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Devynios Valstybės Londone 
Tikisi Susitarti

Derybos dėl Vokietijos Nepriklausomybės ir Ginklavimo 
Jau Prasidėjo; Anglija Sutinka Laikyt Savo Kariuo

menę Europoje Ilgus Metus; Pirmiausiai Ruo
šiama Vokietijos Nepriklausomybes Pa

skelbimas; Paskui Bus Tariamasi Apie 
Vokiečių Ginklavimosi Kontrolę

Šį pirmadienj oficialiai 
parsideda devynių valstybių 
konferencija Londone. Ji 
spręs Vokietijos nepriklau
somybės atstatymą ir Vo
kietijos ginklavimosi klausi
mus. Konferencijoj daly
vauja Amerika, Anglija, 
Prancūzija, Italija, Kanada, 
Belgija, Olandija, vakarinė 
Vokietija ir Liuksemburgas.

Konferencija prasidėjo 
jau ši pirmadieni, kada ėjo 
pasitarimai tarp atskirų 
valstybių ministerių. Ame
rikos valstybės sekretorius 
ši pirmadieni turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su Prancūzijos 
sienių reikalų ministerių 
ministerių pirmininku ir už- 
Mendės-France ir su kitais 
ministeriais.

Virš 1,000 Žmonių 
Žuvo Japonijoj

f ------
Baisioje audroje (taifū

ne) Japonijoj žuvo virš 1,- 
000 žmonių, jų tarpe 56 
amerikiečiai. Nelaimė Įvy
ko pirmadieni, rugsėjo 27 
d., kada plaustas su virš 
tūkstančiu žmonių audroje 
apvirto. Plaustu kėlėsi apie 
1,500 žmonių ir kol kas gal 
du šimtai išsigelbėjusių su
rasti. Plaustas tarp dviejų 
japonų salų, Hokaido ir 
Honšu, gabeno keliasdešimt 
amerikiečių karių ir civilių 
todėl, kad viena divizija ka
riuomenės perkeliama Į nau
ją vietą.

Tikras tos nelaimės aukų 
skaičius dar negreit bus ži-

McCarthy komisija baigė savo tyrinėjimą

Senato komisijos nariai, kurie tyrinėjo senatoriaus McCarthy elgesį ir dabar ruošiasi 
išnešti savo sprendimą dėl McCarthy pasmer iiir.o. Komisija sudarė trys senatoriai re
publikonai ir trys demokratai. Komisijai pirmininkavo šen. Arthur M'atkins iš l’tah.

Partijų Kandidatai 
New Yorko Valstijoj

Prezidentas Kalba 
Kin ki minėj Kovoj

Septyni Lenkai
Pagrobė Laivą

I Ji •« » ii . .. ■ i »-v-v •» »x i audimai nau
konferencija renkasi ' “su 
viltimi susitarti” ir surasti 
būdą Vokietijai suteikti vi 
sišką nepriklausomybę, gin 
klavimosi lygybę ir kartu 
sugalvoti vokiečių ginklavi
mosi kontrolę, kad vokiečių 
armija nepasidalytu per
daug stipri Europoje ir ne
grėstų vokiečių kaimynams.

Derybų pradžioje laukia
ma, kad Amerika, Anglija. 
Prancūzija ir Vokietija su
tars dėl deklaracijos apie 
Vokietijos nepriklausomy
bės atstatymą, o po to jau
eis dervbos dėl vokiečiu * «. 
ginklavimosi ir dėl to gink
lavimosi kontrolės.

Vilti susitarti didina tas 
faktas, kad Anglija keta su
tikti ilgą laiką laikyti savo 
kariuomenę Europoje. Pran
cūzija skaito, kad tiktai 
anglams sutinkant pasilikti 
Europos kontinente galima 
leisti vokiečiams ginkluotis, 
nes tokiame atsitikime ang
lu ir prancūzų jėgos galėtų 
atsverti naujai ginkluotos 
Vokietijos jėgas.

Derybų eigoje sunkiausiai 
išsprendžiamas klausimas 
bus vokiečių ginklavimosi 
kontroliavimas ir kas bus 
daroma, jei Vokietija susi
vienys ir vėl pasidarys di
džiausia. 70 milionų gyven
tojų valstybė Europos šir
dyje.

JAPONU PREMJERAS 
LANKOSI KANADOJ

Karo Teismas 
Pasmerkė Flemingų

Karo teismas, susidedan
tis iš 11 pulkininkų, perei
tą savaitę išnešė sprendi 
mą Harry Fleming byloje. 
Pulk. Fleming buvo kalti 
namas tuo, kad jis būdamas 
belaisviu pas bolševikus Ko
rėjoj, bendradarbiavo su 
bolševikais, kalbėjo, per ra
dio Į Amerikos tautą siūly
damas taiką, raginęs Ame
rikos karius Korėjoj pasi
duoti ir panašiai pasitarna
vo bolševikams.

Pulk. Fleming aiškinosi, 
kad jis buvo priverstas ben
dradarbiauti su bolševikais 
ir, be to. jis norėjęs paleng
vinti sunkią nelaisvės naš
tą kitiems kareiviams.

Karo teismas, po 10 va
landų pasitarimo, nutarė 
atleisti pulk. Flemingą iš 
tarnybos “ne savo noru, 
kas vra lygu negarbingam 
pašalinimui iš tarnybos.

Japonijos ministerių pir
mininkas šigeru Yošida at- 
vyi ■» Į Kanadą su oficialiu 
vizitu. Japonijos vyriausy
bės vad.s tikisi užmegsti 
artimesniu." santykius su 
Kanada ir paskatinti preky
bos mainus taij abiejų 
kraštu.

PASITRAUKĖ

Italijos užsieniu reikalų nu- 
nisteris Attilin Piccioni pasi
traukė iš savo vietos dėl \Vil- 
mn Montesi skandalo J tą 
skandalą j ra įveltas jo sūnus.

de- Prezidentas D. D. Eisen-New Yorko valstijoj 
mokratų partija išstatė sa- hower jau pasakė eilę Rai
vo kandidatu Į gubernato-’bų rinkiminėje kovoje, 
liaus vietą W. Averell Har- Svarbiausią kalbą jis pasa- 
riman, o republikonai išsta-įkė Los Angeles mieste Hol- 
tė kandidatu senatorių Irv-įly\vood Bowl svetainėje, 
ing M. įves.
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Senato KomisijaSinloPasmerkt 
Senatorių McCarthy

Šešių Senatorių Komisija Griežtai Kritikuoja Wiscon*i- 
no Senatorių McCarthy; Siūlo Visam Senatui Nu

tarti Jį Pasmerkti už Senatoriui Netinkamą El
gesį; Senatorius Smerkiamas už “Vulga

rišką” Liežuvį, už Niekinimą Senato 
Vienos Komisijos ir už Liudinin

kų Užgauliojimą

Darbo Federacijos
Konvencija Baigėsi
ŠĮ pirmadienį Los Ange

les mieste baigėsi 73-čioji 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija, kurioje da
lyvavo virš 700 delegatų 
nuo 114 unijų prisidėjusių 
prie Federacijoc.

Konvencija priėmė eilę 
nutarimų dėl darbo laiko 
trumpinimo, dėl vyriausy
bės ūkio ir užsienių politi
kos ir Įvairiais unijiniais 
klausimais. Tarp kitko Fe
deracija pritaria vyriausy
bės daromiems unijinių lab
daros fondų tikrinimams, 
nes praktika parodė, kad 
kai kurių unijų pareigūnai

a----- £---- 1_  ____pmiauja iuu> iunuic s 
asmeniškiems reikalams.

Senato komisija, vadovau
jama senatoriaus A. Wat- 
kins iš Utah, išnešė savo 
sprendimą senatoriaus Mc
Carthy tyrinėjime, šeši se
natoriai, trys republikonai 
ir trys demokratai, vienbal
siai smerkia senatorių Mc
Carthy už tai, kad jis varto
jo “vulgarišką” liežuvį kal
bėdamas apie kitus senato
rius ir ypač apie senatorių 
Robert C. Hendrickson is 
N e u Jersey (“vaikščiojan
tis stebuklas be smegenų ir 
be drąsos”).

McCarthy smerkiamas už 
tai, kad jis nesutiko liudyti 
vienoje senato pakomisijo- 
je, kuri tyrinėjo jo pinigi
nes operacijas, ir ne tik ne
liudijo toje pakomisijoje, 
bet vadino pakomisijos na
rius vagimis, kurie krausto 
piliečių kišenes.

Senatorius smerkiamas ir 
tai, kad jis užgauliojo 

Zwickerį, 
jį vasario

Septyni lenkų jūrininkai 
“Pusaczyk” laive uždarė 
laivo kapitoną ir kitus še- 
šius jūrininkus išeinamoj 
vietoj, o politini laivo komi
sarą subadė su ueiliais. ir■ X -- T-
atplaukė i Anglijos uostą 
Whitby. Ten septyni jūri
ninkai prašė, kad jiems bū
tų suteikta teisė pasilikti 
Anglijoj.

Anglų policija veda tyri
nėjimą dėl Įvykių laive 
“Puszczyk” ir tik vėliau pa
dalys sprendimą, ar 
jūrininkams bus suteikta 
prieglaudos teisė.

Lenkų jūrininkų pabėgi
mas labai primena trijų lie- 

nezl‘ tuvių žuvininkų pabėgimą i 
Švediją su žvejų laivu Bal
tijos jūroje.

savu
Prezidentas ragino išrink

ti republikonišką kongresą, 
nes kitaip,—jis sakė.—jei 
kongresas bus vienos parti- 

administraci- 
istatvmu

Į kitus valstijos urėdus 
išstatyti irgi populiarūs kan
didatai. Tarp kitų demo
kratai i generalinio proku- . , , .
roro vieta New Yorko vals-p.osJ.^n °^e’. ?

din n.ldJa kltos’ tai J°kia 1tijoj išstatė Franklin Dela,. ...
buvusioi!eldlmono Roosevelt Jr., 

prezidento sūnų.
Rinkiminė kova 

numatoma karšta. Demo
kratai mano, kad po 12 me-

programa bus ne- 
į įmanoma ir susilauksime 
jtupčiojimo ir nieko neveiki- 

valstijoj.mo.
Prezidentas pabrėžė, kad 

83-čiame kongrese “buvo
tų republikonų valdymo jie 
turi progos pašalinti repub
likonų vadovybę valstijoj.

harmonija (vienybė)

Segregacija

noma mūsų laikuose.” De
mokratai jau pasigavo tą 
posaki ir nurodo i republi
konų administracijos kovą 
su republikonų senatorių

Kai Kur Baigiama McCarthy ir Į kitus republi
konų partijoje pasireišku-
sius skirtumus ir net prie-Gegužės 17 d. aukščiau 

sias teismas pasisakė prieš singumus 
segregaciją mokyklose, bet 
teismas nenustatė nei laiko Įg STATYTOJŲ 
nei būdo, kaip segregacija 
mokyklose'turi būti panai
kinta. Tą klausimą teismas 
spręs gruodžio 6 d., kada 
jis išklausys negrų ir segre
gacijos šalininkų nuomones.

Tuo tarpu visoj eilėj mies
tų segregacija mokyklose

‘UŽDIRBO” $14.000.000

Senato bankų komisija 
aiškina, kaip 18 namų sta
tytojų New Yorke ir apylin- 
kėsi “uždirbo” 14 milionų 
dolerių iš valdžios paskolų. 
Jie užtraukdavo didesnes

Prezidentas Kalbėjo 
l nijistų Konvencijoj

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą penktadienį 

lenkui kalbėjo Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijoj Los 
Angeles mieste.

uz
liudininką gen. 
apklausinėdamas 
18 d.

Senato komisijos sprendi
mas via ilgas ir jis Įteikia
mas visam senatui padaryti 

! išvadas. Komisija siūlo se-Prezidentas sakė, kad jisj 
ir toliau sieks pakeisti Taft- natorių McCarthy pasmek- 
Hartlev Įstatymą toje pras
mėje, kad prieš unijas nu
kreipti to Įstatymo patvar
kymai būtų pašalinti, <o be 

įto, prezidentas žadėjo rūDarbiečiai Kviečia lpintis darbininkų gerbOviu.
Malenkovą ir MaOlJis gyrė Amerikos Darbo 

Federaciją

jau baigiama, nelaukiant'paskolas namams statyti, 
galutino teismo pasisaky-Jnegy pastaĮymas kajnavo įr 

tokiu būdu, vien iš paskolųmo. Washington'e, D. C., 
visos mokyklos panaikino 
segregaciją ir priima moki
nius neatsižvelgiant i jų 
odos spalvą. Panašiai daro 
visa eilė miestų ir miestelių 
pietinėse valstijose.

Daugumoje pietinių vals
tijų klausimo sprendimas 
paliktas vėlesniam laikui, 
kai aukščiausias teismas ga
lutinai pasisakys. Kai ku
rios valstijos jau turi priė- 
musios Įstatymus, kaip ap
eiti aukščiausio teismo 
sprendimą.

pasidarė sau labai riebius 
pelitus. Tokių pasipelniusių 
namų statytojų yra šimtai

Fašistair ir Boševikai
Vejami Lauk iš Linijos

Anglų Darbo Partijos me
tinė konvencija prasidėjo ši: Konvencija 
pirmadienį Scarborough
mieste. Konvencijoj daly
vauja 1.200 delegatų nuo 
partijos skyrių, unijų ir dar
bininkų kooperatyvų.

Sekmadieni prieš kon
venciją masiniame mitinge 
Kinijoj lankiusis darbiečiu 
delegacija pranešė, kad ji 
kvietusi Rusijos Malenkovą 
ir Kinijos Mao Tse-tungą 
atvykti Į Angliją. Malen- 
kovas sutikęs, bet abejojąs, 
ar jam bus duodama viza.

uz jos gneztą 
kovą prieš bolševizmą.

labai širdin
gai pasitiko prezidentą, bet 
konvencijos politinis nusi
statymas dėl prezidento 
kalbos nepasikeitė. Visoj 
eilėj rezoliucijų konvencija 
smerkia dabartinę adminis
traciją dėl jos vedamos po
litikos.

i,

Mažieji 
tyje nori
jiemi savo

lietuviukai trem- 
mokytis. Padšh
auka!

Plieno darbininku unija 
savo konvencijoj Atlantic 
City nutarė pakeisti savo 
konstituciją toje prasmėje 
kad fašistai, bolševikai ir 
Ku Klux Klano nariai nega
li būti unijos nariais. Iki 
šiol unijoj veikė patvarky
mas, kad tokie nedemokra-

Partijos vadas C. Attlee 
kalbėjo anie “koegzistenci- 
ją” ir sakė, kad nėra kito 
pasirinkimo, kaip gyventi 
meta komunistinio pasau
lio. negut tik pasirinkti 
“bendrą mirti.”

Svarbiausias politinis 
klausimas, kuri konvencija 
turės išspręsti, yra vokiečių 
trinklavimasis. Didelė dalis 
partijos organizacijų yra 
iau pasisakiusi prieš Vokie
tijos ginklavimą ir tas klau-

FUTBOLO AUKA

Arthur J. Cronin, 17 metu 
mokinys iš Beverly, Mass., 
bežaisdamas futbolą buvo 
sunkiai sužeistas, jo sprandas 
buvo išnarintas ir jis mirė li
goninėj.

gaivalai
renkami Į unijos 
nūs.

negali būti si mas
pareigu- cijos

*mu.

įssispręs sios 
debatuose ir

konven-
balsavi-

ti už du dalyku—užgaulio
jimą generolo Zwickerio ir 
paniekinimą senato ir jo 
vienos pakomisijos. Be to 
komisija siūlo uždrausti 
“vieno asmens” tyrinėjimus, 
kaip tai darydavo šen. Mc
Carthy vienas tardydamas 
liudininkus.

Senato posėdis bus su
šauktas tiktai po rinkimų, 
lapkričio 8 d. Tame posė
dyje' senatas išklausys Ar- 
tbui Watkins komisijos pra
nešimą apie jos atliktą se
natoriaus McCarthy tyrinė
jimą. Išklausęs komisijos 
pranešimo, senatas gal būt 
nutars pasmerkti šen. Mc. 
Carthy. •

Buvo laukiama, kad se
natas dar iki rinkimų susi
rinks ir tars savo žodį dėl 
šen. McCarthy, bet daugelis 
senatorių, kurie šį rudenį 
vra perrenkami, nenorėjo 
iki rinkimų pasisakyti dėl 
McCarthy pasmerkimo, kad 
nenustotų balsų arba tarp 
McCarthv šalininku, arba 
tarp io priešininkų. Ypač 
republikonai senatoriai bu
vo nepatogioj padėty. To
dėl senato sušaukimas ir 
nustumtas iki po rinkimų.

čechoslovakija paleido 
371 graiką, kurie buvo iš
vežti prieš septynius metus 
:š Graikijos i bolševikiškus 
kraštus.
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Atominis Planas
Pernai metų gale, gruodžio 8 d., prezidentas D. D.

Eisenhower kalbėjo -Jungtinių Tautų organizacijos seime 
ir pasiūlė savo atominio bendradarbiavimo planą.

Praėjo jau 10 mėnesių po to siūlymo. Per tą laiką 
buvo vedamos derybos su rusais ir su kitomis valstybė-J 
mis dėl sudarymo bendro centro atominiams tyrinėji
mams ir bandymams daryti, kaip pritaikinti atominę 
energijąTaikos meto reikalams.

Pereitą savaitę valstybės sekretorius John Fosterj 
Dulles vėl kalbėjo -Jungtinių Tautų seime ir papasakojo, 
kad derybos su Rusija tuo reikalu nedavė jokių rezulta-! 
tų. Rusai apie Amerikos planą mažai ir tesiderėjo. Jie, 
iškėlė visai pašalinių reikalavimų dėl atominių ginklų' 
ir tuo būdu visą reikalą sujaukė.

Rusija jau senai reikalauja, kad didžiosios valstybės 
“uždraustų" vartojimą atominių ginklų. Tas reikalavi
mas skamba gana gražiai. Gera juk būtų, jeigu visos] 
valstybės atsisakytų naudoti karo tikslams atominius I 
ginklus ir net sunaikintų savo turimas atominių ginklų! 
atsargas. Bet prisižiūrėjus arčiau tam rusų reikalavimui! 
tuoj matosi, kur čia yra bolševikiškas šuo pakastas. Drau-J 
dimas naudoti atominius ginklus tiktai tada turėtų pras
mės, jei būtų Įvesta griežta atominių ginklų gaminimo 
kontrolė, o kontrolės rusai ir bijo. Be tikros kontrolė- 
atsisakymas naudoti atominius ginklus ir sunaikinimas 
atominių ginklų atsargų būtų saužudystė. o ne kas kitai.!
Demokratinės šalys tokio susitarimo dėl sulaikymo ato-i 
minių ginklų gaminimo ir dėl sunaikinimo turimų atsar
gų, laikytųsi, bet kas priverstų rusus tą padaryti? Po, 
kiek laiko pasirodytų, kad rusai visai nebuvo “tokie kvai-i
liai” ir savo atominiu ginklų gamybos visai nesulaikė.} --------
o tada Vakarų valstybėms tektų klauptis prieš Maskvos! -bu plačiai pagrsėjęs 
diktatorius. * j“Dixon-Yates dylas” vis dar

Rusijos “planas" atominiams ginklams ‘ uždrausti’’!e‘na garsyn. Gal neilgai 
ir sunaikinti yra paprastas kvailių ieškojimas ir niekas kada šas dy-
rimtai su tokiu rusų reikalavimu negali sutikti. Į. °u; aiškinamas kokio-

Atominis bendradarbiavimas taikos tikslams dėlto OHgš^o ^omisijoje
visvien butų galimas. Rusai netgi atsisakė nuo tokio
bendradarbiavimo, kol atominių ginklų klausimas nėra 
išspręstas taip. kaip jie nori.

Po 10 mėnesių delsimo Amerika dabar nutarė savo 
planą vykinti. Valstybės sekretorius Jungtinių Tautų 
seime išdėstė, kokių priemonių bus imama-i, kad prezi-’tų) susitarė

FKL’IVIM. 50.
zu Ui j BOLšEViKišKĄ KINIJĄ

Kinu nacionalistu kareivis Ųuemoy saloj žiūri Į komunis
tinės Kinijos pusę. ar nepamatys besiartinanti priešą. 
Quemoy »ala vra tik 6 mylios nuo Kini jo.' pakraščio. 
Bolševikai neonai tą salą smarkiai apšaudė iš artilerijos. 
NacionalK-tai atsišaudė ir darė puolimus lėktuvais prieš 
Quemov miestą ir uostą. Kinijos bolševikai sako, kad jie 
žūt būt nacionalistu valdomas salas prie Kinijos ir nacio
nalistų lizdą Formozoje išnaikins.

ti T VA elektrainių tinklui 
Girdi, dėl privačių biznie
rių rėmimo susinama gerai; 
veikianti valdžios Įstaiga, 
Tennessee Valley Authori- 

,ty, kuri aptarnauja pigia 
Įelektra nemažą krašto dalĮ.
{ Opozicija protestuoja ir 
j prieš atidavimą viso to biz
nio i privačių biznierių ran- 

|kas be viešų varžytynių.
Visas tas “Dixon-Yates 

dylas’’ buvo numatyta aiš
kinti kongreso jungtinėp

Prieš Saviškį
Republikonų partija turi 

savo eilėse kelias frakcijas, 
kurios retai kada sutinka 
Įvairiais klausimais. Kar
tais nevieningumas darosi 
itin ryškus ir piktas, kaip 
tai rodo New Jersey valsti-

atominės energijos komisi-Sjos atsitikimas. Ten repub- 
1 joj ir tos komisijos pirmi- iikonai išstatė i senatą Clif-
n inkus jau buvo pakvietęs 
demokratų partijos pirmi
ninką atvykti pasiaiškinti, 
kodėl jis užsipuola tą val
džios sutartį su privačių 
biznierių grupe. Demokra- 
■u partijos pirmininkas S. 
Mitchell sutiko liudyti, bet 

; komisijos pirmininkas posė- 
jdį atidėjo neribotam laikui. 
Tas dar labiau užpylė alie
jaus ant viso reikalo.

klausomą Lietuvą,” “užkirs 
kelią visiems prasimany
mams.” Būtent:

“Urbšio telegrama pripa
žįstama, o tuo pačiu ir Dip
lomatų šefo titulas. Visi 
Lietuvos vyriausybės skir
tieji atstovai, ar jie eina pa
reigas ar tos pareigos jiems 
sutrukdytos arba trukdomos 
eiti, visi laikomi Lietuvos 
atstovais ir jiems reiškiama 
padėka už nuveiktus dar
bus. . . .”

Nutarimas gana aiškus. 
Urbšio telegrama, nors ji ir 
neturi jokio teisinio, dargi 
smetoniniai teisinio pagrin
do. “pripažįstama,” o todėl

cord P. Case kandidatūrą.
Tai yra liberališkų pažiūrų 
žmogus, buvęs kongrese ir 
ten pasirodęs pažangių idė
jų žmogumi.

Rinkimų kampanijoj kan 
didatas C. F. Case iš kelių 
kanų pasmerkė senatorių 
McCarthy, kaip ardantį gai
valą republikonų partijoj ir j ir diplomatijos šefui siun- 
krašte ir. matomai, dėlto jisĮčiama padėka už jo “nu-
užsitraukė kai kurių deši

$140,000,000 Klausimasi

Beįeitą savaitę prie \iso nįųjų republikonų nemalo- 
to neaiškaus n; triukšmingo nę Konservatyviniai re- 
reikalo prisidėjo dar \ ienas, pubnkonai nutarė prieš 
jau stačiai skandalingas da- jiems nepatinkamą jų pačįu 
ijkas. Vienas a u k s t a s partijos kandidatą statyti

energijos ir tą energiją per
leistų į TV A elektrainių 
tinklą. Tuo būdu visi būtų 
patenkinti: TV A turėtų už
tenkamai elektros savo kos-

‘ Mississippi Power & Light 
Company tarnautojas, kom
panijos sekretorius J. D. 
Stietenroth, viešai paskelbė, 
kad jis kreipėsi į kompanijų 
priežiūros Įstaigą (Securi- 
ties Exchange Commission), 
prašydamas skaityti visus 
jo įteiktus raportus apie jo

nės Energijos Komisija vie
nai savo dirbtuvei buvo rei
kalinga didelio kiekio elek
tros energijos. Jį tą ener- 

ųįgiją (apie 600,000 kiU»wa- 
; i»,,k .-„r-Oo.A jmtį jg Tennes-

tumeriams patenkinti, o1 kompanijos pinigini stovi 
Atominės Energijos Komisi- netikrais. Vadinasi, aukš- 
ja turėtų užtenkamai elek-.tas kompanijos pareigūnas 
tros savo dirbtuvėms varyti. Į įtaria savo kompaniją, kad

Bet prieš tą prezidento^,,,iavusi valdžiai neteisin- 
įsakymą pasisakė dauguma

kitą kandidatą, bet to nesu
gebėjo padaryti, nes pavė
lavo. Todėl dabar jie ve
da kampaniją, kad republi
konai balsuotojai išbrauktų 
C. P. Case vardą ir įrašytų 
Hartley vardą.

Hartley yra buvęs kon- 
~ gresmonas ir pagarsėjo tuo, nįnku? 

kad jis bendrai su mirusiu 'ministerijos 
Taftų, buvo krikšto tėvu ži-! ą 
nomojo Taft-Hartley bi- 
liaus.

Taip dabar Nevv Jersey 
valstijoj ir eina peštynės

veiktus darbus.”
Dar įdomiau, kad pripa

žįstami visi Lietuvos skir
tieji atstovai, nežiūrint ar 
jie eina savo pareigas, ar 
kur nors verčiasi kitokiais 
bizniais. Jiems irgi reiškia
ma padėka už ką tai.

Logiškai galvojant, reikė
tų pripažinti ir visokius ki
tokius cinus, skirtus kada 
tai Lietuvos vyriausybės. 
Kodėl nepripažinti ii- vidaus 
reikalu ministerijos valdi- 

Arba teisingumo

ausas “pripažinimas'

dento Eisenhowerio planas būtų įgyvendintas, 
tomą:

1. įkurti tarptautinę įstaigą atominiams tyrinėji
mams daryti. Tokia įstaiga gali pradėti veikti jau atei
nančių metu pradžioje.

2. Sušaukti tarptautinį mokslininku suvažiavimą 
1955 metų pavasarį ir pavesti jam aptarti.'kaip tokie ty
rinėjimai geriausiai būtų vesti.

3. įkurti mokyklą Amerikoje, kurioje mokslininkai 
iš kitų kraštų calėtų atvykti ir susipažinti su atomi^s 
energijos naudojimu taikos tikslams.

4. Duoti progos gydytojams ir chiitirgams atvykti 
iš kitų kraštų ir susipažinti su atominės energijos naudo
jimu žmonių gydymo srityje.

Nė viena tauta nebūtų išskirta iš dalyvavimo tokia
me projekte. Ir su Rusija Amerika sutinka tartis dėl 
to plano vykdymo.

Atrodo, kad Amerika visai be reikalo laiką gaišino 
derėdamasi su Rusija. Jei rusam? atrodys naudinga, jie 
ir vėliau prie bendro darbo nevengs dėtis.

Numa- see Valley A u t h o r i t y 
(TVA) elektrainių tinklo. 

Tuo tarpu TVA pati pra-

Atominės Energijos Komisi
jos narių (3 iš 5) ir prieš jį 
pasisakė TVA vadovybė. 
Daug kas kelia klausimą, ar 
prezidentas gali duoti isa-

ne
ką tesveria. Neužtenka nė 
padėkos “už nuveiktus dar

gus parodymus apie savo pi- vaįjjjįj ~ ir “ eina" peštynės bU*' i Reiket^_ .?agal,?T°.tl ir 
nio-ini cmvi* Knmnjmiia 'aisujoj n eina peštynes apie aigq, mokeumą “Lietu-
niginj rto į. kompanija, ~ republikonų tarpe. vos skirtiems atstovams”
žinoma, tuoj pat sekretorių į-} priešinsimai nartiioi • 1 •• atstovams,iSmotž Rpt čia rpi IKUU1 pnesingumai partijoj neziunnt ar ne eina parei-Kmete iš lėto... et a ei j nėra tiek ikti bet gkir
kalas nesibaigia. Mississip-|tumų ir pliejingumu nieku, aa ne' Koflel neM 
pi rowėr Kompanija Vi'2!

dėjo trūkti elektros, ir no-jkymą autonomiškai valdžios 
rėdama patenkinti savo kos- įstaigai, jeigu dauguma tos 
tumerius turėjo didinti savo Į Įstaigos vado vų yra priešin- 
elektros gamybą. Tam rei-Jgi tokiam įsakymui. Be to, 
kalui TVA prašė, kad kon-!koks reikalas vyriausybei 
gresas skirtų lėšų šiluminės duoti įsakymą, kaip nepri- 
(anglimis varomos) elek-1 klausoma įstaiga turi spręsti 
trainės pastatymui. Įjos žinioje esamą klausimą.

„ IJuk Atominės Energijos Ko- prasy- • •• • - •misijos nanai tam ir yra pa- 
, , - ^pntare skii-ti, kad jie tokius kiau
ra artine ar mi- gjmug Spręgtų tai koks rei- 
bendrai, i yal-ikalas vyna^j ui juos 

rankose esamą e ek-|kIaugima )! esti j,. duoti 
tros gamybą ziun nepalan-įsak kai lr ka damj, 
kia! „ yra linkusi genau, tjk iJkiI() viešunlon
skatinu privačias elektros visa6 tas reikal tuoj 
kompanijas Tai yra, taip 3idžjo riksmas 
sakant. filosofinis reika-1

J * *inetrūksta. Dixon-i ates grupes valdo-,Ima. Kita tos pačios “Padėjo” StaHnui Mirti
nų grupes valdoma elektros 
kompanija. Arkansas Power 
& Light Corporation, įtaria
ma, kad ji be jokio pagrin-

Buvęs “The Nevv York 
Times” korespondentas Mas
kvoje, Harrison E. Salisbu-

Apžvalga

PIRMOJI VANDENILIO 
BOMBOS ALKA

Rugsėjo 22 d. -Japonijoj 
mirė pirmoji vandenilio 
bombos auka. Žuvininkas 
Aikiči Kubojama kartu su 
kitais 22 žuvininkais kovo 
mėnesio pradžioje ramiai 
gaudė žuvis Pacifiko vande
nyne, kai jų laivą padengė 
radioaktyviniai pelenai iš 
kovo 1 d. išsprogdintos 
Amerikos vandenilio bom
bos. Visi 23 žvejai greit 
pradėjo sirgti ir buvo pagul
dyti į ligoninę. Dabar vie
nas iš jų mirė po ilgos ligos.

Pirmoji vandenilio bom
bos auka sujaudino visą .Ja- 
paniją. Sujaudino todėl, 
kad Japonija buvo pirmoji 
šalis, kuri patyrė atomi
nių bombų baisumą Hirosi
ma ir Nagasaki miestuose 
1945 metais ir kuri dabar 
pirmoji turi žmonių aukų iš 
dar baisesnių vandenilio 
bombų.

Japonų susijaudinimą pa
didino ir tas, kad šiaurinėj 
Japonijoj kaip tik šiomis

do prašė Arkansas valstiją? ry, grįžęs iš Maskvos po 
leisti jai pakelti elektros’penkių metų ten buvimo, ra- 
kainą. kad tuo būdu uždir-įšo ilgus samprotavimus, kad 
bus be jokio pateisinimo Stalino bendradarbiai, Ma- 
$3,900,000. įlenkovas, Chruščovas, Mo-

J. D. Stietenroth, pavary-Įlotovas, Berija. Kaganovi- 
tas iš vietos Mississippi įčius, Bulganinas ir kiti “pa- 
Pov.er kompanijos sekreto- dėjo” tautų tėvui iškeliauti 
rius, kaltina Dixon-Yates iš šio pasaulio.
biznierių grupę, kad jie ve- Jokių tiesioginių įrody- 
da “dvigubas knygas”—vie-Įmų korespondentas negali 
nas savo žiniai, o kitas val-įpatiekti, kad Stalinas buvo 

Z ą— ~ ~ • džiai parodvti ir mokes-Įnugalabytas ir iškilmingai
las.” Vieni stovi už viešą- j ^aj^iains m°kėti. Vadinasi,Į įkištas į žemę. Bet jo ai'

pastatymui.

šitamVyriausybė 
mui nepritarė 
todėl, kad 
nistiacija, 
džio;

dienomis pasirodė radioak
tyvūs pelenai iš rusų iš
sprogdintos vandenilio bom
bos kur tai Sibire. Japonai 
savo salose jaučiasi bejėgiai 
tarp dviejų vandenilio bom
bomis ginkluotų milžinų— 
Amerikos ir Rusijos—ir jei
gu kada kiltų karas, tai su
spausti, kaip silkės, Japoni- 

gyventojai galėtų ir vėl 
pasidaryti baisiųjų bombų 
mūšio lauku.

Aikiči Kubojama mirtis 
nuo vandenilio bombos 
kenksmingo- spinduliavimo 
žymiai sustiprino Japonijoj 
priešamerikonišką nusista
tymą, nors pasirodžiusieji 
radioaktyvūs pelenai iš ru
sų išsprogdintos bombos ja 
ponams primena, kad ne tik 
Amerika, bet ir jų kitas kai
mynas, visai pašonėje, turi 
tų baisiųjų ginklų.

Amerikoje keliama min
tis, kad Japonija turi būti 
pirmoji šalis, kuriai Ameri
ka padės įrengti atomine 
energija varoma elektrainę 

To

kieDti i d. Povilą Žadeiki.*I  C J- -----* —:---- -r-TT-
kad jis atidarytų jo žinioje 
laikomą kapšiuką ne tiktai 
poniai Smetonienei ir ki
tiems švogeriu giminės “va
dams” ir diplomatams, bet 
ir visiems buvusiems polici
ninkams ir kitiems valdinin
kams?

JT Seimas
Prasidėjo Jungtinių Tau

tų seimo sesija, kuri, tur 
būt. tęsis iki metų galo. 
Darbų tvarkoje yra lyg ir 
svarbūs klausimai, kaip, pa
vyzdžiui, nusiginklavimas, 
atominės energijos bendras 
naudojimas taikos meto rei
kalams ir panašūs klausi
mai, bet niekas nesitiki, kad 
Jungtinių Tautų seimas ras
tų sprendimą tiems klausi
mams. Kaip užburti, tie 
klausimai vis pasirodo JT 
seimų darbų tvarkoje ir ne
juda iš vietos. Kol eina 
šaltas karas, kol Rusija ir 
Amerika, arba “Rytai ir Va
karai” nesusikalba, tol tie 
klausimai ir bus darbų tvar
koje.

Bet kai kurioms Vakartj 
valstybėms Jungtinių Tautų 
seimai trupučiuką pakede
na plaukus. Tai vi a likusių 
kolonijų klausimai. Dabar 
Indonezija iškėlė Naujosios 
Gvinėjos salos klausimą ir 
reikalauja tos salos dalį at
imti iš Olandijos ir pripa
žinti ją Indonezijai. Grai
kija kelia reikalavimą, kad 
anglai kraustytųsi iš Kipro 
salos. Tuniso ir Moroko 
klausimai irgi pasirodo dar
bų tvarkoje ir gadina ner
vus prancūzams. Dėl kolo
nializmo likučių valstybių 
vyrai kalba ir balsuoja JT 
seime. Bet dėl naujai iški
lusio sovietiško kolonializ
mo, deja, valstybių vyrai 
sėdi, kaip žuvys, ir nepra
sižioja.

—J. D.

cia, ,. . . cijos zmomują elektros gamybą, k.ti uz n(>re 
privačią gamybą. P.ea-:dėl t0 vis0 reikalo sako 
dentas Lisenhowens kartą'icijos 
nurodė, kad Tv A elektrai-j 
nių tinklas, kuris

kad 
negera. Štai ką

Vyriausybė. įsakydama
nnj tinklas, kuris aptarnau-į Ato^infe Komi
ja septimas valstijas, yra 9ijai sudarvti <utarti su
‘šliaužiantis socializmai

Taip tas klausimas ir bu
vo neišspręstas iki šių metų. 
Šiais metais prezidentas da
vė įsakymą Atominės Ener
gijos Komisijai, kad ji pasi
rašytų sutartį su privačių 
biznierių grupe (Dixon- 
Yates grupe) dėl naujos 
elektrainės pastatymo. Pa
gal sutartį, Dixon-Yates biz
nierių grupė statytų šilumi
nę elektrainę Arkansas val
stijoj, gamintų ten apie 
600,000 kilovatu elektros

vacių biznierių kompanija, 
apėjo įstatymo reikalavimą, 
kad tokios sutartys būtų da
romos iš varžytynių. Šiame 
atsitikime jokių varžytynių 
nebuvo. Prezidentas įsakė 
ir reikalas baigtas.

Sutartis be varžytynių už
tikrina privačių biznierių 
grupei labai riebius pelnus. 
Kiti biznieriai Nevv Yorke 
siūlė pastatyti elektrainę 
už daug pigesnę kainą. 
Maždaug 90,000,000 dolerių 
valdžia turės <umokėti Dix- 
on-Yates biznieriams dau
giau, negu kitiems biznie
riams, kurie siūlė pastatyti 
panašią elektrainę. Jeigu 
pati TVA būtų tokią elek-

! keliamas įtarimas, kad visa 
ta privačių biznierių grupė, 
kuri išgavo iš valdžios be 
varžytynių riebią sutartį, 
yra puikūs paukštukai, ku
riems reikia atsidėjus į pirš
tus žiūrėti.

Po J. D. Stietenroth iškel
to skandalo kuri nors kon
greso komisija turės į visą 
tą reikalą pažiūrėti rimtai. 
O tuo tarpu opozicija šū
kauja ąpie 140,000,000 “dy
la,” arba apie “50,000 min- 
kinių kailinių” reikalą, ku
ris kvepia negardžiai, kai 
nuoja brangiai ir niekam 
garbės nedaro.

ib.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Energijos Komisijos narys,
Thomas E. Murray, kalbė
damas plieno darbininkų 
unijos suvažiavime Atlantic trainę stačiusi, tai valdžiai
City, N. J., pereitą savaitę. 
Jei ta mintis būtų įgyven
dinta, tai Japonija pirmoji 
iš visų šalių, neturinčių ato-

būtų sutaupyta apie 140,- 
000,000 dolerių. Vadinasi, 
permokėta nežmoniškai. Ir 
permokėta iš mokesčių mo-

pigiai elektrai gaminti
kią mintį iškėlė Atominės'mo gerinimo srityje.

minių bombų, galėtų nau-ikėtojų kišenės, 
dotis atominės energijos pa-| Be to, opozicija nurodo, 
tarnavimu žmonių gyveni-.kad visas tas biznis buvo 

‘sugalvotas su tikslu pakenk-

K. B., Johnston City, III
—Kongreso priimtas įstaty
mas pakelia senatvės pensi 
jas tiktai tiems seniems dar
bininkams, kurie buvo ap
drausti ir mokėjo kartu su 
darbdaviais “sočiai securi- 
ty” mokesčius. Seni žmo
nės, kurie gauna “old age 
assistance,” priklauso nuo 
atskirų valstijų ir valstijos 
tvarko jų pašalpos dydį.

kinimai daro rimtą įspūdį 
ir net įtikiną, kad taip grei
čiausiai ir buvo.

Mat, Stalinas buvo pra
dėjęs naują kruviną “valy
mą,” kuris neabejojamai 
būtų palietęs jo artimiausius 
bendradarbius ir tie bendra
darbiai, gelbėdami savo kai
lį, pasistengė Staliną patį 
“išvalyti,” kad jis nebesi- 
šmėkliotų.

Korespondento samprotą 
vimus patvirtina ir tas fak 
tas, kad eilė svetimatučių 
matė Staliną prieš jo mirtį 
ir visi sakė, kad Stalinas 
jiems atrodęs sveikas ir vi
sai nesirengiantis keliauti 
iš Kremliaus į Lenino mau- 
zolėjų.

Diktatūrose nuodai, pei
lis į nugarą, ar kulipka į 
makaulę yra normalus da
lykas, kaip demokratijose 
balotas. Stalino palikonys 
tą vėliau patvirtino sušau- 
dydami savo sėbrą Beriją, 
kaip kapitalizmo agentą ir 
šnipą. . . . ►< '
Pripažįsta Visus

Liaudininkų suvažiavimas 
Cleveląnde priėmė nutari
mą, kuris, pagal “Nepri



Nr. 39, Rugsėjo 29,-1954 KELEIVEI, SO. BOSTON
■maiaiĮifiip

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NETEIKIA

Philadelphijos Naujienos
Pastatykime Įkalnis (Australija).

Lietuviškoji visuomenė laKrevei Parninldą!\kai prašoma siųsti auka;

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
HAMTRAMCK, MICH.

KAS SKAITO, RAŠO 

JAS DUONOS NEPRAŠU)

Šių metų liepos 7 d. didy
sis mūsų dailiojo žodžio 
kūrėjas Vincą* Krėvė, linęs 
mumyse amžinai gyventi 
audrųjį Šarūną, rūškanąjį 
Skirgailą, gamtos augintinį 
kerdžių Lapiną, giedrąjį gy
venimo išminčių dėdę Vai- 
norių ir daugelį kitų, jo iš 
Dainavos milžinkapių pri
keltų ar šiaudinėje pastogė
je sutiktų žmonių—patsai'w

prašoma siųsti aukas 
nurodytu banko adresu. Pa
togumo dėliai maloniai 
kviečiama atskirose vietovė
se sudaryti aukų rinkimo 
komitetus.

Aukotojų simbolinio ry-i 
šio su Nepamirštamuoju} 
Cainaviečiu ženklan aukų Į 
lapai bus įmūryti paminkle.)

atsigulė amžino poilsio Phi-j * 
ladelphijos šv. Kryžiaus ka-iP*

Krėvės paminklo statymo 
komitetas:

Vincas Maciūnas, pirm.; 
Vytautas Mykolaitis, 1 vice
pirm.; Antanas Vasiliaus-' 

įkas, U vicepirm.; Konstan
tinas Ostrauskas, 1 sekr.; 
Marija Krasauskaitė, II 
sekr.; Alfonsas Jurskis,

pinese.
Lietuvių visuomenės yra 

garbės pareiga nors kukliu 
lietuviško stiliaus paminklu 
atžymėti vietą, kur svečioje 
žemėje, toli nuo gimtojoj 
Merkio ir Nemuno, priglaus-) Komiteto adresas: 247 E.

1 Albanus St., Philadelphia'

DVIGUBA MIRTIS ANT KELIO NEAIŠKI

Policija užtiko ant kelio jaunos mergaitės lavoną. Tai 
yra Eleanor Mollier. 18 mėty, iš Glendale, N. Y. Trys 
mylios nuo tos vietos, kur rasta negyva mergaitė, jos jau
nas palydovas John J. Masterson užsimušė automobiliaus 
nelaimėj. Policija dabar bando išaiškinti, kaip užsimušė 
ta mergaitė, ar bandė iššokti? Vienintelis žmogus, kuris 
galėtų į tą klausimą atsakyti, yra negyvas.

įz-
do globėjas; Jonas Puzinas, 
iždo globėjas.

ti Šarūno dainiaus palaikai.
Paminklo statymo reika

lu tiesioginiai rūpinasi Phi- 
ladelphijoje sudarytasis ko
mitetas, kuris vietos lietu
vių banke turi savo einamą
ją sąskaitą (Krėvė Memo- 
rial Account S-19789: Lib-!

J20, Pa.

Apie Lietuvių Dieną
Rugsėjo 19 d. Lietuvių 

Bendi-uomenės suruošta 
gužinė nebuvo gausi.

delphijos išvykę, kiti pasi
traukę

RUMFORD, ME.
„e. uauny j savo asmenini gy- 
Iki'venimą, treti*jau mirę. Ne- 

.pietų lijo, todėl daugelis ap-’^y1^1. kurių trūkumų 
erty Federal Savings and' sispi endusių vykti į geguži-’Lietuvi4 Bendruomenės ge- 
Loan Association, 202 No.jnę dėl lietaus nutarė nebe- j gy2111® buvo įdomi 
Broad St., Philadelphia 2,

buvo įdomi ir nei 
važiuoti. O po pietų staiga Įvieno atsilankiusio neapvy- 
prasiblaivė. Tie, kurie tu- Lietuvių Diena buvo 
įėjo automobilius, nuvažia-į11^^3*?^ skautų 
vo, o strytkariais kelionei dainomis.

Pa.).
Krėvės paminklo statomo 

garbės kcmitetan įeina: Dr.
Jonas Aistis, rašytojas trunka pusantros valandos 
(Brooklyn); Benys Bab- ir daugiau, 
rauskas, Lietuvių Rašytojui ši Lietuvių Diena įvyko 
Draugijos pirm. (Chicago); Į Babulos parke. Vieta gra- 
preL Jonas Balkūnas (Mas-ižK netoli miškas^ Bet iug- 
peth, N. Y.) ; prof. dr. Jur-jsėjui baigiantis viskas jau

laužu ir

Prof. J. Kaminsko 
Minėjimo

t
Pavasarį “Keleivyje” bu

vo rašyta, kad rugsėjo 26 
d. Philadelphijoje ruošia-

Dėl

Stebuklas Maine Valstijoje

Klubo Gegužinė Pavyko

Lietuvių Pašalpinio Klu
bo gegužinė puikiai pavy
ko. Šį kartą ir dangus bu
vo su mumis, šeštadienį ir 
pirmadienį lijo, o sekma
dienį kaip tiktai buvo gra
žus oras, nors kiek ir vėso
kas, bet tas gegužinei ne
kliudė.

Geg u ž i n ė s pasisekimu 
džiaugiasi visas klubas ir 
dėkoja “Keleiviui” už gerą 
išgarsinimą, šeimininkėms 
už gardžius valgius ir man
dagų patarnavimą, trošku
lio malšintojams, biletų 
pardavinėtojams, automobi
lių tvarkytojams ir visiems, 
kurie savo darbu prisidėjo. 
Didelis ačiū ir svečiams, ku
rie paklausė mūsų kvietimo 
ir taip gausiai atsilankė.

Malonu pastebėti, kad 
pačios “šienapiūtės” metu 
šeimininkėms padėjo ir jau
nuolės, o Korupskų dukrelė 
padėjo biletus pardavinėti. 
Bravo mūsų jaunos lietuvai
tės! Taip ir reikia.

Klubo korespondentė 
A. J. Zig.

Kas Naujo Brooklyne
Baigėsi Pavergtų Tautų kis, dr. J. Repečka, V. Vai- 

Seimas tiekūnas, M. Avietinaitė;
Praeitame numery rašė- <«isinėje^M. Brakas, dr D. 

me, kad New Yorke greta ^n™k^',.dr' B-Nemickas, 
Jungtinių Tautų būstinės)Y’ Vaitiekūnas; ukmeje-
susirinko Rusijos pavergtų-! J',Audenai:'. P'),a'įau-ska:^ 
„ p.a.atii omm-. Tie mformacineje—V. Rastenis,jų tautų seimą*. Ji* susi- Vaitiekūnas 

rinko, posėdžiavo ir posė,V* V31tlekunas-
džius pertraukė iki spalio 
22 d.

Komisijos paruošė darbų 
metmenis, bet negalėjo taip

Dalyvavo 9 tautų atstovai šreitid «alutinai ',al'uo?‘;
* . . * . . evovetvtinii naciu vmnpo 16 kiekvienos. Seimas 

priėmė atsišaukimą į Jung
ines Tautas, kuriame be ko

svarstytinų pasiūlymų, todėl 
seimas posėdžius pertraukė 
iki spalio 22 d.

šita pareiškia savo pasiten- Pavergtųjų valstybių sei- 
tinimą Jungtinių Tautų nu- ™ susaukimas yra svarbus
.arimu tautų naikinimo (ge
nocido) ir priverstinų darbų 
.yrinėjimo reikalais. Kartu 
Jugtimų Tautų dėmesis at
kreipiamas į tai, kad tikra 
pasaulio taika tegalima ger
biant asmenų pagrindines 
teises ir tautų apsisprendi
mą. Išdėstęs esamą Centro

įvykis. Jis parodė pasau
liui, kad pavergtosios tautos 
yra vieningos. Didžioji 
Amerikos spauda, Amerikos 
Balso ir Laisvosios Europos 
radijai ta proga pateikė šia
pus ir anapus “geležinės už
dangos” daug Sovietams 
nemalonių faktų ir karčios

ir Rytų Europos pavergtųjųl^isybės, taiP.Pat padrąsino 
valstybių padėtį, seimas sa-Į’t dave vdt,es PaTOr«tie-

LOWELL, MASS.Rugsėjo 13 d. Maine vals
tijoje įvyko stebuklas—gu- ---------
bernatoriu išrinktas Ed- Baugiau Domėki mės Savo 
mund Muskie, demokratas, Klubu
lenkų ateivių sūnus. Ste- Rugsėjo 18 d. sušauktame 
buklas jau vien dėl to, kad L D R Vytauto Klubo na- 
naujasis gubernatorius yra susirinkime buvo įskelta 
demokratas, o demokrato įvaiHų trūkumų. Visa tai 
gubernatoriaus cia nebuvo dar nebaigta svarstyti, apie
20 metų. > . tai bus kalbama ir kituose

Išrinktojo gubernatoriaus susirinkimuose, todėl
tnvoa 
IV ▼
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Kor.vo atsišaukime prašo Jung- siems- 
tinių Tautų laisvąsias vals
tybes imtis atitinkamų žy
gių pavergtoje Europos da
lyje asmens pagrindinėms 
teisėms ir tautų laisvei at
statyti.

Seimas pritarė Lenkijos ir 
Čechoslovakijos delegacijų 
jungtiniam protestui, kad 
dabartiniai tų valstybių at
stovai Jungtinėse Tautose 
neturi teisės jų kraštų at
stovauti. Seimas pritarė ir 
Pabaltijo valstybių jungti
niam protestui dėl Sovietų 
Sąjungos smurtu ir klasta 
įvykdyto Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių užgro
bimo.

Abu protestai seimo bu
vo vienu balsu priimti ir 
įteikti Jungtinėms Tau
toms.

Bendrose diskusijose pa
grindinės vedamosios min
tys buvo dvi—būtinas glau
dus visų pavergtųjų valsty
bių bendradarbiavimas ir

Socialdemokratų Veikla
Rugsėjo 17 d. įvyko pir

mas po LSS 27-to suvažiavi
mo 19 kuopos susir inkimas. 
Susirinkimas pas v e i k i n o 
naują LSS Centro Komite
tą, palinkėdamas jam sėk
mės darbe, ir taip pat pasi
žadėjo aktyviai dalyvauti 
Sąjungos darbe, tuomi leng
vindamas jam sunkų darbą.

Susirinkimas išklausė LSS 
suvažiavimo nutarimus ir 
vieningai jiems pritarė.

Kuopos valdybos pirmi
ninkas adv. S. Briedis susi
rinkimui padarė išsamų 
pranešimą apie valdybos at
liktą darbą ruošiant šį su
važiavimą, būtent, delegatų 
priėmimą ir po suvažiavi
mo svečiams pobūvio suren
gimą. Adv. Briedis pareiš
kė padėką už šiame darbe 
talkininkavimą: B. Spūdie- 
nei, Gervickienei, Kriaučiu- 
kui, V. Kalveliui, A. Žvingi-

. nariai turėtų susirinkimus
• X1'3 gimęs ir augęs lietuvis- }anj<yti, klubo reikalų svars-

Baltnėaitis (Paryžius) ;jiiūdnomis vaisomis dengia-!”^? prof. J. Kaminsko mi-^^ įemej—Gardino guber-gis
prof. dr. Mykolas •Biržiška’si. Iš tiesų, Lietuvių Die- 
(Los Angeles); Kazys Bra-jnos laiko parinkimas buvo 
dūnas, rašytojas (Balti-j nevykęs, labai vėlyvas. Ir 
more); adv. Charles S. Che-j tas pakenkė gausesniam
leden, Lib. Fed. Sav. and žmonių dalyvavimui.

nejimas. uata jau praėjo,'t«. nrįeč 50 metu dalyvnuti, ne* juk klu-
o minėiimas neivvko Tai’ J - f P ?S ° ?- - bas yra tlk Jiems» o ne 
o minėjimas nei vyko. lai atvyko } Ameriką, vede iš k kitam ir io reikalai te
ne dėl iniciatorių kaltes. to,,^ UnU 1 JO ,eiRalai tegali rūpėti.

Alexander Gaidis.

dėl iniciatorių kaltės. į j»uffai0 savo tautietę lenkę,

Prakalbas pasakė vietos 
bendruomenės
B. Raugas ir svečias prof. 

kun. Stasys Yla (Putnam, K. Pakštas. Pirmojo kalba- 
Conn.); prof. dr. Zenonas!buvo gana nuosaiki, bet sve- 
Ivinskis (Roma) ; prof. dr.Įčias nepajėgė išsinerti iš

Loan Ass'n prez. (Philadel
phia) ; prof. dr. Juozas Ere
tas (Basei, Šveicarija);

Buvo stengtasi, kiek imano-įRumforde turėjo maža siu- 
ma, paruošti tai dienai prof.:vyklėlę, kurioje dienas pats' 
Kaminsko minėiima. ne^ dirbo, tik kaliais pasisam’

Petras Jonikas, Lietuanisti- 
kos Instituto prez. (Chica-

partiškumo lukštų ir dauge
lyje kalbos vietų atrodė,

go); Jonas Kardelis, “Ne-jkad jis kalba tik į savo sro- 
pi įklausomos Lietuvos” red. vės žmones. O Lietuviųz n <• . Iv TT- -TV* • J 1 _ • _ _(Montreal); Faustas Kirša, 
rašytojas (Boston); prof. 
Steponas Kolupaila (Notre

Dienoje dalyvavo visokio 
nusistatymo žmonių. Ta 
čiau ir

Kaminsko minėjimą, net 
pirmininkas Muzikalinio Klubo vadovy

bė salę nemokamai žadėjo 
duoti. Tam daug pasidar
bavo J. Rutkauskas. Ta
čiau Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataro minė
jimas negali būti bet kaip
suruoštas. Šiuo reikalu krep 
tąsi į Lietuvių Bendruome
nės valdybą, kuri nutarė pa
skirti du valdybos narius

jo kalba klausyto- i suorganizuoti plačios apini-
Universitv); Stasys; jams teikė savotiško idomu- ^es Pr?^- Kaminsko jubilė- 

jaus minėjimui ruošti komi
tetą. Tad minėjimas prof.

dydavo vieną antrą darbi-' 
ninką. Sveikatai pablogė
jus, jis dirbtuvę pardavė dįntame 
italui ir pasiliko dirbti pap-‘ 
rastu darbininku.

Čia Rumforde ir da
bartinis gubernaotrius 
baigęs pradžios mokyk
lą. Vėliau jis baigė Levvis- 
tone kolegiją, o teisės mok
slus išėjo Cornell Universi
tete. Advokato praktika jis

MAŽI PATIKSLINIMAI

Keleivio Nr. 37 išspaus- 
LSS suvažiavimo j 

aprašyme reikalinga štai 
kas patikslinti:

V. Anesta aukojo ne $5,! 
v,a bet $10. Pr aleista šios au

kos: LSS 116 kuopos $10, 
Frenzelio $10 ir Spūdienės 
$5. $25 aukojo ne A. Ži
linskas, bet LSS 19 kuopa.

Rezoliucijų komisijoje

laisvojo pasaulio sambūvis jaį įr kitiems. Kadangi čia 
(koegzistencija) su Sovietų'daugiausia darbo įdėjo pats 
Sąjunga, kaip liudija So-fa4v. briedis, todėl už tai 
vietų pavergtųjų valstybių Į susirinkimas jam padėkojo 
likimas, tegali baigtis lais-' plojimu.

Dame
Pilka, aktorius (Chicago); j mo.
prof. dr. Alfred Senn (Ūni-J Iš lietuviškų parapijų va- 
versity of Pennsyl vania) Jdovybės dalyvavo tik šv. 
prof. dr. Pranas Skardžius
(Cleveland); dr. Vanda 
Sruogienė (Chicago); prof. 
dr. Adolfas Šapoka, “Tėviš-

Kazimiero parapijos klebo
nas prel. I. Valančiūnas su 
kun. Vėžiu. Kitų parapijų 
kunigų visai nesimatė.

kės Žiburių” red. (Toron-;Daug anksčiau pažintų as- 
to); inž. Pranas Zunde (Vo-menų šiais metais taip pat 
kieti ja) ; inž. Vytautas Žem-1 nesimatė. Vieni iš Phila-

J. Kaminsko Philadelphijo
je tikrai įvyks ir apie bend
ruomenės valdybos tuo rei
kalu daromus žygius bus 
paskelbta “Keleivyje” ir 
“Naujienose.”

Kipras Tautkus. 

WATERBURY, CONN.

vertėsi Waterville, Me. JO;ke ten minėtų, buvo dar S 
tėvai ir jis pats yra katali- Bije(}įs įr pranešėjai J. Ka 

Jis yra vedęs protes- minskas ir K. Bielinis.
J. Vanagas.

NEPATAIKO

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
lendorinę 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. Broadvvay So. Boston 27, Mbm.

Bagdono Išleistuvės

šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas suruošė gra
žias išleistuves į N’ew Ha- 
veną išsikeliančiam mokyk
los vedėjui K. Bagdonui.

Prie skoningai paruoštų 
stalų buvo pasakyta gražių 
kalbų, pareikšta daug linkė
jimų išvykstančiam, naujoj 
vietoj ne tik asmeninio pa
sisekimo, bet ir didelių vai
sių visuomeniniame darbe.

K. Bagdonas savo kalbo
je reiškė gilų tikėjimą Lie 
tuvos prisikėlimu ir ragino 
mokytojus žiebti tėvynės 
meilės kibirkštėlę priaugan
čiai lietuvių kartai.

Vienas Dalyvių.

kai.
tantę, kuri yra persikrikšti 
jus katalike.

Naujasis gubernatorius 
mokėsi kartu su mūsų. lie
tuvių vaikais ir daugeliui
lietuvių yra pažįstamas.) Elektrinės indams plauti 
Rumforde lietuviai jį visaip*mašinos (dishwa?hers) yra 
rėmė. Aš jaučiu galįs visų!dar naujiena amerikoniškoj 
lietuvių vardu pasveikinti šeimoj. Tik trys procentai 

šeimų turi tokias mašinas, 
nes jos yra gana brangios, 
todėl jas perka tik pasitu
rintieji žmonės.

naująjį gubernatorių ir pa
linkėti jam kloties darbe.
Jo darbas nebus lengvas, 
nes jam teks Įveikti didelių 
kliūčių, kurias darys jo prie-j Indams plauti mašinos iš- 
šininkai. , Įėjo į rinką kartu su televizi-

Muskie išrinkimas guber
natorių yra nepaprastas Įvy
kis ne tik dėl to, kad jis de
mokratas, bet ir dėl to, kad 
jis yra katalikas ir ateivio 
sūnus. Mat, čia dar tebėra 
labai stipri “Yankee” dva 
šia, Į ateivius labai šnairuo
jama. Čia yra miestelių, 
kuriuose iš specialių fondų 
superkamos nuosavybės ir 
laukiama, kol joms atsiras 
“blue blood Yankee” pir
kėjas. Tokiems negryno 
kraujo gubernatoriaus išrin
kimas buvo didelis smūgis.

J. Kaulaičia.

jos aparatais, bet žmonės 
daug mieliau pirko televizi
ją, negu plaunamas maši
nas. Nuo 1947 metų iki da
bar televizijos aparatų buvo 
parduota 31 milionas, o in
dams plauti mašinų tik pus
antro miliono.

Kai kurie žinovai sako, 
kad indams plauti mašinos 
todėl taip menkai eina, kad 
reklama nepataiko Į tuos, 
kuriem tos mašinos rūpi. 
Girdi, reklamos kreipiasi Į 
moteris, tuo tarpu reiktų 
kreiptis Į vyrus, nes juk jie 
daugumoj indus mazgoja.

vajam pasauliui tragiškais 
i ezultatais. Lietuvių dele
gacijos vardu bendrose dis
kusijose pasakė kalbą V. Si
dzikauskas.

Seimas išrinko penkias 
komisijas: politinę, sociali
nę, teisinę, ūkinę ir infor
macinę. Iš lietuvių politi
nėj komisijoj dalyvauja V. 
Sidzikauskas (komisijos pir
mininkas), K. Bielinis ir dr. 
A. Trimakas; socialinėje— 
dr. A. Trimakas (komisijos

Kuopa nutarė ir ateinan
čią žiemą ruošti metinį pa
rengimą—banketą. Į pa
rengimo komisiją išrinkti: 
J. Glaveskas, P. Tiškevičius, 
V. Kalvelis ir A. Mačionis.

Susirinkimas, išklausęs 
BALF pranešimą raštu jo 
rengiamo vajaus reikalu, 
nutarė: visi nariai prie va
jaus dedasi, patvs aukoja 
ir kitus ragina. Pati kuopa 
iš iždo skiria $10 skelbimui 
vajaus metu rengiamo kon-

sekretorius), dr. A. Mustei-'certo programoj. Koresp

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.



Ketvirta* KELEIVIS,
nai, Maike? Juk tu ne Lie
tuvoje augęs.

—Aš, tėve, mokinausi mi
kologijos. Tai yra moks
las, kuris aiškina grybų ypa
tybes.

—Nu, tai papasakok man 
daugiau apie tą mokslą. Pa
sakyk, ar yra tokių grybų, 
iš kurių būtų galima iš
spausti šnapso?

—šnapso iš grybų nepa-

ma pasigerti.
—Pasakyk man, kur jie 

dygsta?
—Jie dygsta beveik visur, 

kur dygsta musmiriai; bet 
valgyt juos pavojinga, nes, 
perdaug jų privalgius, žmo
nės miršta. Sakoma, kad ir 
rusų caras Aleksis mirė nuo 
tų grybų, kai norėjo jais 
“pasilinksminti.'

—Tai visgi, Maike, geres-
darysi, tėve; bet yra tokiųjnio pasilinksminimo už gy- 
grybų, kuriuos valgant gali- vatinę nėra.

Prasidėjo ^slaptingas 
Keliavimas

Kai aš
gyvenimo praeiti, jaunystę, 
tai matau, kad iš visų metų

—Labas vakaras, tėve! surinkti be kepurės. Olrait, 
Kodėl nesakai “pagarbint ji sako, jeigu nori, išvirin
tas”? Į siu. Virino ilgai, kelis kar

tu

pažvelgiu Į savo čia daug paukščių rūšių ru
denį traukia i šiltesnes vie
tas, o pavasari grįžta.

Šitas paukščių keliavimas 
domino žmones ir žiloj se
novėj. Jų daugelis netikė
jo, kad tie maži paukšteliai 
gali leistis į tolimą kelionę, 
Kelius šimtmečius prieš 
Kristų gyvenęs graikų iš
minčius Aristotelis manė, 
kad paukščiai, kurie žie- 
muoja Graikijoje, yra ki-

dalių galvon giliausia yra 
Įstrigęs njduo. Iš rudens 
dienų atminty pasiliko dau
giausia stebuklingų akimir
kų. Ag, kaip skanūs buvo 
vėlų rudenį, kada jau visi 
lapai buvo nukritę, seno so
do aukštose obelyse dar te
besilaiką obuoliai! Kiek 
džiaugsmo buvo renkant ant
žemės nukritusius įvairiau- tais drabužiai

tus vandeni perčenčiuoda-* 
ma, ir pati vistiek nevalgė 
Man irgi perėjo norą? 
persižegnojęs
Viervsi ar ne.

ale

siu spalvų lapus ir i šiltą 
kambarį susinešus juos vi
saip dėstant! Tai vėlų ru
denį.

O kaip pamirši tų didžių
jų lakūnų—gandrų—rudens 
manevrus skaisčioj dangaus

patrajinau. j mėlynėj! Sprandas pradėda- 
bet negalėjauĮ vo skaudėti jų sklandymus

nei pabaigt, jau reikėjo bėg-Jsekant; jaudino, atsimenu, 
ti. . . | ir išlekiančių žąsų gageni-

—Noriu, kad pirma 
mane pasveikintum.

—Ar nesveikas jautiesi?
—Oi, nesveikas.
—Gal perdaug išgėrei?
—Ne, vaike, gerti visai 

negėriau, ale musmirių pri
valgiau.

—Norėjai numirti?
—Nekalbėk niekų, Mai

ke. Žinai, kad smerties 
bijau daugiau, negu Prū 
ka Sovietų Rusijos.

—Tai kam reikėjo šun
grybius valgyt?

—Žinoma, kad nereikėjo, 
ale tas dzūkas Dzindra ma
ne prigavo. Mat. praeitą 
subatą negerai fylinau. tai 
nuėjau pas Zacirką gyvati
nės išgerti ir radau tenai 
Dzindrą. Jis sėdi prie stik
lo alaus ir dainuoja. Kodėl, 
sakau, tu toks linksmas? 
Gal pinigų iškaziriavai, ar 
ką? O jis sako: pinigų ne
iš kaziriavau. ale privalgiau 
gardžių grybų, tai pasidarė 
ant dūšios linksma. Nu, sa- 

’ kau, tai pasakyk ir man. 
kur tokie grybai dygsta. Jis 
nusijuokė ir sako; jie dzyg- 
sta visur. Miškas esąs jų 
pilnas, ba
Esą labai

—Padėkok, tėve, savo 
šeimininkei, kad ji virinda
ma tuos grybus kelis kaltus 

as pakeitė vandeni. Jei ne jos 
ei- atsargumas, tikrai būtum 

savo generolišką uniformą 
atidavęs graboriui.

—-Ar tai tu rokuoji. kad 
boba turi daugiau razumo 
kaip aš?

Taip, tėve: šituo atsi
ek imu ii parodė daugiau iš
minties.

—Bet pasakyk, kodėl tas

mas, gervių klykavimas. Tai 
buvo man ne tik gražu, ža
vinga. bet kartu ir paslaptin
ga. Kur, kodėl jos skren
da? Tie klausimai, atsime
nu, jau tada kilo, bet, žino
ma. atsakymo aš neturėjau.

Kai pradėjau lankyli mo
kyklą, sužinojau šį tą apie 
pasaulį, susidomėjau žemės 
aprašymu, geografija. Dėl 
tos geografijos esu ne kartą, 
ganydamas galvijus, sulei
dęs juos į svetimą lauką ir

įgavęs iš tėvo pirties. Mat,Izūkas taip mane apgavo“ 
Sako, imk grybą be kepu 
rėš, tai ir musmiris bus ol 
rait. Pasakyk, kam jis 
melavo?

—Aš. tėve. nemanau, kad 
jis melavo. Tėvas tik nesu- 
vratai, ką reiškia imti grybą 

be kepurės.
—Nu, tai pasakyk, kaip 

u tą supranti9
—Aš, tėve, suprantu

Neišaiškintas taip pat 
klausimas, kas lemia paukš
čių išlėkimo ir grįžimo lai
ką. Ne oras, nes kiekviena 
paukščių rūšis išlekia ir 
nįžta tuo pačiu laiku, visiš
kai neatsižvelgdami į tuo 
metu esantį orą.

Ir ne dienų ilgumo pasi
keitimas. Jei šiaurėj rude
nį dienos ir nakties ilgumas 
pasikeičia, tai tropikuose, 
prie pusiaujo dienų ilgumas 
taip žymiai nesikeičia.

Tikresniu spėjimu laiko
mas perėjimo laikas. Paukš
čiai lekia į šiaurę (tik čia 

ijie teperi vaikus), kai jie) 
yra pasiruošę kiaušinius dė-! 
ti ir perėti, ir grįžta į pie-į 
tus. kai jie užaugina vaikus 
ir kuri laiką pasils’

Par didesnė mįslė yra, 
ain naubščiai suranda ke

lią. Aiškinimų yra galybė.
Vieni sako, kad paukščius 
vairuoja jų ypatingai jaut-!
■us suvokimas. Kiti sako,) 
kad paukščiams kelią rodo • 
žemės magnetinis laukas, 
bet niekas dar nesurado 
paukščiuose kūno dalies, 
kuri galėtų būti tas “mag-j
netinis kompasas,” ir neįro- Nejaugi ir tokių yra? Juk telių. Jo žmona ir duktė 
dyta, kad paukščiai būtų 'žinome, kad Sovietų Sąjun- nešioja tokius kailius, to- 
’autrūs magnetinėms jė- S°j» b’g toj dainoj, “vargas kias brangenybes, kurias 
7oms. Juk New Yorko} bujoja, vargas vartelius kil- nedaug Sovietų mirtingųjų 
Empire State Building bokš-J n°Ja- Kaip gali būti ten tegali įsigyti. Tos šeimos

VAIRI OTOJ
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PAGAVIAS AUTOBUSO NELAIMĖJ

Vairuotojas Sidney Rozman lialtimcrėj (parodytas iešmu) 
hu\o nelaimingai pagautas jo autobuso griaučiuose, kada 
jo mašina atsidaužė i šaligatvi ir paskui pataikė i medi. 
Gaisrininkai ji išvadavo aplamdytą. 21 keleivis autobuse 
buvo sužeistas.

Sovietiniai Milionieriai

persirėdę 
vasaros paukščiai, 

buvo sakoma, kad 
nugaros

mažus paukštelius nuneša į 
kitus kraštus.

Šiandien yra aiškiai žino
ma, kokie paukščiai iške
liauja, kur ir kokiu keliu. 
Šiandien yra ištirta, kad 
ir maži paukšteliai padaro bokštą 
ilgiausias keliones, kad va
sarą jie praleidžia kur nors 
Kanadoj ar Jungtinių Ame
rikos Valstybių šiaurėj, o 
žiemai išlekia Į Vidurinę ar 
Pietų Ameriką, nulėkdami

vietos 
Kitur
gandrai ant savo

iI W • ^1
ir ua’igiKu T t1 * *>III V II u. i i a

žinoma, kad mažiausias 
paukštelis kalibras žiemai 
išskrenda per Meksikos 
įlanką į Meksikos pietinę 
dalį Yucatan, tai yra bent 
500 mylių. O šiaurės jūrų 
kregždė, kuri vasaroja toli
moj šiaurėj, žiemai skren
da į pietų ašigalio sritį, tai 

net už 12.000 mylių. Ir 
už žuvėd

rą mažesnis paukštis skren
da ne tik žemynu, bet ir per 
milžiniškus vandenvnus.

palikęs galvijus, pristoda- -vra . „,
vau prie netoli dirvą arian- tas V1>u t!(C^abu 

. j čio berno, tokio pat didelio
'“geografo,” ir tęsdavome 

kalbas

niekas jų neimaJ.aip kad rau„ant siyba rei- 
nais grybai: ant Wa ne pažjam kepurę

aukštų kotų, su raudonom 
galvom, kaip parasonai. Aš 
suabejojau. Ar tai nebus 
musmiriai, sakau? Well. 
jis sako, žemaičiai vadzina 
juos musmiriais, o aš, sako, 
vadzinv juos dzūkiškais 
baravykais. Ar tu pasiutai, 
sakau aš jam! Juk tai reg- 
li poizinas. Net ir musės 
nuo tokių grybų stimpa! O 
jis patraukė alaus, nusibrau
kė putas nuo ūsų, ir sako: 
’eikia, sako, mokėc gry
bą,ic. Jeigu aš imtau tokį 
grybų su kepure, tai šiur 
būtų trucizna. ale aš renku 
be kepurės, tai privalgęs to
kios patrovos dainuoc nori 
si. Olrait. sakau, patrajy- 
riu ir aš. Nu, ir patrajinau. 
Nuėjęs miškan nusiėmiau 
kepurę ir pradėjau rauti 
tuos dzūkiškus baravykus. 
Parsinešiau namo ir sakau 
gasnadinei: išvirk, sakau, 
ori valgę dainuosim. Ji pa
žiūrėjo i mano krepšį ir sa
ko: ar jau tu padarei agry- 
mcntą su graborium, ar ką, 
jeigu nori tą poiziną val
gyt? Neplepėk, sakau, tik 
išvirk; nebus poizinas, ba

:mti. bet reikia žiūrėti, kad 
grybas būtų be kepurės, 

j —Man, vaike, tas neaiš
ku. Kaip gi grybas gali būt 
-u kepure ar be kepurės?

—Gali. tėve, gali. Ma- 
ai, yra grybų, kurie išrodo 

vienodai, bet vieni jų gali 
būt geri, kiti nuodingi. Lie- 
.uviai. visus juos vadina 
musmiriais, bet skirtumą 
arp jų padaro kepurė.

—Sakai, grybo galva?
—Ne. tėve, ne galva, bet 

kotas. Nuodingo grybo ko
tas iš apačios turi kepurę: 
atrodo, tartum augtų iš puo- 
luko. Anglu kalboj tos ke- 
urės ir vadinamos puodu

kais—cups.
—O aš, Maike. mislinau, 

kad pats grybautojas turi 
nusiimti kepurę. Taip at
rodė iš Dzindros šnektos.

—Tokius grybus, tėve, 
paprastai renka italai. Jie 
tačiau žiūri, kad koto apa
čioj grybas neturėtų kepu
rės. Bet tą skirtumą neleng 
va pažinti, tėve, todėl ver 
čiau nerizikuoti.

nepabaigiamas kainas apie 
Mandžuriją, Japoniją, Ki
niją ir tt. 0 mano gano
mos karvutės, pastebėjusios, 
kad piemuo kuo kitu užim
tas, taip pat geografiją stu- 

! Ii javo—ėjo ten, kame ma
tė geresnę žolę ar sudygu
sius rugius žaliuojant. Šian 
dien, aišku, nebejaučiu ge 
rojo tėvo suktos ausies ar 
plaštako paliestos sėdynės 
skausmo, bet malonūs “geo 
grafijos studijų” atsimini 
mai neišdilo.

Sužinojau, kad yra šaltų 
ir šiltų kraštų ir kad tie 
paukščiai skrenda į šiltuo
sius kraštus, bet kodėl? Kas 
tada galėjo duoti man atsa
kymą į šitą klausimą, jei ir 
šiandien jis dar nėra aiš
kus.

Čia Amerikoje mūsų dau
gumas gyvena dideliuose 
miestuose ir to didžiulio 
paukščių rudens (ir pavasa
rio) keliavimo nemato. O 
Lietuvoj nebuvo žmogaus, 
kuris nebūtų matęs su juo 
atsisveikinančių paukščių. 
Ten nereikėjo gyventi prie 
didžiulio paukščių keliavi
mo kelio—Kuršių Neringos. 
Lietuvoj ta reiškinį galėjai 
matyti kiekvienoj vietoj

Kad mes čia, Amerikoj, 
jo ir nematome (ir aš pats 
temačiau, gyvendamas ne
toli Chicagos, panašių į Lie
tuvos špokus paukščių ke

9 iš kur tu tą viską ži-jliavimą), bet jis vyksta. Ii

te esančių radijo ir televizi- milionierių? Toks klausi-gyvenimo istaiKingumas ga
jos stočių elektromagnetinio mas kai kam gali kilti, bet Ii stebinti net \ akarų tur- 
lauko trukdymas yra daug be reikalo. tuolius. Ji stačiai maudosi
stipresnis negu žemės trau-j Tik pasidairykite pašau- I’raban2°j; 
kimas. Jei paukščiai būtų jy’ Ar milionierių kaip tik- Maskvoj Utesov turi savo 
jautrūs magnetinėms jė- tai nėra daugiau ten, kame “Piločių,” o netoli Maskvos
goms, tai jie trauktų į tą daugiau vargo ir skurdo, ka-

ir užsimuštu. Bet me visi varge skęsta, o
kelis vasarnamius. Ir vie
nur ir kitur yra tokie pato
gumai, kokius begalima suvir

tai atsitinka tik dideliam nas kitas, kaip inkstas tau- gumai, kokius begalima 
rūkui esant, o šiaip jie lekia kuose, taip jie turtuose plau-'galvoti. O kiek ten bran- 
pro šalį lyg nieko ten nebū- kioja. jgiausių gobelenų, garsiau-
tų. j Senuosius milionierius ko- sbĮ dailininkų paveikslų, re-

Paskutiniuoju metu mok- munistai, valdžią paėmę, iš-'čiausių Persijos kilimų, se- 
slininkai vis daugiau linkę naikino kurie nesuspėjo'novės retl? baldų ir kitokiu____ 1---1manyti, nau __paun^ciėtiii AP- , pabėgti,
liaujant didelės reikšmės tu- dešimtis

laMinzvZintrlun 9» n v » nu .

turi visą 
pasipuošę

Arba imkime Alaskoj va 
sąrą praleidžiančią geltoną
ją pempę. Ji daro ne ma 
žiau žavingus dalykus. Žie
mą ji persikelia į Pietryčių 
Aziją, o pačius šalčiausius 
mėnesius “atostogauja” 
Naujojoj Zelandijoj. Bet 
ten ji patenka per Hauajus 
ir Pietų Ramiojo vandenyno 
mažytes koralų salas, kurias 
surasti nėra lengva ir bran
giausiais instrumentais ap- 
ūpintiems lakūnamc.

Bet kodėl tie paukščiai 
taip toli keliauja, kodėl jie 
ir vasara nepasilieka šituose 
kraštuose ir kaip jie suran
da kelią, šiandien* dar nėra 
vieno visus patenkinančio 
atsakymo.

Vieni sako, kad paukš
čiai dar prieš ledų gadynę 
gyveno šiaurėj ir todėl jų 
pavasarinis keliavimas į 
šiaurę yra sugrįžimas į ka
daise buvusią jų prosenuo- 
lių tėviške.

Kiti vėl tvirtina, kad tro
piniai kraštai buvo jų tikro
ji tėvynė ir todėl jų rudens 
kelionė yra sugrįžimas į sa
vuosius namus. Pasak jų, 
tie keliaujantieji paukščiai 
yra drąsūs ieškotojai geres
nio gyvenimo, geresnio 
maisto, kurio jie gali gauti 
šiaurėj vasaros mėnesiais.

Kurie jų yra teisūs, neži
nia, nes iškasenų liekanos 
nieko tikro nepasako.

bet per tas Kelias 
metu’ jie priveisė,ma 

ri pažįstamos vietos, žemės saVų milionierių. Tvirtina-Į Jie 
ženklai, saulė ir šviesos kai-!
taliojimasis įvairiose dan- nu jau esama apie pusantro 
gaus vietose, o taip pat ir: tūkstančio. Ju tarpe vra
tos įstabios jėgos, kurias su-, jvairių inžinierių, artistų,įnomato„rafu (muvhrt “ka-
kelia besisukanti žemė jos rašytojų, partijos darbuoto-' f .•• ” Georvii Aleksan paviršiuje laisvai judančia- iu įr į \allus TGeo’^ Ąleksan-

v- J? ....................drov. Jis gal turtingesniskūne (paukščio) į štai keli tokiu milionierių!.-.. iTtes},v jjs gauna
eno savo rodomo fil- 

. . . . , mo pajamų 59. Jis gauna
pU™J procentus ne tik už Sovietų

nežinomoj vietoj jie su-.dies artistas Leonid Lte- ęa;„n(ro; filmus
gaišta “tiriamiems” skrai- sov. Jis yra Sovietu Sąjun- 1
d.vmams: kad paukščiai se-jęos pats žinomiausias artis- 
ka įžymesniuosius žemės.tas. Utesov pradėjo liau- 

kad

paviršiuje laisvai judančia- jų jr tt. ! ? U“
me kūne (paukščio) į štai keli tokių milionierių!Į.’į

Mokslininkai pastebėjo,“ pavVzdžiai. ' fkipkvien
kad žinomoj vietoj paukš-. iš milionierių artistu be-' ‘ „?•!,*• • i ii • I * * :nrio naiM

pulką tarnų, 
tokia unifor- 

milionie-!ma> kokią dėvėjo senovės 
Rusijos didžiūnų tarnai.

Panašus yra ir Sovietų ki
om at 

ralius“
Į drov.

ciai
kad

skrenda daug

ženklus, kad jie sugeba pa-jdies dainomis ir jas dainuo- 
sinaudoti ir saule, bet ir tas} damas greitai iškilo. Jo 
neišaiškina klausimo, nes-plokštelėse įdainuotos dai- 
paukščiai skrenda ir naktį
amsoje. Kai kurios paukš
čių rūšvs kaip tiktai naktį 
Neskrenda, o dienomis ieško 
maisto.

Mokslininkai turi dar
vo džazo orkestrą ir su juo 
apvažiavo visą Sovietų Są- 

rlaug kitokių paukščių kelia-Į jungą. Kartu važiavo ir jo
• i m nnc onmii oiclzimmn ! i ivimo

bet ir jie tvirtina, kad ir ši
toj srity lieka galybė tam
sybės ir kad gal dar ne
greitai pavyks surasti visus 
patenkinantį atsakymą.

Žemaitis.

paslapčių aiškinimų.! duktė 
kartą, 
nant i

68 METŲ JAUNUOLĖ

Ir šitokio amžiaus gra
žuolių dar esama. Tai Miss 
Liberty, kuri stovi New Yor
ko uoste ir šį rudenį spalio 
mėnesį minės 68 metų su
kakti. Ji tebėra sveika 
graži.

Prezidentas 
1886 metais

bet taip pat ir kitose komu
nistinėse valstybėse. Gali
ma įsivaizduoti, kokias su
mas sudaro jo pajamas. Sa
koma. kad jis per dieną už-

, . . dirba kelias dešimtis tūks-
nos turėjo begalini pasiee- tančju ,.uh|iu 
kimą ir sukrovė jam turtus.1 Ai;ku. ka(, ir .Mrauga< 

Ltesov, būdamas gerasl Aleksan(1|.ov „aIi •‘„roieta- 
muztkantas, organizavo sa- gafi tu,.ėtį

Maskvos centre palociu, už 
Maskvos ir Klime karališ
kus vasarnamius, savo jach
tą ir net savo lėktuvą. Pini
gų Aleksandrov nesigaili, 
iis juos mėto i kairę ir į de- 

puotos
galėtų nustebinti ir Holly- 
woodo žvaigždes.

Pagaliau trečiojo raudo
nojo milionieriaus pavyz
dys, tai prekybos ministerio 
Mikojano brolis Artem, 
garsus lėktuvų konstrukto
rius. Karo metu Artem Mi- 
kojan kartu su M. Giirevič 
sukūlė MIG-1 ir MIG-2 nai-

Judita. Kiekvieną 
prieš dukteriai išei- 
sceną, Utesov, nore-

namas pabrėžti savo turtin- Jf> ke,iamos
gumą. mėgdavo duoti publi
kai vis tą patį klausimą:

—Brangūs draugai, kokią 
mėnesinę algą, jūs manote, 
aš moku savo dukteriai už 
jos pasirodymus?

Paprastai publikoj buvo 
girdėti balsai: 40b rublių,
500 rublių, gal 1,000 rublių!

—Jūs klystate, draugai.
Judita uždirba iš manęs kas

ir!mėnuo 17,000 rtibliu, o kar-jkintuvus, o Korėjoje karui 
tais ir daugiau. Teisybė,j prasidėjus jis tuos pavyz- 

Clevelandas'ji nesenai ištekėjo už gero
spalio 28 d.(Maskvos architekto. Kaip

atidengė ta paminklą. Pa-:manote, kiek jis uždirba? 
minklo lėšos per 200,000j 1,000, 2,000, 3,000, šauk-
doleriu surinktos Prancūzi- davo publika, o Utesov pur
ioje. Paminklą sukūrė pran
cūzų dailininkas Bartholdi. 
Jo modeliu buvo dailininko 
motina.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

džius patobulino ir sukurė 
MIG-15.

Už savo konstrukcijas 
Mikojan gauna didelius at
lyginimus; jis yra oro pajė
gų inspektorius, svarbiausias 
daugelio lėktuvu fabrikų 
vyriausias konstruktorius ir 
direktorius. Jis uždirba rai

tydavo galvą ir galų gale at
sakydavo:

—Tiktai 1,200 rublių.
Utesov turi daug milionų 

rtiblių, kurie į jo rankas su-’lionus ir milionus išleidžia,
plaukė iš koncertų, muzikos Jo silpnybė moterys ir lenk- 
kūrinių ir gramofono plokš- tynės. Ž-is.
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M Parodė Maskvoje į mas pagrindu ne išdirbtas
! laikas, bet atliktas darbo 
kiekis. Tik išimtinais atsi-

komunistų įtakos, dėjo vi- ties terminas. Komunistų Anuomet eiliniai nariai ir

rybų Sąjungos žemės ūkio 
paroda, kurioj buvo ir Lie
tuvos pavilijonas. Pasak to 
pa vili jono direktoriaus M. 
Overkos pranešimą, įvadi
nėj salėj visų dėmėsi pa
traukusi 35 metrų aukščio

tikimais, kai akordinis prin
cipas sunkiai pritaikomas,* 
darbas vertinamas atsižvel
giant į išdirbtą laiką. Dar
bo dienai kolūkiuose pasi
baigus, išmatuojama, kiek

bronzos skulptūrinė kom- hektani Avienas kolūkie-
pozicija, vaizduojanti Leni
ną ir Staliną, kurią sukūrė

tis išarė dirvos, nušienavo 
pievos, nupiovė javų lauko,

nusipelnęs Lietuvos meni- su«relf P'evoje šieno įsra- 
ninkas F. Vaivada ir skulp-! veJ°, darz°' k,ek Pnk?>>ino
torius B. Puodžius. ,nesl° ,vezl*mį. Patale gu-

oų ir tt. Tada bngadierius

DARBI EčIŲ VADAS AMERIKOJE

Grįždamas iš Kinijos Anglijos Darbo Partijos vadas ( le
ment Attlee (dešinėj) buvo trumpam laikui sulojęs San 
Franeisco mieste. JĮ ten pasitiko Anglijos konsulas Sir 
Robert Haddou. Attlee Amerikoje pasitenkino trumpu 
pareiškimu spaudai apie savo kelionę į Kiniją su kitais 
anglu darbieėiu vadais.

sas pastangas su tomis uni
jomis dirbti, pagaliau pa
matė, kad su komunistais 
bendradarbiauti negalima, 
kad jie vien tik ardymo dar
bą varo, todėl 1946 metais 
juos visus sų vienuoiika 
unijų išmetė laukan. Kai 
kurios tų unijų ligšiol yra 
atkariautos, kitos visai iš
nyko ir šiandien Amerikoj 
komunistų kontrolėj teliko 
nepilna pusė miliono narių. 
Unija Gimė Kovos Lauke

Hawajuose darbininkų 
švietimo darbas ir organiza-

vadovaujama unija iškėlėjvadai buvo pilni užsidegi- 
didelius reikalavimus. Darb-imo, kupini pasiryžimo ko

voti ligi pergalės ir visuo-daviai atsisakė tokius rei
kalavimus patenkinti, bet 
sutiko atnaujinti seną su
tartį. Komunistai, unijos

menės simpatija buvo strei
kininkų pusėje, jie turėjo 
stiprią CIO uniją už savo 

vadai, pamatę, kad jie nie- pečių. Gi dabar jie buvo 
ko negalės laimėti ir duotilvieni, nedažnai ir “draugas”
darbininkams, atsisakė nuo 
savo reikalavimų, sutiko su 
darbdaviais ir vėl darbinin
kams įbruko tą patį nudė
vėtą kontraktą. Bet kon
traktas, kaip paprastai, turi 
būti darbininkų patvirtin
tas. Komunistai turėjo sun
kiai prakaituoti, kol darbi-

Didelį įspūdi darę ir me
niniai spalvoti vitražai su 
šiais portretais: 1918 metų 
Lietuvos “revoliucinės dar
bininkų ir valstiečių vyriau
sybės” pirmininko Kapsuko, 
“Tarybų Sąjungos didvyrės, 
partizanės, didžiojo tėvynės 
karo dalyvės M. Melnikai- 
tės ir du kartu Tarybų Są 
jungos didvyrio, armijos ge-

įrašo į kolūkiečio “kolekty
vinio ūkio nario darbo kny
gutę,” koks darbas ir kiek 
jo atlikta ir, pagal nustaty
tas kiekvienai darbo rūšiai 
normas, apskaito darbadie
nius, kuriuos taip pat į kny
gutę įrašo. Darbadienis tuo 
būdu yra akordinis darbo 
vienetas ir nėra tolygus dar- 
oo dienai. Pagal darbadie

eini* vajus ėjo per K) metųjninkus dar kartą sumulkino 
CIO vadovaujamas ir jo lė-|ir privertė priimti senas są-

. .------... lygas.
Komunistai dėl geresnių 

darbo sąlygų streiko neskel-

nerolo Černiakovskio,” ku-.nius vėliau, metų gale, ap- 
ris vadovavo Sovietų ka
riuomenei, užėmusiai Lietu
vą.

Vieną centrinių vietų už
imąs Žagarės rajono “Per

skaitomas kolūkiečio atlygi 
nimas.

-Darbo normas, pagal ku
rias išskaičiuojami darba- 
deniai, nustato valdžia.

taip vra linksma dirbti kol- galingų kuliamųjų mašinų, 
ūkyje! Daug žmonių, ir se-|Penkios plaunamosios ap- 
nesnių ir jaunesnių, sykiu lamdytais šonais guli sody- 
dirbame.” |hoj, kitos tebėra kolūkiuo-

Kaip tokio laiško nepra-'se iš praeitų metų. 
leisi! Bet kodėl neatėjo ki-

somis. Daugely vietų uni
jos buvo organizuotos, bu
vo dedama daug pastangų 
susikalbėti su darbdaviais 
dėl kolektyvinių sutarčių. 
Deja, darbdaviai nesidavė 
palenkiami, nesutiko tartis 
ir atsisakė uniją pripažinti. 
Dainininkams neliko kito 
kelio, kaip eiti kovos lau
kan ir kautynėse atsiekti,

Bridges čia rodė savo nosį. 
Anuomet, užbaigus streiką, 
vyko didžiausios demon
stracijos, visur matėsi ne
apsakomas džiaugsmas, dar
bininkai ir visa visuomenė 
matė šviesesnę ateitį. Gi 
dabar darbininkai po ketu
rių mėnesių beprasmės ko
vos grįžo darban galvas nu
lenkę, lyg žemę po kojom 
praradę. Nuo čia praside
da unijoje, ypač darbininkų 
galvose, persiorientavimas,

bė, bet apie jį plepa kuri Kiek ilgai jis tęsis, nežinia, 
reikia ir nereikia ir išprovo-’bet jis baigsis komunistų 
kuoja jį be reikalo. Jie “su-1 nenaudai.
fiksino” Hutchinson cuk-' A. Jenkins.
raus plantacijos unijos sky
riaus pirmininko H. Tachi- 
bano ir kompanijos forma- 
no muštynes. Darbininkų

galės” kolūkis, greta joj štai keli darbadienių pa
vyzdžiai. Vienas darbadie
nis užskaitomas už 0.87-1.1 
hektaro (hektaras lygus 
dviem su puse akelių) 
suvartyto, arba 0.8-1.1 hek
taro sugrėbto šieno, už 
ketvirtadalį hektaro paso 
dintų bulvių, už 300 kilogra
mų sukastų bulvių, už 600 
sustatytų rugių pėdų, už 16 
.ežimų šieno, sukrauto dar
žinėj, už 6-9 vežimus prika
binto mėšlo ’r tt.

Malkų gaminimas, skied
rų gaminimas, glūdų valy

“Sešu-Mariampolės rajono 
pės” kolūkis, kuriame iš 
vienos karvės primelžę 3,- 
522 kilogramus pieno. Dar 
daugiau pasiekęs Troškūnų 
tarybinis ūkis. Jame Ona 
ir Petronėlė Paulavičiūtės 
iš 9 joms pavestų karvių vi
dutiniškai primelžusios po 
4,491 kilogramą.

Dotnuvos “Aušros” kol
ūkis per 1953 metus nupe
nėjęs 725 kiaules. Augali
ninkystės srity pasižymėjęs 
Pasvalio rajono “Kiemėnų” 
kolūkis, kuris iš 149 hekta-Į 
rų rugių gavo po 20.2 cent
neriu iš kiekvieno hektaro.

Rodomas filmas “Dotnu
vos mičiurininkai,” kuris 
skirtas Dotnuvos selekcijos 
stoties darbui apibūdinti. 
Ta stotis išvedusi apie 100 
gausius derlius duodančių

ti du laiškai? Kodėl jie su
degė “šaltojo karo čyščiu- 
je,” pačios “Laisvės” žo
džiais tariant? Matyti, ten 
nebuvo rašoma, kad “kol
ūky taip linksma dirbti.”

mas, Įvėrimas ir panašūs
darbai, kurie sunkiai duo
dasi akordiniai apskaičiuo 
jami, užskaitomi prilygi
nant darbo dieną vienam 
darbadieniui. Tačiau, toli 
rražu, ne visi ir tokie dar
bai vienodai vertinami, pa
vyzdžiui, darbo diena, pra-Į 

žiemos kultūra veislių. Ket-Į leista aptarnaujant kulia- 
virtoji pavilijono salė vaiz- mąją mašiną, skaitoma tik 
duojanti liaudies kūrybos už pusę darbadienio, 
pasiekimus. Per metus kolūkietis vi

dutiniškai išdirba 140-160 
darbadienių. Kiek jis už

Bolševikų Šeimininkavimo 
Pavyzdys

Vokiečiai, norėdami pa
brėžti blogą šeimininkavi
mą, sakydavo “tai lenkiš
kas šeimininkavimas.” Šian
dien kiekvieną netvarka 
tiksliau būtų vadinti “komu 
nistišku šeimininkavimu.”

Pati vilniškė “Tiesa” duo
da tokio šeimininkavimo 
gerą pavyzdi. “Tiesos” ko
respondentas aplankė Žel
vos mašinų-traktorių stoti.

Jau pirmąją piįtės dieną 
viena mašina sugedo ir ag 
ronomas pasiūlė pjauti dal
giais. Sako, neverta taisy
ti, nes vis viena tuoj suga
dinsite. Mat, nebuvo žmo
gaus, kuris mokėtų su maši
na apsieiti.

Tas pats ir su kombai
nais. Jau reik juos Į darbą 
imti, o prie jų nuo pernai 
rudens niekas nė piršto ne
prikišo.

Taip šeimininkaujant, aiš
ku, kodėl dirvos lieka laiku 
nesuartos, javai nenupiauti, 
neiškulti ir tt.

-Ji turi plaunamųjų ir 11 čius.

kas jiems priklauso. 1946J pirmininkas buvo pašalin-
metais įvyko streikas. jtas. Paskelbė streiką.i

Streikas tęsėsi 6 mėnesius, 
darbininkai laikėsi gerai ir 
laimėjo. CIO vadovaujami
jie gavo tokias darbo ir gy 
venimo sąlygas, apie kurias 
pnmiau ir sapnuote nesap
navo. Atlyginimas buvo pa- 

Į keltas, gavo apmokamas 
atostogas, apmokamus 
šventadienius, pusantro kar-

Streikas lietė 359 darbi
ninkus, visus Naalehu mies
telio 1,400 gyventojų. Tas 
streikas užsitęsė 4 mėnesius 
ir tik šiomis dienomis baigė
si darbininkų pralaimėji
mu. Darbdaviai atsisakė 
priimti atgal darban to sky
riaus prezidentą, tos plan
tacijos pirmininką ir vyriau

to didesnį atlyginimą užsį vietos eilinį vadą. Juk 
vien tik dėl to ir streikas 
buvo skelbtas. Kolektyvinė 
sutartis apkarpyta.

Ką Pirma Smerke, Dabar 
Patys Vykdo

Kiek komunistai yra pri 
rašę ir prikalbėję apie akor- 
dinį atlyginimo būdą. Ii 
buvo smerkiamas, nes jis 
darbdaviui duoda progos 
darbininką ko daugiau iš
naudoti.

O kaip dabar daroma ko
munistu valdomuose kraš

lr Čia Jau 'Aplygino'
Prieš paskutinįjį pasauli

nį karą viename dabar įrašų 
zonoj esančiame universite
te mokinosi iš Amerikos at
vykęs lietuvis. Jis gyveno ' 
pas inžinierių. Prieš kurį 
laiką tas inžinierius parašė 
savo buvusiam kambario 
nuomininkui prašydamas 
atsiųsti senų batų. Girdi, 
mes turim daug naujų pa
dų, bet nenorim kalti prie 
senų batų. (Suprask, kad 
senų batų neturi, nes, jei tu
rėtų, neprašytų. O parašė 
taip “mandriai” turėdamas 
galvoje cenzūrą.)

Laiškas rodo, kad ir Ry
tų Vokietijoje žmonės jau

antvalandžius ir dvigubą už 
dirbamus šventadienius, me
dicinos pagalbą ir visas ki
tas kontraktines garantijas, 
kokias jau nuo senai turėjo 
Amerikos organizuoti dar
bininkai. Tas viskas atsiek- 

Mirė Prof. K. Sleževičius 'ta sunkios kovos keliu, strei
kas užsitęsė net šešius mė- T 
nesiūs. Visuomenė užjau-' ’ 
tė streikininkus. Tas strei
ko metu stiprino darbininkų 
pasiryžimą.

Kur jūs girdėjote, kad 
žemės ūkio . darbininkas 
cukraus plantacijose gautų 
$1.02 ir ananasų $1.16 ir 
laipsniškai tas atlyginimas 
kiltų pagal darbo rūšį ligi į

Gauta žinnįP, kad pernai 
mirė prof. Kazys Sleževi-

Iš Tolimųjų Hawajų
Unijos Komunistų Kontrolėj linę komunistinę veiklą, bet

Kuomet 1945 metais’ >'ia padav? aPe,iaci« 
Amerikoje kūrėsi CIO uni
ja, Sidney Hillman, John f 
Levvis, Philip Murray

aukščiausiam teismui ir kol 
kas vaidina kankinių roles 

negailestingai mulkinair'11’David Dubinsky vadovau-į"etos nekaltus darbinin- 
jant, darbininkai masi-* us*

juos gauna,'paskaitysite ki-"ia! ®l°j° i > ir ,CI.P Pa’ 
lyginti per trumpą lamą tu
rėjo beveik 9 milionus na
rių. Tada organizavosi ir

ame numery.

Parašė Tris Laiškus, Gavo 
Vieną

“Laisvė” paskelbė Adelės 
Martinkienės iš Auburne, 
Me., gautą iš Lietuvos laiš
ką. Martinkienės sesers

Ardymo Vajus
Buvo laikas, kada Mas

kva įsakė komunistams 
dirbti senose ir naujose

Skirtumas streiko prieš 7 
metus CIO vadovybėje ir
dabartinio buvo didelis, gerokai “aplyginti.”

Skaitykime Vertingas Knygas!
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........................................................... 2.50

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo įrašų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... $3.25

\didiiudi. -juk ZT.IIICH-Į. rytų PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
'I parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le

gendos, 220 puslapių .............................. $2.50
POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 

kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

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

darais, kaina ............................................. 3.50

$2 valandai! Juk Ameri-

plantacijų darbininkai te-: 
gauna nuo 37 iki 50 centų' 
valandai. Todėl unija Ha-' 
wajų darbininkui tapo sa
votiška šventenybė. Gavę 
žmonišką atlyginimą, jie 
galėjo žmoniškai gyventi.! 
Kadangi jie kitokių vadų 
nematė ir negirdėjo, kaipHavvaiu laivu krovėjai, cuk .. _ ..

• . . . - f. f. unijose. Rusijos tariamos
rhnbininkai—iš^iš^čiara- darbįninkM buvo uni* tik Har7 Bridc^es’. JackT NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

ii

duktė iš Kupiškio rajono, 
tuose? Ten visur, taigi irlžvėrių kaimo rašo, kad jie 
Lietuvos pramonėj ir kolų- pasiuntė tris laiškus, o teta 
kiuose, vyrauja “socialisti- sako tegavusi tik vieną. Ta
ne” akordinė sistema, t. y.,'me laiške, kuri gavo, rašo- 
nustatant atlyginimus ima- ma, kad “gyvename gerai—

Hall ir kitus komunistus, o 
CIO skyrimo metu neturėjoj 
čia pasiųsti tinkamo žmo-Į 
gaus, kuris galėtų aplamdy-il

sirašė unijon apie 20 tūks- internacionale, kuriam
tančiu darbininku. Amerikoj Igiklause ir CIO. Bet ne- 
. . . ‘ , - trukus tas internacionalastuomet senosios unijos ture- ... , .... , -.. i pradėjo skilti, nes laisvųjųjo nariu nepilnus tris milio- * .. J , . ’. .... . ,j.. D - j » • , . .. . ,J • -J x i •- i uniju vadai įsitikino, kad ti Bridges ui komunistinius' nūs ir apribota skaičių dar- T, -. .. . . , • ... „ |, - - ‘ , 0 Rusijos unijos nėra darbi- ragus, tai taip ir paliko Ha-buotoju, gi suverbavus 9, . , . .. , ,& , ninku organizacijos, kad jų wajų unijos komunistų kon• i • • i • i įiiim u ui CrtiiiZ/ctvij v/v't « v» ciu uinjv/o nūn iui novu iwnmilionus naujokų organiza- ... ♦ < , - • f. * ... ,. *J -T-• j .- tikslas vra ne darbininkų troleje ligi šiandien. Betojon, j.ems re.kejo duot. b k, į^erinimu intis, 
bent kiek _patyrusius dar- «augiau prakajl0 neamžinai.

i

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

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

buotojus. Kadangi patyira- 
sių vadų pakaktinai nebuvo, 
tai teko skirti iš senų unijų 
šiaip aktingus unijistus, ku
rie šiek tiek jau turėjo or
ganizacinio patyrimo. Jie 
lavinosi patys, lavino tuos 
naujokus ir aptarnavo nau
jai sukurtas unijas.

iš jų iščiulpti. Pagaliau jis 
skilo. Ir štai, kai pasauli
nis- unijų internacionalas 
jau aiškiai ėjo prie skili
mo, iš viršaus (Maskvos)

Komunistai Išdavė 
Darbininkus

Nuo ano garsaus ir lai
mingo CIO vadovybėje 
streiko jau praėjo 7 metai, 

vėl atėjo įsakymas komu- Per tuos ilgus septynius me-!
tus unijistai komunistų va
dovybėje, garima sakyti,’ 
nieko nelaimėjo, negavo nei j 
vieno cento daugiau. Vie-l

nistams, kur garima, griebti 
unijas, kur negalima, jas iš- 

j ardyti ar bent gerai aplam- 
Komunistų akiplėšiškumas d^k 7° ardymo ’’’ skaldy

ti* garsūs burnojimai unijis- 
tų susirinkimuose davė pro
gos jiems įsiskverbti jaunų 
unijų vadovybėm Hava
juose į unijos viršūnes pate
ko akiplėša “fellotv-travele- 
ris” Harry Bridges. Bridges 
netrukus čia atsiųstus nepa
tyrusius komunistus pašali
no ir jų vieton sustatė tokius 
komunistus, kaip Jack Hali 
ir panašius, kurie šiuo tar
pu yra nuteisti už krimina-

mo vajaus metu komunistai 
Amerikoj užgrobė vienuo
lika unijų: kailiasiuvių, 
elektros gamyboje, metalo 
kasvklose, viešųjų darbu 
(public works) ir tt. Ko 
munistų užgrobtose unijose 
narių skaičius siekė apie 
pusantro miliono — jiems 
atiteko ir Havajų unijos.

Pradžioje CIO vadai ban
dė gelbėti kai kurias unijas

toje juk niekas estovi, vis-{ 
kas keičiasi, keičiasi ir dar
bo sąlygos, keičiasi ir pra
gyvenimo laipsnis. Šiandien 
dvigubai viskas brangiau, 
kaip buvo prieš 7 metus, ir 
todėl šiandien ir Havajų 
darbininkai už tą patį atly
ginimą tegali įsigyti tik pu
sę tų reikmenų, kurias įsi
gydavo pirmiau.

šiemet pradžioje metų pa-

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas .................................................... 3.00

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

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

ar bent švaresnius narius iš sibaigė kolektyvinės sutar-
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Tl K1UOL1S. MAttlDžl'NA. GRAŽUOLĖ, POLICIJA

Graži Sukaktis
Šių metų spalio 1 dieną ganizacijose Petrapily, 

sueina 75 metai, kai gimė( 1907 metais Bronislava 
Bronislava šėmy tė-Biržiš-, Šėmytė ištekėjo už Mykolo 
kienė, viena iš senosios kar-,Biržiškos, kuris tuo metu 
tos šviesuoliu ir visuomeni- buvo ką tik baigęs universi-
ninkių.

Bronislova šemytė-Biržiš-
tetą. Kartu su juo grįžo i 
Lietuvą, i gimtąjį Vilnių.

kienė Amerikos moterims:Šeimos gyvenimas netrukdė 
yra mažai žinoma, nes josĮ Bronislavai atiddbti savo 
darbuotė per ilgus metus dalį visuomenei, kuriai taip
reiškėsi Lietuvoje: iš pra
džių Vilniuje, o paskui Kau
ne. Tačiau ir mums įdomu 
šiandien pažvelgti i tą ilgą 
kelio galą. kurį nuėjo su
kaktuvininkė, ir prisiminti 
jos visuomeninę ir politinę 
veiklą.

Bronislava Šėmytė gimė 
1879 metu spalio pirmą die
ną Vilniuje, susipratusio lie
tuvio šeimoje. Gimė tuo»njsjava 
metu, kada Lietuva buvo 
spaudžiama i*usų okupaci
jos, be gailesčio rusinama, 
kada lietuviška knyga buvo 
draudžiama, o apie Lietu
vos ateiti kalbėjo tik svajo
tojai. Vilniuje Bronislava 
praleido kūdikystę ir jau
nystę, ten ji išėjo pradžios 
mokslus, pabaigė mergaičių 
gimnaziją ir Vilniuje įsi
traukė į politinę veiklą. Su
ėjusi į pažintį su lietuviais 
šviesuoliais socialistais, ak
tyviai įsitraukė į socialistų 
eiles. Tuo metu lietuviai 
socialdemokratai leido Vil-

labai trūko moterų šviesuo
lių. Baigusi gimnaziją, o 
dargi aukštąjį mokslą išėju
si moteris, tais laikais lietu
vių visuomenėj buvo rete
nybė. Dar retesnė ir užtat 
ypač vertinama buvo mote
ris, kuri ne tik buvo išsila
vinusi, bet ir susipratusi po
litiniai ir visuomeniniai.

-aMi
laiptus ir sėdant į automo-Į STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ: 
bilį visad pakliūdavo tarp 
durų.

Madų meisteriai žino, 
kad jie yra visagaiintieji 
diktatoriai. Ne moterys pa
sako, kaip jos nori atrody
ti, bet moterims įsakoma, 
kaip jos turi išrūdyti. Tie 
madų meisteriai nesigėdina

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

(Tęsinys)
Mariampolėj tuomet buvo senas žvalgų viršininkas 

darkyti moters figūrj kaip! Nikonov. Girdėjau žmones jį giriant, kad buvo geras 
jiems patinka. Ir kodėl ne-' ir teisingas žmogus. Eidamas savo tarnybos pareigas, 
darkyti, jeigu moterys lei- jis turėjo daryt kratas, bet visuomet prieš kratas rasdavo 
ižiasi darkomos, jeigu jos1 progos pranešt žmonėm, kad bus krata, kad šie paslėptų 
mielai pasidaro apvalios ar sunaikintų' uždraustus raštus. Tas jam pačiam buvo 
Kaip statinės, arba plokš- pavojinga, nes jei kas būtų pranešęs vyriausybei, jam
čios kaip lentos, kai tik to 
nori ponas Dior ar kitas ma
dų diktatorius.

M. Pakarklienė.

Dainos Mano

Gyvendama Vilniuje. Bro- 
Biržiškienė bendra

darbiavo to meto lietu
vių socialdemokratų laikraš
čiuose, kaip “Skardas,” 
“Žarijos.” “Visuomenė” ir 
kt. Be to, laisvai valioda
ma lietuvių ir lenkų kalbas, 
išvertė i lenkų kalbą J. Bi
liūno “Liūdną Pasaką.” Tai 
buvo bene pirmas bandy
mai supažindinti lenkiškai 
kalbančius žmones su tuo
met dar jaunute lietuvių li
teratūra.

Gyvendama Vilniuje su 
vyru, Bronislava negalvojo, 
kad jai dar grėsė sena 
už

Jaunas turtuolis George A. Hormel apleidžia kalėjimą 
Los Angeles mieste po užstatymo §1,500 belos. Jis kalti
namas turėjęs su savim ir vartojęs narkotikus (maridžu- 
ną), bet ginasi, kad nuodai ne jam priklausą. Jo bute 
policija rado miegančią gražuolę aktorę Rita Moreno. kuri 
pažadinta pradėjo spardyti ir mušti policininkus. Policija 
mano, tad gražiai merginai teks iškelti bylą už valdžios 
atstovą negerbimą. Ką turtuolis sako dėl miegančios 
gražuolės, policija nepraneša. Gal ir ji jam nepriklauso.

buvo gabi artistė ir dalyva- gų. Kaune 4 metus buvo 
vo vaidinimuose iki pat di-'Kūdikių Gelbėjimo Draugi- 
džiojo karo. Nuo 1915 me- jos pirmininkė. Vėliau įsi- 
tų ji pradėjo mokyti Vii- traukė į Vilniui Vaduoti Są- 
niaus lietuvių gimnazijoj ir!jungos veiklą ir buvo ten
mokytojų kursuose. Po ka
ro. 1921-22 metais, ji buvo 
Vilniaus Lietuvių Komiteto 
vicepirmininkė. Tas parei
gas einant, keletą kaitų tu
rėjo susidūrimų su lenkų 
policija, buvo suimta ir kra
tyta. Lenkams spiriant, 1922 
metų gale Bronislava persi
kėlė į Kauną, pas vyrą. ku- 

atspausdintus lietuvių!ris dar anksčiau, su 33 lietu-
niuje savo laikraštį ‘‘Skar-Įsocįaj^emoj.ratu atsišauki-iviais ir gudais, buvo lenkų
da. Bronislova Žemytė
ivaoiri o 
1 /uen tui v 1CUIV1

kingasis redaktorius, taigi, 
turėjo nešti atsakomybę už 
visus raštus, kurie nepatiko 
caro valdžiai. Būnant “Skar
do” redaktore, caro valdžia 
patraukė ją atsakomybėn 
už išspausdinimą Antrosios 
Dūmos lietuvių socialdemo
kratų atsišaukimo, o 1907 
metais Bronislovai teko ilgą 
laiką slapstytis, kol išvyko 
į Petrapilį studijuoti.

Rusų universitetuose tais 
laikais moterys dar neturė
jo teisės studijuoti. Buvo 
skaitoma, kad augštas mok
slas ne moteriškoms gal
voms, bet jau buvo įsteigti 
augštieji Leshafto kursai. 
Nors jie buvo privatiški, bet 
jie turėjo augštosios mokyk
los vertę. Tuose kursuose 
Bronislava studijavo gam
tos mokslus ir kartu dirbo

mus. Ištekėjus ir pakeitusi ištremtas iš "Vilniaus, 
pavardę, rusų policijai sun
ku buvo ją susekti. Tačiau 
vieną dieną, beeidama su 
savo dukrele gatve, ji suti
ko policininką, kuris ją pa
žinojo dar iš tų laikų, kai ji 
buvo atsakinga “Skardo” 
redaktorė. Policininkas ją 
pažino, bet, pamatęs su vai
ku, nutarė, kad neverta pri
siminti senų revoliucinių lai
kų.

Netrūko Bronislavai ir 
vaidybinių gabumų. Po u 
spaudos atgavimo Lietuvoje 
pradėjo busti kultūrinis gy
venimas. Šen ir ten susida
rė lietuvių mėgėjų grupės, 
kurios išeidavo į sceną su 
lietuviškais vaidinimais. To 
meto lietuviams tie mėgėjų 
vaidinimai buvo didelis kul- 
ūrinis įvykis. Bronislava, 
gyvendama Vilniuje^ įsijun
gė į vaidintojų grupę, kuri
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moterų sekcijos pirmininkė.
Antrasis karas ir rusų 

okupaciją Bronislava pasi
tiko jau žilaplaukę. Buvo
65 metų, kai, atėjus lusams, 
nutarė pasitraukti į Vokieti
ją. Sunkiose sąlygose išgy
veno 5 metus stovyklose, 
kol 1949 metais su vyru at
vyko i Ameriką ii- apsigy
veno Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje.

Sukaktuvių proga linki-
r* *%. Tii L- įr/n/G
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žiškienė pasiliko kuo buvu- sveikatos ir

gciurų
nenustoti \ ilties

Dainos mano—siela mano— 
žodžius megzkit, pinkit!

Kregždūnėlės, lakūnėlės
Sparnus pasiimkit! 

Skriskit, lėkit, vėju bėkit—
Gavę sau sparnelius,

Jūs nuneškit meilei mano
Paguodos žodelius!

Jūs paklauskit ir išklauskit,
Ko svyruoj kvietkelis?

Ko burkuodams, ko vaitoja
Nekalts balandėlis? 

Dainos mano—sparnai ma
no—

Bėkit, bet neklauskit,
Gal jau gėlos spaudž jos 

širdį,
Nors jūs nebespauskit. 

Dainos mano—a’šros mano,
Jūs skalsiai riedėkit, 

Dūsaujančiai, vaitojančiai
Kentėti padėkit! . . .

Jūs linksminkit, jūs sakykit,
Ko verk upės gilios?

Ko taip sunkiai, ko taip 
liūdnai,

Dusau j žalios girios? 
Kodėl dainoms jau neb- 

skamba
T »tnTTZva
L1CIUVU9

lonL'/ilini
laimeliai,

lietuviu socialdemokratu or- buvo prie Rūtos klubo. Ji 
« * *■

NETIKĖTAS PASIBUČIAVIMAS

Dainininkas Johnnv Ray nukeliavo i Australiją ir ką tik 
išlipęs iš lėktuvo pagriebė pirmą pakliuvusią jauną mer
gaitę ir ją bučiuoja. Mergaitė, Lois O’SuIlivan, graži še
šiolikinė. atrodo, visai nesibaido tokio netikėto pasisvei
kinimo.

si—visuomenininke, kuriai,grįžti į jos numylėtą Lietuvą 
nereikia ilgai ieškoti, kad ir gimtąjį Vilnių, 
surastų sau darbo ir parei-’ — Lg.

Mados ir Moterys
nauju metu sezonu po pusės metų ta mada iš 
nauja mada. Jeigu .Paryžiaus nukeliavo į Lon- 

ji mažai kuo skiriasi nuo doną, į Romą. į Berlyną, ir 
kiek pakitusi atėjo ir į New 
Yorka. Koks nors Dior su-

Su
ateina

nksčiau buvusios, tai vistik 
įneša kai kurių pakeitimų. 
Kartais gimsta visai skirtin
gos mados, kurios padaro 
moterų aprangoje revoliuci
ją. Tokia revoliucija įvyko 
po pirmojo didžiojo karo. 
kai moterys nusimetė ilgus 
sijonus ir korsetus ir pradė
jo dėvėti trumpas sukneles, 
kurios atidengė moterų ko
jas.

Šį rudenį “revoliuciją” 
sugalvojo ponas Dior. pran
cūzų madų meisteris, kurio 
salionuose susirenka turtin 
gi dykaduoniai iš visų pa
saulio kampų. Ponas Dior 
sugalvojo “flat look.” Jo 
suknelės pasiūtos taip, kad 
iiemuo atrodo daug ilgesnis 
negu jis yra. o krūtinė kaž
kur pasislepia. Kai kurios 
moterys tokia mada paten
kintos, o kai kurios labai 
jai priešingos. Anglijoje 
pasigirdo daug balsų prieš 
“plokščią madą.”

Aš nesiimu spręsti, ar 
nauja mada yra graži, ar ji 
greitai prigys ir ilgai išsi
laikys. Aš turiu galvoje ki
tą klausimą. Man neaišku, 
kokiu būdu Europos ir Ame
rikos moterys, kurios šian
dien save skaito labai ne
priklausomom, išsivadavu- 
siom nuo visokių varžymų 
ir “prietarų,” kai tik susi
duria su madom, tai pasida
ro kaip avių banda. Ko 
kiam nors salione gimė ko
kia kvaila mada, ir žiūrėk,

Kodėl linksmai nebdainuoja
Mūsų vargdienėliai?

Ko nuliūdo ir paukšteliai
Vis linksmi būdami?

Jei suriesta, tad taip grau
džiai.

Tartum kad verkdami.
Ko gi trūksta' kad taip liūs

ta
Upės, miestai, paukščiai 

Tu supranti, meile mano,
Kam verkti taip apsčiai.

Ant. Vienažindys.

grožisgalvojo, kad moters 
yra išpūsta krūtinė, ir visi 
apatinių ir viršutinių rūbų 
gamintojai pradeda gamin 
ti tokius aprėdus, kad mote
rys atrodo kokie tai nenor
maliai išsivystę sutvėrimai. 
Sugalvos ponas Dior ar ki
tas koks madų diktatorius, 
kad moteris turi būti plokš 
čia kaip lenta, ir štai mi
lionai moterų rėdysis pagal 
naują madą. - ėpdamos krū
tinę, tarytum gėdydamosios 
būti moterim. Ir jaunos ir 
senos, plonos ir storos užsi
krečia nauja mada ir pra
deda dėvėti sukneles su il
gu kaip žirafos kaklas lie
meniu.

Sugalvojo koks salionas 
liekną liemenį, ir moderniš
kos moterys pradeda save 
varžyti korsetais, panašiais 
į tuos, kuriai< vai’žė save 
mūsų bobutės prieš 80 me
tų. Nesvarbu, kad šiandien 
mes nuo mažens mokomės, 
kad kvėpavimas turi būti 
nevaržomas, kad plaučiai 
turi gauti kuo daugiau oro, 
kad negalima varžyti juos
mens ir krūtinės.

Visi proto ir mokslo pa
tarimai užmirštami. Kaip 
mada liepia, tai taip ir rei
kia rengtis. Sugalvojo prieš 
kelis metus madų meisteris 
ilgus sijonus, ir moterys pra
dėjo tokius dėvėti, nors jų 
sijonai šluostė gatvėkarių

Mūsų žemėj skaičiuojama 
apie 900,000 rūšių įvairių 
gyvių, iš jų vabzdžių 375,- 
000. Žmogus yra vienas iš 
4,400 žinduolių rusių.

Kalifornijos universitetas 
oadirbo tokį jautrų instru
mentą, kuriuo galima gir 
dėti net termitą valgį kram
tant.

GOLFO LAIMĖTOJA

būtų buvę bėdos. Bet nieko tokio neatsitiko. Jis buvo 
atsargus ir mokėjo pataikyt savo vyriausybei, nes už gerą 
tarnybą jis buvo kelis kartus caro apdovanotas. Lietuvos 
žmonių jis neskriaudė. Nė vienas dėl jo nepateko kalė- 
jiman ir nebuvo ištremtas Sibiran.

Po kelių metų Nikonov mirė. Gailėjo jo mūsų žmo
nės sakydami, kad jis buvo jų tėvas. Tas rodė, kad ne
žiūrint koks žmogaus darbas, jis gali būt geras ir užsitar
nauti žmonių pagarbos.

Kaip pirmus lietuviškos dvasios kėlėjus pamenu Ma
riampolėj jauną daktarą Kazį Grinių (vėliau Lietuvos 
prezidentą), advokatą Antaną Kriaučiūną ir du brolius 
Civinskius. Jie su pasiryžimu dirbo, kad atgaivintų lie
tuvybę ir išlaisvintų ją iš lenkų įtakos. Dar ir dabar kar-* 
tais skamba mano ausyse tos dainelės, kurias jie dainuo
davo susirinkę mano tėvų namuose. Jauni buvo, pilni 
tėvynės meilės ir noro dirbti. O darbas nebuvo lengvas 
ir našus, nes senovės tradicijos ir įsigyvenusi lenkiška 
kalba trukdė darbą ir traukė savo pusėn.

Atsimenu, kaip kartą apsinakvojo pas mus daktaras 
Šliupas. Važiavo jis tur būt slapta užsienin. Atvežė jį 
kas nors vieną vasaros vakarą. Visi namie subruzdo. 
Nugirdau kaip pakuždom kalbėjo, “Šliupas atvažiavo.” 
Man tas nieko nereiškė, bet visgi buvo įdomu nors per 
privertas duris pažiūrėt, kaip atrodo tas Šliupas, apie kurį 
balsiai kalbėt negalima. Tačiau jo nepamačiau. O kai 
rytą atsikėliau, jis jau buvo išvažiavęs.

Taipgi atsimenu gerą patriotą Joną Macį, kuris išva
žiavo į Ameriką ir čia po kelių metų mirė. Be abejo 
kai kurie žmonės jį dar atsimena.

1894 metais mirė mano tėvas. Mirė savo gimtiniame 
Rokų kaime, Panemunės parapijoj. Panemunėj palai
dotas. Vėliau tais metais mirė caras Aleksandras III. 
Ne tai kad jo mirtis būtų kuo svarbi, bet tie metai pasili- 

Į ko mano atminty.
Tėveliui mirus, mūsų šęimos gyvenimas pasikeitė. 

Mariampolę reikėjo apleisti, nes kitas užėmė tėvo vietą. 
Persikėlus tuomet į Prienus, Mariampolės apskrity, pas 
motinos tėvelius, ir jų globoj aš užaugau.

Ramiai praėjo keli mano gyvenimo metai, bet tie 
metai liūdni buvo, nes mirė mūsų šeimos keli nariai, o jų 
"arpe ir mano sesutė Vladzė. kuri buvo vos du metai kaip 
ištekėjusi. Mirė Vilniuje.

Prienų miestelis ant Nemuno kranto panašus į Ma
riampolę, tiktai mažesnis. Apsupta? kalnais, pats mies
telis slėpėsi klony. Nuo kalnų matyti toli bokštai bažny
čių aplinkinių bažnytkaimių, kaip Jezno, Birštono ir kitų. 
Pašto kelias nuo Kauno į Balbieriškį eina per visą mies
tą. Už miesto, nuo Balbieriškio pusės, miškas.

Golfo motery rungtynes lai
mėjusi Barbara Rsmack iš 
Sacramento, Clif. Ji nešasi 
laimėtojos taurę ir glėbi gė 
liy.

Prienai—senas miestas. Bažnyčia didelė, kryžiava, 
nelabai dabar tokių ir matyti. Statyta prieš kokius tris 
šimtus metų kokio Narbuto, kurio istorijos nieks neat
mena, gal ir užrašų jokių neliko. Prienų parapija didelė, 
klebonija graži ir ruiminga. Yra taipgi ir vokiška “kir
kė.” Dvi pradinės mokyklos lietuviams ir vokiečiams, 
teismas, notaras, gydytojas, aptieka, miesto valdyba,
žvdu krautuvės, karčiamos ir miestiečiu trobos.•

Be to Prienai galėjo pasididžiuoti, turėdami didelį 
bravorą Balbieriškio gatvėj. Goldbergo bravoro alus 
buvo plačiai žinomas ir vartojamas šiame Lietuvos kraš
te. Praplitę buvo ir avių kailių išdirbėjai, taip vadinami 
baltusnikai.

Ant Nemuno kranto stovėjo kadaise mūrinis pasta
tas, nes ir dabar žvmu buvo pamatai, bet tik žemėje. 
Paviršiuj viskas nudilo ir nutrupėjo. Niekas tomis lie
kanomis nesidomėjo. Jeigu būtų jas patyrinėję, tikriau
siai būtų radę įdomios istorinės medžiagos.

Nemunas ties Prienais pakeitė savo srovę, ir tie rū
mai senovėje buvo kitoj Nemuno pusėj.

o
Nebuvo susisiekimo, todėl miestas neaugo, nesiplėtė, 

atrodė apleistas. Pasižymėjo vien gražiom apylinkėm ir 
jemarkais (turgumis). Po kiekvienų atlaidų, pirmadie
niais, būdavo jomarkai, o sekantį pirmadienį—pajomar- 
kiai.

Gražu man būdavo žiūrėti, kaip nuo kalnų važiuo
davo kaimiečiai su vežimais, prikrautais javų, daržovių 
ir visokių gėrybių, kurias galima buvo parduot mieste. 
Vietiniai žydeliai, perkupčiai, pasitikdavo juos toli prieš 
miestą ir bandydavo supirkt viską, kas tik buvo vežimuo
se, kad paskui parduotų aukštesne kaina.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
gyventi Midlandvale pas t

BAISUS GAZOLINO SPROGIMAS
Vokietijoj, prancūzų zonoj, pne Birburg miestelio 

išsprogo 1,000,000 tonų gazolino skirto karo lėktuvams. 
Sprogimas buvo toks baisus, kad plati apylinkė nuken
tėjo. Sprogime žuvo 26 žmonės, prancūzai kariai ir vo
kiečiai, ir keliolika žmonių buvo sunkiai sužeisti, 

o
SUIMTI 400 “ŠNIPŲ”

Rytinėj Vokietijoj komunistai areštavo 400 žmonių 
ir kaltina juos esant “Vakarų valstybių agentais.” Areš
tai, spėjama, yra pasekmė Dr. John pabėgimo pas bolše
vikus. Dr. John buvo vakarinės Vokietijos vyriausias 
šnipų gaudytojas. Jis pabėgo pas bolševikus ir jiems 
išdavė jam žinomus agentus rytinėj Vokietijoj, 

o
JAPONAI MOKA REPARACIJAS

Japonija sutiko sumokėti 250,000,000 dolerių repa
racijų Ruimai už karo metu padarytus nuostolius. Su
tartis dėl reparacijų ir dėl prekybos atnaujinimo pasira
šyta rugsėjo 25 d. Tokio mieste. Japonų derybos su In
donezija ir Filipinais dėl reparacijų dar nedavė jokių 
rezultatų. , ’

GAUDĖ KOMUNISTUS IR ŠNIPINĖJO

Prancūzijos vyriausybė pašalino iš tarnybos vieną 
policijos inspektorių, kuris pagarsėjo savo griežtumu ko
voje prieš bolševikus. Pasirodo, kad tas kovotojas prieš 
bolševikus teikdavo bolševikams informacijų apie vy
riausybės planus ir apie padėtį Tunise ir Moroke. 

o
RUSAI SPROGDINO BOMBĄ

Sovietų Rusija pranešė, kad ji sprogdinusi atominę 
bombą, bet nei laiko nei vietos nepranešė. Japonai spė
ja, kad bomba buvo išsprogdinta prieš 2 savaites ir toliau
negu Wrangelio sala. ’

o
SABOTAŽNINKAI IRANE

Irano policija suėmė 13 sabotažninkų, kurie norėjo 
išsprogdinti didžiausią pasaulyje Abadano aliejaus va
lyklą. Sabotažninkai šiek tiek sugadino dirbtuvę, bet 
jos išsprogdinti nesuspėjo. Pasirašius Sutarti dėl aliejaus, 
Abadano valykla greit pradės dirbti.

Naujienos is Kanados
DANGAUS PRAJOVAI | namie gyventi, nes viskas 
ALBERTA PROVINCIJOJ, buvo vandeniu užsemta.

Rugpiūčio 27 d. anksti

žentą, kurio namas yra 
aukštesnėj vietoj. Grįžę' 
radome namuose purvo bent1 
kelis colius, o vandens ma
tyti būta 11 colių. Bet ma-| 
no namas yra aukštesnėj' 
vietoj, todėl kiti dar labiau 
nukentėjo.

Aišku, tą vakarą dar ne
galėjome savo namuose
nakvoti, gavome grįžti pas j 
dukterį. Vėliau daug dar-, 
bo turėjome, kol išvalėme, 
kambarius, bet vandens dari 
neturime, nes dar negalima' 
prijungti motoro — skiepe j 
pilna purvo, sienos išgriuvu- 
sios, baisu pažiūrėti.

Visas daržas taip pat nie
kais nuėjo, visas purve pa
skendęs.

Krito Baisūs Ledai
Kita šiurpi naujiena—le-! 

dai. Mano duktė ir žentas 
gyvena ūky netoli Sundre’ 
miestelio, Albertos provin-Į 
cijoje, nuo mūsų apie 100 
mylių. Apie vidurį rugpiū
čio ten krito puoduko didu
mo ledai. Jų prikrito apie 
vieną pėdą storumo. Jie ir 
kitą dieną dar nebuvo ištir
pę. Visas derlius toj apy
linkėj sunaikintas. Kur au
go gražūs kviečiai, ten le
dams nutirpus buvo juoda 
žemė. Medžių ne tik la-

KINIEČIAI AVliBOLšEV 1KAI P1KETI OJA JT

Kiniečiai kariai, buvę fcolievikai, kurie dabar lankosi Ame
rikoje, piketuoja Jungtinių Tautų pastatą New Yorke iš
kėlę plakatus, kuriuose sakoma, kad kinu bolševikų nerei
kia įsileisti į JT organizaciją. Virš 11.000 kinų bolševikų 
kareivių, patekusių i amerikiečių nelaisvę, atsisakė grįžti 
pas bolševikus. Iš tų karių viena delegacija dabar lan
kosi Amerikoje.

siųsti naujų. Jei jūs nega
lite siųsti naujų, tai geros 
bus ir senos.”

bėjau. Kiti skaitę tą pat 
patvirtino.

Bet . . . tikslas pateisina

Jie Palietė ir Mane
Šią vasarą Albertos pro

vincijoj oras buvo nepap

ti, kaip kartais ir išmintingi 
žmonės nesupranta komu
nistų klastos. Štai kad ir 
tie teisininkai, kurie siūlo 
minėtąjį kodeksą. Jie gal
tikrai mano, kad, priėmus . . . . ..., j , . - •’ o_ • per metus telefonu kalbakodeksą, turės rr Sovietui*' , , . ....•383 kartus, o kanadietis 

net 388 kartus. Trečioj vie-

Kiekvienas amerikietis

Sąjunga sustabdyti savo 
griaunamąjį darbą kitose 
valstybėse. Bet juk tai vai
kiškas galvojimas. Juk ko
munistai niekur ir niekados 
nepaisė nei jų pačių pasira
šytų sutarčių nei tarptauti
nės teisės nuostatų. Taip 
pat būtų ir šiuo atveju, o 
tuo tarpu demokratiniai 
kraštai turėtų kodekso lai
kytis.

Atsiųskite Nors
Senų Vinių

toj yra islandietis, jis kalba 
360 kartų.

Ir Smetimieji Remia

Šveicarijos Karitas Są
junga paskyrė Vasario 16

~ iC nnlfflnntnZ priemones, todėl nėia !ti-|(jjmnazijaį baldams įsigyti
pai, bet n sakos nukapotos, kalo steoetis musu Kunige- -..,,.. - z.7^
sferai nrakirsti. riaui? j10 “graziu žygiu—jam ra-k.’. 1?in. * " 1

f • V • v • J • *1*1 k*“ *binas arčiau širdies uz lie
tuvių tautinės bažnyčios ku-; 
nigą. Ar negalima iš viso',

togai prakirsti, daug ga- no 
nykiose buvusių gyvulių su
žeista ir užmušta. Javai ir 
daržai sunaikinti, tik gal 
bulves bus galima kasti, jei 
nesupus.

Siautė ir Viesulas

Mirė Evaldas Peteraitis

to padalyti išvadą, kad jei. Liepos 29 d. Strengline 
tokie kunigai turėtų pašau-’mirė 38 metų amžiaus Evai 
linę valdžią savo rankose,’das Peteraitis.
tikriausiai įvestų, bent jau

rytą, mums dar miegant, 
mano sūnus, kuris gyvena 

j už 16 mylių Midlandvale,
rastas. Visą praėjusį rug-'*53*1! ?» žmona atv>ko mus 
piūčio menesį lijo ko ne ...
kasdien su mažom pertrau- Y1SU? daiktus sukėlę kiek 
kom; dabar jau rugsėjo &a irna aukščiau ant kėdžių,
pradžia ir tai dar nesustoja.) ent>nų u tt., išvykome su
Didžiausias lietus buvo rug-,Vytautu, pakelėj pa- 
piūčio pabaigoj. Kai pra-’zadmę artinantis? pa\ojui 
dėdavo kurią dieną lyti, tai' °al *ns kaimynus
rodėsi, kad iš kibiro pila, 
o vietomis pasirodė ir ledai, 
viską naikindami.

East Coulee, Drumheller 
ir Midlandvale, Albertos

Važiuojant per Drumhel
ler jau buvo matyti, kad upė 
išsiliejusi iš krantų ir semia 
kai kurias vietas. Midland- 
valę taip pat užsėmė, že

Kur tik komunistai užėjo, 
visur visa ko trūksta. Štai 
Vengrijos kaimietis, gavęs 
iš Amerikos giminių dova
nų senų drabužių, rašo:

“Birželio mėnuo buvo la
bai lietingas, o mūsų namo 
stogas buvo kiauras. Mes 
šiaip taip gavome kiek 
skiedrų, bet negalime gauti 
vinių. Aš nuėjau į vietos 
komitetą paklausti, ar galiu 
paprašyti vinių iš Amerikos. 
Ten pasijuokė iš manęs ir 
pasiuntė mane į partijos ko
mitetą.
užsigavo. Jis manė, kad aš 
jį kvailiu laikau. Jis paža
dėjo man gauti vinių. Ki-

Auksinė Proga Greitam 
Pirkėjui

Du namai, pilnai ir moderniškai 
įrengti vasarotojams laikyti, prie pat 
vandenyno, labai gerai einamoj vie
toj, automatiškas šildymas aliejumi, 
parsiduoda dėl savininko ligos. Yra 
didelis garažas ir didelė vieta parki- 
nimui. Kreiptis: A. Žalis, 118 
Franklin Avė., Seaside Heights, N. J.

(40,

! Dr. B. Matulionis
1 Vidau“, specialiai plaučių ir šir

dies ligos. Priima bet kurių 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.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau sesers Marijonos Uman- 

taitės, kilusios iš Balnų kaimo, Er
žvilko valsčiaus. Gyveno 1939 me
tais Buenos Aires mieste, Argenti
noje. Ji pati ar kas ją žino malonė
kit parašyti man: <40,
P. K., 93 Willow St., Lavvrence, 
.Mass., USA.

Paieškau Alex Leink-Burke. vadi
nasi visaip, gyveno Vt. Jo draugas 

.D. rašinėja visokių gandų, kad esąs Partijos sekretorius ligoninėje, ar gal miręs. Kas žino, 
malonėkit pranešti man. Taip pat 
paieškau Ūkanių šeimos narių iš 
Mažeikių apskrities. Jie patys ar 
kas juos žiną, malonėkit parašyti

I-man. <39,
Anna Ukanaitė-Leinke 

j 1610 E. Adams St., Springfield, III.
keliu. Aš labai apsidžiau-| v;------- :——--------T *e - . 1 . I Paieškau Malavenų kaimynu JuozogiaU, bet tos vinys pasil'O- Skirkos ir Stanislovo Vasiliausko.

Jie patys ar juos žinantieji atsiliep
kit adresu: <40,

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

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

dė netinkamos: kai tik 
plaktuku suduodi, jos su- 
linksta ir negali jų įkalti. 

“Tai aš vėl grįžtu prie sa-
NESNAUDŽIA ™ pirmykštės minties ir 

prašau atsiųsti man vinių. 
Aš nežinau, ar jūs galite

Toj pačioj apylinkėj po 
ledų praūžė baisus viesulas 
pusę mylios platumo ir ta 
me ruože viską sunaikino.

Vienas ūkininkas su savo 
šeima, viesului prasidėjus, 
suėjo į skiepą. Staiga jis 
pajuto, kad vėjas drasko jo 
plaukus. Vyras pakėlė gal 
va aukštyn ir pamatė debe
sis. Vadinasi, jo narnas^? į Taiką ir žmonijos Saugumą) nuovargi, šaltį'—tuoj
buvo nupūstas. Jis savo na-Į prfeš 50 metų s«Kaitė ?!ap- Kodeksą.” Jo sumanytojas; MosriEs^ jiSS" š’£ug7kY£ jr 
mą vėliau įado uz.puses, toį gaunamas knygas musu yra Rumunijos teisininkas,!^ .®lemen.t? išf k^»’vie- ' 
mylios sulaužytą. Nuneštijtėvai, nors jiems grėsė Mu-'fcurj iaįką dalyvavęs komu-' " 
ir kiti jo trobesiai, daug gy-ravjovo kilpa; skaitysime nistinės Rumunijos delega- 

mes dabar— nepabūgsime cįjos teisių patarėju, 
kun. Tadarausko. Būkim
verti spaudos laisvės! Kny-j Tame kodekse yra daug 
gą galima gauti 51 Robin-; žalingų nuostatų. Jei 
son St., Hamiltone.

mažiausiai, dvasinę inkvizi
ciją.

Kur tolerancija kitaip
galvojančių atžvilgiu?

Vietnie to. kad rimtais ” ------------- ---------
argumentais

ALTAS IR ČIA

.. Tam tikri “ekspertai,”'ne-
šūkritikuotų išmanydami ar būdami ko- 

kun. Valadkos knygą, kuni-Jmunjstų apmulkinti, jau ke- 
gas imasi skaitančius gra-,ietą kartų mėgina įpiršti 
sinti ekskomunika. kur Jungtinėms Tautoms vadi-

SVEIKATA TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški

protas ir krikščioniška mei-'namąjj “Nusikaltimų prieš!’gSSS“ S."iBr5iSdieglius, rankų, kojų sustingimą, 
nieko nelau- 

DEKSNIO GALINGOS

vulių užmušta.
A. Vaisnis.

HAMILTON, ONT.

APSIVEDIMAI
Esu vieniša moteris, rimta, taikin

go būdo, norėčiau susipažinti su rim
tu ir negirtuokliu vyru, 45-55 metų. 
Kas jaučiatės vienišas, rašykit:
Alice Dapkus (Fashion Fur Shop, 

3305 So. Halsted St. 
Chicago, Dl.

provincijoj, yra prie didelės mesnėse vietose vanduo na- 
Red Deer upės, kuri nuo’mus užliejo net iki pusės 
perdidelio lietaus rugpiūčio1 langų. Po kelių valandų 
27 d. pradėjo lietis iš kran-Į gatvėse jau luotais važinė
tų. East Coulee miestely, jo.
mes tris dienas negalėjome’ Mes tris dienas gavome

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

Spaudos Atgavimo 
Minėjimą Pradedant

Džiaugiamės prieš 50 me 
tų atgavę spaudos laisvę ir 
tą džiaugsmą reiškiame 
spausdinto lietuviško žodžio 
platinimu. Tarp visų spau
dos sukakčiai paminėti lei
dinių yra išleista ir kun. M. 
Valadkos knyga “Popiežiai 
ir Lietuva.” Valadka yra 
lietuvių tautinės bažnyčios 
kunigas. Autorius savo kny
goje peržvelgia krikščioniš
kuosius amžius, ir kritiškai 
vertina popiežių darbus. 
Viskas paremta istoriniais 
faktais.

Neteko skaityti šios kny
gos vertinimo iš esmės, tuo 
labiau paliestųjų atsikirti
mo. Bet štai rugpiūčio 8 d.

St. Baipšys.

Norėčiau susirašinėti su vyru, ne- 
įaunesniu 40-50 metų. Esu 30 metų 
ir norėčiau laiškais pasidalinti min
tim su rimtu, gero būdo žmogum. 

Miss I. Miszezenko 
Cooperativa Isla dėl Ibicuy 

V. C. S. F. P. E. Rios 
Rep. Argentina

to. Ši mostis turi savyje galingą: 
šilumą, galingai šildydama sunaikina 
minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoia. Tat jeigu norit 
važiuoti, tai tepkit ir vėl tepkit su 
Deksnio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokiu kitų pa- 
siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė

jai kit. kad ant dėžutės būtu užrašyta:
būtų priimtas, tai Jungtinės !pEEEX-s ”IrLTi^ENTv Ta'P a?lai* ‘V ’ ° iky^it tikrą ų Dekens Omtment.
Amerikos valstybės nega-j Stebėtinai greitai prašalins minė- 
7-1.,, 4. •1.4.; I tus skausmus. Raina 2 oz. $1.00; 4teikti pagalbos paveig- $2.00; pinigų taupymo ekstra di 
tųjų tautų sąjūdžiams, ko
vojantiems su pavergėjais, 
ir leisti tų sąjūdžių atsto
vams veikti kitų valstybių 

Tada turėtų 
būti sustabdytos “Amerikos

de'ė dėžė 16 oz. $5.00.
Užrikrinam pasekmes ar jūsų pini

gus graž’nam.
DEKENS PRODUCTS 

P. O. Box 666. Nęwark 1, N. J.
<43,

Parsiduoda Vaistų Išdirbystė
__ _____o . Plačiai žinoma tarp lietuvių, lenkų
nriffln” :’i-i Balso” tiansliacijos i Lietu- ir Ritų tautų; išdirbu Visokius medi; 

- P* . ,kališkus vaistus ir grožio kremą per
jaunimo vasaros stovyklą,)'^ Klius pateigtuosius Į daug metų, o svarbiausiai tai Deks- 

‘ 'kraštus, turėtų būti uždraus- ™ kalbTiav^^iSm^15 Turiu’ 
tūkstančius padėkos liaškų iš įvai
rių kraštų, kurie liūdija ir dėkoja.

VOKIETIJA

Jaunimas Dėkoja
Praeitame numery buvo teritorijose, 

rašyta, kad Vasario 16 gim 
nazija buvo

kuri buvo pavadinta Šatri 
jos stovykla. Ten stovykla
vusio jaunimo padėkos laiš
kas yra išspausdintas PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos

toms už paaukotus stovyk
los reikalams pinigus. Mes 

Hamiltono parapijos klebo- labai džiaugiamės galėda
nas kun. dr. Juozas Tada- 
rauskas iš sakyklos išdrožė, 
kad knyga “Popiežiai ir 
Lietuva” esanti parašyta 
bedievio ir ji draudžiama 
katalikams skaityti. Nusa
kęs, kad Hamiltone atsira
dęs vienas asmuo, kuris ją 
platinąs, įspėjo, kas ją skai
tys ir platins, gali būti eks
komunikuoti.

Atrodo, kad kun. Tada- 
rauskas bus prasilenkęs su 
tiesa, skelbdamas kun. Va 
ladką esantį bedievį. Kny
gą skaičiau, bet to nepaste

ta tremtinių veikla, siekianti 
išlaisvinti jų kraštus.

ALT rūpinosi, kad tas 
kodekso sumanymas nepa-

Informacijose. Jis yra toks :Pe^tų į Jungtinių Tautų dar
botvarkę ir jis iki šiol nepa- 

“Brangūs mūsų Rėmėjai: tek0 Sužinojusi, kad jis
Mes, Šatrijos vardo lietuvių jr šiemet siūlomas įtraukti 
jaunimo stovyklos dalyviai, j darbotvarkę, ALT tuoj 
nuoširdžiai dėkojame tams- ‘kreipėsi į valstybės sekreto

rių Dulles, Amerikos dele
gacijos Jungtinėse Tautose 
vadovą Lodge, senato už
sienio santykių komiteto 
pirmininką Wiley, abiejų di
džiųjų partijų vadus ir ki
tus žymius asmenis, prašy-

mi tamstų dėka čia, Vasa
rio 16 Gimnazijos patalpo
se, praleisti dalį savo atos
togų, pailsėti, pažaisti, pa
simokyti tautinių šokių, dai-)(iarna dėti pastangų’ kad
navimo, deklamacijų ir ;,a 
tirti daugelį įdomių dalykų 
apie mūsų tėvynę Lietuvą ir 
garbingus lietuvius.

“Baigdami stovyklauti, 
pasižadame mūsų bran
giems rėmėjams būti genais 
lietuviais ir užaugę, kiek jė
gos leis, dirbti brangios tė
vynės Lietuvos garbei ir ge-• yy *rovei.

NERVINĖ
Alexander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suįrimų, 
galvos 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 $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

Berankiai, bekojai lietu
viai karo invalidai tremtyjeTai yra auksinė proga pirkėjui, arba

galite būti partneriu. Gali būti ir . , . .
moteris. Tuoj rašykit dėl susitari-t laukia tavo pagalbos. Au- 
mo: P. Deksnis, P. O. Box 666,
Newark 1, N. J. (40, kok jiems!

minėtas kodekso sumany
mas nepatektų į Jungtinių 
Tautų darbotvarkę.

Valstybės departamentas 
i tą ALT telegramą atsakė, 
kad jis “aiškiai mato rim
tas problemas, kurias kelia 
kodekso projektas, ir labai 
atsižvelgs į nurodymus, iš
dėstytus jūsų telegramoje.

Šita proga reikia pastebė-l J,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

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

• •<
I
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Vietines Žinios
GALĖJOM DAUGIAU Stebėdamas dali sugrįžu-

LAIMĖTI RINKLIAVOJ siu rinkėjų, mačiau jauai-
,, , , —------- _ nančiu vaizdu. Štai ateina
Raitais žmogui laimė ant šlubuodama aukšta žila mo- 

kulnų lipa, bet jis jos nepa- teldgkį jr padėjusi dėžutę 
gauna, -tai n praeitą sės- ant stalo, tuoj sėdasi. Tai 
tadieni Bostono lietuviams Petl.onėlė Svilienė, žemaitė 
buvo tokia proga, bet jie jos ;š Telžių. jau 70 metų slenk.
nesugebejo išnaudoti. Bal- ytĮ ne vakar peržengusi. Jos 
fas turėjo teisę rinkti aukas ko pakiInoti.
Bostono gatvėse kuriame Suskaičius rasta S48.58.
lietuvių tėra tik saujelė. Tiek fUrinkti nebuv0 ju0_ 
Vadinasi, buvo proga savo kas Matai> kad •; džiau. 
skaudų reikalą amerikie-^; sav0 nuoširdžių pa_ 
ciams parodyti, jų gailestin- , aisiais h. tik|.aj vra
gą sirdj sugraudinti ir ne- kufJ pasidžiaugti. 
t u s e i ą k ■ s e n ę paliesti. Nuo jos neda teatįiiiko 
Mums, bendrai neturim- ir Ura-,ė Saduikienė. 
giems. tai buvo auksinė pro-; kusi ?36 70 jį kjek
ga nors kiek gauti paramos nesnė het ,ai ne
is svetimųjų. Bet mes tuo m(15 jaunvstfc moteris. jį 
lyg nenorėjome pasinaudo-ljau ketvb.toj Balfo rinkIia.

Rašytojas Vincas Krėvė VYRŲ CHORAS
PRADEDA DARBĄ

Bostono Lietuvių Vyrų 
Choras, vadovaujamas mu
ziko Juliaus Gaidelio, po 
vasaros atostogų vėl pradė
jo. repeticijas S. Dariaus 
posto name, C St., So. Bos
tone.

Numatyta pradėti naujo 
repertuaro paruošimas me
tiniam koncertui. Po vasa
ros atostogų vyrai su nau
jom jėgom jungsis vėl i tau- 
tinį-kultūrinj darbą.

Visus vyrus, kuric gali ir 
nori dainuoti ir tuo padėti

VAS. 16 GIMNAZIJOS l 
RĖMĖJŲ BŪRELIS

Maikio ir Tėvo Kraitis
Mūsų skaitytojai, atnaujin

dami prenumeratas ir užsisa
kydami sekančių metų kalen
dorių. prisiuntė Maikiui su Tė
vu dovanų.

Po $2 prisiuntė: Mrs. A. Sty- 
Woodhaven. N. Y.; Anna 

111., ir J. Ba-

Rugsėjo 1 d. suėjo dveji 
metai kai • suorganizuotas 
Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoj rėmėjų būrelis. Per 
tą laiką iš narių surinkta ir ra
gimnazijai pasiųsta 590 do-,Gilbert) Chicago, 
lerių. Būrelis išlaiko antros! ryšau^tas,, 
klasės mokinę Valdą Šiugž- 
daitę. Su mažais pakeiti
mais, būreliui priklauso ir 
uoliai ji remia šie asmenys:
B. Bajerčius, I. Brazauskie
nė, L. Garlauskaitė, S. Ja-

S. Kondrat iš Elizabeth, N. 
J., prisiuntė $1.50.

Po $1 prisiuntė: J. Uždave- 
nas, Philadelphia. Pa.; Mrs. A. 
Aukštuolis, Brooklyn, N. Y.; 
Wm. Motiejaitis, Worcester, 
Mass.; M. Paulukaitis. Law-

ATE1KITE I RAŠYTOJO
V. KRĖVĖS MINĖJIMĄ mums tęsti šią gražią lietu-

Mrs. J. Caunza, Wallingford, 
Conn., V. šaukias, Philadelphia, 
Pa., ir Chas. Andrey, Chicago, 
III. /

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja
me.

Administracija.

kutis, A. Juknevičius, S.jrence, Mass.; A. žekonius, To- 
JurgeleviČlUS, B. Ivanaus-:ronto, Canada; J. RasimavičiusJ
kas, A. Ivas, M. Kava-' Batavija. 111.; D. Peleckis, So? 
liauskas, J. Kuncaitis, B?Boston, Mass.; A. MitrauskasJ 
Kalvaitis, K. Kriščiukaitis,iVienna Canada; B. Shulmistras, 
V. Kubilius, A. Lapšys, Ri Verdun Canada; P. Laka vičius,

, galima .Lemliertas, B. Mickevičius, / T
tądien;, 7 vai. vakaro, Tau-pas kiekvieną choristą, taipip Mučinskas P Pilka J wa erou

,llvin tininkų Xamuose’ 484 Eas9)at trečiadieniais S. Da-p Sta’nisiovaitis,’ V 
?unn- gt g0 Bostone, rengia riaus poste. C St.. So. Bos-'

1 viską tradiciją.
* rašyt 
Prisirašvti

Bostono Lietuvių Rašyto-j kviečiąjne rašytis 
jų Klubas spalio 2 d., ši šeš- chorą.

maloniai 
j vyrų

ti. voj dalyvaujanti, 
vertė tiek aukotis

Kas jas 
Tik ar-I gatves teišėjo vos vienas

šimtas ir pora dešimčių rin-jti va,.„įo ncIaimfe atjau 
kejų. O ar tiek mes turė- ! rimas, tikjome ir galėjome išeiti? t-

• 1 v • •• • ••• I klv vii VI 1Rinko 
kame pati 
ta, kurios

mažieji ir senieji, o moterims 
kar-

jautri. aukojan-
Garbė tokioms 
Kad jų daugiau

pajėgiausia h«u- jr ka(į ju pavyzdžiu vi-
■varnomis kito- si a^ikrėsty; 

mis progomis Bostone tenka Tai 5enuj'u ateivi alst0.
matyn nelinkstant? Ta kar-vės. Nenorėjo joms nusi- 
ta dėl honoro, tinginio ar j,,
bendrai apkiautėjimo tebu- 

stebėtinai
naujųjų ateivių at

stovė Lapinskienė su dūk- vo steoetinat mažai atsto- Jos dviem dėžutėm su.
Va“jamau. .. . rinko $53.34.
, Te,s*b?.’ d?r. ga ‘ ,5av0 O ar neminėtinos Šmitai- 
kaitė^ dalį įpirkti—sudeda- tė surinkusi s3143, Razva- 

Pakšty-
, . . . _____ Kaladienė—bet ir tuo atveju turėsime 
pripažinti, kad mums i glė- Įjūris 
bį ateinančios laimės neė- np kar*a 
mėme. nes gatvėse rinkda 
mi aukas būtume surinkę 
svetimųjų, o
me iš savo
kę šiuo atveju iš svetimųjų, gjp”
savuosius centus būtume ‘ga- ' jįanau kad Balfa_ vėliau
Įėję atiduoti kitiems, s\ai- paskelbs lapais ta proga su- 
biems reikalams, kurtų juk rinktas sulras ir bent dos.
tiek daug tinime. nesniųjų aukotojų pavardes.

Balfo iždininko A. Brič- a«
kaus žodžiais dėžutėmis

ma Balfui savo aukas. Ar dauskaitė—$26.57, 
ji tą padarys, pamatysime, __ ^6 °1

$25.75, ‘‘jaunuolis*’ Venys.
is sakosi prieš 50 metų 

ne kartą sukęs “Keleivio" 
spausdinamosios mašinosIS

dnbai sudeda- sukama)—$22.16 ir kiti, jei 
kišenių. Sui m- dėžutės vidurkis nebuvo nė

Į UI U it ji bliVO i aimuniR

rašytojo prof. Vinco Krėvės tone, nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
minėjimą. Į Tat iki malonaus pasima-

Apie Vincą Krėvę ir jotymo vyrų chore, 
kūnbą kalbės žinomas litu-J
anistas Lietuvių Enciklope-i 
dijos redaktorius dr. Vincas

Choro Valdyba.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
135 Emerson St., k. Broadway 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

Maciūnas, kuris tą dieną 
specialiai atvyksta iš Phila
deiphijos.

I)r. V. Maciūnas ne tik 
Lietuvoj, bet ir čia Ameri
koj. su Vincu Krėve artimai 
bendravo, net tam pačiam 
mieste gyveno, tad jo žo
džius apie ši didįjį rašytoją 
bus tikrai nepaprastai Įdo
mu išgirsti.

Ištraukas iš Vinco Krėvės 
draminės ir kitos kūrybos 
perteiks Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūrio vaidinto
jai: J. Andrius. P. Averka, 
K. Baranauskas. V. Strolia, 
P. Žičkus ir kiti, vadovau
jami aktorės A. Gustaitie 
rieS.

Į ši minėjimą laukiama 
svečių ir iš kaimyniniu ko
lonijų. Į ji maloniai
čiami ne tik klubo lankyto
jai. bet ir visi kiti tautiečiai, 
<uriems brangus šio didžio
jo rašytojo atsiminimas, ku
rie iš jo “Dainavos Šalies 
Padavimu" ir kitų raštų mo- 
<ėsi mylėti savo tėvynę ir 
jos romantiškąją praeiti.

čia tegaliu priminti A. J. 
Jokūbaiti iš Brookline. ku- 

rinkta $1,277.91 ir lapais pats paaukojo $27 ir dar 
$295.55, viso $1.573.46 ir surinko iš savo bičiuliu 
dar tikimasi gauti bent po- $24.60 (jų tarpe iš Antano 
rą šimtų, nes kai kas dėžu- Ivas-Ivaškevičiaus $20). 
ciu ir aukų lapų dar nesu- žavėjausi ir mažaisiais 
grąžino. rinkėjais. Štai “pipiras"

Tai vis dėl to graži suma. Mickevičius. Padėjęs dė- 
kuri pašaliais nesimėto. Ji žutę atit stalo, jis sako: 
nevienam vargstančiam tau- čia bus apie $1 L Suska;- 
tiečiui nušluostys ašarą ir čius rasta $14.31. Matyti, 
nors valandėlei palengvins jis rinkdamas aukas akele 
sunkia gyvenimo naštą. išvertęs žiūrėjo, kiek kuri 

Rinkliavos vyriausias šta- Įmeta ir atmintinai skaičia- 
bas ši kartą buvo Įsikūręs vo. Ir atsimink tu man 
šv. Petro bažnyčios salėj. Arba 7 metų gražuole 
Kai aš ten patekau, gera Gimbutaitė džiaugsmo ku- 
rinkėju dalis jau buvo gri- pinomis akelėmis pati žiū- 
f usi. Štabas, susėdęs prie rėjo ir kitiems rodė jai duo- 
’len stalų, atidžiai tikrino tą surinktųjų pinigų pakvi 
dėžučių turini. O tikrinti tavimą. Grįžusi ji tokiu 
juk buvo ko! Žmonės me- pat džiaugsmu tą kvitelę 
tė daugiausia penketukų,, rodys savo mamytei ir savo 
dešimtukų, nors nemaža bu- draugėms. Tėvai turėtų tą 
vo matyti ir ‘‘kvoterių.” pa-į popierėli pasaugoti. ko 
sumaišydavo ir dolerinių, dukrelė paaugs. Tai bran- 
1 et daugiausia buvo centu-!gus dokumentas, jaunomis 
kų. penketukų. Juos reikė- kilniomis pastangomis lai- 
jo suskaičiuoti ir dar ne vie- mėtas.
na kartą, kad nebūtų klai- J. V-gas.
du. Todėl ir vienas cen---------------------------
tas ėjo per kelias rankas.

Visą tą darbą dirbo žmo
nės, kuriuos matai beveik
visur, kame dirbamas toks Prieš kelias savaites i 
ar kitoks mūsų visuomeni- Bostono kalėjimo pabėgę 
nis darbas. Tik ši kartą,‘žmogžudys Burke visų pir- 
atrodė, moterys vyrus vai- ištisą parą ilsėjosi vie 
dė. štabo “bosai” buvo nam Bostono viešbuty, o 
Michelsonienė. Namaksienė. šimtų šimtai policininkų tuo 
Stravinskienė, Januškevičie-įmetu jo ieškojo visoj Nau- 
nė. jų klausė ir pats Balfo jojoj Anglijoj. Kambarį 
pirmininkas Matjoska. Tik viešbutyje pasamdė 
vienas iždininkas Bričkus, “frentas,’ kuris yra suimtas 
rodos, nieko nebojo, nes jisJi' kaltinamas padėjęs Bur- 
gavo priimti visus pinigus kei^ pabėgti iš kalėjimo 
ir už juos atsakyt:. Rcikė-
jo būti atsargiam

Mini 25 Metų Spaudos
Darbo Sukakti

‘Draugo” dienraščio Bos

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

ir nuo 7 iki 8

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

M i liekas, 
Klimavi

čius, Chicago, III.; A. širvyd, 
Schenectady. N. Y.; H. Antana-

r

vičienė, Oakville, Canada; J. S., 
Cicero. III.; P. Kutra, Philadel
phia. Pa.: Mrs. A. Block. Brook
lyn. N. Y.; J. Garbas, Toronto, 
Canada. ir G. Mačys, Brooklyn, 
N. Y.

A. Gaidukas iš Chicago, III., 
prisiuntė 75c.

Po 50 centų prisiuntė: J. C. 
Bogužas, Amsterdam. N. Y.; 
Mrs. M. Kishkis, Sioux City,

.a; J. Jakas, Chicago, III.; 
S. Mikaitis. Elizabeth. N. J.; P.į 

C. Cillautas. Šiomis dieno-; P. Simanauskas, Rhinelander. i 
mis jis išleido studiją'\Vis.: A. Visocki, Scranton. Pa.;
“Classical Studies in Col- s. A. Buslevich, Kecoughton., 
lege Education,” kurioje au- Va.: J. Keblaitis, Arlington. 
torius atskleidžia klasikinių ^Irs- L- Shaltman, Hart- 
mokslų vertę ir svarbą besi- ford> Gop-n-: M. Staniškis, Cocn-

Stelmokas, J. Ulpienė, J. j 
Vasiliauskas ir J. Vembrė. 1 

Būrelio narių mėnesini 
mokesti labai uoliai suren
ka J. Vembrė.

Nauja Dr. Cirtauto Studija

Newton’e, Mass., College 
of Saered Heart lotynų ir 
graikų kalbas mokina mūsų jow

tono korespondentas Kazys jaunas mokslininkas dr. K 
Mockus šiemet mini spau-' 
dos darbo 25 metų sukakti.
Jis yra ir Bostono lietuvių 
šeštadieninės mokyklos ve
dėjas.

kvie-

Pianisto Kuprevičiaus
Koncertas Spalio

Ragina Apsižiūrėti

Automobilių registracijos 
Įstaiga ragina automobilių 
pirkėjus apsižiūrėti, kad 
jiems nebūtų Įkišami per 
viesulą vandeny mirkę au
tomobiliai. Tokiu automo-

mokančio jaunimo proto ir 
dvasios lavinime. Studija 
skirta jo kolegijos studen
tams. bet ji Įdomi ir kitiems.

Butas Nuomai

rane. Canada; Mrs. T. Salase- 
vich, Nevvark. N. J.; J. Bania- 
lis. Cleveland. Ohio: J. Brozas. 
Penns Grove. N. J.; Mrs. M. 
Motuz, New Haven. Conn.; J. 
K. Kaytis. Xew Haven. Conn.; 
A. Martin. Albany, N. Y.; A.

biliu- ---- z amžins vra trumnesnis1 __r-------- siniOTB, vonia

Gražus, naujai atremontuo-i Ališauskas. Worcester, Mass.; 
tas butas iš 5 kambarių (4;

■ kambariai ir virtuvė), baltos!
u:*.: ir mu patuguma:

išnuomuojamas šeimai be vai- 
Įstaiga pataria reikalauti ku. Kreiptis telefonu į Mrs. 

pardavėjo pažymėjimo Chepulis, SO 8-7651 nuo 9 
raštu. 12 vai. ir vakare po 5 vai.

ir jie nesaugus važiuoti.

10

FA*

Kodėl nešaukt Tuojau?
Long Distance telefonas yra žemos 
kainos, aukšto džiaugsmo. Papras
tai po 6 vai. vakaro ir sekmadie
niais pigiau.

O* K t A*'

WOULD LIKĘ TO

yY°Uk

.i

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

ik’! Sekmadieniais nuo 12:30 ik; 
11:00 valandos popiet iš stoties 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
135 Forest Avė.. Brockton

Tel. Brockton 8 1632-K

RADIO PROGRAMA

Tel. AV 2-402S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

lll . i »•
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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

Spalio 10 d.. 3 vai. po pie
tų. So. Bostono High Schooi 
(Thomas Park) salėj Įvyks 
pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas, kuri rengia 
vietos Tautinės Sąjungos 
skyrius. Kuprevičius, kaip 
žinoma, jau yra Įgijęs didė
jo pianisto vardą ne tik 

lietuvių tarpe. Bostone jis 
koncertuos pirmą kartą.

Koncertas Cushingo Fondui

ILSĖJOSI VIEŠBUTY,
O JI VISI GAUDĖ

d., 3 vai., John 
Hancock Building salėj 
Įvyks koncertas, kuris ren
giamas arkivyskupo Cush
ingo fondo naudai. Kon
certe dalyvauja pianistas 
V. Bacevičius iš New Yor
ko. operos solistas S. Lie
pas ir šv. Petro bažnyčios 
choras, muz. J. Kačinsko 
vadovaujamas.

Didžiojo Bostono daugiau 
nei du trečdaliai gyventojų 
geria iš Vermonto valstijos 
atvežtą pieną.

>palio

Parke dar 
sugautas.

ir ‘•’.ar.fk

Išnuomuojamas Butas
So. lkistf ne. City Point. ne

brangiai išnuomuojamas geras 
butas: kambarys ir virtuvė su 
baldais ar l>e baldų vienam ar 
dviem a-menim. Teirautis 597 
E. 7th St.. antras aukštas, So. 
Bostone. Tel. SO 8-2814.

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris 

Pilnai Įtaisytas
Nieko Neį eik Įmokėti ’ 
Išsimokėt Per 3 Metus! 
Pilnai Garantuotas! $250

l!AYVIEW HEATING CO. 
Tel. G E G-1204

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

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

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

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

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
iociklų, 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 

Populiariškot Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
■ki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 
klc.

Biznio reikalais kreiptis j
M. Plutą, 1422 Columbia Rd 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

j St. Butkų. 28 Thelma Rd.,
Dorchester. tel. AV 2-3531.

Reikalinga Moteris
Prie darbo virtuvėje South Boston 
Cafe. Dėl sąlygų ir atlyuinimo susi
tarsime. Kreiptis į savininką Vincą 
Balukonį. 260 Broadway, So. Bostone

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j;

RRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Masn.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

•ooooeooooeoeaeeeoeooeoeoee
Tek SO 8-2805 X

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo

Seredomis:
• Nuo

SOUTH
aėeeeot

9 ryto iki 7 vakaro 

9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
BOSTON, MASS.

VAISTAS -AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdtj 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, M

t I




