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Rinkimų Kampanija įsisiūbavo 
Visame Krašte

Kandidatai Jau Veik Visur Nominuoti; Demokratai ir 
Republikonai Telkia Savo Argumentus; Maine Rin

kimai Kelia Demokratų Ūpą ir Republikonų Su
sirūpinimą; Adlai Stevenson ir Viceprezi

dentas Nixon Užduoda Toną Rinki
mų Kampanijai

GALINGIAUSIAS “MISSOURI” Į KONSERVUOTĄ LAIVYNĄ

šis

šią savaitę visame krašte Indokinijoj JūU 
baigiami išstatyti kan-jau

didatai rudens rinkimams ir 
kartu su tuo rinkiminė kova 
rimtai įsisiūbavo. Abi di
džiosios partijos per savo 
svarbiausius kalbėtojus jau 
išdėstė argumentus rinkimi
nėje kovoje. Demokratų po
ziciją pakartotinai išdėstė 
buvęs kandidatas į prezi
dento vietą Adlai Steven
son. Jis sako, kad per 20 
mėnesių republikonų parti
ja parodė savo nesugebėji
mą valdyti. ,

Užsieniuose komunisti
niai kraštai turi iniciatyvą, 
o Amerikos vadai neparodo 
nei reikiamo lankstumo, nei 
sugebėjimo pasauliui vado
vauti.

V idaus politikoje republi
konų administracija ir kon
gresas davė kraštui aukštas 
maisto kainas ir žemas kai 
nas farmeriams, davė didė 
jantį nedarbą ir mažėjančią 
krašto gamybą. Stevenson 
sako, kad administracija 
rfegali turėti aiškios politi
kos todėl, kad republikonų 
partija yra labai nevienin
ga. Vieni republikonai šau
kia už Kinijos gelbėjimą iš 
komunizmo, kiti reikalauja 
biudžeto mažinimo, o dar 
kiti užsiima drapstymu pur
vais i savo politinius prieši
ninkus ir net Į savo partijos 
vadus.

Republikonų pagrindinis 
kalbėtojas viceprezidentas 
R. M. Nixon pakartotinai 
pabrėžė, kad kraštas turi 
pasirinkti tarp “Eisenhovve
rio rekordo” ir “diskredi- 
t“ .o trumanizmo.” Kal
bėdamas Huron, S. D., mie
stelyje R. M. Nixon sakė, 
kad republikonai išgelbėjo 
kraštą nuo jam gresusio so
cializmo. Esą, demokratai 
norėję “sočiaiizuoti medici
ną. namų statybą, elektros 
gamybą ir žemės ūki.” Tas 
būtų kraštui kainavę apie 40 
bilionų dolerių. Republiko
nai šitokius demokratų pla
nus panaikino ir pašalino 
krašte ne tiktai bolševizmo 
pavojų, bet ir socializmo pa
vojų.

Rugsėjo 13 d. ivykusieji 
rinkimai Maine valstijoj pa
rodė didelę demokratų jė
gą ir tas pakėlė demokratų 
partijos ūpą. o republikonai 
sako, kad Maine valstijos 
balsavimas verčia juos 
smarkiau dirbti, kad išaiški
nus kraštui savo programos 
naudingumą.

Laoso valstybėj, ^Indoki
nijoj, teroristai įmetė grana
tas i ministerių pirmininko 
suruoštą puotą ir užmušė 
karo ministerį.

250,000 Pabėgėlių
Iš šiaurinės Indokinijos 

iki dabartinio laiko jau pa
bėgo 250,000 žmonių, ku
rie nenorėjo pasilikti po 
bolševikų valdžia. Bėgimas 
ir toliau eina. Iki bolševi
kams bus perleista visa 
šiaurinė Indokinijos dalis
dar daug pabėgėlių kelsis fį^TO Karo JėgOS 
šiuo metu lieka laisva. ŽĮ/TTlidl Sustiprėjo

Apie nepaprastai didelį; šiaurės Atltnto Sąjungos

Kare didlaivis, 58.000 tonų talpumo “Missouri.” plaukia per Aukso Vartus San Fran- 
cisco uoste. Iš ten laivas vyks į Bremerton. Wash.. kur jis bus padėtas tarp “konser
vuotų” laivų. Ant to laivo 1945 metais ja Jonai pasirašė pasidavimo sutartį.

Jungtinių Tautų 
Seimas Posėdžiauia
Jungtinių Tautų seimas

Arabų Valstybes
Įspėja Vakarus

Aštuonios arabų valsty-
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Devynios Valstybės Rinsksis 
Spręsti Vokiečių Ginklavimą

Rugsėjo 28 Dieną Londone Renkasi Konferencija, Kuri
Spręs Vokietijos Ginklavimo Klausimą; Prancūzai 

Sutinka su Vokietijos Ginklavimu, Bet Reika
lauja Ginklavimosi Kontrolės; Konferen

cija Posėdžiaus Londone

Nixon Kalba Apie 
“Trumaniztnų ’

Viceprezidentas R. M.
Nixon jau keliose kalbose 
sakė, kad ‘‘pagrindinis 
klausimas” šio rudens rin
kimuose yra ‘‘trumaniz
mas.” Esą, balsuotojai tu
ri pareikšti savo pažiūrą, 
ai jie nori, kad Amerikoje aptarti ir iškpręsti tą klausi

mą. Vėliau ir šiaurės Atlanto 
Gynimosi Sąjunga tarsis tuo 
pat klausimu ir laukiama, kad 
Vokietija greitu laiku atgaus 
nepriklausomybę ir teisę gink
luotis.

Prancūzija su Vokietijos ne
priklausomybe ir ginklavimu 
sutinka, bet stato tam tikras 
sąlygas vokiečių ginklavimuisi. 
Svarbiausios prancūzų sąlygos 
yra tos:

Vokietijos kariuomenė netu-

Vokietijos ginklavimo klau
simas visą pereitą savaitę bu
vo gyvai svarstomas tarp Va
karų valstybių diplomatų. Ame
rikos valstybės sekretorius bu
vo net nuskridęs į Bonną ir 
Izindoną aiškinti to klausimo, 
šios savaitės pradžioje Angli
ja jau pasiuntinėjo astuonioms 
valstybėms pakvietimus susi
rinkti Ijondone rugsėjo 28 d.

pne valdžios grįžtų “dis 
kredituotas trumanizmas” 
su visomis jo negerovėmis. 
Pagal viceprezidentą bal
suotojai turės pasirinkti, ar 
jie nori “Eisenhowerio re- 

tru-pabėgėlių skaičių pranešė generalinis sekretorius, lor-'šį antradienį renkasi eili- bės—Egiptas, Irakas, Je-į Lordo, ar grįžimo prie 
Harold E. Stassen,. užsie-|(jas Ismay, kalbėdamas su nei sesijai. Seimo darbų men, Arabija, Jordanija,’manizmo.” Trumanizmas 
niams pagalbos teikimo di- spaudos atstovais Portugali-] tvarkoje yra eilė senų klau- Sirija, Lebanonas ir Libija] taj vra “liūdna košė su- 
rektorius. Amerika pade-joj, sakė, kad dabartiniu simų, kurie jau ne kartą bu-‘—per savo atstovus Lundo-įsidedant! iš Korėjos koJ o rinkA/rnliomc y «i X.’ - i ii_ x n _ •__ I _ ____x_ • 1_ • _ . l__ J__• 1__’ A_______ I ’ komu- 

įr kon-da pabėgėliams kurtis pie- laiku Šiaurės Atlanto Sąjun-' vo svarstomi ir kurie atro-ne
tinėj Indokinijoj. Pabėgę- ga, reikalui ištikus, galėtų do sunkiai išsprendžiami, lijos vyriausybę reikalauda-: troiės (ūkio).” 
liai stengiamasi įkurdinti sukelti 100 divizijų kariuo-‘Iš naujųjų klausimų šioje mos, kad Vakarų valstybės; “Jokio kito tikro klausi- 
kaimuose, tam tikslui jiems menės, o prieš penkis me-1 sesijoj nemažai galvosūkio sudraustų Izraelį ir neleistų1 mo” rinkimuose nėra. sako 
skiriama žemės, o Amerika tus ji turėjo tik 15 divizijų? sudarys Graikijos iškeltas žydams puldinėti arabų viceprezidentas Robert M. 
duoda pagalbos įsikurti. Dabar Atlanto Sąjungos oro Kipro salos klausimas. Ta kraštų ir kad Vakarų vals-j jųixon. šitas mintis vice-

ne bendrai kreipėsi į Ang-j nizmo, korupcijos 
’i trolės

įvairi * VII OJ VI IO1.&“ nvo z4 »m UITIZJlj^

Kiek pabėgėlių iš viso dar pajėgos turi 125 jau baigtus sala yra Anglijos kolonija.jtybės duotų arabų kraš-'. prezidentas kartojo Kansas 
atbėgs, niekas nežino, bet įruošti aerodromus ir turi bet jos gyventojai nori dė- tams karišką ir ūkišką pa- valstijoj ir keliose nrakal- 

Indo-1 •’ ” 1 J J 1bėgimas iš siaurines 
kinijos tęsiasi.

Nenori Susitikti 
Prancūzų Premjero

40 ruošiamų aerodromų, o tis prie Graikijos, 
prieš penkis metus ji turėjo] Laukiama Įdomių varžy- 
tik 5 aerodromus. jtynių dėl seimo pirmininko

Lordas Ismay sakė, kadHet0S; Amerika j pirminin- 
progresas yra padarytas di-’^° lenna Thailando
delis, bet visvien dar daug atstovą, 0 daugumas laisvų- 
kas lieka daryti, kad laisvo-;^ ^utų keta o;-..'..- 

;sios tautos Europoje galėtų Olandijos atstovą.
Indijos ir kitų Azijos

Vokietijos ministerių pir 
mininkas ir užsienių reikalų . 
ministeris ,Dr. K. Adenau-'Jaustl5 SaUg,,s- 
er, atsisakė atvykti į Strass-
bourge vykstantį ‘-Europos'Unijose Priviso 
Patariamosios Tarvbos po- r , j n »
sėdį, kad ja mnereikėtų J^OdarOS Kaketl€riU, 
sitikti su Prancūzijos mini

ir,
žinoma, Rusija, keta iškelti 
reikalavimą, kad komuni
stinė Kinija būtų priimta į 
JT organizaciją, į vietą na- 

I cionalistinės Kinijos. Ame
rika tam siūlymui griežtaisterių pirmininku Mendės-j New įnikę valstijos tyri-|pnesinsis

-France. Vokietijos vyriau-įstojai išaiškino kai kurio-; "____________
sybės vadas seka Amerikos'se unijose “labdaros rakė-;
valstybės sekretoriaus pa-Įtierius.” Keliose unijose Į Prieteliūi ‘Padėjo 
vvzdžiu. kuris irgi, lankv- narių sumokėti pinigai Į uni- „linui Numirti
damasis Vokietijoj ir-An-'jų “labdaros fondus” buvo dlOlinUl . U
glijoje pereita savaitę, de-’leidžiami tų labdaros fon-
monstatyviai nesustojo Pa-du viršininkams penėti. Vir-
ryžiuje pasitarti su Pran-; šininkai gaudavo iš 1;-----

vadais. John Foster ros fondų ne tiktai labai rie-1

Grįžęs iš Rusijos po pen-
šininkai gaudavo iš labda-j^^ metų ten būrimo ihe 

' — lork Times kores-

ir
Sa’bų. į bose Missouri ir Nevada

Arabų - kraštų atstovai į valstijose.
ispėjo Vakarų valstybes,! _________________
kad jeigu Izraelio kariucyy Kritikuoja
mene ir toliau puldinės ara-j . 3
bų kraštus, tai Viduriniuose 83-ClUjį Kongresą 
Rytuose iškils sumišimas,
kuris nebus niekam naudin- Buvęs prezidentas H. S.

Truman dėl nesveikatos ne
galės dalyvauti rinkiminėj 
kampanijoj. Gydytojai jam 

•leido pasakyti tiktai vieną 
• prakalbą iki rinkimu die- 
! nos.

Federa-! Savo laiške demokratų

gas.

Siūlo 35 Valandų
Darbo Savaitę

Amerikos Darbo 
cijos metinė konvencija pra-( partijos pirmininkui buvęs 
sidėjo Los Angeles mieste prezidentas sako, kad 83-sis 
šį pirmadienį. Konvencijai kongresas pasirodė visai ne
yra pasiūlyta priimti nuta-.kaip ir padarė daug blogų 
rimą, kad pagrindinis darbo, tarimų. Būtent, Trumanas 
laikas Amerikoje būtų su-, išvardija:
trumpintas iki 35 valandų Republikonai sumažino 
per savaitę, o už darbą virš ginkluotas šalies pajėgas, 
to laiko, kad būtų mokama'‘
“laikas ir pusė.” Konven-:

kad Italija dėtųsi į 1948 metais 
pasirašytą “Briuselio paktą.” 
pagal kurį Anglija, Prancūzija. 
Belgija, -Olandija ir Liuksem
burgas sutarė ateiti viena ki
tai į pagalbą agresijos atsiti
kime. Valstybės sutaria tam 
tikrą Europos dalį skaityti 
“strategine zona,” kurioje ne- 

a būtų gaminami sunkieji gink- 
j lai ir į tą zoną būtų įtraukta 
didžiuma Vokietijos ir dalis 
Prancūzijos.

Prancūzijos vyriausybė ma
no, kad nuo Anglijos ankštes- 
nio bendradarbiavimo su Euro
pos valstybėmis priklauso Vo
kietijos įtraukimas į bendrą 
Vakarų valstybių gynimąsi.

kada kraštui gresia didelis 
pavojus iš užsienių; Jiecūzų vadais. John Foster ros fondų ne tiktai labai ne-;j“1““0“ .. -pavojus iš užsienių; Jie iš-to. uaiyva

Dulles aiškino kad laiko1 bias algas, bet automobilius. Pon(lenta^ Harnson E. >a-cijai siūloma priimti ir ki-. leido turtingiems žmonėms} ir Kanada 
X -, ri - J. kokioms tai “sbury raso’ ka(l Maskvoje tas nutarimas, kad mimma-l naidi«<« mnl-as/in ktatv.l k’nnferptrūkumas jam neleido sus-'dienpinigius 
toti Paryžiuje, o grįžęs iš kelionėms ir, bendrai, šei 
Anglijos išvyko trims die-1 mininkavo tuose fonduose,]

lisbury rašo, kad .Maskvoje

noms poilsio Duck Island, 
Ontario ežere.

Argentinos Kongresas
Areštavo Mokslininką

kaip savo palivarkuose.
Kadangi išaiškinti rake

tai buvo CIO unijose, tai 
CIO unijų pirmininkas Wal- 
ter Reuther davė įsakymą 

i tų unijų centrams raketus

daug kas yra įsitikinęs, jog 
Stalino bendradarbiai “pa- 

Idėjo” Stalinui iškeliauti iš 
•šios ašarų pakalnės. .Jie tą 
padarė jį nužudydami ir iš
kilmingai užkąsdami į že
mę.

Daug aplinkybių leidžiaį Amerikos 
manyti, kad Stalinas mirėjir mano,

Londono konferencijoj, kuri 
spręs Vokietijos ginklavimo 
klausimą, yra pakviestos šios 
valstybės: Vakarinė Vokietija. 
Prancūzija, Italija. Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas, ku
rios būtų įėjusios į “Europos 
Gynimosi Bendruomenę.” ir, be 
to. dalyvaus Anglija, Amerika

tas nutarimas, kad minima-j naudingą mokesčių Įstaty-J Konferencijos tikslas bus su
lis atlyginimas už darbą bū-! rna; Jie sumažino farmerių ‘derinti anglu ir prancūzu siūlo-

11. 1 • t ” •tų pakeltas iki $1.25 į va pajamas; Jie dovanojo ša-
landą, vietoje dabar esamų jjes turtus priviiegiruotoms 

Igrupėms, nors tie turtai yra

mus planus Vokietijai ginkluoti.

75c į valandą.
Pranešime konvencijai vjSy piliečių nuosavybė; Jie 

Amerikos Darbo Federaci-J ^avė pagalbą bankininkams 
cijos vadai kritiškai vertina; j,. padąugino bankrotų skai

čių krašte ketveriopai; Jie 
norėjo dargi pabloginti ir 
taip blogą Taft-Hartley įs-

ITALIJOS UŽSIENIŲ 
MINISTERIS ATSISAKĖ

užsienių politiką 
kad tarptautinė

Argentinoje prieš porą! išvalyti. Unijų centrai pa- ne savo mirtimi, bet buvo) padėtis yra žymiai pablogė-
metų pasiskelbė mokslininj skyl-ė administratorius lab- 
kas Dr. Ronald Richter. JiS

savo artimųjų sėbrų nugala-

sakėsi susekęs “saulės karš
čio paslaptį” ir gyrėsi galįs 
pagaminti atominę energiją 
daug pigiau neku ji kitur 
gaminama. Perono vyriau
sybė jam patikėjo ir garsi- 
nosi savo “atominiais pa
siekimais.” Vėliau Argen-; 
tinos vyriausybė apšaukė tą 
atominį mokslininką mela
giu ir apgavikų ir atleido iš 
pareigu.

daros fondams tvarkyti. Kai 
kurių labdaros fondų rašti
nės unijų centrų atstovai tu
rėjo prievarta užimti ir pa
skirti ten savo tvarkytojus. 
Vienas pašalintas iš riebios 
vietos “labdaros” pareigū
nas, Rosenzweig, skundėsi, 
kad “chuliganai, gorilos ir 
komunistai” -išmetę jį iš jo 
raštinės. . . .

jusi, o todėl 
tu smarkiau

Amerika turė- 
ruoštis galimąbytas. Svarbiausia priežas

tis Stalino nužudymo buvo pavojų pasitikti, 
ta, kad Stalinas buvo gero
kai pamišęs ir rengėsi pra-! ________
vesti Rusijoj naujas “valy-; Praeitą ketvirtadienį Wil- 
mo” skerdynes, prieš kurias’loughby miestely, netoli 
1936-1938 metų skerdynės ( levelando, mirė generolas 
būtų atrodžiusiof-
Įvykis. Kad 
vinos pirties, Stalino

Mirė Gen. Nagevičius

J-menkas Nagevičius, 74 metų am- 
kru- žiaus, buvęs Lietuvos krašto 
arti- apsaugos ministerijos svei- 

bendradarbiai pasi-’katos skyriaus vedėjas, 
Kauno Karo Muzėjaus di
rektorius.

išvengus

mieji
skubino pasiųsti jį patį i ka
pus.

Taft-Hartley
tatymą.

Tokių republikoniškų ne
tikusių pasielgimų Trumą-. esl»

Italijos užsienių reikalų 
ministeris, Attilio Piccini, 
pasitraukė iš savo vietos 
dėl pagarsėjusio Wilma 
Montesi skandalo. W. Mon- 

jauna graži mergaitė.
nas išvardija daug ir sakoj J*™1 Pavasarį buvo rasta
kad kraštas turėtu grąžinti r?uau< J^a pajfirvje. Į jos nu-

valdžios demokratqizud>™0. .huY.° ,Ive,,ta 
nemažai žmonių iš auks-prie

partija šį 
o vėliau ir 
džioje.

rudenį kongrese, 
vykdomoj val- tuomenės”. tame ckaičiuje 

ir A. Piccini sūnus. Ministe
ris aiškina, kad jis nori na- 

Popiežius Pijus XII buvo'dėti sūnui apsiginti toje bv- 
pasitaisęs po sunkios ligos, j loję ir todėl traukiasi iš sa- 
bet dabar jo sveikata ir vėl vo vietos. Ji pakeitė Gaeta- 
esanti pašlijusi. įno Martino.
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Pro Paryžių į Boną
Amerikos valstybės sekretorius John Foster Dulles, 

ką tik grižęs iš Filipinų, kur jis pasirašė savitarpinės pa
galbos sutartį Pietryčių Azijai ginti, tuoj pat paskubomis 
lankėsi Vokietijoj ir Anglijoj. Valstybės sekretorius i 
Vokietiją ir Angliją skrido pro Paryžių, nesustodamas 
Prancūzijos sostinėje nė pusvalandžiui “dėl laiko trū
kumo.”

Toks laiko nebuvimas prancūzams neabejojamai pri
minė, kad jie, Amerikos vadų akyse, yra prasikaltę dėl 
“Europos armijos” palaidojimo ir kad dabar Amerikos 
planuose Vokietija vaidina pirmą vietą, o prancūzams 
teks tenkintis antraeile vieta.

Amerikos vadų nusivylimas dėl “Europos armijos” 
galo yra lengvai suprantamas. Amerikiečiai, kaip sako
ma, sudėjo kiaušinius i vieną krepšį, ir kai tas krepšys 
nusirito į pakalnę, tai gauta kiaušinienė negi gali džiu
ginti.

“Europos armija,” kaip ji buvo sutarta, būtų buvusi 
Europos Valstybių Federacijos užuomazga. Amerikoje 
ta idėja yra labai populiari. Bet Amerika į tokią federa
ciją nesideda ir tik iš šalies skatina ją kurti. Tie, kurie 
į federaciją turi dėtis, nori pirma gerai apsižiūrėti su 
kuo jie dedasi ir kur tas veda. Svarbu ir dėjimosi sąlygos.

Vokietija dar neturi nustatytų savo sienų. Apsigink
lavusi ir įsijungusi į Vakarų frontą, kur ji norės savo ry
tines sienas nutiesti? Ties Oderiu, ties Nemunu, ar to
liau? Amerikos vadams tas klausimas lyg ir nerūpi. 
Potsdame buvo sutikta su Oderio linija, o dabar vokie
čiams žadama grąžinti jų prarastas teritorijas, bet kiek 
jų ir kokiomis sąlygomis, niekas nežino.

Vakarų Europos vienybė yra galima tiktai vokie
čiams ir prancūzams išlyginus savo skirtumus ir perga
lėjus seną nepasitikėjimą, kuriam pagrindo yra užten
kamai. Suvarius prancūzus ir vokiečius į vieną koaliciją 
ir apginklavus vokiečius, liktų klausimas, kaip bus iš
spręstas Saaro klausimas? Prancūzams tas klausimas 
yra labai svarbus, bet “didieji” savo tarimuose tą klausi
mą iki šiol vis apeidavo ir dabar jis yra paliktas kalboti 
tarp vokiečių ir prancūzų. Vokiečiai nemato jokio rei
kalo tą klausimą išspręsti galutinai, nes jie ir be to gali 
atgauti ginklus, o vėliau, kada jie turės ginklus, kokiems 
galams jie atsisakytų nuo Saaro krašto? Kas juos pri
vers tą daiyti, jei jie galės Įsipiršti į pirmą vietą Amerikos 
sąjungininkų skaičiuje? Su vakarine Vokietija buvo 
sutarta lyg ir taikos sutartis, bet tokie klausimai buvo 
palikti spręsti “būsimai taikos konferencijai,” kuri gal ir 
susirinks po trečio pasaulinio karo.

Apginkluojant vokiečius Vokietijos suvienijimo 
klausimas paliekamas spręsti neaiškiai ateičiai. Vakarų 
valstybės, neišskiriant nė Amerikos, kalba tiktai apie 
gynimąsi ir visa šiaurės Atlanto Gynimosi Sąjunga yra 
paremta gynimosi mintimi. Bet kaip, įtraukus į tokią 
tiktai gynimosi sąjungą vakarinę Vokietiją, galima tikė
tis suvienyti suskaldytą į dvi dalis Vokietiją?

Deiybos. vedamos paskubomis dėl Vokietijos ap
ginklavimo. aplenkiant tose derybose, bent pradžioje, 
vieną iš pagrindinių Europos valstybių—Prancūziją—ir 
neišsprendus tokių klausimų, kaip Vokietijos sienos ry 
tuose ir vakamose. atrodo kaip ir kartojimas Amerikos 
politikos karo metu santykiuose su Rusija. Tada visi 
svarbūs ar “nepatogūs” klausimai buvo aukojami reikalui 
išlaikyti koaliciją. Dabar daug kas norima aukoti reika
lui įtraukti vokiečius i naują koaliciją, kas kali reikšti, 
kad tuos klausimus spręs Vokietija. O kokia ta Vokieti
ja bus, kas tą gali žinoti.

Tikrovėje, taviuu, tu skirtu
mo nesimatė ir nėra—abiejų 
partijų senatoriai ir kongres- 
manai vieningai balsuoja už di
džiojo biznio reikalus ir už to
lius prieš darbo žmones.

"Tame jie niekad klaidos ne
padaro. Ryškiausias tam pa
vyzdys jų ‘bi-partisan’ balsavi
mas už Humphrey-Butler bilių.

"Kitais klausimais ta pati is
torija. Taigi, ar vieni ar kiti 
bus išrinkti, kapitalistai vistiek 
turės Kongrese didžiumą.

“Jei vienas-kitas kartais pa
balsuoja prieš reakcionierius, 
tai retenybė.

"Kokia išvada iš to viso? Iš
vada tokia, kad darbo žmo
nėms pasirinkimo nėra balsavi
mo dienoje. . .

“Vilnies” bolševikams 
“pasirinkimo nėra,” nes rin 
kimai nė-a demokratiški, 
kaip jie tą supranta.

bolševikų demokratijos 
supratimas yra gana savo
tiškas. Bolševikų režime 
kandidatus nominuoja par
tijos vadovybė per įvairias 
partijos vedamas organiza
cijas. Žmonių balso ten tik
rai niekas neklausia ir ne
klauso, gal tik režimo šni
pai “klausosi,” ką žmones: 
tarpusavėje pasišneka ir 
paskui už negeras kalbas 
žmogus vargsta Sibiro nepa- 
dalijoj.

Bolševikų režime bolševi
kų partijos išstatytus kan
didatus (kitokių visai nė
ra) žmonės visada išrenka, 
nes ir balsus skaito tie pa
tys bolševikai ir paprastai 
jie priskaito 99' • už savo 
kandidatus.

Prieš rinkimus bolševikų

JAPONU PREMJERAS LYDI J. F. DULLES

■ a

ji

J

Nalstybės sekretorius John Foster Dulles iš Manilos buvo 
nuvykęs į Japoniją. Japonų ministerių pirmininkas Shi- 
geru Yoshida ji lydi Į aerodromą atsisveikinant.

Rinkimu Kampanija
mislė

A 1p ž v a i ga
“JEI BŪTŲ 
DEMOKRATIŠKI”

Kartą teko kalbėti su vie
nu bolševikų veikėju 
me miestelyje. Jis

“Rinkimai, jei jie būtu demo
kratiški. kaip mes tą*supranta- 
me. būtų sveikas dalykas mūsų 
šaiiai. Bet. kaip jie vykdomi 

maža-,dabar, tai panašu į karikatūrą. 
man,; ‘ Kandidatus nominuoja siau-

ir sako, kad lietuviai “sutiks 
su manim (Prūseika), kad 
mes (lietuviški bolševikai) 
turime labai stiprų argu
mentą prieš tuos trumpare
gius, bet fanatiškus ponus, 
kurie klega ir dūksta . .

Lietuviški bolševikai tik
rai turi “stiprų argumentą 
Lietuvos klausimu.” Jie, 
tarnaudami Maskvai ir dirb
dami su rusais išvien, turi 
savo rankose visą Lietuvą, 
o koks gali būti “stipresnis 

turėji- 
dėl ko

“Kaip Maine Eina . . .”
Rugsėjo 13 d. Maine vals

tijoj vyko rinkimai. Ta val
stija visada balsuoja porą 
mėnesių anksčiau. Todėl ir 
sakoma, “kaip eina Maine, 
taip eina ir visas kraštas.”

Maine yra republikonų 
tvirtovė, demokratai ten tik 
aukštesniais ar žemesniais 
nuošimčiais balsų gali pasi
girti, bet laimi veik visada 
republikonai.

šiais metais betgi demo
kratai laimėjo Maine gu- 
berantoriaus vietą, o į kitus 
urėdus jie surinko palyginus 
žymius skaičius balsų. De- 

jmokratų kandidatas Ed-
jmund S. Muskie, po 20 me- jos nepripažįsta ir prieš Lie- 
1 tų republikonų gubernato- tuvos pavergimą visomis iš- 
Jriavimo, sumušė republiko-galėmis kovoja, Prūseikos 
nų gubernatorių Cross 135,- spiaudymas prieš VLIK’ą

argumentas,” kaip 
to,savo saujoj 

ginčas?
mas 
eina

Lietuviams, kurie Lietu
vos prijungimo prie Rusi-

Rinkimų kampanija jau tai yra 
įsisiūbuoja. Kandidatai jau’ ne tik jiems 
veik visur nominuoti ar bai-‘ jams.
giami nominuoti. Maine,! Republikonų kalbamas 
tradiciniai republikoniška’gerbūvis yra gana lopuotas.) 
valstija, jau balsavo ir nu-' Kai kuriose krašto srityse 
stebino kraštą “12G pasisu-'jaučiasi nedarbas. Trys su 

kraštuose eina pašėlusi pro-'kimu” į demokratų pusę ir’puse milionai pilnų bėdai 
išrinkimu, po 20 metų. de
mokrato gubernatoriaus ir 
net kataliko, lenkų ateivių 
vaiko!

Partijos jau nukalė

paganda už vienintelį kan
didatų sąrašą, kuris taip ar< 
kitaip, visvien bus išrinktas. 
Propaganda susiveda prie 
to, kad žmonės eitų ir pa
duotų balsą už diktatorių 
pakištus kandidatus. Taip 
yra bolševikijoj.

“Vilnis” tą žino ir neraus
dama sako, kad tokia “de
mokratija” jai patinka. O 
amerikoniškas būdas išsta
tyti kandidatus “Vilniai" vi 
sai ne prie širdies ir ji čia 
mato tik rinkimų “karika
tūrą.”

“Vilnis” per akis meluo
ja, kad čia žmonės jokios

;avo

fa rmeriams ir 
bet ir vartoto-

422 balsais prieš 113,001.
Jei matuoti “nuošimčiais” 

ir jei visame krašte piliečiai 
taip pakeistų balsus, kaip 
Maine valstijoj, tai republi
konai netektų atstovų rū
muose 106 kongresmonų, o 
senate 13 senatorių. Bet 
tokių išvadų iš Maine bal
savimo nedaro nė demokra
tų vadovybė.

Republikonai pripažįsta, 
kad Maine balsavimas jiems 
nėra jokia paguoda ir tikisi 
iki rinkimų dar atsigriebti

ir kitas politines grupes yra 
tik okupantų agento aičio- 
jimas ir plytlaižiavimas Lie
tuvos žmonių pavergėjams 
rusams.

Ginčai ir nesutikimai lie
tuvių tarpe yra bet kokios 
politinės emigracijos duona 
kasdieninė. Tie ginčai ir 
barniai dažnai yra tik laiko 
leidimas ir tuščiažodžiavi
mas. Bet vargu atsiras bent 
vienas lietuvis, kuris, pasi- 
šlykštėjęs visokių “veiks
nių” balniais, mesis į mas-

ir išaiškinti balsuotojams kolių glėbi ir priims Prūsei- 
republikonų administracijos kos judošiška “poziciją.” Su 
geruosius darbus. Dėl tautos išdavikais ir okupan- 

bių ir nemažas skaičius dar- Maine balsavimų republiko-j tų bernais bendros “pozici- 
bininkų dirbančių tik dalį nai sako, kad ten nusvėrė jos” nėra.
savaitės kelia abejonių dėl vietos klausimai ir republi-Į
esamo gerbūvio. Tiesa, di- koniško gubernatoriaus ne-'McCarthy

populiarumas. Bet kodėl ir ,, ~ ,, x . ...I Šen. McCarthy tynneji-desnės depresijos nesusi-
Šukius ir jau aiškėja, kokius; laukta, kaip kai kurie žmo-Jlabai populiarūs republiko-il------- - —r — ------ ---- ,

pirmon nės pranašavo, bet gerbūvis,) nų 
vieton. Republikonai pasi-; kuriame keli milionai žmo- 
sakė eisią į rinkimų kovą su nių nesugeba rasti sau dar- 
šūkiu “taika, gerbūvis ir bo, irgi daugelio žmonių ne- 
progresas,” o demokratai, vilioja.
kalbės apie “sulaužytus pa-Į Iš kitų svarbesnių klausi- 

didelės reikšmės turi

klausimus jos kels kandidatai šiais metais’
lai n uai?u iunu»

Protestas

mo komisija baigė liudinin-

žadus” ir republikonų nesu- nių 
gebėjimą susikalbėti savo! 
tarpe.

Didžiųjų partijų jėgo

kaip ant delno, išdėstė. Kaa ri vienos ar kitos partijos rate- 
Anglijoj, Švedijoj. Norvegi- liai. Plačiosios masės, ypač 
joj, Danijoj “visai nėra de-.darbo žmonės, su nominacijomis 
mokratijos.” Kai aš pa- nieko bendro neturi. . . .

"Geru pavyzdžiu yra Thomas 
Paklaustas, jis atsakė, 

būti kandidatu ket
virtajam terminui New Yorko 
gubernatoriaus vietai, bet grą- 
žon jis nominavo įves.

"Nėra klausimo, ar vienas bei 
kitas yra tinkamas valdininko 
vietai, užtenka to. kad jis yra 
turčių klasės žmogus, tai ir OK.

“Kiti kandidatai, su mažom 
išimtim, tokiu pat būdu "no
minuojami.

“O dabar, republikonai ir de
mokratai labai daug kalba apie 
išrinkimą savos didžiumos Se
nate ir Atstovų Bute.

“Klausant vienų ir kitu atro
dytų. kad tarpe tų dviejų par
tijų esąs koks tai nesutaikomas 
pagrindinis skirtumas politiko
je.

klausiau kodėl, tai jis man 
išaiškino, kad “demokraii- Deuey. 
jos nėra ten, kur vra kara- nPnori 
liai.”

O kaip yra Amerikoj?— 
paklausiau.

Bolševikų veikėjas pagal
vojo ir sako: “Čia yra de
mokratija, bet su trūku
mais.”

Tas mažo miestelio “Lais
vės” platintojas ir politinis 
glušas nežinojo visos “tei
sybės.” Visą bolševikiška 
teisybę dabar pasako “Vii 
nis.” Jai iš viso Ameriko
je demokratijos nėra. Apie 
besiartinančius rinkimus ji 
sako šitaip:

jkų apklausinėjimą ir prade- 
1,tr-:da įuosti savo galutinąįuosti savo galutiną ra 

portą senatui. Kaip komisi
ja pasisakys ir kada ji baigs 
darbą, dabar galima tik spė
lioti. -

Komisijai baigus liudinin- 
Degantis Vakarų klausi-’ ninku ir kaltinamojo ap- 

dabai

gu 1952 metais, to republi
konai neaiškina. Aišku ir 
be aiškinimo?

Vokiečiu Ginklavimas
ginčas dėl elektros energi
jos gamybos—ar skatinti 
viešąją elektros gamybą,įmaf, flabai >ia 

ciame kongrese buvo maž-j kaip tai buvo prie demo*kra-ijg?nk avin?as’ Anglijos 
daug lygsvaroje. Republi- tų, ar privačias kompanijas., ie]ka.? ministeris ką
konai atstovų įūmuose

demo-i įas Klausimas ypač

83- vokiečių 
už-

bk- tų, ar privačias Kompanijas,',N. ” ?. .7
tu-! kaip tai daro republikonai?!^ apvažinėjo Europos sos- 
mo-Tas klausimas ypač vra tinęs ir visur kalbėjos, dėlįtakos į kandidatų išstaty

mą neturi. įvairiose valsti-lrėjo 219 atstovų.o ucmo-, ... . . -
jose čia bailiai kandidatai kratai 215: senate republi- skaudus vakarinėse valstijo- \okiecnJ ginklavimo. Ame- 

uri 48 senatorius, de- se ir Tennessee slėnio vals- llkos V1.enaį valstybes pa-statomi, bet paprastai par- konai turi 
tijų nariai nominaciniuose 
balsavimuose, ar priešrinki
minėse konvencijose, turi!tokios jėgų lygsvaros ir ma- 
pilniausią progą savo pažiū-jžas balsuotojų pakrypimas 
ras dėl kandidatų pareikšti. į vieną ar kitą pusę gali už-

mokratai 47 ir 1 senatorius 
yra nepriklausomas. Prie

Kad demokratų ir republi
konų partijos neišstato bol
ševikiškų kandidatų, tai yra 
gana suprantama, nors kar
tais ir tokie “šposai” čia pa
sitaiko. Miręs polietikierius 
Ne\v Yorke. Marcantonio, 
aiškus bolševikų linijos se
kėjas. kadaise buvo repub
likonų ir demokratų partijų 
kandidatu!

Šiaip jau, kodėl demo
kratai ar republikonai turė
tų statyti bolševikiškus kan
didatus? Argi to patarna
vimo Maskvai negali pada
ryti “progresyvių” partija, 
ar taip vadinama “Darbo 
Partija” Ne\v Yorke?

JAUTRŪS ATSTOVAI

Sao Paulo (Brazilijoje) 
miesto taryba savo steno- 
grafėms nustatė uniformą. 
Mat, stenografės savo trum
pomis suknelėmis jaudinu
sios miesto tėvus ir truk
džiusios jiems miesto rei
kalus svarstyti.

Popiežiaus valstybė (Va
tikanas) užima kvadratinės 
mylios šeštąją dalį.

klausinėjimus, senatorius 
McCarthy per savo advoka
tą pasiūlė, kad senato ko
misija pakeistų savo advo
katus, kurie vedė tyrinėji
mus. Girdi, tie advokatai 
elgėsi, kaipo kaltintojai, to
dėl iie negalėsią padėti ko
misijai surašyti bešališką 
sprendimą.

Senato komisija tą šen. 
McCarthy pasiūlymą vien
balsiai atmetė ir pareiškė, 
kad ji pati darys išvadas, o 
jos pasamdyti advokatai tu-

sekretorių, Robert D. Mur-
Bet rinkimus kartais le-iPhy> 'ą"^ Europos sos- 

mia ne ginčijamieji klausi- ^!ne^I?’1 aisklna pakeis- 
mai, bet kitokios nuotaikos. * V "
Pernai, kada Illinois ir Nevv 
Jersev valstijose demokra
tai neblogai pasirodė papil
domuose rinkimuose, repub-

rijose.

tikrinti bet kuriai partijai 
vyraujančią Iraką kongrese. 
Jei laimėtų demokratai, 
krašto administracija pasi
liktų be paramos kongrese 
ir turėtu taikinti savo poli
tiką
mos,
ir nesusipratimų, kaip 1946- 
48 metais turėjo Trumano 
administracija su republi- 
konišku kongresu. Jei lai-! 
mėtų republikonai, tai tas’ 
būtų ženklas, jog ir 1956 
metais dabai
partija gali tikėtis 
prie valstybės vairo 

Jeigu tiktai

ti “Europos armiją,” kuri 
mirė negimusi. Dabar ir 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles lankėsi Bon-

prie kongreso daugu- vardą. Tas padėjo, 
arba turėtų trynimosi

noje ir Londone, depionstra-
Iikonai iškėlė'Dextėr \Vh’iteit-vviai aplenkdamas Paryžių, ri visišką jospasitikėjimą, 
skandalą. įveldami Į jį įr tardamasis tuo pat vokiečių
buvusio prezidento Trttma-:^ av m0 leikalu

Ka I Vokiečių armija, pagal
lifornijos rinkimuose re-įVakan* valstybių vadų ma-
publikonai laimėjo. Pana-!nymą' -vra būtinai reikali"’
šiai gali būti ir šiais metais.

Viceprezidentas R. M. 
Nixon pereitą savaitę pri
minė balsuotojams,

gresia pavojus iš 
trumaniz-

t5*??. Amerikai " '
\a ancioji, “diskredituoto

pasilikti; ,, , . , •1 |mo, arba keturgalvio sma-
I ko—karo Korėjoj, komuniz- 

politikos. mOj korupcijos ir kontro-
klausimai lemtų rinkimus,jjgg (ūkio).” Vicepreziden
tai svarbiausieji lemiamieji tas taip kalbėj0 Kansas
klausimai šio rudens rinki
muose būtų farmerių nusi
skundimai dėl mažėjančių 
žemės ūkio produktų kainų 
ir dėl vyriausybės kainu pa
laikymo politikos. Dabar
tiniu laiku Amerikoje žemės 
ūkio produktų kainos yra 
žymiai nukritusios, bet kar
tu su tuo pragyvenimas yra 
rekordiniame aukštyje. Kaip 
žemos kainos fanuose deri
nasi su aukštomis pragyve
nimo kainomis miestuose,

valstijoj, kur kviečių ir kitų 
žemės ūkio produktų klau
simas yra degantis, bet jis 
apie žemės ūkio politiką vi
sai neužsiminė.

Rinkimuose “keturgal- 
viai smakai” dar gali pasi
rodyti ne kartą ir gal būt 
jie, o ne kviečių kainos, ne 
elektros gamyba ir ne ūkio 
šlubavimai veiks į balsuo
tojus.

—<b.

ga Europos saugumui užtik 
rinti. Bet kaip padaryti, 
kad vokiečių armija, atga
vusi ginklus, neatgautų ir 

nepasotinamų apetitų 
į svetimas žemes? Tas klau
simas ir yra sunkiai išspren
džiamas galvosūkis.

Jei Rusija po Stalino 
rimtai norėtų taikos, dabar 
būtų jai laikas pasiūlyti 
žmonišką susitarimą ir dėl 
Vokietijos sujungimo ir dėl 
kitu jos pavergtų kraštų iš
vadavimo ir tuo būdu pa-

Maskva ir Manila

Maniloje nesenai buvo 
pasirašyta astuonių valsty
bių savitarpinės pagalbos 
sutartis. Jei kinų bolševi
kai su Maskvos pagalba ver
šis į Pietryčių Azijos kraš
tus, pasirašiusios valstybės 
tarsis, kaip bendrai gintis. 
Sutartis pasirašyta tiktai gy- 
nimuisi ir niekam ji negre
sia.

Bet “žirklės pasiskelbė.” 
Maskvos vvriausvbė paskel
bė. ilgiausią deklaraciją dėl 
Manilos sutarties ir sako, 
kad ta sutartis “gresia tai
kai.” Maskva iš anksto su
verčia atsakomybę ant Ma

stovi taika galėtų būti užtik- sutarties sumanytojų
rinta. Bet, deja, Maskvos 
diktatoriai apie tai ir ne
galvoja.

Prūseikos “Pozicija
Leonas Prūseika bolševi

kų “Vilnyje” piktais spiau- 
dalais išdėstė savo “pozici
ją” dėl “Lietuvos klausimo”

už visokius galimus nuoty
kius Pietryčiu Azijoj.

Jei ramūs žmonės sutaria 
savo namus laikyti užrakin
tus, tai vagys turi pagrindo 
protestuoti, nes jiems sun
kiau bus vogti. Bet ar dėl
to vagių protestą gali kas 
imti už rimtą žygį?—J.D.

t



Nr. 38, Rugsėjo 22, 1954 iViis, SO. BOSTON Ptartapte Treėjaa
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Kas Girdėt Chicagoje
Sekasi Karo Tarnyboj

Čikagietis Juozas Liu- 
jau dvejus

i viešnia 
1 dinta.

buvo labai sujau-

. Dar aplankėme Dr. Šhu-
. -po, Šerno ir daug kitų ka savanoriu tarnauja Amen- ... xJ pų. Išeinant is kapų

binskas
, , ........ p-. Išeinant is kapų O.kos karo aviacijoj. Jis bai- f? ... , , 1 *.. J ? . tGeguziene verkdama manKe reikalinga radaro pališkė, kad chicagiečiai

yra laimingi turėdami to-
&

listui mokslą ir šiuo metu
jau yra Scott oro pajėgų 
stovykloj radaro instrukto
rių.

kias gražias laisvas kapi
nes.

l Dar aplankėmeJo mokomų karių vie-, Uaf Keme su
na kada jau sekmmga. ba.- „Naujienų'„ if ..Sanda,J,.
ge uisą. * redakcijas, kuriose viešnia

Karys Liubinskas jau pa-'susitiko ne y einą seną pa
buvojo Anglijoj, Afrikoj ir žįstamą (Poškų, Gudelį ir
Japonijoj. Liubinsko tėvai kt.); lankėme Chicagos Iš
gyvena Chicagoj, o seserys torijos Muzėjų, lietuvių se- 

Įnelių namus ir daug kitų

GEN. ZWICKER LIUDIJO SENATE

Generolas Ralph W. Zwicker (kairėj) liudijo senato ko- 
misijoj, kuri tyrinėjo šen. McCarthy, ir sakėsi neatsime
nąs, kad jis būtu vadinęs senatorių McCarthy “S. O. B.” 
(kalės vaiku), kaip tai liudijo vienas liudininkas. Dešinėj 
matosi gydytojas kap. W. J. Woodward, kuris liudijo gir
dėjęs. kad senatorius McCarthy vadino generolą Zwickerj 
“penktojo amendmento generolu.**

jninkauja norintiems juos iš
sirašyti.

“Keleivis” jau yra gavęs
naujų prenumeratorių.

Tik 9 Šeimos
Dunedin mieste 

lietuvių šeimos.
tėra

Sušelpė Vargstančius

Kas Naujo Brooklyne
Mirė Stasys Vitai tis buvo aktyvus visuomeninia-

r, .. me darbe ir dėjosi prie visųRugsėjo 4 dieną nuo sir- ...... T •,. . . patriotinių sumanymų. Lie-t. dies smųgio staiga mirė vie- f “ , - .9 . . ,.to, tuvos vyriausybes jis buvonas zvmiuju šio krašto lie- , J ' .. J.
tuvių 'darbuotojų, Sandaros ^"vanotas Gedimino 
steigėjas, buvęs ilgametis

or-

“Tėvynės” redaktorius ir , Vitaitis paiase
Naujosios Zelandijos sos- Susivienijimo Lietuvių Ame- ke. etą. kn^’ JU tarpe zy- 

tinės VVellington lietuviai trikoje nusipelnės veikėjas gyvenimo Dum-
nepamiršta savo brolių, ku-iOx----- v:*.:*:. A Survila.
rie liko Vokietijoje. Jie su 
rinko jiems rūbų siuntą.

Stasys Vitaitis.

Australijoj.
Įdomus Spektaklis

Spalio 3 d., 3:30 v., Mari-'gimines, Gegužienė išvyko 
jos Aukšt. Mok. Lietuvių Te-'atgal į. Bostoną. —F.
atras pradeda naujus metus.!
Jis stato Vaičiūno žinomą 
komediją “Naujuosius Žmo-! 
nes.” G rovo vaidmeniui Netekome Gabaus Veikėjo’ 
vaidinti iš New Yorko pa-' Waterburį apleidžia PLBi 
kviestas vienas gemusių Waterburio apyllnkes phJ 
a onų enu as aeins jmjnjnkas b. šeštadienio mo

; vietų.
Pasisvečiavusi pas savo

WATERBURY, CONN.

Lietuviai Užsieniuose
VOKIETIJA

kas. cikagieėiai vaidinant k)os vedėjas R fia do. 
jo nera matę, o vaidina jis ’ 
nepaprastai. Tai mylintiems

Ieško Giminių

Bronė Gornaitė-Jurgans

Stasys Vitaitis gimė 1885* Razgaičio Byla Atidėta
Nepamiršta jie paminėti “metais rugpiūčio 5 d. Ru-Į , . lietuviu ko-

svarbesnium tautiniu'Gminos valsčiuje, Strum-' oyja sU lietuvių kos\ ai uesniųjų tautinių J ’ mumstais dėl sumušimo tu-pagalvm kaime. I Ameriką .. .... .. ... , ,\r-. ... , , -- rejo būti rugsėjo lo d., betStasys Vitaitis atvyko šio ... o_, -- ... - . . dėl vertėjo atidėta spalio 25šimtmečio pradžioje ir apsi- .. . J r» ...i . . J , * dienai. M. Razsaitis.gyveno, kaip ir dauguma. •
Aucklande Lyne Armonist anų laikų lietuvių ateivių,’

Society surengė koncertą, pennsviVanijoje. Iš pradžių WORCESTER, MASS.kuriame dalyvavo ir mūsų dirbo angliųJ Vė- _____
(tautinių šokių grupė, kuriai liau perėjo j spaudą. Anks-'
vadovauja Paplausxas. f>o|tyvesniais laikais dauguma 
zelandiečių, kiniečių ir juo-;fepaudos darbuotoju kartu 
dųjų samoajiečių karingų būdavo ir
ir triukšmingų šokių pasi-(esamu

ir
švenčių.

Šoko Kartu su Juodaisiais

Biuletenis praneša, kad 
norintieji gauti bet kokių1 
informacijų apie L S. Par-j 
tiją prašomi kreiptis į sek-’

lodė mūsų linksma 
spalvė grupė ir 
“Kalvelį’’ ir “Rugučius.”

SPRINGFIELD, MASS. 
Saugokitės Apgaviko

oi

Jau Paskutinė Gegužinė
Nors ruduo jau čia pat,

, visuomenes bei bet ?ar. re"8ia'no9 
•ganizacijų vado- Viena tokių dar

marga-.vaj Stasys Vitaitis savo bus rugsėjo (Sept.) 26 d.,

scenos mena bus progos ii' .K’ Bagdonas ir J. Žemai-j ir Gornaitė-Sterbienė ieško I?10™1, K’ Tam°šiūn4, 11 j 
pamatyti ir pasigerėti & ’ taltls atpirko New .^av®?.€’ Jurgio Mačiulionio ir Valės Te^ale ?t.» Lontlon E--, Springfieldan rugsėjo 7-
P ~ 313 Grand Avė., laikrodžių' Gornaitės-Mačiulionienės ir ° klt°se V1?tose I komiteto19 dienomis atvyko iš kažkur

krautuvę. Jie ten taisysį vjado Bakūno. Ona Sle- or&ajnzatonus: ^* lietuvis DP ir rinko pinigus.
vieno

Taupymo Savaitė

Illinois gubernatorius

tapysi Vlado Bakūno. Ona Sle- organizatorius: a. rupeiis, lietuvis DP ir rinko pinigus J IJas!rei^ke
. laikrodžius, foto aparatus ir derskienė ieško savo *ūnaU« 4 HuPden Grove, Eccles, Ėjo iš vieno lietuvio buto “ kita, o drauge ir pigesnė- B^niaus Dtf. Manchester; J. Bartoševi-fVitą ir sakėsi tik atvykęs

mis kaipomis, kaip teko nu-!,nanų šeima ieško savo gi-'^“s’ 5* Al^candia Rd., Vokietijos, jau turįs dar-
minių kun Zdanavičiais! ^louecster; V. Geležinis, ba. prašė sušelpti. Jo iš-

Chicagos majoras buvo pa-
dke:?aupyn'0ŽkiUSktlinimo girsti’ Pi“'dfvinė“ dei'na"-'mTnių"kun“ 'Zdan^i'Žare,l9^u«ster; X' Gelaž.inis-fc«. prašė'sucipti. Jo
Bendrovių Savaite.” €hica-'tus’ lalkrodzius ir kltas gyvenančio Amerikoj. Pet- 42 ,Sptke j?"? Rd-’ L*’er'vaizdą rodė, kad jis yra su-

r t * • • * (, ibrangenvbes. ras Tumioms ieško ^avn žmo V. Motuzą, 26 Nor- vargęs ir kiekvienas pasi-goje lietuviai turi net 9 to-, ' , , . . • ras dusioms ieško savo zmo- Q t ■ -r • V”?1kia< bendroves viena Cice- Butų gera’ kad vietos “ nos Stanislavos Butkutės- e?S St” Boc^.dfle’ J' Y?*’,gailėjo. Be to,.sake uzdir- 
kia> oenuioves, viena Cice ---------- , 1919 kūnas, 17 Vielvievv Dnve,^ kiekvienam skolą grą-

darbštumu ir energija pra- ^k“d>™l? Babramkų pa
siskyrė sau kelią j pirmą- v>lk>ne. Leieester. Mass. Ją
sias' lietuvių visuomenės ei- Sandaros 10 kuopa,
j , į Jos pelnas skinamas Lais-

Šhenandoah, Pa., laikraš>ės Va,'P? 'adijui’ kul- 
tis “Darbininkų Viltis” bu-relkalu.‘: .. .

,vo pirmas spaudos organas,'S,o> ^>"<1. viso- 
ikuriame pasireiškė Stasys klų I™™™!, visokių vai-
Vitaitis. Po to jis persikėlė «*» neL™ks nel nel
į Bostoną, kur dirbo prie Gros geras orkestras,
sandariečių laikraščio “At-.kalbes z>'mus
eitis.” Kai kurį laiką S. Vi-| Kviečiami ne tik Worces- 
taitis dirbo ir “Vienybėje,”jterio, bet ir tolimesnių vie
kai tas laikraštis buvo vi- tų lietuviai.
suomenės rankose

ro ir vieną Waukegan. .Jose; •i apylinkių lietuviai paremtų
yra sukaupta gana 
kapitalas.

Džiaugėsi Tautinėmis 
Kapinėmis

Bostonietė Ona Gegužie
nė, atskridusi lėktuvu į Chi
cagą, apsistojo pas Sidera- 
vicius.

i ju pirmuosius žingsnius 
YV aterbuneciai liūdi ne- 

tekę žmogaus, kuris taip 
sumaniai judino visuomeni
nio darbo dirvonus, o kartu 
ir linki jiems naujoje vie-

įtoje sėkmingai darbuotis te-

Jusionienės, gimusios 
metais kovo 4 d., ir vaikų
Tnhunrvc orimneiAa T mzx_VVriailVO, gXXIIX4OIVZC? i xxi^—

įnykštės lietuvių visuomenės 
tarpe.

Pirmasis viešnios noras 
buvo pamatyti Lietuvių 
Tautines Kapines, todėl 
rugsėjo 6 d. sustojome prie 
vartų, ant kurių yra užrašas

CAMBRIDGE, MASS.

• Padėka Už Aukas
ALT Cambridge skyrius 

rugpiūčio 30 d. pasiuntė
‘Lietuvių Tautinės Kapi-(Amerikos Lietuvių Tarybai 
nės, čia pat kapų raštine, (§1^ kurie buvo surinkti 
kurioje stovi didžiulės Lie- Lietuvos laisvinimo reika- 
tuvos ir Amerikos vėliavos
ir urnos su Dr. Griniaus ir 
J. Mašioto palaikais.

Viešnia paprašė sugiedoti!me visiems auktotojams.
giesmes Bagočiaus ir Da
riaus-Girėno atminčiai pa
gerbti. Stovint prie Bago
čiaus kapo buvo išpildyta 
iš plokštelių (rekordų) gies 
mė

Mothervvell, Scotland. zinsiąs.
Tpn nat rnorinamn nariai'no S2 S5. $10.

Dar Viena Gegužinė
Spalio (Oct.) 3., sekma-

S. Viraitiratklavė'sLirie’^i^iT^t^ ‘Ž’*“' 
nijimui Lietuviu Amerikoje, C®”“0 Valdyba Senų 
šios svarbios lietuviu orga- Draugijos darže,
nizacijos liberalinė dvasia^oodland Park, Auburn,

Bet gražiausius savo gy-
Kiekvienas davėĮvenimo metus ir visą sielą

tais spalio 2 d., ir Algiman-' skaityti savąją spaudą ir nu-l Vėliau pasirodė, kad jis 
to, gimusio 1944 metais va-: rodoma, kad “Keleivio” ir'kiekvienam kitaip sakė, kad 
sario 23 d. “Darbo” prenumeratas pri-'jis niekur Springfielde ne-

Rašyti: Litauisches Zen- ima A. Zamžickas, 26 De- turi darbo ir yra pravažiuo-
tral Komitee, 17-a Wein-vo“^rt ^^’-kiems
heim-Benrs Posfach 233 0 NauJienų V. Z da nevi-kad jis yra buvęs ir West- ki^mshdm-Bergb. loslach ^3,,.^ 3{į Fashion Lon- fielde, ir tenai irgi, kur lan- mms.

ermany. , Įkėsi, kiekvienam kitaip sa-
--------- įkė ir susirinko nemaža pi-Stovyklavo Jaunimas

Vasario 16 gimnazija pri
glaudė dvi savaiti 64 jau-

Dingo Lietuvė
Anglų laikraštis “Daily

nuo SLA įsisteigimo iki šių Mass., rengia gegužinę, ku-
dienu išliko tik dėka to- r“? t*lnas. ’k™"1??8, <lrau- 

nuoširdiems veikė-^'J09 būtiniems reikalams.
jams, kurie be pažiūrų ir į Ir šitoj gegužinėj bus gar- 
nusistatymo skirtumo telkė džių valgių, gražių kalbų ir 
visus lietuvius patriotus ir bus galima šonkiai pašokti, 

mgo. j skatino dirbti savo tautos Dainuos Moterų Piliečių
Jo išvaizda: aukštas, lie-pabui. Stasys Vitaitis 18 Klubo choras, Marijonos 

sas, dešinės rankos nykščio metų išbuvo SLA organo Jablonskaitės - Meškienės 
“Tėvynės” redaktorium, o vadovaujamas.
iš viso Susivienijime jis dir-; Visi- iš toli ir arti malo- 
bo daugiau kaip 30 metų. iniai kviečiami dalyvauti. ; 

Stasys Vitaitis visados; J. Krasin»ka».

nuolius ir jaunuoles, kurie ™gP>«io 2b d. ra
- - J »sn kad pnes porą dienų galo neturi, kalba kosėdaso,

dingo Mrs. Lena Hegarty. 
Ji prieš kelis mėnesius bu
vusi jos pačios prašymu j 
Rotterdamo uoste paimta išj 
Sovietų laivo. Lena esanti

čia buvo susirinkę iš visos 
plačiosios Vokietijos sto
vyklauti.

lams minint Vasario 16 d.j Stovykla nebuvo rengia- 
sukakti !ma Dkybimais pagnndais.

šiuo ' nuoširdžiai dėkoja- stovyklavo evangelikai 
ir katalikai, vadovybė sie
kė, kad stovyklaujantis jau
nimas ne tik pailsėtų ir su
stiprėtų kūnu, bet ypač rū
pinosi paskatinti jo tautinę 
sąmonę, auklėjo jį pakan
tos, vienybės ir draugišku
mo dvasioj.

Stovyklai vadovavo M. 
Jauniškis, vyriausioji skautė 
L. Zandovaitė, Bobkaitis, 
Sadžius ir Gešventas.

Rengėjų vardu
J. Vinciūnas.

Jei supilsime visus Ame
rikos valdžios sandėliuose 

Apleistas,” o prie Da-'esančius grūdus į vagonus, 
riaus ir Girėno—“Neverk: tai turėsime traukinį, kurio 
pas kapą.” . J ilgis bus lygus trečdaliui ke-

Įspūdis buvo gilus, mano lio aplink visą žemę.

«

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

didelį 106 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau ruošiamas spaudai.

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

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, Mass.

ANGLIJA

Iš Socialdemokratų 
Gyvenimo

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Socialdemokratų Par
tijos komiteto pirmininku 
dabar yra A. Zamžickas, 
sekretorių K. Tamošiūnas, 
iždininke M. Zamžickaitė. 
Komiteto adresas: 26 De- 
vonport Rd., London W-12.

Komitetas leidžia biulete
nį. Iš paskutiniojo biulete
nio matyti, kad komitetas 
pareiškė užuojautą Darbo 
Partijai, mirus jos žymiam 
nariui Arthur Greenwood, 
kad jos atstovas dalyvavo 
lenkų socialistų konferenci
joje.

mas.

Pastogė Profesoriui 
Mykolui Biržiškai

lietuvaitė, buvusi ištekėjusi! Los Angeles mieste gyve-g 
už anglo kario, bet vedybos P»of. Mykolas Biržiška, S 
buvusios nelaimingos. Ji Lietuvos Nepriklausomybės 
nutarusi grįžti į Lietuvą, bet'ARto pasirašytojas, žymus

□ososeeoooooseeoooeeooeeooeaooeoeoaMoooooooeooeoeoo^
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kely pergalvojusi ii” prašiusi’ 
ją gelbėti. Olandai ją per
davė anglams.

Spėjama, kad ją pagrobė 
Sovietų šnipai

NAUJOJI ZELANDIJA

Liutikas Susižeidė

Naujosios Zelandijos Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas agr. Č. Liutikas dar
be susižeidė kairiosios ran
kos nykštį, kurio dalį teko 
nupiauti. Po poros savai
čių Liutikas tikisi galėsiąs 
vėl eiti dirbti.

Remia Spaudą
Naujosios Zelandijos Lie

tuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba paskelbė nuo lie 
pos 15 iki lapkričio 15 d. 
lietuvių spaudos vajų. Ji žo
džiu ir savo biuleteny ragi
na visus prenumeruoti lietu
vių laikraščius ir pirkti lie
tuvių knygas. Savo leidžia
majame biuleteny ji surašė 
Amerikoj ir kitur einančių
laikraščių adresus ir tarpi- Calif

mokslininkas, rašytojas n 
visuomenės veikėjas, jau 
įžengęs į aštuntąją dešimtį 
metų amžiaus.

Vietos lietuviai sudarė 
komitetą, kurio tikslas su
daryti prof. M. Biržiškai 
žmoniškesnes gyvenimo są
lygas, pirmon galvon parū
pinti jam ners kuklią, bet 
savą pastogę, kurioj gyven
damas jis galėtų ramiai ra
šyti.

Minėtas komitetas yra 
šios sudėties: J. Uždavinys 
(pirm.), C. Lukšis, kun. J. 
Kučingis, dr. P. Pamataitis, 
M. Afiukienė, adv. A. Dab- 
šys, A. Deringienė, B. Ge
diminas. Komiteto garbės 
nariais yra Rašytojų, Profe 
šorių ir Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkai.

Komitetas kreipiasi į vi 
sus aukomis padėti įvykdyti 
jo siekiamą tikslą. Aukas 
prašo siųsti komiteto iždi
ninkui šiuo adresu: Rev. 
J. A. Kučingis, 2704 St. 
George St., Los Angeles 27,

Jeigu Tamsta ieškai pirk i arba nuomuoti kokio nors 
biznio, ir neturi pinigų arba negali gauti iš banko dėl kokių 
nors trūkumų, kreipkitės pas . mus, mes pagelbėsime viso
kiais būdais įsigyti be pinigų biznius lengvomis sąlygomis ir 
išsimokėjimais.

Dabar mes turime Bar & Restaurant ant pardavimo, 
arlxi pasirendavoia be jokio pinigu įnešimo, pats biznis mo 
kasi. Turime ir daugiau panašių progų, turime ir kitų biz
niu. Kreiptis:

G. W. C.
JOSEPH I.UGAUSKAS, 426 So. 5th St.. Brooklvn 11, N. Y.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 7S Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSIGH Nr. 38, Rugsėjo 22, 1954

Nėra Pavojaus Sušalti kelti į Pietų Ameriką, Cen
trinę Afriką ir Aziją, o Eu
ropa ir Šiaurine Amerika 
tada domėsis tik archeolo-

ši vasara ii Amerikoj h liucijų priežastis. Čia daug gai, kurie išdrįs daryti kasi
Europoj buvo ypatinga—'visokių spėjimų, 
šalta ir lietinga. Žmonės Vieni mokslininkai sako,
įvairiai spėlioja, kodėl taip’kad čia kaltos saulės dė-__
yra. Europoj kai kas kai-’mės: kai jų maža, tai žemėj įvyįs' po 50,000 metų."’Gal 
tina Ameriką, kad ji savo daug lyja ir oras atšala. Pa-.per tą laiką žmogus išspręs 
atomų spiogdinimais su- čios saulės dėmės, sako, susisiekimo tarp planetų 
pv kdziusi dangaus galybes, keičiasi kas 11 metų ir kai klausimą ir suras vienoj tu 
kad dėl tų sprogdinimų ir(kas vienuolikti metai dėmių1 planetų patogesnes sąlygas 
oras pasikeitęs. Tokios kai- būna mažiau, tai ir oras tais] apSįgyVentj_ 
bos nėra naujos. Jau pir- metais sugenda. Bent Eu- Taigi laiko dar turime 
mojo pasaulinio karo metu ropoj tinka tokia išvada, pakankamai ir bijotis, kad' 
Prancūzijos ir Belgijos ūki- nes ir 1923 ii- 1933 ir 1934 sušalsįme nėra ko. 
įlinkai panašiai tvirtino,’ir šių metų liepos mėnesįi j V-gas.
kad smarkūs artilerijos šau- saulės dėmių beveik nebu- 
dymai sukelia didelį lietų. , vo. Bet niekas iki šiol 

Bet oro atmainų žinovai, dar neišaiškino, kokiu būdu 
metereologai atomui tuo tos saulės dėmės, kurios yra i 
požiūriu nieko neprikiša, savotiški sūkuriai liepsno- 
Jie sako, kad net vandenilio jančioj saulės atmosferoj,’ 
bombos sprogimo jėga, pa- veikia žemės orą.

nėjimus ledynuose.
Teisybė, visi tie baisus

dalykai, pasak Gamovą, tę

Pabaltijo Santarvės 
Sukaktis

—Maike, persižegnok; su- uragana 
kalbėsim poterius.

—O kam juos kalbėt?
—Reikia apsisaugot nuo

sunaikino visus 
laivus. Vadinasi, maldos 
nieko nereiškia. Tai kodėl 
gi tėv

lyginus ją su maža audra,j Kiti mokslininkai vėl sa- 
yra niekis. O be to tie pa- ko, kad oias pareina nuo 
tys žinovai visai nelaiko'saulės spinduliavimo stipru- 
šios vasaros ypatinga. Jiemo. Esą pastebėta, kad jis 
sako, tik pažvelkite į kritu-] nėra pastovus—jis yra tai 
lių ir temperatūros duome-' stipresnis, tai silpnesnis, 
nis kad ir nuo 1880 metų Per paskutinius 20 metų 
iki šių dienų. Jūs pamaty- saulės spinduliavimo stipin
site, kad paskutiniųjų 10 mas pakilęs vienu ketvirta- 
metų vasaros buvo perdaug daliu procento. Spėjama, 
sausos. Šių metų vasara, kad šitas reiškinys ir yra 
lyg išlygina nustotą pusiau- žemės oro sušilimo priežas- 
svyrą. Metereologai nuro- tis. Tačiau mokslininkai 
do, kad paskutiniais metais neturi duomenų, kurie ro-

velnio.
—Nesapnuok, tėve
—Ne, Maike, aš nesap-' na, Maike. kaip dabar atsi 

nuoju. Pikta dvasia tikrai tiko. Kai kada 
pradėjo keršyt. Negali ži- pamačija. 
not, iš kurios pusės gali tave' —Gali būt tik toks su- 
užklupti. | puolimas, tėve, kad po p&-

—Tėvas tikrai sapnuoji, (maldų Įvyksta tas, ko žmo-
—Ar tu, Maike, nematai, gus norėjo. Toks atsitiki- 

ką zlydukas Bostone pada- mas buvo šiomis dienomis 
Pietų Afirikoj, tėve. Bofe 
kengo apylinkėj ilgai nebu-

rė?

vi BROS PLAUKIOJA GATVĖSE

Audra “Edna" kai kur paliko daug vandens ir kitokių savo 
neprašyto apsilankymo pasėkų. Queens Village miestely
je. N. Y. valstijoj, po tos audros du paaugliai plaukiojo 
savo laivuku miestelio gatvėmis, kur stovi aptvinusių au
tomobiliu.

NOKI PODORIAl GYVENTI

Rugsėjo 12 d. suėjo 20 
ihetų nuo Pabaltijo (Lietu-] — 
vos, Latvijos ir Estijos)
Santarvės sudarymo. Ji bu-' 
vo pasirašyta 1934 metais]
rugsėjo 12 d. ir įsigaliojo; Komunistai yra melo ar- rėjo nedidelį ūkį, arklį ir 
tų pačių metų lapkričio 3 d.]ristai. Stalinas mokino me- dvi karvi, bet ir jis buvo 
Jos tikslas buvo derinti tų luoti lie galo ir krašto, nes įtrauktas į kulokų skaičių, 
trijų valstybių užsienio po- jei nors tik mažai dalelei to žeme atimta ir jis, kaip ku- 
litiką. Tų valstybių užsie- melo kas patikės, tai vis bus lokas, negalėjo gauti kito- 
nių reikalų ministeriai susi- naudos. Taip jie meluoja kio darbo. Mano motina 
rinkdavo konferencijų maž- ir po šiai dienai. siųsdavo jam duonos, bet ir
daug kiekvieną pusmetį. I Kur čia žmogus jų tuos tą darė slaptai. Mano tėvas 

Šita sutartis buvo pirmas visus melus suskaičiuosi! nedrįstų ką nors padėti savo 
J nedrąsus žingsnis taip rei-Nekreipkime dėmesio, kaip tikram tėvui, bijodamas, 
kalingam tų valstybių giau- apgaudinėja pasaulį jų po- kad už tai jo nenubaustu.

oras ne blogėja, bet geiėja, dytų, kad saulės spinduha-,desniam bendradarbiavi- Brikai, bet pasiklausykime,'Mano senelis mirė 1930 me- 
as ragini mane pote- kad nuo 1880 metų vidutinė vimas mažėja ai didėja to- mup jjs neturėjo jokių pik- ką kalba jų mokslininkai. Itais dėl bado.

liePos ir jugpiūčio mėnesių kiu laipsniu, kuns galėtų prieš bet ką nukreiptų,' štai nesenai Pietų Ameri-1 “Tėvo brolis buvo karo 
tnr mcoUo fn,n kn_ temperatūra nuolat kyla. {būti teiciannės gadvnės^^jų, nors komunistai, pa-koj buvo tarptautinis kon-gydytojas. Vokiečiai ji bu-

nauti
—Bet ne visada taip bū

—Nematau, tėve.
—Na, tai kur tu buvai, 

kai arkivyskupas sugrįžęs 
anądien iš Rymo surengė 
atlaidus prie marių kranto? 
Ant vandens buvo subildy- 
tas didelis altorius ir pat; 
ari vyskupas turėjo iškilmin
gas pamaldas. Jes, Maike, 
tai buvo toks kermošius, ko
kio aš nei eudaunoj Šiluvoj 
nebuvau matęs. Kai arki
vyskupas pradėjo bagaslo- 
vyti šipus, kai iškėlė rankas 
aukštyn. tai tūkstančiai 
žmonių ėmė bristi į vande
nį ir klauptis. Kai kurie 
dar nusimovė kelnes, o kiti 
tai sumarmėjo tiesiai su kel
nėm ir su šiušiais. Ant ry
tojaus visos Bostono gazie
tos tuos atlaidus aprašė, i 
Net ir pikčeriai buvo sūdė-j 
ti. kaip žmonės į vandenį 
brido ir kaip visi meldėsi. 
Pasakyk, kur gi tu buvai, 
jeigu to visko nematei?

—Tėve, aš mačiau viską, 
t et nematau reikalo džiaug
tis iš to. Priešingai, man 
buvo liūdna, kad dvidešim
tam amžiuje yra dar tiek 
daug tamsios senovės lieka
nų.

—Markatna buvo ir man, 
vaike, kad tamsybių šėtonas 
turi tokią didelę šylą. Kaip 
tik arkivyskupas pabagas- 
lovijo šipus, kad neatsitiktų 
kokia nelaimė, tai kad at
ūžė iš marių šturmas, kad 
griebė tuos laivus blaškyt ir 
triuškint, tai rodėsi kad 
svieto pabaiga atėjo. Kai 
aš ant rytojaus nuėjau pa 
žiūrėti, tai vandeny nebuvo 
nei vieno boto. Visi sudau
žyti ir skeveldros išmėtytos 
po visą krantą. Nesimatė 
nei to altoriaus. Tai matai, 
vaike, ka velnias gali pada
ryti! Todėl aš ir sakau, 
kad reikia kalbėti poterius, 
reikia melstis.

—Bet tėvas pats sakai, 
kad po iškilmingu pamaldų

1 tropinio klimato ir ledų ga- nelaisvėn. Kai, ave>-, R. duomenų> kad'-CL siruosę pavergti tuos kraš- gresas kovai su vėžiu. Ame- vo paėmę
maldos daugi £ kad tolimai ItUS’ visa gerkle rėkė da_ rikos mokslininkai atkreipė po karo jis buvo iš nelais-

'šiaurė, Arktika gerokai su- 4 pijbar tebetvirtina, kad Lietu-kitų mokslininkų dėmesį Į vės grąžintas, tai visų pirma
'šilo. Vandens tenųieratūra’ Vienas žymus anglu as-'va, Latvija ir Estija sudarė tamprų rvšį tarp rūkymo ir jį, kaip ir kitus belaisvius, 
visame Šiaurės Atlanto van- tronomas sako. kad tarp- sutartį, kuri gresia Sovietų vėžio. Kongrese buvusieji pasiuntė į karantiną jo po- 
denyne pakilo, žuvys trau- žvaigždinė erdvė nėra tuš-] Sąjungai, ir tuo ir kitais rusų mokslininkai įrodinėjo, litinę ištikimyoę patiKnnti. 

susikau- panašiai;

vo lietaus. Tos vietos pus
laukiniai gyventojai nuėjo 
į krikščionių misiją, kuri te
nai veikė jau per 82 metu, 
ir pareikalavo, kad misio
nieriai paprašytų savo Die
vo lietaus. Misionieriai su
rengė pamaldas ir ilga: mel 
dėsi. Bet lietaus nebuvo.Į 
f

ir tuo ir
kaltinimais norėjo kad vėžio liga Sovietu Są- Jį ten išlaikė 3 metus. Kai 

paslėpti savo plėšikiškus su- jungoj nėra taip paplitusi, jį paleido, aš bijojau su juo 
manymus—Stalinas jau bu- kad jų tabakas yra vpatin- susitikti, nors jį labai my- 
vo susitaręs su Hitleriu ir gai sveikas ir jis neskatina Įėjau. Aš bijojau, kad ma- 

»vėžio. ne gali nubausti ar net iš
Pabaltijo glaudūs ryšiai O ką tik pasibaigusiame tarnybos atleisti už santy- 

te (Kanadoj) kiavimą su juo, nes jis vi- 
grese sovietų suomet pasiliko įtariamas, 

(mokslininkai sakė, kad psi- kadangi buvo buvęs kitame 
laisvajame chinės (proto) ligos Sovietų pasauly.”

{pasauly išsiblaškę Pabaltijo Sąjungoje mažėja ir netru- Tai štai, koks “ramus, be 
lietuviai, latviai ir estai ieš- kus jos turės išnykti, nes ten baimės ir rūpesčio” yra te
ko ir suranda progų bend- gyvenimas yra ramus, nėra nykštis gyvenimas. Tokiu 
rai veikiai. Veikia Baltų priežasčių, kurios skatintų gyvenimu gyvena ne tik 
Taryba, Pabaltijo Moterų tas ligas. Tie profesoriai vienas Rostvorov, bet milio- 
Taryba, atskirose vietose gyrėsi, kad jie ir savo stu- nai žmonių, bet tik nedau- 
turime Lietuvių-Latvių Vie-;deniams pataria nestudijuo- gelis teturi progos nuo to- 
nybės organizacijas, daug ti psichiatrijos, nes netru- kio gyvenimo pabėgti. O 
kur bendrai minime mums kus nebus protinėmis ligo- kai žmonės net savo šeimo- 

ir dėl jų tarpais žemė atsi-*svarbias dienas ir tt. Mū- mis sergančių ligonių, tai- se vienas kito bijo, kai visą 
duria tokioj padėty, kad ji sų diplomatiniai atstovai, gi jie neturėsią ligonių. laiką gyvena baimėje,

kiasi į šiaurę, Arktikos salų tuma, kad ten yra 
ledynai tirpsta. j pusi medžiaga, savos rūšies

s nepermatomi debe- 
Saulė, keliaudama ši

toj erdvėj, sutinka tuos de-'pasidalinęs tas valstybes.
tas ir laikinas ir kuo tas iš- besis, kurie sudaro lyg už- 
aiškinama9 {dangą tarp saulės ir žemės,'ateity bus dar reikalingesni Toronto miest<

‘ ‘ ’ inioji be^au-iir jau dabar laikas juos nag-psichiatru kon

.T~;MCI ii c Miivvai Virt tvinte?

tai ar šitas šiaurės pusrutu- sys 
lio sušilimas via nepapras-

Mūsų žemės oras nėra pa- if paskutinioj
stovus. Jis yra išgyvenęs 
ne vieną didelę ir ma
žą

na mažiau saulės šviesos irĮrinėri. 
šilumos. Dėl šita pablogė- Malonu, kad

oras.“klimatinę revoliuciją.’’ Ja 11
- - — ‘ Kitas žymus mokslinin-IPrieš kelis milionus metu,'

1 - u vadinamo i terciarinėi gadv-lk8S’ Gamov, iš Washingto-lada puslaukiniai sugrįžo įjudinamoj teiciaimej gaay-l TT . .
avo neikei ir nradėio sa- nėJ- Amerikoj ir Europoj;*10 Universiteto, nuiodo, 

buvo tikras tropinis klima-ikad zetne. sukdamasi apie 
tas ii- dabartinių miestų.saulę, dėsningai per tam
vietose vaikščiojo dram- lkra laikotarpį nukivpsta
bliai, raganosiai ir kiti mil
žiniški gyvūnai. Vėliau,
prieš koki milioną metų įvy-

dievus maldauti lie-vuosiu 
taus.

—0 kokie jų dievai, Mai
ke?

—Krokodiliai, vanagai, 
gyvatės ir kitokie.

—Nu, ir kas atsitiko?
—Atsitiko taip. tėve, kad 

pradėjo pilti lietus.

—Ar tu čia neme 
—Ne, tėve. tai buvo tik- 

Krikščionių 
tas nepatiko 

misionierius 
jrummerhoff puslaukinius 
abai išbarė, kad jie nepa- 
itiki tikrajam Dievui. Vie-
iniai tada kreipėsi Į savo Česnių “oro revoliucijų, 

»ai eikalavo, kad

as asitikimas 
misionieriams 
r vvriausias

1 tikrą
kiek į šalį. šitie nukrypi 
mai tėra vos pastebiami, bet

oras ^tafp^atšafo ° kad Šiau-^^3^ mažiau saulės J kame jie tebeveikia, taip j Kas Sovietų Sąjungos gy- įtemptais nervais, tai kai
rės Amerika ir Europa ne*!šilumos ir dėl to ivyksta tai pat glaudžiai bendradar--venimo nežino, tas gal gali bėri apie protinių ligų ma-

i.Ki Alpių buvo apdengta le’-!šiaurfe _tai Piet« Pu,s.nlt.ul.io 
duvji?, Į.)įį jjęt jr toj ledų gadynėj1^1"0 n,c'

kelis kartus buvo pertrau-

eismą ir 
teismas lieptų uždaryti visą 
nisiją ir išvytų visus misio- 
įierius. Teismas taip ir pa- 
larė.

—Tai kaip tu vokuoji, 
Maike, ar Afrikos laukinių 
dievai yra geresni už tikra- 

i Dievą?
—Jeigu žiūrėti genimo, 

tėve. tai visi dievai yra vie- 
lodi. Jie negali žmogui pa
daryti nieko gero nei blogo. 
Tą aiškiai parodė iškilmin
gos pamaldos ir laivu laimi 
nimas Bostone. Tą patį pa- 
.odė Afrikos misionierių 
maldos, kad Dievas duotų 
’ietaus. Ir čia ir tenai susi
laukta visai priešingų re
zultatu. negu tikėtasi. Svei
kam protui šitų pavyzdžių 
turėtu užtekti, tėve.

—Eik tu po paraliais su 
savo sveiku protu!

— Ncsikoliok, tėve. Ver

biauja.
Ta linkme turime ir 

ko atšalimo (ledų gadynė), eity dar daugiau dirbti.
Šiuo metu, Gamovo nuo

mone, žemė gauna daugiau Kada Busite Laisvi 
saulės spindulių negu pap
rastai. Šitoks laikotarpis, «Mano broliai Aš
pasak Gamovą, tęsis 20,000

kų, oras tarpais sušildavo 
ir galų gale prieš pusę mi
liono metų čia nusistovėjo 
dabartinis vidutinis klima
tas. Bet jau ir vėlesniais 
istoriniais laikais buvo ma- 

” pa
sikeitimų tai šilumos tai šal
čio pusėn. Štai seni met
raštininkai sako, kad 1540 
metų vasara buvusi tokia 
karšta, jog Centralinėj Eu
ropoj javai prinokę net du 
mėnesius anksčiau, o 1607-ni^a 
ir 1739 metų žiemos buvu-l . ...
sios tokios šaltos, kad toji^ai?s.’ 
pačioj Centralinėj Europoj j atsa ūmas. 
net gegužės mėnesį ledas gr 
upėse dar nebuvęs ištirpęs.

Anglų mokslininkai ben
drai tvirtina, kad paskuti
niuosius tris-penkis šimtus 
metų reikia laikyti “ma
žuoju ledų laikotarpiu,” iš 
kurio mes tik dabar išeina- 
name.

Sunkiau vyksta moksli
ninkams išaiškinti tų di
džiųjų ir mažųjų “oro revo-

čiau eik namo ir rimtai apie
tai pagalvok.

(jums rašau nuo ru

ir patikėti, kad tie moksli- žėjimą tegali tik toks mela- 
at-]ninkai sako teisybę, bet kas gis, kuris neb< jaučia, kada 

jo yra savo kailiu ragavęs, jis sako teisybę, o kada me
tam tik pikta, tas, žino, kad luoja. Ž-i».
tai tikras melas. Į-----------------------------------

Koks ten “ramus, nei baiLSfį 
mes, nei rūpesčio nekelian-|

dar karta
metų, oia> vis atšils ir galų tuviu, gal jau paskutinį kar- 
gale visose Amerikos Jung
tinėse Valstybėse bus taip 
šilta, kaip dabar Antilų sa
lose (Kuboj, Puerto Rico ir 
tt.). Net prie Kanados ru-

, j tis gyvenimas KHi “ *
Centro Komitetui

Drg. Jonas Buivydas, uo-
Jgražiai pavaizdavo šių metu

Mano krūtinė (Iras- Pra<lz,°Je.. Sonetų
nano Širdi, nlvšta i®"'!"! virsimnkas Japonijoj Ii<

Jury Rostvorov, kuris šiuo Amerikos Lietuvių Social- 
metu vra Jungtinėse Ameri- demokratų Sąjungos centro

tą.
koma. mano širdis 
het aš nesigailiu mirštąs dėl 
teisingumo jūsų kovoje.... 
Kaip naktis ir diena ne
vaikščioja drauge, taip nei
na drauge ir tikroji apšvie- 
ta su rusiška vergija. Jūs 
galėsite lengvai gyventi tik
ai tuomet, kai maskolių ne
bebus ant jūsų sprando.”

šitaip rašė sėdėdamas ka
lėjime ir laukdamas mirties

įai ir pavyzdingai ėjęs

bežiaus pradės veistis šiltų
jų kraštų (tropikų) gyvū-

Kai tas laikotarpis pasi- 
nuolatinis 

atšalimas, kuris baigsis vėl 
ne. Tada visą 

Kanadą užklos ledai, kurie 
nusitęs iki Chicagos ir_Bos-’"Vc'ndi'rno’"dįdžį^0 ‘"lįįg 
tono. Jie gal pasigailės ši- me^u sukjiim0 vadas Kos
tų miestų, bet vargu juose tas Kalinauskas.
bus maloniau gyventi, kaipį _______________
šiandien Baffino įlankos 
(tarp Grenlandijos ir Kana-
dos šiaurės) pakraščiuose. 
Europoj Skandinavijos le 
dynai slinks į pietus ir nu

GALI IR KITI TAIP 
PADARYTI

kos Valstybėse. 
Aš, sako jis. mečiau tar-

sekretoriaus fiareigas, per 
paskutinį LSS suvažiavimą

nybą ir atėjau pas amerikie- Brooklyne iš tų pareigų sa-
čius, nes noriu padoriai gy-;vo noru 
venti, noriu su kitais pado
riai elgtis, noriu, kad ir su 
manim taip elgtųsi. Sovie-

pasitraukė.
Mes žinom, kad sekreto

riaus darbas perdaug atim- 
jo brangaus laiko,davo

tinėj tvarkoj taip gyventijypač kad jis taip nuoširdžiai 
taip tvarkingai tą darbąne-i i’’negalima. Ten žmonės 

gali vieni su kitais padoriai:atlikdavo.
elgtis, vienas kitam tikėti, 
laisvai vienas su kitu kalbė
ti.

“Aš visą laiką teturėjau 
tik vieną draugą, su kuriuo 
galėjau laisvai, nebijoda
mas kalbėti. Jis buvo už- 

N. muštas kare. Laisvai kal-.. ..v. Mūsų senas bičiulis _________  ____  _______ ___
šluos Oslo, Kopenhagą,'Trumpikas iš Akron, Ohio/bėti aš negalėjau net su sa- 
Stockholmą, Leningradą ir, užsakė “Naują Valgių Kny-.vo šeimos nariais.

gą” savo žmonai ir dar, “Motina mane mažą pa

Šiuo reiškiame jam ir ki
tiems buvusiems Centro Ko
miteto nariams didelę padė
ką už tą darbą, kuri jie su 
tokiu pasišventimu dirbo so
cialdemokratų organizacijos 
labui.
Suvažiavimo prezidiumas:

M. Micbelsonienė,
V. W. Anesta.

gal sustos Londono, Pary
žiaus ir Berlyno apylinkėse. 
Visą civilizaciją teks per-

tnms savo
moms.

geroms pažįsta- krikštijo, bet ji tą slėpė net
nuo

Ar jau aukojai šio vajaus
tėvo. Mano senelis tu-! metu tremtiniams gelbėti?
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tūrinis gyvenimas tvarko
mas Maskvos. Ir įsidėmė
kite—ne kultūrininkų, 
enkavedistų!

bet

Kiek Uždirba Kolūky
Paprastas kolūkietis už

dirba per mėnesį, viską pi
nigais pavertus, nuo 130 iki 
250 rublių, o už cukraus 
svarą jis gauna mokėti 5 
rublius. Yra ir kolūkiuose 
spartuolių, kurie uždirba 
daugiau, bet tokių tėra ma
ža išimtis.

Mašinos Atostogauja 
Patvoriuose

Pati vilniškė “Tiesa” ra
šo, kad kombainais ir ku
liamomis mašinomis kulia
mi šlapi javai ir ragina kol- 

Tarybinės Dainos Konkursas ūkiečius džiovinti grūdus, 
I kad jie greitai nesugestų.Lietuvos Tarvbiniu Kom- Bet kur tu išdžiovinsi, kamepozitonų ir Tarybinių Ra- . ... ,. ot . į . J . tos grudų džiovyklos: Sa-svtojų Sąjungos paskelbė , &

konkursą lietuviškų tarybi- .. ’
nių dainų tekstams ir mu-

kad kiekvienoj ma- 
inų-traktorių stoty esan 

čios bent dvi kilnojamos 
džiovyklos, bet jos, matyti, 
netinka naudojimui, nes ta 
pati “Tiesa” sako, kad jos 
stovi stočių sodybose arba 
kur nors numestos kolūkiuo
se. Jei jos būtų tinkamos 
naudoti, tai tikrai jomis pa 
sinaudotų.

GRĮŽTA SŪNUS Iš KINŲ KALĖJIMO

I)r. A. M. Ditchik ir jo žmona laiko sūnaus Don Dixon 
fotografiją. J u sūnus buvo kinų bolševikų sugautas jū
roje ties Kong Kong’u ir buvo išlaikytas virš metų kinų 
kalėjime. Dabar jis paleistas j laisvę kartu su dviem ki
tais savo nelaimės draugais, bet vienas jų kelionės drau
gas nuteistas Kinijoj “už šnipinėjimą“ kalėti visą amžių.

kuopose, keturi gavo darbo 
įprie statybos. O kiek gra
lių vaikučių čia esama! 
Kad nors jie sveiki užaug
tų. Stovyklos šalpos komi
uos pirmininkas jums pa
aiškins, kad čia dauguma 

j lietuvių, kaip darbui netin
kami žmonės, gyvena iš so
cialinės vokiečių pašalpos. 
Kiti turi išsiversti iš bedar
bio pašalpos, karo invalidai 
turi mažas rentes. Darbų 
sunku gauti. Tik jauni žmo
nės dažniausiai kokį pri
puolamą darbą susiranda 
Tačiau ir uždarbiai čia yra 
labai maži. Maisto kainos 
aukštos, pav., sviesto 
ras 3 markės arba 75 cen-| 
tai, mėsos svaras 2.50-3 
markės arba 60-73 centai.

Lentiniai barakai, statyti 
prieš 15-20 metų, yra api
puvę, drėgni, dažnai skylė
ti, kirminų išlandžioti, to
dėl nei patalpos, nei mais
tas žmonių sveikatai išlai
kyti nepalankios. Baldai 
labai primityvūs: lovos ar-

Keleivio’ Sukakties 
Reikalu

Ateinančių metų vasario 9 d. sukaks 50 metų, kai 
“Keleivis” pradėjo keliauti per lietuvišką pasaulį ragin
damas visus pabusti, išsiblaivyti, susivokti, kame jie yra 
ir kaip turi eiti, jei nori susilaukti geresnės ateities patys 
sau ir savo kraštui. ,

Lietuvių spaudos gyvenime tai nepaprasta sukaktis. 
Per tuos 50 metų daug visokių lietuvių laikraščių pasiro
dė, bet beveik visi jie anksčiau ar vėliau išnyko. Be per
traukos tokio amžiaus iki šiol vos vienas lietuvių laik- 

sva-'i rastis tėra sulaukęs, antrasis bus “Keleivis.”

Šitą retą sukaktį reikalinga atžymėti, reikalinga ta 
proga apžvelgti, kas nuveikta ir kas dar pirmon galvon 
darytina. ,

Tuo tikslu norima išleisti atskiras sukaktuvinis nu
meris, kuriame ta apžvalga turėtų tilpti, o jei tos medžia
gos bus daugiau, tai ji ras vietos ir kituose numeriuose.

zikai parašyti. Už geriau
sius dainų tekstus skiriama 
trys premijos: 3,500, 2,500 
ir 1,000 rublių. •

Už geriausius muzikos 
tekstus skiriamos tokios 
premijos: 4,500, 3,500 ir 
2,500 rublių.

Dainų ir muzikos tekstus ... . rv . 9, .i Kam Lietuvis Dirba:įvertins sios sudėties komi-,
sija: J. Banaitis (pirm.), J. j Pasak Vilniaus radiją 
Šimkus, T. Tilvytis, V. Mo-! Kaišedorių rajono kolūkiai 
zūriūnas, E. Baldauskas, P.1 per rugpiūčio 20 dienų dar 
Tamoliūnas, J. Dautartas, JJžovių atidavę dvigubai dau- 
JGaudrimas, J. z,:—1
A. Gimžauskas 
nis

Šiuo kreipiamės į visus “Keleivio” bičiulius ir prašo
me į talką. Į ją kviečiame visus dabartinius ir buvusius 

ba kariškos ar iš lentų su- mūsų bendradarbius. Rašykite, iškelkite, ypač senųjų 
kaltos, sukrypęs stalas, po-j laikų, darbo sunkumus, visa, kas kliudė “Keleiviui” per 
ra taburečių, tai ir visas bĮį-' visą svietą keliauti; rašykite, kaip jis padėjo žmonėms 

su įvairiais prietarais kovoti, prisiminkite veikliuosius 
draugus, jų gyvenimą, jų veiklą, mums artimų organiza
cijų darbus, bendras gyvenimo sąlygas ir tt. Siųskite, 
jei kas turite, mums artimų pasižymėjusių žmonių (gyvų 
ir mirusių) nuotraukų, o taip pat nuotraukų iš mūsų orga
nizacijų veiklos.

to įrengimas.
Kai Vokietijoje gyveno 

... per 50,000 lietuvių, jų tarpe 
ta visas tų tadovų bu- jei grūdai dar neouvo išvež- į)UVO daug šviesuolių, buvo 
rys. Kiekvienas vis klau-ti. i gyvas ir kultūrinis darbas,

mažes-_ šia, kodėl mašina sustojo ir J Kolchozininkams dalina- o* šiandien čia palikę 
V. Indriko-mėnesi. Kas tas daržoves} mašininkas, užuot paisęs ma tik tas, kas atlieka visas nj0 išsilavinimo ž

Čiurlioniūtė,'gau negu liepos

Kas Rūpinasi Kultūra 
Lietuvoj

Dabar Lietuvoj yra net 
atskira kultūros ministerija. 
Jai vadovauja senas prity
ręs enkavedistas Guzevi- 
čius. Kas jį paskyrė Letu- 
vos “kultūros” ministerių 
Gi Bolšakovas, kuris visos 
Tarybų Sąjungos “kultūros” 
ministerijos vicepirmininko 
pareigose tvarko visų 16 ta
rybinių respublikų “kultū
ros” ministerijų tarnautojų 
paskyrimus. Tos ministe
rijos turi vyriausiojo profe
sionalinio apmokymo Įstai
gą. kurios priešaky stovi 
taip pat prityręs enkavedis
tas. Ji ruošia tarnautojus 
įvairioms “kultūros” minis-

•>

žmones

zas. u masiną sutaisyti 
ten nėra paprastas reikalas, 
nes dažnai trūksta sugedu-

“linksmą” žinią, kad į Klai
pėdos uostą atplaukia lai
vai iš įvairių Rusijos vietų. . .
Jie atplaukia išsivežti tų ge- sia dalių pakaitalų. Jie uz. 
lybiu, kurias pagamino lie- Planuoti, bet \ iš dai neat- 

Įeina, vistuvis kolūkietis. ris dar kažkur juos
gamina.

šiai vienas geriausių kol

ūkių Žagarės “Pergalės,’ siunčiami iš Amerikos lietu-' 
kuris dėl savo pažangumo vių laikraščiai, retai užklys- 
buyo įrašytas į Maskvos lietuviška knyga eina 
ūkio parodos dalyvių sąra- jg iankų j rankas. Susiren- 

išmokėjo

mi

Juo daugiau surinksime medžiagos iš mūsų praeities, 
tuo bus padalytas didesnis darbas. Daug tos medžiagos 
dar nėra niekur surašyta, jau daug jos amžinai išnyko, 

nėra sąlygų. Perskaito- nUsinešė su savim tie, kurie ant visados su mumis atsi- 
giminių ai draugų at- svejkįno> bet dar daug jos yra gyvųjų atmintyje. Sura

šykime ją, palikime ją ateičiai.

To darbo prašome tuoj imtis ir ko greičiau mums 
siųsti. Taigi, į talką. Laukiame!

“Keleivio” Redakcija.
šą. Jis išmokėjo už dar
badienį tik po pustrečio 
rublio, po du kilogramu ra

kama tautinių švenčių ar ki
tautai reikšmin- 
paminėti, kurių

tų lietuvių 
gų įvykiųKaip Dar Daugiau Išspausti Nukirstus javus tuojau 

Pasak Vilniaus radiją s^uba kulti. Kūlimą prižiū-
Lietuvos Komunistų Parti-n nemažesne pulkas parei 
jos Centro Komitetas svars- Sūnų kolchozo vadovai, 
tė žemės ūkio reikalus—sė_! legistiatoiiai, svėiėjai 
jos, derliaus nuėmimo ir pa- Pr^e
ruošų plano įvykdymą. Pas
tarasis klausimas, atrodo, 
jam labiausia rūpėjo. Mat, 
komunistams labai rūpi, 
kad ko daugiau 
derliaus būtų galima

ir tt.
masinos dirba 10 

darbininkų, tai ne mažiau 
būna ir vadovų. Iškultus 
javus iš lauko tiesiai veža 

i į sandėlius. Dažnai jie ten

gių ir po kilogramą šieno.!metu vargo mokyklos vaiku- 
. avaduoja dainininkų 

šokėjų ansamblius.
Taip slenka dienos, mė

nesiai, metai. Stovykloje 
nieko naujo. Tie patys vei
dai, tie patys barakai, tie 
patys rūpesčiai, ta pati

kari norą hatu a; o i---- Z vicai
kaštuoja 400 rublių, papras
to cukraus svaras 5 rubliai 
ir tt.

A tcimin L'itnA A VdlIIIII XI i

Mirė Dr. Staugaitis

n

Pasak “Nepriklausomą
Lietuvą” Lietuvoj mirė dr. skurdi pašalpa, alkis, šaltis,

1
17Skaitykime vertingas u__nnyyim.

terijos įstaigoms. Poperiu-fbenti visa ko “kupinai di- 
je ji priklauso kultūros mi-idžiajai tėvynei.” Sniečkus 
nisterijai, bet iš tikrųjų jąjsiūlęs sustiprinti 
valdo visų enkavedistų ^ka
ralius generolas Kruglovas.
Ji renka, patikrina ir moki
na naujus sovetinių “kultū
rininkų” kadrus spaudai, 
radijui ir kitoms jų vadina
moms kultūros Įstaigoms.
Ta įstaiga vien per 1953-54 
metus išmokino ir paskyrė 
darbui Lietuvos “kultūros” 
ministerijoj 2,400 bibliotekų 
lektorių, planuotojų ir po- 
litknygų platintojų. Ji iš
mokino daugiau nei 6,000 
kultūros klubų, skaityklų, 
paskaitininkų ir kitokių pa
reigūnų.

Taigi, visas Lietuvos kul

Lietuvos sugenda, nes buvo šlapi iš- Jonas Staugaitis, žymus var- ligos, tas pats laukimas iš 
išca- kulti. j pininkas, Lietuvos seimų vi-1 įminės, drau.!

Į tokius sandėlius veža cepirmininkas ir pirminin-‘pakietėlio ar kelių markių.Į 
k, kiek reikalinga duok-' kas, “Medicinos” žurnalo'Tas pats slegiantis

kolchozi-lei atiduoti. Pasitaiko, kad redaktorius ir kitos spaudos kad atmetus nuo 
ninku lenktvniavima. J duoklę atidavus, nebelieka bendradarbis. Jis buvo gi-

Taigi ir' šiemet daroma ^klai. Tada kolūkis skoli- męs 1869 metais birželio 1 
tas pats kaip ir visuomet.!nasi iš tli Pačm sandėlių,'d., taigi jau ėjo 86 metus.pats
Kai tik ateina derliaus 
mimo laikas, tuoj centre pa
keliamas didelis triukšmas, 
visi partijos pareigūnai sė
dasi į mašinas ir vyksta į 
kolūkius “derliaus nuėmimo 
darbams vadovauti.” Jų 
dovavimas pasireiškia

nuė-'

jos, iškrista 
gyvenimo, ta 
ma ateitis ir 
mas dėl savo

ūpas 
emigraci- 

iš kūrybingo! 
pati nežino-! 
baimės jaus- 
likimo.

Brangus Amerikos Lietuviai’
Šitokiais žodžiais krei-'vęs darbą, bet dėl širdies 

{piasi Balfo įgaliotinis Vo-Jvisai negalėjo dirbti ir po

Kas Yra Laisvė

ir
v?"i kieti joje ir tuoj šitaip paša- trijų' dienų atsidūrė ligoni 

. . . ;koja apie ten gyvenančių j nėję. Užėję i kitą baraką,
tnukšmo kėlimu, raginimu lietuvių stovyklą, kuri yra i randame kitą šeimą K. Tė- 
greičiau dirbti, lenktyniuoti. būdinga, visų jų vaizdas’vas visiškas ligonis, trys 
Jiems nesvarbu, kaip da,"kasirna£daUg tas pats; {džiova sergantys vaikai,
atliekamas, tik “skorei” ir Pavaik-Čiokim bara-!™0“"3 nusilpusi ir Pasu

kus ir susipažinkim su ju!3!' Tolesnė seimą B. gau- 
jsinga: 8 vaikai, iš jų du 
'mokosi amatų,

“skorei.”
Jei darbo metu kuri ma

šina sustoja, tuoj ją apspin- gyventojais.

Anglijos darbiečių dele-' 
gacija, kuri lankė Kiniją, 
pakelėj buvo sustojusi Mas
kvoje ir ta proga stengėsi 
išaiškinti Malenkovui ir ki
tiems aukštiems komunistų 
pareigūnams, kas yra laisvė. 
Attlee jiems aiškinęs, kad 
Vakaruose laisvė reiškia 
teisę pasirinkti, o Rytuose 
ji turi priešingą reikšmę ir

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

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

Pi-™* aplankytos šeimos duk 
M. galva yra jau senas zmo- J J
gus,
gas;

vyriausioji t. . ......J ĮCia žmogus neturi teises pa- 
ie_ sirinkti. Malenkovas ir jo 

draugai palikę neįtikinti.
Kairiųjų vadas Bevan 

(pats įsitikinęs, kaip ten su

dar
... .. iv nas vaikas serga džiova,dėl amžiaus nedarbui-. . ieva.i ligonis,vyriausias sūnūs Sana- sj nuo „ , ir vai

tonjoje. -Motina sveika,- bet ku priežiūr05 darb„ ir pa. 
duktė namie nesveika ir be; •• * m r . ‘ įprantama mokymo laisve.
motinos priežiūros negaliTe,gl)' Tolia“ >wteI"ka,me T I,-,!™. u,.,,,i 

... *. • , • pas pagyvenusį vyra L., kuapsieiti. Einame į kitą sei- • f .j- ;x /U; •1 * no seimą išemigravusi,

Motina su-

mą N. Tėvas džiovininkas, 
emigruoti atmestas ii' dabar 
dėl nesveikatos dirbti nega
li. Vaikas taip pat džiovi
ninkas. Trečiosios šeimos 
G. motina našlė serga šir
dies ir kitomis ligomis; sū
nus jau beveik vyras, bet 
neišsivystęs—ligonis. Eina
me į ketvirtą šeimą D. Vy
ras tarnavęs kariuomenėje, 
buvo patekęs į karo nelais
vę Belgijoje. Išėjęs iš ne
laisvės, Vokietijoje vedė ir 
turi penkis mažus vaikus 
širdis visai silpna. Buvo ga-

bet
jam nepadeda. Girdėti, 
esąs persiskyręs. Dirbti ne
gali dėl nusilpnėjimo, nes 
nesveikas skilvis ir turi 

{griežtai laikytis dietos ir 
dažnai valgyti košelę. To
lesnis mūsų lankomasis A. 
yra netekęs dešinės rankos 
karo invalidas. Su juo gy
vena inteligentas žmogus S., 
graužiamas reumatizmo ir 
pairusiais nervais.

Argi jau visi tik ligoniai 
čia gyvena? Nevisai taip: 
trys vyrai dirba sargybų

Lankydamas Maskvos uni
versitetą, Bevan paklausęs:

—Įsivaizduokite, kad aš 
tampu studentu ir nenoriu 
studijuoti komunizmo teo
rijos. Kas tada atsitiks?

Jo palydovas nusišypso
jęs ir pastebėjęs, kad ko
munizmo pagrindus studi
juoti yra privalomas daly
kas.

Katalikų bažnyčia 19 am
žiuje šventaisiais pripažino 
42 asmenis, o šiame šimtme 
tv tokiu šventųjų jau turima 
65.

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli

mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą,
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta..................................................-......

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

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
pietyje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų
istorija. Kaina ....................................... 5.00

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

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

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

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

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

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

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

2.50

2.50

A
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STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ:

, Moterų Skyrius
I

O Kaip Apie Moterį Popiežių?
Kadaise p. O. Kubilienė dviejų popiežių Įterpia mo- 

buvo užvedusi diskusijas ten Johaną, kuri buvusi 
“Keleivio” Moterų Skyrių- rinkta 854 metais ir buvusi 
je apie rinkimą moters Į soste iki 85G metų. 
Amerikos prezidento vietą. Padavimai apie moterį 
Amerikos moterys turi bai- popiežių sako, kad Johanu 
savimo teisę ir turi teisę sta- iš Metzo buvo labai graži 
tyti savo kandidatūras i vi- moteris ir labai gabi. Ji 
sas vietas, todėl kada nors Įsimylėjusi i vieną vienuolį 
gal ir susilauksime prezi- ir su juo iškeliavusi į Atėnų 
dento moters. miestą Graikijoj, kur, per-

šioje šalyje gyvena ne- sirengusi vyru, gyvenusi su 
mažai negrų, bet iki šioliai savo meilužiu iki jo mirties, 
nieks niekada nėra
jęs statyti negrą

galvo- Savo nepaprastais gabumais 
kandidata' ir mokslu Johana stebinusi

POLICININKAI BUVO AKUŠERĖMIS GIMSTANT TREJETUKAMS

lir. Jaceb Handler ir policininkas New Yor.ie bando Įkvėpti alsavimą trims prieš laiką 
gimusiems Mrs. Juan Rasa vaikučiams. Vaikai trejetukai gimė su policininkų pagal
ba. daktaras tik vėliau buvo pašauktas. V.-liau vienas vaikas mirė ligoninėj, o du dar 
yra inkubatoriuje.

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

Si

visus žmones. Kai ji pali
ko viena, ji nuvyko į Ro
mą, vis persirengusi vyru, 
ir ten rvveno tris metus ste-

prezidento vietai. Bet gan
dai sako, jog vienas negrų 
kilmės žmogus jau yra bu
vęs šalies prezidentu. Kai 
kurie šaltiniai visai rimtai bindama visus bažnvčios
tvirtina, kad Warren Gama- 
liel Harding (prezidentavo 
1921-1923 metais) buvęs 
negrų kilmės. Tai atrodo 
keista, bet kas galėtų tvir
tinti, kad taip nebuvo, juo 
labiau, kad ir pats Harding 
kam tai yra sakęs, kad jis 
nesąs tikras, ar koks nors 
iš jo prabočių nėra “šokęs 
per tvorą.”

mokslinčius savo 
tu mokslingumu ir protu. 
Dėl jos nepaprastų gabumų 
ji ir buvo pasiūlyta į po
piežiaus vietą ir buyo iš
rinkta, bet ją išrinkusieji 
vyskupai ir kardinolai ma
nė. kad jie renka vyrą. o ne 
moterį.

Popiežiaus soste Johana 
būtų galėjusi būti ilgą lai-

(Tęsinys)
Po vakarienes buvo girdėti armonikos garsai ir liūd

nus melodijos rusiškų dainų. Visi kareiviai buvo iš toli
mų Rusijos kraštų. Mūsų naujokus siųsdavo Rusijos gi- 
lumon, i Kaukazą, prie Volgos ir Uralo upių arba dar 
toliau į Aziją. Caro valdžia niekuomet nepalikdavo lie
tuvių kareivių savo krašte, bijodama, kad, gavę ginklus, 
nekeltų maištų.

Mariampolėje gyveno pulko vadas ir daug žemesnių 
oficierių su savo šeimom. Turėjo savo klubą, cerkvę ir 
mokyklą. Gyveno savo rately, nuošaliai nuo vietinės 
valdžios ir miesto gyventojų. Lietuviai į juos žiūrėjo 
kaip į ateivius svetimšalius—be meilės ir be neapykan
tos. Mūsų žmonės nerodė rusam tiek paniekos, kiek 
rodė lenkai, kurie per ilgus metus negalėjo užmiršti savo 
nepavykusių sukilimų prieš caro valdžią.

Tie sukilimai, kurie apėmė beveik visą Lietuvą, mū
sų liaudies nepatraukė. Nepatraukė jie ir lenkų liaudies. 
Buvo tai ponų revoliucijos, ir ponai daugiausiai nuken
tėjo. Daug jaunų dvarininkų žuvo mūšiuose su rusų 
kariuomene, kurios negalėjo nugalėt, neturėdami tinka
mų ginklų. Nugalėjus “miatežus” valdžia korė ir žudė 
kaltus ir nekaltus.

Lietuvoj iš tų sukilimų laikų užsiliko vien sakinys 
“Oicizna naša, velnias poną neša.” Tas rodo, kaip popu-

w«*n, u^uuuam, «m.«i Mijii^ buvo tie lenkų sukilimai Lietuvoje. Rusu valdi- 
. alanda greičiau ateitų. Tuo J .
■ūpinasi ne vien tik mūsų nm^al "etiniams gyventojams nebuvo gen bet ir ne 

perdaug blogi. Pagarsėjo kaipo spaudikai ir kyšių ėmė
jai. Papirkt valdininkus, ypač menkai apmokamus, dau
giausiai stengėsi žydai, kad palengvintų sau prekybą.

vadu? Kodėl ta privilegi- eilę vietą ir daugelio baž- Mes čia suvažiavome pasi
ja turėtų tekti tiktai vy- nycių “mokslas” į moterų*tarti svarbesniais gyvenimo 

klausimais ir vienas tų klau
simų yra Lietuvos likimas. 
Mes laukiame tos dienos, 
kada mūsų tėvynė Lietuva 

” bus išlaisvinta. Ne tik lau
kiam, bet ir dirbam, kad ta 
v
rūpinasi ne vien tiR musų 
Socialdemokratų Sąjunga, 
bet ir Bendras Šalpos Fon
das (Balfas), ir Amerikos

nepapras-jiams? , teises visai neatsižvelgia.
Istorija žino nemažai at-' Ypač tai žymu mahometonų 

sitikimų, kada moterys sto-J tikyboje, kuri moteriai net 
vėjo įvairių bažnyčių prieš- įsako vaikščioti užsidengus

Yra gandų, kad net Ro-t ką. bet atsitiko nelaimė.
Ji įsimylėjusi į kokį tai po
piežiaus dvaro dvariškį ir 
susilaukė iš jo vaiko. Neži 
nodama tikrai, kada jai rei 
kės gimdyti, ji dalyvavo vie-

mos popiežių soste kadaise 
yra sėdėjusi motelis Joha
na. Vienas šaltinis saku, 
kad moteris popiežius buvo 
šv. Petro soste 2 metus 5 
mėnesius ir 4 dienas.

Tiesa, tai buvo labai se
nai ir
šaltinių apie 
piežių nėra.

akyje ir nieko dėl to neat
sitiko. Pavyzdžiui, Rusijoj, 
Petras Didysis panaikino 
patriarcho vietą ir pravos
lavų bažnyčiai valdyti įve
dė sinodą, kuriame pats ca
ras turėjo nusveriamą žodį. 
Kada į caro sostą atsisėdo 
ištvirkėlė Kotryna, tai ji

veidą, kad ji “nepiktintų 
tokių nekaltų sutvėrimų, 
kaip vyrai. Kai kuriose pro- 
testonų bažnyčiose moteiys 
jau gali būti kunigais, bet 
tokių bažnyčių dar nėra

noje iškilmingoje procesijo-! bieta ir Ona. 
je Romos gatvėmis per Die- Moterys tikybiniame

jokių neginčijamųi vo Kūno šventę ir jai beei-ĮVenime visada turėjo antra-:• . , • , • • • T - I * -tą moterį po- 
Mat, bažny

čios viršininkai nenorėję,
v., j
r. cv t

>-k« i
Įjaraun: oi i rzi vi zvti i x’ies r*

tiesą apie tą moterį popie
žių, o todėl visi dokumentai 
apie jos popiežiavimą buvę 
sunaikinti.

Oficialiame popiežių są
raše apie Johaną popiežių 
nėra nė žodžio. Pagal tą 
sąrašą Leonas Ketvirtasis 
popiežiavo nuo 847 iki 855 
metų. o paskui popiežių bu
vęs išrinktas Benediktas 
Trečiasis, kuris buvo popie
žių nuo 855 iki 858 metų. 
Padavimai betgi tarp tų 

c r -

nant su procesija ją užpuolė1 
skausmai ir ji gatvėje pa
gimdžiusi vaiką. Tuoj po
rriT-nrl vmn v mv Ti

Jx

daug.
Viena sekta, taip vadina-'Lietuvių Taryba, ir šitą mū- 

ma "moksliškų krikščionių' su organizacijų darbą nuo- 
buvo pravoslavų cerkvės vy-1 bažnyčia,” savo kūrėja skai-'širdžiai remia demokratinė 
riausia galva. Panašiai baž-Įto moterį Eddy Baker ir ši- Amerikos vyriausybė ir di- 
nyčios galvos pareigas ėjo(to visai nesigėdija. Kada'džioji šio krašto spauda. 
Rusijos soste sėdėjusi Elz-, nors ir visos kitos bažnyčios1

turės pakeisti savo pažiūras 
gy- į motelį.

Joase.

Npropdzinkim Ra

Taigi, nors jūs gyvenat 
už nepereinamos geležinės 
sienos, mes tikime, kad ta 
siena bus išgriauta ir Lietu
va vėl bus laisva.

Tokia yra legenda apie 
moterį popiežių. Apie Jo
haną ypač daug rašė ir triū 
bijo reformacijos laikų ra
šytojai ir propagandistai, 
kurie pasigavo tą legendai

raenn“O--------r

ma- kėdę galėtų pirkti tada, kai 
ku- nusipirksi toj krautuvėj žie-

Tomx Cii jy 1ZArvei i ji 7 VIiTX • -4TX IVIIVI'
sonienė per “Voice of

Laikraščiuose dabar
tome daug skelbimų, ---- r---------d-----------4 — ... ...
riuose siūlomi visokie “bar- du ar ko kito už tam tikrą -4 suvažiavime, kuris Įvyko 

š. m. rugsėjo 4-5 dienomis 
Brooklyn e. N. Y.

Pramonė ir prekyba Lietuvoj buvo menka ir varžo
ma tiek valdžios įstatymų, tiek kitų kliūčių. Ypač truk
dė prekybai ir pramonei plėstis stoka susisiekimo. Žydai 
mokėdavo prieit prie rusų valdininkų, pasitart su jais ir 
visą reikalą išlaikyti slaptai. Mūsų žmonės tiems reika
lams netiko. Jeigu kada ikišdavo kelis rublius valdinin
kui, tai ir išplepėdavo viską, negavę sau naudos, tik val
dininkui bėdos padarę.

Lietuviai daugumoj buvo žemdirbiai ir su valdinin
kais daug reikalų neturėjo. Tuo laiku tautinis susiprati
mas LIK pradėjo 1--urensvi Linu V • FJT7.

YT VlOll -▼1 uru m/iL'clzii iriai mu/rtorci ▼ xoi
tyrinėjo savo tautos istoriją, senovės tikybą, kultūrą, pa-

America j,Lietuvą Amen-,pročius ir pan. Rinko liaudies pasakas ir dainas, nes tik
kos lietuvių socialdemokra- iš tų šaltinių galima buvo surast Lietuvos praeities pėdsa

kus. Iš pradžių šis darbas buvo silpnas ir nežymus; vis
kas nyko lenku ir rusų bangose. Kam gi reikalinga buvo 
mum ta sena nekultūringa lietuviška kalba, kada mes 
nilnai naudojomės lenkų ir rusų kalbomis ir gėrėjomės 
ių turtinga literatūra?

Taip manė didžiuma lietuviu, ir tik maža dalelė gal
vojo kitaip ir laikėsi savo tėvu kalbos. Lietuvių kalba, 
paimta tokia, kokia ji buvo anais laikais, turėjo daug 
trūkumų ir negalėjo atlaikyti konkurencijos su kitomis 
kalbomis. Žymiai trūko žodžių ir negalima buvo jos 
vartot nesiskolinant svetimų žodžių arba vertimų iš slavų 
kalbu. Nieko nuostabaus tame nebuvo, nes nuo šimt- 
mečių slavų įtaka giliai įsibrovė į Lietuvos gyvenimą.

Tačiau laikui bėgant mūsų kalba keitėsi ir tobulėjo, 
o ypač atgavus savo spaudą ir pasirodžius pirmam lietu
viškam laikraščiui. Tas pirmasis lietuviškas laikraštis, 
pavadintas “Vilniaus Žinios,” pasirodė 1904 metais Vil
niuje, brolių Petro ir Jono Vileišių pastangomis.

•o i

Mariampolė buvo lietuvių tautinės darbuotės cen
tras. Arti Vokietijos rubežiaus, iš ten lengva buvo susi
siekti su Prūsų lietuviais ir gauti slaptų laikraščių ir kny
gų, leidžiamų Vokietijoje ir Amerikoje. Nebuvo aplink 
Mariampolę ūkio, kurio palėpėse nebūtų paslėpta lietu
viškų laikraščių ir knygų.

genai” už labai žemas kai- sumą ir ne už grynus pini- 
bet skolon Žinoma 

skolon reikia 
ą ekstra mo-

siurbli, už $30—siuvamą kęsti, kuris vadinasi “serv-i 
Singerio mašiną. Daug mo-ice charge." To skelbime 
terų tokiais skelbimais susi-nebuvo pažymėta. Taigi, 
gundo ir nusiperka “barge-'jeigu nori gauti “bargeną” 
nūs,” tačiau kai pareina na-j už $5, turi pirkti žiedų ai 
mo ir pradeda daiktą varto-! laikrodžių už keliasdešimt

nas.. . , ... „ Už §5 gali gauti plas-gus, —.............„
n su jąja aaide žmones nuoį televizijai žiūrė- už pardavimą <
Romos katalikų bažnyčios. —elektrini dulkių mokėti tam tiki
Gal tas padavimas tikras,
gal ne, šiandien istorijos ži
novai nesiima spręsti.

Ir kas tokio, jei taip tik
rai būtų buvę? Argi mote 
ris negali būti bažnyčios

SENOJI NAI JOJI “MISS AMERICA*

f ~ A
-c K

Evelyn Ay (kairėj). 1954 metu “Miss America.” deda 
“karūną" ant Lee Ann Me’riwealher galvos, kuri paskelb
ta "Miss America“ 1955 metams. Naujoji gražuolė 
iš San Francisco.

yra

ti, tai pamato, kad arba jis 
niekams tikęs, arba už ji 
mokėjo brangiau, negu būtų 
mokėjusi kitoj krautuvėj, 
be “bargeno” reklamos.

Per radiją tenka girdėti 
skelbimą, kad paskambinus 
tam tikru telefonu 
pardavėjas į namus, kad 
pademonstruotų jums elek
trinį siurblį už S12. Žino
ma, siurblys yra perdirbtas, 
ne naujas. Toks skelbimas 
dažniausia yra tik priemo
nė atsiųsti į namus prityru- 
į pardavėją. Jis ateina su 

senu, beveik neveikiančiu 
siurbliu už S 12.95 ir su pas
kutiniais modeliais naujau
sių siurblių po $89.95 ir 
daugiau. Jis mokės įkal
bėti, kad neverta pirkti lau
žo už $12, jeigu už $90 ga
li gauti tikrai gerą daiktą. 
Patyrusį pardavėją daug 
lengviau į namus įsileisti, 
negu jį išprašyti. Po poros 
valandų, kai moteris neten 
ka kantrybės klausytis par
davėjo, ji nuperka siurblį 
už $90 ar daugiau. Štai 
tau ir bargenas—už $12.

Viena žiedų ir brangeny
bių krautuvė paskelbė dide 
lėm raidėm, kad ji kiekvie
nam pirkėjui siūlo kėdę te
levizijai žiūrėti tik už $5.75. 
Smulkiom reidėm skelbime 
buvo pažymėta, kad tokią

dolerių ir dar sumokėti ke
letą dolerių viršaus.

Šiais laikais, kai krautu
vėse ir sandėliuose susida
rė didelės prekių atsargos, 
biznieriai besivaržydami vi
lioja pirkėjus ir nesivaržo 

ateis juos muilinti ir apgaudinėti. 
Visokie “bargenai,” kur 
kainos atrodo tikrai labai 
žemos, yra dažniausiai ap
gavimas.

Didesniuose mie.4u«. e y, ■ 
įsikūrę Įstaigos, kurios da
boja, kad pirkėjai už savo 
pinigus gautų geras prekes. 
Tos įstaigos turi sąrašus pa
tikimų krautuvių ir prekių 
bei kainų. Jos vadinasi 
“Better Business Bureaus.”

SEIMININKĖMS
Taukuose Virti Bananai

Paimti:
3 vidutiniu? bananus
1 puodelį ir du šaukštus miltų
2 šaukštelius kepimo miltelių
1 kiaušinį
2 šaukštus tirpyto sviesto 
Pusę puodelio pieno
1 šaukštą cukraus

Ištrinti kiaušinio trynį su 
cukrum, miltus sumaišyti su 
kepimo milteliais ir sumai
šyti su kiaušinio tryniu, da- 
pilti pieno ir išmaišyti. Po 
to pridėti 2 šaukštus tirpy
to sviesto. Atskirai išplak
ti kiaušinio baltymą ir įmai
šyti atsargiai į tešlą.

Bananus supiaustyti 1 co
lio gabaliukais, išvolioti 
tešloje ir su šaukštu dėti į 
verdančius taukus. Pavi-

7 J ♦ 4 ,
rinti, apverčiant, kol pasi
darys šviesiai rudi. Stalan

Jeigu bargeras atrodo Įtar- duoti su svrupu. Kam trūks- 
tinas, tai prieš pel kant geJ ta cukraus, gali apibarstyti
riausiai patikrinti tokioj 
įstaigoj. Ypač verta tas 
padaryti peikant vartotos 
automobilius, kur galima 
permokėti ne dešimtis, bet 
šimtus dolerių.

M. M iehel Stonienės 
Žodis' Eietiiėdi

Mielos seusutės, Lietuvos 
moterys:

Aš sveikinu jus iš Ame
rikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos suvažiavimo 
New Yorke moterų vardu.

cukraus pudra arba Į tešlą 
idėti daugiau cukraus. Val
gant be svrupo, labai tinka 
apibarstyti cukraus pudra.

Nauja Gydytoja Australijoj
Cabramattoj atidarė savo 

kabinetą gydytoja S. Am- 
brozienė, kuri medicinos 
mokslus jau buvo baigusi 
Lietuvoje, bet čia vėl turė
jo juos iš naujo baigti.

Diplomatas yra žmogus 
kuris du kartu apgalvoja 
prieš nieko nesakydamas.

Žmonės tą slaptą literatūrą laikė didelėj pagarboj. 
Teko ir man pamatyt amerikoniškus laikraščius. Buvo 
tai “Saulė” ir “Vienybė Lietuvninkų.” Bandėm su sesute 
skaityti, bet mums tas nesisekė, negalėjom nė turinio 
pagauti, nes tie spausdiniai buvo spausdinti ne mūsų am
žiaus mergaitėm.

Lietuvos žmonėms tų laikraščių turinys taipgi nela
bai tiko, nes Amerikos reikalai ir gyvenimas nebuvo 
jiems svarbūs. Bet ten buvo atspausdinti lietuviški žo
džiai, ir tas buvo svarbu.

Caro valdžia žinojo apie slaptą gabenimą lietuviškos 
spaudos per rubežių. Mariampolėj buvo slapta žvalgyba, 
kuri darė kratas pas ūkininkus ir visur, kur spėjo, kad 
galės rasti lietuviškų raštų. Tačiau caro valdžios agen
tai daugiau šnipinėjo slaptą revoliucionierių spaudą negu 
lietuvišką. Lietuviai tada dar nedalyvavo Rusijos revo
liucijoj, nes jie turėjo kitokį tikslą ir uždavinius.

(Bus daugiau)
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VALDŽIA INDOKINIJOJ

KELEIVIS, SO. BOSTON PuaJach S'rgtfata

Pietinėj Indokinijoj prancūzai perdavė dar jų ranko
se buvusią valdžią vietinei anamitų vyriausybei. Rug
sėjo 16 d. vietinei vyriausybei buvo perleista palicijos 
tvarkymas, justicijos departamentas, saugumo departa
mentas ir viešojo patarnavimo įmonių priežiūra.

o ,
IRANO ŠNIPAI

Irano vyriausybė jau teisia specialiniame teisme pa
gautus kariškus šnipus. Keli šimtai armijos karininkų 
ir valdininkų buvo išaiškinti, kaipo Rusijos agentai. Jie 
ruošėsi nuversti esamąją vyriausybę ir paskelbti Irane 
“liaudišką demokratiją,” kaip Rusijos satelitų kraštuose, 

o
ČIL1 STREIKAS

Gili respublikoje rugpiūčio 18 d. kilo streikas vie
noje vario kasykloje. Pereitą savaitę streikas persimetė 
i kitas vario kasyklas. Vyriausybė ėmėsi griežtų prie
monių streiką sulaužyti, bet kol kas be jokių pasekmių. 
Darbininkai kelia reikalavimą pagerinti uždarbius ir dar
bo sąlygas.

o
VALDMANIS GAVO 4 METUS

Kanados provincijos Nevvfoundland teismas nuteisė 
Dr. Alfred R. ValdmanĮ kalėti 4 metus už pasisavinimą 
200,000 dolerių valdiškų pinigų. Dr. Valdmanis yra lat
vis pabėgėlis, jis buvo isipiršęs i Nevvfoundlando ūkio 
tvarkytojus ir ta proga ėmė kyšius ir pasisavino daug 
pinigų. ,

KINŲ KARAS SALOSE

Kinų nacionalistų ir komunistų karas iš Quemoy 
salų pereitos savaitės gale buvo perkeltas prie Šancha
jaus didmiesčio, kur nacionalistai turi eilę salų. Artile
rijos kautynės tarp vienos nacionalistų salos ir komunistu 
tęsėsi 40 minučių. Bolševikai grasina nacionalistus iš 
salų išvyti.

dekoracijos, siuvimo, viri- 
Įmo, baldų gamybos ir kiti;1 
o taip pat kalbų—anglų iri 
prancūzų.

(2) statybos specialistų 
paruošimo mokykla, 5205! 
Parthenais St., Montrealy. 
Priimami nuo 16 iki 23 me
tų amžiaus. Registruojama 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio nuo 9 iki 5 vai. vąį<a- 
ro. Paruošiami plytų dėji
mo, plasteriavimo, dažymo,, 
staliaus, vandentiekio, elek 
tros, šveisavimo ir šildymo 
Įrengimų specialistai. Duo
damos privilegijos. Apmo
kama važinėjimo išlaidos ir 
pietūs nemokamai. Taip 
pat duodami darbo batai. 
Už darbą apmokama. Mo
komasi dienomis.

(3) McGill Universitete 
vakarais veikia apie 150 
Įvairių kursų. Informacijas 
galima gauti telefonu MA, 
9181, Local 304

(4) YMCA—visuose sky
riuose veikia kalbų kursai. 
Dėstymas atliekamas gerų 
specialistų.

Nepraleiskime progų Įsi
gyti vieną ar kitą specialy 
bę. Už kursus mokestis nė 
ra aukštas, visiems prieina
mas; reikia tik truputį pa
siryžimo ir po poros metų 
jau galima turėti specialybę.

K.as Mums Rašoma

MASKVA ATSIPRAŠĖ

Taip pat Pine Ave., netoli 
St. Denis St., veikia auto
mobilių technikos mokykla. 
Ji turi klases dienos ir va
karo metu. Ja susidomėti 
irgi nebloga.

Gaila, kad iki šiam laikui 
lietuviai mažai tokius kur
sus lankydavo. Tikėsime, 
kad ateityje susidomėjimas 
padidės. Specialistui ir dar
bas gauti lengviau, o atlygi-

Maskvos vyriausybė pasiuntė atsiprašymą Suomijos nimas irgi žymiai skiriasi.
vyriausybei dėl to, kad trys rusų karo lėktuvai, būk tai 
per neapsižiūrėjimą, skraidė virš Suomijos teritorijos. 
Suomija protestavo prieš rusu lėktuvu skraidvma virš ins« * ---c-------—-------- .7--- '•z -
teritorijos.

Naujienos iš Kanados
MONTREAL, QUE. rugsėjo 7, o protestantų— 

rugsėjo 8 d. Taip pat tuo
jau pradės veikti ir įvairūs 
vakariniai kursai. Lietu
viams naujiesiems ateiviams 
būtinai reikėtų jais plačiau 
susidomėti.

Štai keleto kursu adre-

Atidarė Dirbtuvę
Du jauni naujieji ateiviai 

A. Pilypaitis ir A. Niaura 
atidarė radio ir televizijos 
taisymo dirbtuvę. Tai pir
mieji lietuviai, kurie šiais
metais baigė elektronikų in- sai • 
stitutą. Jie mokėsi per du Montreal Technical
metus, neišskiriant ir vasa- Institutas, 3449 University 
ros, vakarais. Padėjo daug

GEN. DE CASTRIES IR JO ŽMONA

Diebienphu tvirtovės gynėju vadas. gen. de Castries, 
paleistas iš bolševiku nelais'ės Indokinijoj, priėmė laikraš
tininkus savo bute su žmona. Jis griežtai užginčijo bol
ševikų spaudoje paskelbtą neva pasikalbėjimą su juo ne
laisvėje. Tame pasikalbėjime bolševikų melagiai jam į 
bumą Įdėjo aiškiai bolševikiškus pasisakymus apie Indo
kinijos karą ir apie Ameriką.

Kaina klubo nariams $1._ f_
EUROPE. Nine Panel 

Studies from Central and 
Eastern Euiope. 146 pusi. 
Išleido Free Europe Com- 
mittee. Kaina $1.

JUOKAI
“Inteligentiška” Kalba

Pavergtųjų Tautų Seimas New Yorke

Dėl Teisėjo Nuomonės
Gerbiama Redakcija

“Keleivio” 34 nr. buvo Įdėta
vieno teisėjo (Medina) nuomo
nė dėl komunistų partijos už
darymo. Jei tas teisėjas taip 
pareiškė, tai ar jis nesupranta 
kas yra komunistai? Jis sako.
Komunistų tarpe yra pusgalvių.
Jas tiesa, bet pusgalviams yra Vienas žmogelis norėjo dide- 
liekarstvų, juos galima pagydy- jįu inteligentu atrodyti. Jis vis 
ti, o komunistams? Įklausydavusi mokytų žmonių

Redakcija užtikrina, kad tei- (kalbos ir įsidėmėdavo vieną ki
tėjas pasakė “Įdomią nuomonę, > prašmatnesnį žodį. 
ias puikiai skamba, bet aš vis-J Kartą jis išgirdo žodi “sub- 
vien esu priešingas tokiai teisė- jektas.”
jo nuomonei. Į _Ką tas žodis reiškia?—

Komunistai yra kaip žiurkės, klausia jis savo draugą. Drau- 
Jei jų nenaikinsi, tai privis mi-gas jam paaiškino: 
lionai. Už bolševikus aršesni ui —Subjektas yra kiekvienas 
sutvėrimų nėra, nuo žvėries gal žmogus.
dar gali atsiprašyti, bet nuo Vėliau jis girdėjo žodį “ob- 
bolševikų ne. jektas.” Draugas jam paaiški-

Lietuvoj mes turime brolių ir)no> kad objektas yra kiekvienas 
seserų ir tėvų ir nieko negalime1 daiktas.
žinoti, ar jie gyvi ar jau mirę.Į Pagaliau žmogelis išgirdo žo- 
Nei kokios žinios negalima gau-'jį “idėja.’ Jis paklausė drau- 
ti, tai ar ne krokodiliai tie bol-'ga jr įo žodžio reikšmės. Drau- 
ševikai? Igas jam paaiškino:

WM. RASIMAS. , —Idėja yra visa tai, kas žmo-
Johnston City, III. gaus galvoje atsiranda.

žmogelis, žinodamas tiek 
daug inteligentiškų žodžiu, nu
eina Į krautuvę šukų pirkti ir 
sako:

—Subjekte, duok man objek
tą, reik idėjas iš galvos iššu
kuoti.

KAS TURITE?
LSS istorinės medžiagos

Albanijos, Bulgarijos, stovų. Lietuvos delegaciją rinkimo sumetimais reika- 
Čechoslovakijos, Estijos,'sudaro 8 LLK nariai ir kitillinga LSS sekretoriaus-ver- 
Latvijos, Lenkijos, Lietu-, 8 atstovaują vilkinėms par-tėjo raportas devintam su 
vos, Rumunijos, Vengrijos tijoms. Jais yra: J. Au-
laisvinimo organizacijų at-Įdėnas, K. Bielinis, M. Bra- 
stovai, susijungę bendraijkas, B. Nemickas, V. Sidzi-
kovai prieš sovietinę okupa-'kauskas, A. Trimakas, P. 
ciją, rugsėjo 20-21 d. Xewi Vainauskas, V. Vaitiekū- 
Yorke, Carnegie Centro pa-! nas, prel. J. Balkūnas, E. 
talpose, šaukia Sovietų pa-Į Devenienė, D. Krivickas, P. 
vergtųjų Europos tautų sei-1 Minkūnas, V. Rastenis, J. 
mą, kuriame visos Sovietų! Repečka, K. Siliūnas ir V.

Algos Mažėja—
Pragyvenimas Brangsta
Pagal Kanados štaušukos 

biuro davinius birželio 1 d 
vidutinė alga šiemet buvo 
$56.78 savaitei (prieš metus 
857.57), o pragyvenimo ly 
gis kyla kas savaitę. Štai 
kelios palyginamos skaitli
nės:

Uždarbiai: 1949 metais
birželio mėnesį vidutinis sa
vaitinis atlyginimas $48.91; 
1954 metais birželio mėne
sį vidutinis savaitinis atly
ginimas $56.78.

O dabar pažiūrėkime, 
kaip pakilo pragyvenimo ly
gis. Pagrindan imame 1949

St. Registracijos laikas— 
rugsėjo 13 iki 16 d. nuo 
7:30 iki 9 vai. vakaro ir nuo 
rugsėjo 20 iki 24 d. tomi 
pat valandomis. Mokslo 
metų pradžia rugsėjo 27 d.

Veikia šie skyriai: mate
matikos, chemijos, fizikos, 
inžinieriaus-braižytojo spe 
cialybei įsigyti, elektroni-’

energijos.
Jų įmonė yra 3994 Well- 

ington St., Verdune. Tele
fonas TR 7798.

Linkime savistoviame dar
be šiems dviems pionie
riams sėkmės.

Mokslo Metų Pradžia
Montrealio katalikų mo

kyklose mokslas prasidėjo’kos, motoro mechanikos,

važiavimui, kuris įvyko 
1916 metais Chicagoje. Tas 
raportas po suvažiavimo bu 
vo atspausdintas knygute ir 
plačiai paskleistas. Be to,j 
gal kas turi LSS sekreto-i 
riaus-vertėjo raporto aštun
tam suvažiavimui, kuris Įvy
ko 1914 metais Philadelphi

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode island 

Adresas: State Sanatorium. 
Wallum Lake, Rhode Island.

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

pavergtosios valstybės turi!Viliamas.
lygų balsą ir kuris reikš T)- .. ., ..i- -i- o • . Pirmoji seimo pilnatisvalią šimto milionų Sovietu'. , ..f , - r. . . - , ‘.truks tik dvi dienas—rug- „ . . ——. —_____ ... __pavergtųjų žmonių, kuriems . 2 2 p . jjJ prašomi pranešti J. V Stil- n™ visaip gyveno vt jo dra^

s ............ tsonui “Keleivio” adresu,rasin-eja v,sok!ų *;an<ių’-!iad

joje, nuorašą.
Kas tokią knygutę (ar

nuorašą) turite, maloniai
PAIEŠKOJIMAI

okupantas 
burnas.

yra užčiaupęs natis numatyta tik spalio

Paieškau Alex Gink-Burke, vadi-■
esąs

ligoninėje, ar gal miręs. Kas žino, 
malonėkit pranešti man. Taip pat 
paieškau Ūkanių šeimos narių iš 
Mažeikių apskrities. Jie patys ar 
kas juos žino, malonėkit parašyti 
man. (39/

Anna Ukanaitė-Leinke 
1610 E. Adams St., Springfield, III.

636 E. Broadway, So. Bos- 
_ ton 27, Mass.pabaigoje. Tuo metu sei 

mo komisijos parengs* sei
mas neapsiribos tik Sovietų mui svarstytinas klausimus,) ~ ~~
pavergtomis tautomis. .Jis'kurių numatyta visa eilė:l Pavyzdys VISiefUS
turės reikšmės visų sovieti-': 1—sovietinė agresija, jos! -------- -
nės agresijos aukų likimui.'padariniai ir jų likvidavi-j Tillie Žukauskienė (5658 
taip pat komunistinei infil-'mas; 2—Europos apsijungi-; Malcomb St., Philadelphia, 
tracijai Azijoje ir kitur pa-!mas; 3—genocidas: 4—pri-! Pa.), sena ateivė, užsisakė ^noAr^SS'paiLyn 
šaulyje. Be abejojimo, šis verčiamieji darbai ir depor-jnaujai išleistų lietuviškų-p. k., »3 Wiiiow st.. Lai
seimas turės reikšmės ir J V, taci jos: 5—profesinių są-j knygų net 33 dolerių ver- -------------- L'JL-------------------
laisvinimo politikai Šis jungų teisės: 6—moterų ir.tės. _ į S)j5^“?r"šuŠvo*1 vSfliįK
seimas bus perspėjimu ir jaunimo padėtis; 7—spau-| Jei mūsų tarpe butų bent Jie patys ar juos žinantieji atsiiiep- 
... \ . I, • • a a— kit adresu: <40,

Ona Trilikauskas 
1983 EI Sereno Ave.
Pasadena 3. Calif.

(Seniau buvo klaidingai paduotas 
numeris 1938, o turi būti 1983.,

Šis pavergtųjų kraštų sei-

Paieškau sesers Marijonos Uman- 
taitės, kilusios iš Balničių (Balni- 
čios) kaimo, Eržvilko valsčiaus. Gy
veno 1939 metais Buenos Aires mies- 

Ji pati ar kas ją 
man: (40,

I.awrence, Mass.

priminimu visiems tiems, dos ir informacijos laisvė; Sįkeliolika šimtų kokių Žu- 
kurie vis dar nenori supras- —religijos persekiojimai; 9 kauskieniu, tai mūsų lietu
ti sovietinių metodu sprog-|karo nusikaltimai: 10—so-,viską knyga ir laikraščiai 
dinti atskirų kraštų vidaus.vietinė teismo sistema; 111 galėtų šviesiomis akimis 
gyvenimo taiką ir juos ižo-.—Sovietų pavergtų valsty-!žiūrėti į ateitį. O juk mo
liuoti tarptautiniuose san- bių valdžios neteisėtumas; Į kančių skaityti ir pajėgian- 
tykiuose, ir visiems tiems,; 12 — sovietinis kolonializ- Čių pirkti yra daug, tik ma-j 

metų birželio 1 d.: kavos)kurie moralės principų są- rnas bei imperializmas; 13 ža norinčių
kaina pakilo dvigubai arba 
219.9 procentų: arbata pa
brango 106'< ; šviežias pie
nas — 118.5% ; duona— 
126.8' ž ; sviestas—95.3% ; 
kiauliena—112 procentų.

Neatsiliko ir šviežios ir 
kenuotos daržovės, baldai ir 
kitkas. O nuomos pakilo 

astai aukštai. Trū-

skaita pasirenka laikinę)—pabėgėliai ir apatridai; 
naudą, naiviai tikėdami pa-Į 14—\ akarų prekyba su Ry- 
sotinti nepasotinamus So- tais: 15—žemės ūkio pa
vietų apetitus.

Šis pavergtųjų seimas 
bent iš dalies užpildys tą 
Jungtinių Tautų spragą, ku
ri susidaro dėl to, kad dau
guma Sovietų pavergtųjų

dėtis Sovietų pavergtuose 
kraštuose; 16
Tautų čarterio revizija
kt.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

. . SVETIMOS PAGAIRĖS. 
Jungtinių, Yytauto Alanto novelių, ap- 

įevizija ir sakymų ir feljetonų rinki
nys. 254 pusi. Išleido Ni- 

Sovietų pavergtųjų Euro- ^os klubas (Lithuanian
ciaiyoei įsigvu, eieiuiuni- nepaprastai auKstai. iru- 
kos, radio teorijos ir prakti-i kūmas namų ir dabar dar

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

sudaro geras sąlygas nuo
moms kilti.

Unijos į Politinę Kovą
Trys didžiosios Quebec’o 

darbininkų unijos (Quebec 
Federation of Labor, The 
Federation of Industrial 
Unions ir Canadian Catho- 
lic Federation of Labor) 
pasisakė prieš federalinės 
valdžios darbo politiką ir 
nutarė eiti į rinkiminę ko
vą, kad pakeisti provincijos 
ir federalinės valdžios sudė
tį ir apginti darbininkų tei
ses. Jos nori pašalinti val
džios sudarytas nedarbo 
priežastis, pagyvinti priei
nama darbininkui kaina bu
tų statybą, sutvarkyti socia
linį draudimą, apginti dar
bininko teisę streikuoti ir tt.

Tam jau pats laikas atėjo.

pos valstybių seimas posė-1 House, 43 Holland Park, 
valstybių jose visai neat?to-!dž,;auja tiekiai priešais’L°ndon W-ll, Englan). 
vaujamos, o Lenkijai ir Ce* junętjnj^ Tautų rūmus.1
choslovakijai atstovauja tik geįmo pilnaties metu prie
okupantinės papūgos, nei 
teisiniu, jiei moraliniu at
žvilgiu nieko bendra netu
rinčios su tikru ir teisėtu 
valstybės atstovavimu.

Sovietų pavergtųjų Eu
ropos valstybių seimas savo 
darbą numato paskirstyti 
politinei, socialinei, teisinei
bei ūkinei komisijoms. Gvatemalos buvęs prezi- 
Kiekvienos valstybės dele-(^entas, Jacobo Arbenz Guz- 
gaciją seime sudarys 16 at- man« atvyko iš Gvatemalos 

i Meksiką, kur jis gyvens

jo rūmų plevėsuoja devynių! 
Sovietų pavergtųjų valsty-j 
biu tautinės vėliavos.

Kor.

GVATEMALOS ARBENZ 
ATVYKO Į MEKSIKĄ

kaip politinis emigrantas. J. 
Arbenz buvo pasislėpęs 

Pirmieji kiniečiai į Brit-iMeksikos ambasadoje ir iš
Būtu Laikas Žinoti

ish Columbią atvyko 187o 
metais, o 1896 metais pra
sidėjo japonų emigracija i 
Kanadą. Laikas būtų žino
ti, kada pirmieji lietuviai 
atvyko į Kanadą.

J. Valeika.

ten Gvatemalos naujoji vy
riausybė jam leido išvykti 
i užsienį, nors anksčiau bu
vo skelbiama, kad jis bū
siąs traukiamas teismo atsa
komybėn už kokius tai pra
sižengimus.

NERVINĖ
Alexander’s Nervihe. 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų Ii>ru, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirimu, 
palvos skaudėjimų, 
kvaišimų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $.<.00 svaras. Už $2.00 pri. 
siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Kroadway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBfiS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime IJetuvlų Amerikoje, tai 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Wm1 30th Street, New York 1, N. Y.

1
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NEPRALEISK1ME
PASKUTINĖS PROGOS

Lietuvių Diena-Tag Day-Rugsejo 25 d. Šaunios Vestuvės

STREIKAS TĘSIASI
DEVINTĄ SAVAITĘ

So. Bostone plastikų dirb
tuvėje (Northern Ind. Che
mical Co., 7-11 Elkins St.) 
darbininkai streikuoja jau 
devintą savaitę. Ginčas ei
na dėl darbo sutarties at
naujinimo. Kompanija pa
siūlė sumažinti darbininkų

Lawrence, Mass., lietuvių 
katalikų tautiškos bažny
čios moterys rugsėjo (Sept.) 
26 d. savo parke Nor. Lo\v- 
ell Rd., Methuen, rengia 
malonią ir Įdomią geguži
nę. Joje bus šaltų ir šiltų 
gėrimų, bus ir lietuviškos 

Patarnaus

Pradžia nuo 8:30 vai. ry- H.
to iki 6 vai. vakaro; vyriau-. ----------
šia būstinė iv. Petro po- Helena Janeliūnienė, Ll)l) 
fcažtnytinėje salėje, W. 5th 21 kuopos narė, visuomeni- 
St., So. Bostone. ninko Stepono Janeliūno

žmona, jau 10 savaičių ran
dasi Boston City Hospital,

Janeliūnienė Tebeserga LEGIONIERIŲ MOTERŲ 
______  I metinis banketas

Mirė Sofija Buivydienė

bus ir
uždarbius po 40 ar 50 cen-! bulvinės košės, 
tų Į dieną ir nori panaikinti'gražios moterys, 
bonusus, kas, bendrai paė-' Tikiu, kad su visais pasi
nius, sumažintų darbininkų’matysiu gegužinėj, 
uždarbius po 7 ar 8 dole-J Natalija Pajerskienė.
rius per savaitę. Darbinin-!-------------------------
kai siūlo pratęsti seniau vei-Į Streikuoja Walworth 
kusią darbo sutarti. i Fabriko Darbininkai

Kompanija bando streiką
sulaužyti su streiklaužių pa
galba. Ji prikalbėjo dirbti 
keletą darbininkų ir pasi
samdė nemažai skebų iš 
miesto ir gamyba šiaip taip 
eina. Skebai dirba trimis 
pamainomis po policijos ap
sauga. Darbininkai laiko 
savo piketus apie dirbtuvę 
ir tikisi priversti kompaniją 
su jais tartis ir pripažinti jų 
reikalavimus.

Streikui vadovauja Inter
national Chemical Work 
ers’ Union (Darbo Federa
cijos skyrius). Dirbtuvėje 
dirba apie porą desėtkų lie
tuvių, bet jų tarpe skebų 
n.ėra.

Irena Jurėnaitė Susižiedavo

Jau tiys savaitės streikuo
ja \Yalworth darbininkai, 
kurių Bostono fabrike dirba 
apie 600, o tos pačios bend
rovės Ki\vanee, 111., ir Chica
gos fabrikuose dirba po ke
lis tūkstančius.

Darbininkai reikalauja 5 
centų valandinio priedo ir 
pagerinti senatvės draudi
mą. Bendrovė kol kol kas 
atsisako visai dėl sutarties 
pratęsimo tartis. Darbinin
kai piketuoja fabriką, bet 
kol kas niekas nemėgina 
streiko laužyti. Čia dirba 
nemaža ir lietuvių.

LSS 60 Kp. Susirinkimas

Visi geros valios lietuviai, 
pasirodykime visam Bosto- šiuo kartu \vard 1, ketvir 
nui esą jautrūs artimo ne- tam aukšte. Ligonės svei- 
laimei ir sugebą organizuo-|kata gerėja, bet atrodo, kad 
tai jam padėti! Ko skait- dar užtruks, kol galutinai 
lingiau paskliskime šį šešta-! j)asveįks.
dieni Bostono gatvėse su au-

- kų dėžutėmis! ____
Todėl visi, kas tik gali tą' 

dieną kitus reikalus atidėti,!
būkime rinkėjų eilėse! Kas' --------
dar neužsirašė, užsirašykite• Mūsų Įstaigoje lankėsi J. 
ir kitus paraginkite. Kas Rasimavičius iš Batavia, 
jokiu būdu negali rinkti, pa-[ 111. Jis čia atvyko aplanky- 
siųskime savo auką.

Balfo 17 Sk. Valdyba.

Bostoniškiai Laimėjo

Lankęs.

Tolimas Svečias

Įti

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klube įvyko šachma
tų rungtynės tarp Hartfor
do ir Bostono lietuvių. Lai
mėjo Bostonas, santykiu 
31 2:11 2. Keturakis įvei 
kė Giedraitį. Starinskas— 
Sereiką, o Kontautas-Straz 
dą. A. Karosas baigė ly 
giom su Norkum, o R. Ka
rosas pralaimėjo Palubins
kui.

Bostono lietuviai šių me
tų Metropolitan Chesss 
League pirmenybėse užėmė 
trečią vietą, po Harvardo 
Universiteto ir Boylston 
Klubo.

ŠĮ sekmadienį, rugsėjo 
(September) 26 d., Stepo
no llariaus Amerikos Legio
no posto moterys (Ladies’ 
Au.viiiary) rengia 7-tą me
tinį banketą, i kurį kviečia 
atsilankyti visus lietuvius.

Levviston, Maine, rugsėjo 
13 d. mirė Sofija Buivydie 
nė, 63 metų, gyvenusi 90 
Spring St. Velionė prieš 
mirtį dvi savaiti išgulėjo St. 
Mary’s General ligoninėj.

Velionė atvyko į Ameriką 
būdama 20 metų. Ji dirbo 

Banketas įvyks Lietuvių! Bates fabrike, priklausė 
Piliečių Draugijos auūitori- Lietuvos Dukterų Draugijai, 
joj, 36©-372 Broadvvay, So. Jos liūdi trys dukterys: 
uostone. Pradžia 6 vai. va- Mrs. Ovven.(Blanche) Ham-
karo. Po vakarienės grieš 
Al Stevens orkestras.

Moterys legionierės iš sa
vo parengimų šelpia įvai
riose ligoninėse gulinčius

savo pusseserių Mikėnie- 
nės ir Adomavičienės., gy
venančių So. Bostone, ir 
pusbrolio su pussesere, gy
venančių Norvvoodo, ir da
lyvauti Mikėnienės dukters 
vestuvėse.

mond ir Mrs. Robert (Sue) 
Arneault, abi Levvistone, ir 
Mrs. Earl (Anne) Prat, 
Poitlande; brolis John Ker
šis Chicagoj ir sesuo Mrs.

Rugsėjo 18 d. įvyko Va
lerijos Montvilaitės ir Edu
ardo Austro vestuvės, ku
riose svečių buvo net iš to
limos Kanados—inž. Dani
liauskas ir Stankevičiai.

Gera Proga So. Bostone
Pasitraukdamas iš biznio par

duodu namus 9 kambarių, uitra- 
moderniškai įrengti su ofisu 
dentistui. Ideali vieta, nėra 
kompeticijos, patogus susisie
kimas. Kaina $12,000. Kreip
tis į Shoreline Iiealty, 66(4 L 
Street. Tel. SO 8-4483 ir AN 
8-3430. (38)

DR. D. PILKA

veteranus. Tad iki smagaus Gus Quoss, Royalton, III. 
pasimatymo šį sekmadienį
metiniame bankete.

Rengėjos.

Marciano Paguldė Charles

Penktadienį sunkaus svo
rio pasaulio bokso čempio
nas Rocky Marciano aštun
tame runde paguldė Ezzard 

Jau antrą savaitę serga Charles. Šis jau nebemė- 
Juozas Genevičius, užeigos’gins atimti iš Rocky čem- 
I gatvėj savininkas. piono vardą.

Serga Genevičius

Velionės vyras Walter 
yra miręs 1941 metais sau
sio 11 d.

Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

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

Ofiso

Nominacijos Įvyko

High school mokytoja 
Irena Jurėnaitė, visuome- 
ninkės J. Tumavičienės 
duktė, susižiedavo su vais
tininku Antanu Mickūnų iš 
Norvvood, Mass. Šiomis die
nomis jų sužadėtuvių pro 
ga Irenos sesutė Giedrė 
Svviek suruošė arbatėlę šau- 

. niam Somerset Hotėl, Bos
tone. Abu sužadėtiniai yra 
gimę Amerikoje ir susipra
tusių lietuvių šeimose. Ir 
Irena ir Antanas baigė 
aukštuosius mokslus čia ir 
abu gražiai lietuviškai kal
ba. Linkime jiems daug 
laimės ir skaidraus džiaugs 
mo bekuriant lietuvišką šef- 
mą.

Svečias iš Kanados

Praeitą šeštadienį įvyko 
LSS 60 kuopos susirinki
mas. kuriame Sąjungos su
važiavime buvę atstovai 
pranešė apie suvažiavimą. 
Be to tanas! “Keleivio“ 50 
metų jubilėjaus ir kitais 
reikalais.

Mirė Ligonines Vedėjas

Rugsėjo 16 d. nuo širdies 
mūgio mirė Bostono mies

to ligoninės vedėjas Dr. Mi- 
nery- ištarnavęs vedėju toje 
ligoninėje 47 metus. Lie
pos 31 d. jis buvo Išėjęs į 
pensiją, bet neilgai tesi
džiaugė laisve. Palaidotas 
pirmadienį. Mirė 70 metų 
amžiaus. Palaidotas labai 
iškilmingai.

Ramanauskai Grižo

Mūsų bičiulis Pranas Ra 
manauskas su šeima rugsė- 
io pradžioje buvo išvvkei* - X--------------------- «r - ------------ ---------------«r —*•

atostogų į Pennsylvaniją ir 
buvo žadėję ten ilgiau pa
būti. bet, išgirdę apie besi
artinantį viesulą, išskubėjo 
namo į Norvvoodą. Viesu
las praėjo jų namams ža
los nepadarydamas, tik tre
jetą dienų neturėjo elek
tros.

Pašauk Long Distance. jūs nusteb* 
šit. kaip tai mažai kainuoja ... ir tai taip 
širdžiai malonu. Šalia buvimo ten asme
niškai niekas taip nelaiko šeimos krūvoje, 
kaip telefonas. Long Distance kainos yra 
pigesnės po 6 vakare ir visą sekmadienį.

Rugsėjo 14 d. pirminiuo
se rinkimuose nominuoti: iš 
demokratų kandidatu į gu
bernatorius Robert F. Mur
phy, į JAV senatorius Fos
ter Furcolo, į valstijos iždi
ninkus John F. Kennedy.

Navicką Ištirto Smūgis

Aleksandrą Navicką is 
Nonvoodo ištiko širdies 
smūgis. Ligonis sveiksta.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
VVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
v i 1 u e▼ iscao T .apprižka

Naujas Lietuvis Gydytojas

DORCHESTERIO 
KLUBO WHIST PARTY

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
tdresu:

PAUL LAPENAS 
133 Forest Avė.. Brockton 

Tel. Brockton 8 1632-R

RADIO PROGRAMA

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

li ' »'••«»» m.a
FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Praeitą šeštadienį mus 
aplankė Liudas Stankevi 
čius iš Montrealio, kuris čia 
! artu su žmona ir broliu at
vyko dalyvauti Valerijos 
Montvilaitės ir Eduardo 
Austro vestuvėse. L. Stan
kevičius Montrealy dirba 
metalurgijos laboratorijoj, o 
jo brolis prancūzų savaitraš
ty. Svečias ta proga savo 
žmonai

Šį šeštadieni, rugsėjo 25 
d. Dorchesterio L. P. Klu
bas ruošia pirmą šio sezono 
vvhist parę savo klubo patal
pose. 1810 Dorchester Avė. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Bus 
gerų dovanų ir užkandžių. 
Visi maloniai kviečiami at
silankyti. Komisija.

Butas Nuomai
Grržu'. naujai atremontuotas hu

tas iš 5 kambarių (4 kambariai n 
■virtuvė), baltos sinkos. vonia ir kiti 

- patoe’imai, išnuomuojamas šeimai nupirko “Nauja vaikų. Kreiptis telefonu į Mrs 
, • tt Chepulis, SO 8-7651 nuovalgių knygą. vai. ir vakare po 5 vai.

y iki

A. L. T. Sandoros 16-toji Kuopa
—Rengia—

Didelį Pikniką
ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 26 

Babrausko Pavilione, Leicester, Mass.
Pikniko pelnas skiriamas “Laisvės Varpo” 

radio pusvalandžiui palaikyti.
Bus visokiausių įvairumų, skanių valgių, veiks bu
fetas, šokiams gros gera orkestrą, bus dainų ir kalbų. 
Kviečiami lietuviai ne tik iš Worcesterio ir apylinkių, 
bet ir iš toliau atsilankyti. VVorcesteriečiai mielai 
svečius pasitiks.

Rengėjai.

Rugpiūčio mėnesį Hart-J 
ford'e, Conn., medicinos 
daktaras Algirdas Leonas 
Žukauskas išlaikė reikalin
gus egzaminus ir įgijo gy-. 
dytojo praktikos teises.

Dr. Žukauskas gimė ir 
viduriniuosius mokslus bai
gė Šiauliuose. 1944 metais 
drauge su tėvais ir broliu 
jis apleido Lietuvą, kurį lai
ką gyveno Vokietijoje, o 
nuo 1945 metų pavasario 
Šveicarijoj. Medicinos mok-’ 
sius pradėjo studijuoti Fri
burgo,© baigė juos Benio 
universitete gaudamas me-! 
dicinos daktaro laipsnį.

1951 metais jis atvyko į 
Ameriką, reikalingą gydy-1 

fiįtojo stažą atliko St. Mary’s; 
Į ligoninėj, Brooklyne, o nuo 
1953 metų vasaros dirba 
garsiose Bostono Lahey kli-j 
nikose specializuodamasis 
vidaus ligų srityje pas žy
miuosius gydytojus dr. 
Hurxthal, dr. Bartels ir kt.

Dabar dr. Žukauskas jau 
galėtų pradėti privatinę' 
pratiką, bet jis nori pirma 
gerai pasiruošti ir tada gal 
Bostone atidaryti savo ka
binetą.

Daktaro brolis baigė ar
chitektūrą Šveicarijoje ir 
dabar dirba inžinieriaus 
darbą Seattle, Wash.; ten 
gyvena ir jo tėvai.

Daktaro tėvas Šiauliuose 
dirbo kooperacijos ir savi
valdybės įstaigose, o moti
na valstybinėj bibliotekoj.

šiais metais Yankee 
Handicap $50.000 bus 
spalio 28 d.

SUFFOLK DOWNS
Dabar Daugiau 

Duoda
Daugiau patogumo—15 

minučių nuo Bostono 
MTA traukiniais.

Daugiau sėdimų vietų. 
Didžiausias lenktynių 
laukas N. A.

Vienintelis laukas. kur 
vra turf lenktynės.

Grandstand šildomas ir 
aptvertas. Daugiau par- 
kinimo vietos.

POST TIME 1:45 SEPT. 27™ 
thn OCT. 28™

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris 

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

Lietuvių Radio programa 
iŠ stoties WBMS, 1090 ki- 
ociklų, 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 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 143C 
klc.

Biznio reikalais kreiptis j 
M. Plutą, 1422 Columbia Rd.. 
So. Boston, tel. SO 8-3637; arba

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Roxbury, Mass.
TeL PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

sbeeooooooooeoooooeooooocBAYVIEW IIEATING CO. 
Tel. G E 6-1204

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. Ea>t Bridgewater, Mass., on Route 106
Skanūs Vairiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Ideali Vieta Maudytis ir žuvauti
Šokiam groja 3 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidgewater 833. Plačiau klausy
kit WBFT radio stotį 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

į St. Butkų. 
Dorchester.

28 'Thelma Rd., 
tel. A V 2-3331.

PIGŲJĮ KNYGŲ MĖNESĮ
nuo rugsėjo 1 iki 30 d. paskelbė 
leidykla Gabija. Per ši mėnesį 
knygas išrašant tiesiog iš lei 
dyklos. jos gaunamos su 25% 
iki 70% nuolaidos. Atpigintų 
knygų sąrašas gaunamas lei 
dykloje. parašant šiuo adresu 
Gabija, 335 Union Avė., Brook
lyn 11, N. Y. (38)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

>




