 
įeiti į vienuolyną buvo griežtai uždrausta. Girdėjau pa
sakojant, kad kada tai viena moteris įžengė į vienuolyno 
prieangį, tai paskui vienuoliai turėjo šveist grindis. Kiek 
tame pasakojime buvo teisybės, nežinau.

o
Gražiam sode, ant kalnelio, prie plento, vedančio į 

Kauną, stovėjo baltas dviejų aukštų namas. Jame buvo 
Mariampolės Vyrų Gimnazija. Mergaičių gimnazijos 
Mariampolėje nebuvo. Kelis kartus per dieną prasiver
davo namo durys ir iš jo pasipildavo vienodai apsirengę 
visokio amžiaus ir ūgio berniukai, gimnazijos auklėtiniai.

Mokslo programa Mariampolės gimnazijoj buvo to
kia pat, kaip ir kitose gimnazijose. Ji prilygo Amerikos 
vidurinių mokyklų (High School) ir dviejų metų kolegi
jos programai. Nors Mariampolėj mokėsi beveik vieni 
lietuviai, bet, kaip ir kitose mokyklose, lietuvių kalba 
buvo draudžiama. Gera tačiau, kad kartu su mokslo 
mūsų jaunimas gaudavo tautinio susipratimo, atsiskirda
vo nuo lenkų ir nesigėdindami vadindavo save lietuviais.

Iš tos gimnazijos išėjo keli mūsų žymūs poetai, rašy
tojai, dvasiškiai ir profesionalai, visi lietuvybės atgaivi
nimo pionieriai. Stebėtina, iš kur jie tą dvasią sėmė. 
Tais laikais buvo vos vienas mokytojas lietuvis, A. Sta- 
niškis, vedęs lenkę, ir kunigas kapelionas Miknevičius. 
Visi kiti buvo rusai, išskyrus prancūzų ir vokiečių kalbų 
mokytojus. ‘ c

Lankė gimnaziją daugiausiai lietuvių ūkininkų vai
kai. Lenkų nedaug tebuvo, tad mūsiškiai turėjo apsieiti 
be lenkų kultūros ir kalbos. Nors tas padėjo išlaikyti 
lietuvybę, bet, neturėdami progos pramokti lenkų kalbos, 
jaunuoliai dažnai pergyvendavo nemalonių momentų, 
nes jie gėdinosi savo “nekultūringos” kalbos ir savo tėvų, 
nemokančių lenkiškai kalbėti ir “poniškai” apsieiti. Gė
dinosi ne tik prieš lenkus, bet ir prieš sulenkėjusius lietu
vius miestiečius, pasidavusius lenkiškai įtakai.

Jei kam būtų keisti tie mano žodžiai, tegu pasiskaito 
Vinco Kudirkos raštus. Jis baigė Mariampolės gimna
ziją ir savo raštuose prisipažįsta, kaip jaunas būdamas 
skaitė save lenku ir kaip paskui to gėdijosi, supratęs, kad 
yra lietuvis. , <

o
Mariampolėj stovėjo daug rusų kariuomenės. Lie

tuvos miesteliai, neskaitlingi gyventojais, buvo gerai ap
saugoti, būk dėl to, kad Vokietijos rubežiam reikėjo ge
resnės apsaugos. Be to, kariuomenė buvo reikalinga 
prižiūrėti ramybės ir tvarkos okupuotam krašte, kad pa
vergta tauta nebandytų sukilti.

Kadangi buvau dar perjauna suprasti, kam reika
linga kariuomenė, tai žiūrėjau į ją kaip į mūsų kasdieni
nio gyvenimo pamarginimą. Gražu man buvo stebėti 
kareivių eisenas su dainom ir muzika, ypač mėgau stebėti 
raitelius (kavaleriją) ant gražių žirgų. Vasaros pra
džioje atvykdavo kareiviai “ant žolės” arba atostogų. 
Atsimenu, kaip vasaros pavakariais trimito balsas šauk
davo kareivius vakarieniauti. Virtuvės buvo pastatytos 
iš plytų ant Šešupės kranto.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
TURKAI JUGOSLAVIJOJ

Turkijos respublikos prezidentas Bayar su savo pa
lydovais rugsėjo 1 d. atvyko i Jugoslaviją, kur jis išbuvo 
8 dienas. Turkijos prezidentas lankosi Jugoslavijoj su 
tikslu sustiprinti draugiškumą tarp tų dviejų tautų. Ne
senai Jugoslavijos Tito lankėsi Turkijoje.

NAUJAS TRANSPORTO LĖKTUVAS

■ X - .
Naujas karo transporto lėktuvas “aviatruck” gali gabenti 
61 vyrą su visais ginklais, arba gali būti naudojamas kai
po lėktuvas ligoninė, jis gali ir įvairius sunkumus gabenti. 
Transporto lėktuvas pritaikytas fronto reikalams, jis gali 
lengvai nutūpti ir nedideliuose aerodromuose.

(V AI RENY HES
Žuvis—Piūklas

Irano Įlankoje gyvena ne
didelė, delno didumo, žuve
lė. Jos kūnelis šviesiai žal-

—Labai aciu, mano mietas 
drauge, atsakė škotas.—Aš ne
galiu sumokėti geležinkelio bi- 
leto.

rodydama merksiančia rau
dona šviesa ir sirena aki
mirkai sustabdė visą mies
to judėjimą, o Įkandin sku
binosi skautų mašina. Ug
niagesiai per radio iššaukė

ALŽYRE ŽEMĖ DREBĖJO

Rugsėjo 9 ir 10 dienomis Šiaurės Afrikoje, Alžyre, 
Įvyko stiprus žemės drebėjimas. Orleansville mieste nuo 
žemės drebėjimo žuvo 1,000 žmonių ir daug buvo sužeis
tų. Daug namų sugriauta ir žmonėms pridaryta dideli 
nuostoliai. Drebėjimas pasikartojo iš kelių kartų.

TUNISO DERYBOS
Derybos tarp Tuniso ir Prancūzijos dėl Tuniso vi

daus autonomijos jau pradėtos. Tuniso nacionalistų va
das Habib Bourguiba derybų pradžioje iškėlė reikalavi
mą, kad prancūzai paleistų iš kalėjimų visus politinius 
kalinius. Prancūzai su tuo sutiko ir daug kalinių paleido.

IZHAELIS NORI AIŠKUMO

Anglija sutiko parduoti ginklus Egiptui, o Amerika 
susitarė su Iraku ir baigia susitarti su Egiptu dėl tų kraš
tų ginklavimo. Izraelio vyriausybė reikalauja, kad arba 
Amerika ir Anglija neduotų arabams ginklų, arba kad 
arabų valstybės susitartų su Izraeliu dėl pastovios taikos 
užtikrinimo. ,

✓
“KOLOMBO VALSTYBĖS” TARSIS

Kolombo valstybės—Indija, Ceilonas, Pakistanas, 
Burma ir Indonezija—tariasi greit susirinkti Į konferen
ciją ir aptarti, kokios Įtakos Į tų valstybių politiką turės 
Filipinuose pasirašyta aštuonių valstybių sutartis dėl 
Pietryčių Azijos saugumo. Laikas konferencijai dar nė
ra paskirtas. ,

•o

KIAUŠINIAI IR POLITIKA

Vienas Australijos farmerys iš Frankston praneša, 
kad jis suradęs gerą būdą pakelti vištų dėslumui. Jis 
Įtaisė vištininke radio priimtuvą ir leidžia vištoms klausy
tis parlamento debatų, o vištos dėl to dedančios daugiau 
kiaušinių. Kiti vištų augintojai tos naujienos dar ne
patvirtino.

Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE.

Bendruomenės Rinkimai
Šiemet Kanados LB Kraš

to Tarybos rinkimai Įvyks 
spalio mėnesį. Laikas kan
didatams statyti jau pasi
baigė. Pastatyta vos keli 
asmenys. Kandidatuoti, kan
didatus siūlyti, taip pat ir 
balsuoti turės teisę tik tie, 
kurie užsimokės apylinkės 
valdybai nario mokestį.

O Tolerancijos Nėra

Šiuo klausimu daug rašo
ma, mokoma ne tik spau
doje, bet, kartais, ir bažny
čioje. O tos tolerancijos

Negalėjo Išsisukti

Vengrų policija suėmė du pi-Į ligoninę, kur daktarai su se 
svas, juodais ruoželiais ir! liečiu, bet vieną jų netrukus’sutėmis laukė ligonės, ją 

perėmę tuojau nugabeno Į
... operacinę. Operacija ge- spėjo paklaust, sulaikytąjį, kuo j 

jis prisipažino nusikaltęs. °
—Aš prisipažinau pirkęs cuk-įSia* 

raus juodoje rinkoje,—jis atsa-l Antrasis ligonis buvo 
kė. [skautas su lengvu liaukų

—Dėl Dievo meilės, kam tu .uždegimu. Jis taip pat bu 
vo paguldytas ligoninėje

—Aš negalėjau neprisipažin
ti, nes cukrų pirkau iš to, kuris 
mane tardė.

suplotas, kaip piūklas. Tai paleido. Laimingasis prieš ap- 
žuvytė aplink savo kūną tu- leisdamas policijos būstinę, sū
ri labai aštrius dyglius—
dantelius. Įbridus žmogui, 
ar gyvuliui, Į vandenį, žuvy- 
•tė priplaukia prie kojų ir
pasisukdama savo aštriais 
dygliais perplauna odą, 
kaip su skustuvu, ir iš žaiz
deles geria kraują. Kur gy
vena ta kraugerė žuvytė, 
niekas nedrįsta ten maudy
tis.

Ir Senovėje Lietuviai
Globojo Senelius ir 

Našlaičius
ar daug naudos jis turi, nors Taip ir yra. Kazimiero pa
sakosi, iš bažnyčios grįžtąs rapija turi pakankamai le
su švaria sąžine, kad baž- šų. Jai bepigu, bet neatsi- 
nyčioje ir po jes paleidžia lieka ir Aušros Vartų, nors 
nemažai šmeižtelių prieš ji sakosi lėšų neturinti, 
kitaip manančius? O gal Tiems, kurie tvirtina, kad
tik dėl to ir lankosi. Rei-' lietuvių pinigais pastatytos’ne> 1545 metais. O prieš 
kia turėti gerą “sąžinę,”,bažnyčios ir Bus lietuviš*kos,'dabartinį karą> ' 4933 me_ 
kad ji taip greitai nusira-. galime nurodyti visą eilę’tais> Lietuvoje vien katali- 
mina. jgyyų pavyzdžių, kur jau at-.kiškos labdarių organizaci;
Rūtos Kilmonytės Viešnagė sūiko kitaip. |jos geneliams ir našlaičiams

.. ^ai Kansas City lietuvių išleido 15 milionų li-
Ji buvo čia didele rekla-Įpinigais pastatyta bažnyčia,!tu *

ma lietuviams ir Lietuvos su visa kasa, kurioje buvo1
valstybės išgarsinimui. Apie 
ją daug rašė anglų ir pran
cūzų didžioji spauda.

Senoji, šv. Kazimiero pa
rapija, su kun. J. Bobinu, 
surengė jai priėmimą. Ver- 
duno kino teatre Įvyko jai 
pagerbti (anglų surengta) 
akademija.

Tik lietuvių—naujųjų at
eivių—joje veik nesimatė. 
Kažin kodėl Rūta jiems ne
patinka? Taip pat nešima 
tė ir Aušros Vartų parapi
jos kunigų. Ot, tai tau di 
dieji patriotai. Lietuviai 
jiems reikalingi tik pini
gams sunešti.

SKAUTAI GRĮŽO

Stovyklą lankė daug sve
čių. Skautų ir skaučių tė
vai turi būti dėkingi vi
siems, kas padėjo šią sto-

1•vykią surengti, ypač A. Ba-
Ištisą savaitę stovyklavę’".'™“ ir.D' Ęa. miūtei, ku- 

Manomet miške, netoli Ply- "e U,l>

Pirmoji senelių prieglau 
da Lietuvoje atsirado Žel- mingos 
voje, Ukmergės apskrity,
1508 metais. Antroji—Jez-

dar 50,000 dolerių grynais 
pinigais, perduota slovė
nams. Naujai atėjusios ži
nios iš Detroito irgi sako, 
kad lietuvių pastatyta baž
nyčia perduota negrams.

O Montrealio pavyzdys— 
kiek energijos turėjo padė
ti kun. Bobinas, kuris šiaip 
taip apgynė lietuvių statytą 
bažnyčią nuo perdavimo 
prancūzams.

O kiek pavyzdžių yra

Kiek Žmogus Suvalgo
Vienas prancūzų profeso-

mouth, Rytų pakraščio 
skautai išsiskirstė. Iškil- 

pabaigtuvės buvo 
rugsėjo 5 d.

Šioje “Rambyno” stovyk
loje viso labo buvo 215 
skautų, iš jų 102 skautės. 
Jų daugiausia buvo iš Mas
sachusetts ir New Yorko 
valstijų. Trys stovyklavo 
net iš Philadelphijos.

Stovyklai vadovavo A. 
Banevičius ir D. Barmiūtė, 
abu Iš Bostono. Stovyklai 
vieta buvo labai graži ir čia 
mūsų skautai buvo gražiai 
įsitaisę.

Stovykla leido net savo 
dienraštį, vedė foto labora-

kus globojo.
Mykolis.

Mažieji lietuviukai trem
tyje nori mokytis. Padėk 
jiems savo auka!

Dr. B. Matulionis
Vidau-", specialiai plaučių ir šir
dies lijros. Priima bet kuru die
na. iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. P»woit, Rhode Island 

Adresas: State Sanatorinm. 
Wallum Lake. Rhode Is’and.

Aštuntas: nuo Providence—24 my
lios, nuo VVorcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.liūs apskaičiavo, kad, vidu

tiniškai valgydamas, žmo
gus per 70 metų suvalgo. oienrasų, veue toto laoora -j Vermonte, Brattleboro. pigiai par-

JuodOS dUOnOS 2oO cent- 00,70 Vvonti, įduodu duplex namus. Vienam namelonją, turėjo savą Kiautu-’, kambariai, moderniška virtuvė, 
vę. Stovykloje jaunimas kitam—5 k*mba-nerius, baltos duonos 65 

centnerius, bulvių 500 cent
nerių, mėsos 6,400 kilogra
mų, kiaušinių 12,000 štukų, 
Įvairių vaisių 1,800 kilogra-

vr Kien uavvzuisiu via ™?’ cukraus ir ki-.^yij drausmę ir padorumą.
Scranton, Pa., Shenandoah/^ Prieskomi* °’110 kllo'|Ten Įgijo jie ir daug prak- 

gramų. 'tiškų žinių būsimam savi-
Is tiesų, tai yra milzims- stovjam gyvenimui. ReikiaPa., ir kitų teismų archy

vuose!
Reikia jau dabar Įsidė

mėti tai.
Susilaukė Sūnaus

ki skaičiai, bet iš to kiekio 
kiekvienai dienai išeina vi-

Darbo Fronte Nieko Gera T . T. A t •• Lenos ir Kosto Leipų sei- 
Trys didžiosios bendrovės ma rugpiūčio 25 d. sušilau- t0 

—geležinkelių, skerdyklų irlkė septynių svarų sūnaus, 
plieno—su darbo unijomis'Motina ir jaunasis Leipus 

| nesusitaria. Derybos vyks-', jaučiasi gerai.
ta labai ir labai sunkiai.

lio lietuvių tolerantingumo.
Už nuvežimą gerų priete-

liu i Lietuviu Darbininku * * *• «.
Draugijos gegužinę Baka- 
navičių ūky buvo gerokai 
iškoneveiktas ir net prigrą- 
sintas p. V.

Viena ponia, dargi pėda

Į Lėktuvų fabrikas Canada 
Air vėl atleidžia šimtais li
kusius darbininkus. Nege
riau ir kitur.

Kur nėra unijų, senieji 
darbininkai atleidžiami, o 
jų vieton priimami naujieji 
imigrantai, didžiumoje ita
lai ir vokiečiai, tik už žy-

goge, apsilankiusi svetima-jmiai mažesnį atlyginimą, 
me bute ir ten pamačiusi jai į Pragyvenimas brangsta. Ar-
nepatinkamus paveikslus, 
drįso nuplėšti juos ir išmes
ti.

Taip pat pedagogas, ap-

tėjanti žiema nieko gero 
nežada. Bedarbių skaičius 
dar nemažėja. Jų yra 
112,000, o pernai šiuo mė

silankęs pas bičiulius, vieną tu buvo tik 90,000. Kito 
šeimos narį (gyventoją) iš- mėnesio viduryje, tikimasi, 
vadino net gyvuliu (panau- pradės darbus Canada Car 
dojo rusišką žodį) už tai.'Co., kuri yra dabar veik vi- 
kad pastarasis neinąs Į baž-

kaip nėra, taip nėra. Štai'nyčią. 
pora pavyzdėlių iš Montrea-' Įdomu būtų ji paklausti,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO 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, Maaa.

Parduodami Namai

,• i • •• Iriai, atskiri įėjimai. Dviejų karųne tik tautiškai atsigaivino, Į garažas. Namas švarus, gražiai
tiirėin dniur trrjlžill ištrvve- *renfrtas’ Pat°rioje vietoje. Savinin- tuiejo uaug giazių lbgyve kas išsikelia į kitų miestų. Kreiptis: 
nimų, bet ir pramoko dau
giau gerbti Įstatymus, palai E. Ilgaudas 

IS3 Elliot St. 
Brattleboro, Vt.

PAIEŠKOJIMAI
a dS V Irom rvcupr Paieškau Malavėnų kaimynu Juozo 
... , . , įSkirkos ir Stanislovo Vasiliausko.

.. mas gabiai moka tvarkytis Jie patys ar juos žinantieji atsiliep-
sai nedidelės porcijos. . Juo-j jr nelaimėje jausti didelę k,t
dos duonos jam tenka Į die-|atsakomybę ir pasiaukoji-
ną tik pusė kilogramo; bai-jsavo jaunesniajam. Tą _____ ____ ______ ,______
tos—tik ketvirtadalis kilo-jparodyti geros progos davėinumeris 193H’ 0 turi boti > 
gramo; bulvių po 1 kilogra-Įjr ^a sjautęs viesulas, kurisl

m.ė.so.s R° 4^0 gramų, j aplinkui išvertė daug me-' 
o kiaušinių jam tenka tik ^žių ir nugriovė 7 palapi

nes, todėl reikėjo perkelti 
mergaites ir jaunesniuosius 
berniukus. Visa tas buvo 
atlikta dideliu rūpestingu
mu. Viesulo padariniai bu- 

jvo greitai pašalinti.

Ponų Leipų šeimai linki- >JO vieni* kas antrąJ£n’;

JUOKAI

iaiini-1-----

Ona Trilikauskas 
198:', EI Sereno Avė. 
Pasadena 3. Calif. 

t Seniau buvo klaidingai paduota*

APSIVEDIMAI
I _______

Neturiu jokiu išskaičiavimų, tik 
labai nusibodo vienatvė. Esu 54 me
tu. vidutinio ūgio ir svorio. Nauja
kurys. prasilavinęs. Norėčiau susi-, 
rašinėti su švelnaus būdo ir smul- 
laus sudėjimo moterimi ar mergina 
iki 46 metų. Iš'iaiškinsim, susitar
sim, apsivesim. Rašyti: (37,

Tėvo Kvepalai

Onytės mama pradėjo kosėtij Su skautais stovyklavo iri 
ir. kaip buvo įpratusi, griebėsi prof Končius, didelis skau ‘
seną vaistų: viskės ir vandens. 

Netrukus Onytei atėjo laikas

mė sveikatos, o bičiulius M.
O. Šulmistrus, sulaukusius 
anūko, sveikiname ir linki
me sulaukti ir proanūkų.

J. Valeika.

Gausiausia Gegužinė

Rugpiūčio 15 d. suruošto
ji Lietuvių Darbininkųjgulti. Kai mama atėjo jai pa- 
Draugijos Montrealio sky- sakyti labanakt ir pabučiuoti, 

tai Onytė nustebusi pažiūrėjo 
i mamą ir paklausė: Jūs var
tojate tėtės kvepalui?

sai sustabdyta.
, Susirūpino Vaikais

Tie vaikai per dienas 
daužosi po Verduno gatves. 
Jau sudarytas komitetas iš 
Verduno policijos viršinin 
ko Pierre Gatineau, St. Wil- 
librod’s bažnyčios klebono 
William Byrd, United 
Church of Crawford Park 
bažnyčios rektoriaus dr. J 
Dovvning ir Verduno žaidi
mų aikščių ir vasaros mo
kyklų skyriaus vedėjo Levis 
Sauve. Šiam komitetui pa- 
linkėtina greitai rasti tin
kamą išeitį iš padėties. Čia

riaus gegužinė bus pati ge
riausia, nors ji buvo rengta 
toli už miesto (toliau nei 
65 mylios), drg. Bakanavi- 
čių gražiame ūky, tarp ža
vingų kalnų. Tas liudija, 
kad visuomenė remia minė- a 
tos draugijos pastangas.

Šioj gegužinėj dalyvavo 
ir Hollywoodo kylanti 
žvaigždė Rūta Kilmonytė. 
Kaip paprastai gegužinėse, 
ir čia žmonės užkandžiavo, 
girkšnojo, šoko, dainavo, 
mėgino laimę dovanų tiau 
kimuose.

Pastebėsiu, kad laimėji 
mui aukojo: M. J. Mačio-

Mažas Nesusipratimas

P. O. Box 383 
Stamford, Conn.

NERVINĖ
tų prietelis.

Stovykloje du skautai ap
sirgo. Skautė Klemaitė iš 
Bostono susirgo aklosios 
žarnos priepuoliu. Suma
nūs skautai nuosava mašina 
vidurnaktyje ligonę prista
tė i ligoninę. Teko nugirs- ™°- .£T.ie*es’. išgąsčio,i . i , * „. & loersidirbimo ir kitų nervinių nega-
tl, kad pagalbos masina dl-,lavimų. Gerdamas ta mišinį gauni 

Šios gyduolės kai-

Alexan<ler’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, 
k vaiši mų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti-

Anglijos traukiny važiuoja - - Imaistų nervams. Sios puolės ka.
amerikietis ir pagyvenusi, bet Geliu greičiu atidume J r ly-|nuoj;i $5.00 svaras. Už $2.00 pri 

„-„s: * a;moutha 113 mvliuL kur hins'sinnčianfie 5 uncijas. I Kanada $2.25
ALEXANDER’S co.Amerikietis mouthą (13 mylių), kur juos. 

kramto gumą ir tyli. i kelrodžiu skubiai perėmė!
Po kurio laiko anglė kiek pri-;ugniagesių lengvoji mašina, 

sitraukusi prie amerikiečio’
mandagiai prabilo:

—I^abai malonu, kad tamsta’
mėgini pradėti pokalbį, bet aš 
turiu pasakyti, kad esu baisiai 
kurčia ir negaliu girdėti nė žo
džio, ką tamsta sakai.

uar graži ponia.
414 Broadway

South Boston 27, Mass.

Nuobodus, Bet Gudrus

niai $5, A. Narkeliūnas $3,1 škotas iš proto varė bendra- 
K. Leknickas $2, Bakanavi- 
čius cigarų dėžę ir alaus dė
žę, J. Kinai elektrinę lem
pą ir alaus dėžę, P. Jonuška 
degtinės bonką, E. Jonuš- 
kienė didelį pyragą, Mačio- 
nis 2 dideliu rūkytu ungu

daug galėtų padėti YMCA. riu, Zuperkienė vyno butelį.
T. Matulis cigarų dėžę, W

keleivius savo nuobodžiomis pa
sakomis apie didelius darbus, 
kuriuos jis yra padaręs.

—Gerai,—atsiliepė nuobodu
lio nebepakęsdamas vienas klau
sytojų.—Gali pasakyti man. ko 
tamsta nepajėgi padaryti ? Aš 
tą už tamstą padarysiu.

Bažnyčių Statyba Vyksta
Aušros Vartų jau baigia

mos sienos. Ar nepasitvir
tino mūsų teigimas, kad pa 
rapijiečiams ir neaukojant, 
o bažnyčia bus pastatyta

Kiškys džiovintų bulvių dė
žę, verduniečiai vyno butelį 
ir alaus dėžę.

Ši gegužinė tarp žaliuo 
j ančių kalnų buvo tikrai 
linksma. Ji davė ir pelno,

kuris bus sunaudotas ge
riems tikslams.

Visiems aukotojams, dar
buotojams ir dalyviams pri
klauso širdingas ačiū.

Dalyvis.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS t 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 
jstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

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

t *
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N. ANGLIJOJ IR VĖL ,S. L. A. ANTROS
SIAUTĖ VIESULAS' APSKR. GEGUŽINE

linksmai laiką praleisti, o statybos pavyzdžių ir tt. 
kartu paremti savo apskritį.1 Andriušis paruošė montažą,

Iki pasjmatymo piknike, kuris vaizduoja komunistų 
Aleksandras J. Chaplikas, pavergtą Lietuvą.

SLA 2 Apskr. Pirm. I __________________ Paroda bus atidaryta vi
są šią savaitę. Velta jos

Kas Krikštija Viesulus (pasižiūrėti.

Patarimai Pėstiems i Sumažins Automobilių

Massachusettts automobi-
Draudimo Mokestį

Praeitą šeštadieni vėl] Sekmadieni, rugsėjo 19 
Naujosios Anglijos pakraš-:d., VVoodland Parke, Au 
ty siautė piktoji Edna (taip’burn, Mass., arti \Vorceste- 
praminė tos dienos viešu-1 rio ir gražaus vandens 
lą), kuri atėjo, kaip papras-'ivyks SLA antros apskrities 
tai, iš pietų, kur taip pat pa- metinis piknikas. Komite- 
darė daug nuostolių. (tas ir pirmininkas rengiasi

Kiekvienas viesulas turi 
moterišką vardą. Juos pa- Dorchesterio Klubo

lių registracijos įstaiga skel-| Massachusetts valstijos 
bia šitokias saugumo tai- privalomo automobilių 
sykles: Eidamas žvilkte-Jdraurimo mokestis bus su
rėk į abi pusi, per gatvę eik mažintas vidutiniai 6.3 pro- 
tik sankryžoje. Sek susi-centais. Vienur tebus su
siekimo šviesas, eik tik ati- mažinta 50 centų, o kitur

Narių Susirinkimasrinko žinovų komisija. Var-, 
das parenkamas toks, kuris' 
lengviausia be kiaidų gali Dėl blogo oro pereitą 
būti radijo perduotas lai- penktadienį, rugsėjo 10 d. 
vams ir lėktuvams. Vardai Dorchesterio Lietuvių Ame- 
duodami alfabeto tvarka, rikos Piliečių Klubo narių 
todėl šiemet jau turėjome susirinkimas neįvyko.

tinkamą šviesą pamatęs. 
Niekada neik tarp sustoju
sių mašinų. Niekada ne
žaisk gatvėje. Jei nėra ša
ligatvio, eik kairiąja kelio 
puse. Naktį nešiok ką nors 
oalta. Dviračiu važiuok de

net $7.50.

Ednos Sesers Nematysime

. ......_____ ____ ____ , _ Jis
Naujojoj Anglijoj ji dau-'atvykusius svečius ir vieš- \jjce> Barbara* Carol, Dolly Įvyks šį penktadienį, rugsė- 

žalos pridarė Maine’nias priimti su gerais vai- į. Eu’na viesulus, o tas, ku- jo (Sept.) 17 d., 8 vai. va
ris dabar ties Meksika pra- karo, klubo patalpose, 1810 
deda suktis, gavo Florence Dorchester Avė. \ isi na- 
varda. " riai kviečiami dalyvauti.

giausia žalos pridarė Maine'mas priimti su gerais va 
valstijoj. Bet ir Bostone irJgiais, gėlimais, muzika ir ki
jo apylinkėse niekas ta tais įvairiais palinksmini- 
“gražuole” nesidžiaugia, mais. Gros geras Worces- 
Ir čia ji paliko piktų pėd-'terio orkestras iki 9 vai. va 
sakų—namų be kaminų,'karo. ,
stogų, langų, išvertė me-j Ši vieta yra nauja lietu- IŠKILMĖS 
džių, nugenėjo jų šakas, nu-viams, bet kurie yra buvę, 
traukė telefonų, elektros tie visi patenkinti. \Vorces-
vielas ir tt. Iteriečiai šią vietą labai ge-! Praeitą sekmadienį Brock-

lijoj lai žino. Taipgi iš Bostonotono parodos atidarymo Jau daugumą

PRIE
“LIETUVIU BAKŪŽĖS”

A. J. Namaksy,
Pirmininkas.

Reikėtų Tvirčiau Įrišti

prenume-Visoj Naujojoj Anglijoj'rai žino. Taipgi________ . - , .
dėl viesulo žuvo 23 žmo- ir kitu vietų ja labai lengva! proga ir prie Lietuvių Baku- ratorių bus pasiekęs ir III 

surasti. ‘ ĮŽės buvo iškilmės. Jas pra-JLietuvių Enciklopedijos to
Važiuokit 9-tu keliu, kaip dėjo K. Jurgeliūnas. Jis mas. Ir jo įrišimas silpno 

važiuojat į Babrausko pavi- programos vadovavimą per- kas, o paskutinysis lankas 
liona. ir privažiavę \Vebster davė P. Viščiniui. Kalbėjo yra lyg atkiitęs. Nugai elės

nes.

RINKLIAVĄ ATIDĖJO

1 9-tas ke-'garbės konsulas A. šalna galuose pagailėta įdėti au-

Meksikos įlankoje atsira
dęs viesulas Florence jau 
pasibaigė ir čia mes jo ne- 

šinėj viena eile. Dabok matysime.
šviesas. Naudok tik rankų_ ___ ~~ ~
ignalus. ' LIETUVOS AIDŲ RADIO
į____________________ PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiut
Yodienę. Žinutėje buvo'.adresu: praleista, kad velionė pali-į kton
ko liūdesyje sūnų Frank,
marčią ir šešių metų anūkę 
Kathy, o taip pat liko sesuo 
Mrs. Neviackienė, Norwoo- 
de.

O. Gegužienė Chicagoje

Praeitą savaitę rašėme 
apie mirusią mūsų laikraš
čio skaitytoją Kazimierą

Tel. Brockton 81632-R

RADIO PROGRAMA

Dėl viesulo Balfo rinklia- Sq., kur 12-tas ir ._ __  „
va negalėjo būti vykdoma lias skiriasi, važiuokite 12 angliškai ir lietuviškai. O. dėklo tasmelių, kurios nu- 
praeitą šeštadienį. Kada keliu pro dvejas kapines, Ivaškienės šokių grupė pa- garėlę padarytų kiek ap- 
vėl bus gautas leidimas vienos vienam šone, kitos šoko tautinių šokių. į valesnę, dailesnę ir tvirt.es-
rinkliavą vykdyti, praneši-kitam, ir kaip pravažiuosi! Bakūžėj šiemet duota ja
me. kapines, privažiavę Mobile Lietuvos nuotraukų paroda.' Pasigendama daugiau ilu

Pareigingesnieji -rinkėjai, Gas su raudonu arkliu, im- Jose matai gražių Lietuvos stracijų ir žemėlapių.
jų skaičiuje ir prof. I. Kon- kit Boiee St. ir čia ženklai gamtos vaizdų, naujausios I —B.

šeštadienį bu- parodys kelią. Taipgi ga- 
pro Union 
Harding St'

Ona Gegužienė besisve
čiuodama pasiekė net Chi
cagą.

Prel. Juras Sveiksta

cius, praeitą 
vo atvykę į vyriausią busti- Įima važiuoti 
nę, nors jau buvo pradėję Station. imant
smarkiai lyti. iki Cambridge St. ir važiuo

kit iki \Vebster Sq. '
Jūsų priėmimui ir palink

sminimui dirba vvorcesterie-
--------- (čiai Antanas Kriaučialis iri

šeštadienį, rugsėjo 18 (1.,’Mitrikas, kuris yra mana-: 
9 vai. ryto parapijos mokyk-Įdžeris VVoodland Parkoj 
los patalpose W. 5th St.’Bostone dirba pikniko ko-; 
pradedamos pamokos Bos- misija: pp. Stravinskienė,! 
tono šeštadienio lituanisti- VVadellienė, Keslerienė ir1 
kos mokykloj. Mokiniai apskrities pirmininkas Alek- 
prašomi rinktis į tas pačias Sandras Čaplikas, 
klases, kuriose mokėsi pra-j Kviečiame visų prie ap
eitais mokslo metais. skrities priklausančių kuopų

Tą dieną prašoma atvesti narius ir visus lietuvius da- 
ir naujus mokinius. lyvauti šiame piknike ir

Automatic Sargam”BasementA m CONDITIOHED

Lawrence’o, Mass., lietu
vių bažnyčios klebonas prel. 
P. Juras sveiksta po sėk
mingai padarytos sunkios 
tulžies operacijos.

Šeštadienio Mokykla
Pradeda Pamokas

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris 

Pilnai Įtaisytas
Nieko Neįeik įmokėti! 
Išsimokėt Per 3 Metus! 
Pilnai Garantuotas! $250

BAYVIEW HEATING CO. 
T ei. G E 6-1204

SUPEH-7A1DE SPECTACLE!
Didelių Sutaupų Spektaklis

DIDŽIAUSI \S AUTOMATIŠKŲ BAKGESi VAIZDAS PA
SAULYJE— žvaigždžių pilnas spektaklis—kai kurie žmonės 
sako. kad tai yra tūkstanties stebuklų paroda—spektaklis, 
kuris, tur būt. pralenkia garsųjį ir pasakišką romantikos ir 
pažibos pilną išgarsėjusio DeMille pastatymą—bet šita. ultra- 
nepaprasta paroda yra nuolatinis vaidinimas—diena dienon
_ tai 'ra didžiulis automatiškas BARGENį SPEKTAKLIS
ir jis yra visai už dyką. Jžaneos visai nėra. bet kartą įėję 
vidun jūs rasite galybę taupymo prosų, kurio® traukia, kaip 
magnetas. Jos žadą užima—neįsivaizdinkit sau. kad sukro- 
vimas $5.00© vertės mink kailinių—10.000 biinskelių po $2.99 
ar S.OOo paketų lagaminų po ?•>, ar vyriškų kašmirinių paltų 
po $80 yra menkniekis—tai yra mokslas—tai reikalauja di
džiausio atsidėjimo—sunkaus darbo, pamesimo keliauti ir 
kartai- i-ivaizduojamos šakės ant pečių, nes jūs turite pa
sukti iš pramintų kelių—kopti į aukščiausius dangoraižius— 
būti vaikščiojančiu Baedeckeriu—būti dide io GARSO Me
džiotoju ir ypač būti finansišku burtininku, kad surinkus 
milionus barsenų numuštomis kainomis. Bargenai ŽEMO
MIS kainomis parduodami prieš automatišką kainų numušimą 
1 I. 1 2. 3 I, po 12. 18 ar 24 pardavimo dienų—likusios 
prekės po 30 pardavimo dienų atiduodamos labdaringoms 
įstai-om-. Nėra specialinių aptarnavimų—nėra •’charee ac- 
counts." nėra laisvo pristatymo į namus, nėra eleveiterių. 
nėra laisvo pirkinių pertaisymo, o tai reiškia NĖRA aukštų 
kainų ir todėl didelės sutaupęs. Patrauk per patogius pože
minius traukinius į mūsų patogias Įėjimus iš požeminio 
gelžkclio. kelpiniciai srreit išsilygina JI 'IBO dydžio sutau
pomas LAIMINGOJE SUKAKTUVIŲ MEDŽIOKLĖJE.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins I’ond Kranto 

Main St.. East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Ideali Vieta Maudytis ir žuvauti
Šokiams groja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidgevater 855. Plačiau klausy
kit WBET radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M.
Sekmadieniais nuo 3 iki 6:30 groja “Hillbilly Band”

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

□oscososooosiooooosioooeooseosoofiooooscocosoocoooososos
Ii E tf PI RE WALL PAPER CO.
»»

135 Emerson St., kampas Broadway,
t> atidarė naują krautuvę. Didelis pasirinkimas viso- 

kiu sienoms klijuoti popierių, brangių, pigesnių ir
S pigių, visokių spalvų ir raštų, taip pat aliejinių mė
lį džiagų sienoms klijuoti (oilcloths). #

Krautuvė atdara nuo 9 iki 6 vai. vakaro, penktadie
niais iki 8 vai. vakaro. Visus maloniai kviečiu užeiti.

Savininkas GERALD VAREIKA 
S 135 Emerson Street South Boston

Sept. 7 iki 18-tos

GREATEST
AUTOAAATICI

gakgjum show
ONEAKTH

46 metai jūsų pragyvenimo iškaščių mažinimo
žiūrėk kitus laikraščius—vaikščiok p<> naujus sky
rius kiekvieną dieną ieškodamas Sukaktuvių bargenų 
visai seimai. Jumho dydžio sutaupos laimingoj 
Sukaktuvių Medžioklėj.

Mi si PLANAS ATPIGINA JfSŲ PR\gyvenim \— 
Pirmo-I,,- kainos turi būti žemos, arba kitaip mes turime
nuostolių dėl automatiško kainų numušin,.,_ 25*/į- po 12
dienų pardavimo. 5(K^ po 18 dienų pardavimo. ‘ K', po 
21 diėnų pardavimo. 'Prekės atiduodamos labdaringoms 
įstaigoms po 30 pardavimo dienų.

Gera Proga So. Bostone
Pasitraukdamas iš biznio par

duodu namus 9 kambarių, ultra- 
moderniškai įrengti su ofisu 
dentistui. Ideali vieta, nėra 
kompeticijos, patogus susisie
kimas. Kaina $12,000. Kreip
tis į Shoreline Realty, 66 ■/o L 
Street. Tel. SO 8-4483 ir AN 
8-3430. (38)

WESTMINSTER MOTORS

Sutaupyk iki $600. Nauji 
1954 m. Dodge-Plymouth auto
mobiliai. Užtenka įmokėti tik 
$295. Atdara pirmadieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais iki 9 vai. vakaro. 420 
VVarren St., Roxbury 4. Tel. 
GArrison 7-2400.

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

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

Steponas Minkus.

Tel. AV 2-402S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's C«r«er 

DORCHESTER, MASS.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Popuiįariškos Radio 
. Programos

^muikininkas L \ asyliū-j Sekmadienio rytais nuo 11 
nas išsikėlė į Lawrencą, oĮ|a 11:30 iš stoties WHIL, 1430

Bostoną iš Los Angeles at- klc. 
sikelia kompozitorius J. Biznio reikalais kreiptis j 
Strolia, kurio sūnus moki- M. Plutą, 1422 Columbia Rd. 
naši muzikos Naujosios $0 Boston, tel. SO 8-3657; arba 
Anglijos Konservatorijoje. j st. Butkų, 28 Thelma Rd.,

Dorchester. tel. AV 2-3531.

VIENAS IŠVYKO,
KITAS ATVYKO

NIDA” TEBĖRA,
GALITE VASAROTI,

REIKIA INDŲ PLOVĖJŲ
Darbas indų plovėjams <dishwash

________ J«ts). Geras atlyginimas, 6 darbo
, TT . . - . , dienų savaitė. Darbas vakarais, nuoMi ėst hyannisport zavin-jį p. p. iki 1 vai. nakties. Kreiptis: 

game pajūry lietuviškoji' ^S^oad^ay^
“Nidos” vasarvietė, kuri' So. Boston 27, Mass
priklauso V. Norvaišienei,
ebeveikia ir viesului pra

ūžus. Joje galima vasaro
ti iki rugsėjo galo žymiai 
pigiau negu anksčiau. Kas

Šeimininkės!

Z V»:,' • ■ V • • **1.4
S FLOOD SQUARE 

HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadvray 
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 ESTAfE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

Uždirbkit nuo $20 iki $60 vakarais, 
dirbdamos dalį laiko. Pardavinėkit 
gerai einančius plastikinius indus, 
žaislus, žaidimus. Kreipkitės j:

Continental Merchandise Co.. 116 
- ~ . (Central St., M'orcester. Tel. Worces-dar gali, patartina ta progai ter 7-2110.
pasinaudoti.

Vasaj-vietės adresas:
SO. BOSTONE PARSIDUODA

... , „ • r. i Trijų šeimų namas, 3-4-4\\est Hvannis Port, Cape , , ... , . , .o.„ , rr- t t t • -.z-o- kambariu, tuscias butas, 1424Cod. Tel. Hvannis 168 f- „ , .. * „, , ....■ J Columbia Rd.. modemiški pa-
‘ gerinimai. Kreiptis į savininką 

16 Marine Rd.. So. Bostone.

PIGŲJĮ KNYGŲ* MĖNESĮ
nuo rugsėjo 1 iki 30 d. paskelbė 
leidykla Gabija. Per šį mėnesį, 
knygas išrašant tiesiog iš lei- 
lyklos, jos gaunamos su 25% 
iki 70% nuolaidos. Atpigintų 
<nygų sąrašas gaunamas lei- 
lykloje. parašant šiuo adresu: 
iiabija. 335 Union Avė., Brook- 
yn 11, N. Y. (38)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Nelaimė Tyko Visur

Kur tave nelaimė pasitiks 
nežinai—ji nuolat tave ty
ko. Štai tik paskutiniuoju 
laiku dėl nelaimingo eismo 
įvykio nukentėjo Antanas 
Vilėniškis, Ona Vaičaitis, 
Valerija Vasiliauskas, And
rius Keturakis, Vito, Anna, 
Prichard ir Linda Sautackai, 
Anna ir Lorraine Kvedera- 
vičius, Benito Nausėda, Ste- 
fan Walkowicz, George Zo- 
za, Peter Bonnano; darbe 
nukentėjo Margaret Nausė
da, Thelma Naneau. Visi 
jie gavo ieškoti dr. D. Pil
kos pagalbos.

Viešnia iš New Yorko

Parduodami Baldai
Parduodu penkių kambarių gerus 

>aldus (fomišius). Yra šaldytuvas, 
elevizi a ir kt. Kreiptis: (37)

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

Parduodami Namai
Montelloj parduodu namus (3 

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

152 Ames St.
Montello. Mass.

Ona Aukštuolienė, iš 
New Yorko, svečiavosi pas 
savo brolį N. Jonušką ir ta 
proga lankėsi “Keleivyje” 
kartu su Jonuškiene. Aukš
tuolienė atnaujino prenume
ratą. Šis tas teko ir Mai 
kiui. ,I

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRON1S KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel SO 8-1761 ir SO 8-2483

oooeeeeeooeeooeeoeeoeeeeeo
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų !

447 Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

sbeoeooeeeeooeoeeeeeeeeec
VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 
—mestis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
•agelbsti.

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

Joseph Machinskan 
295 Silver Street

South Boston 27. M«




