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Angliakasių Unija Laimėjo 
Naują Darbo Sutarti

Unija Suskaldė Darbdavių Frontą; Laimėjo po $1.90
Uždarbių Priedo per Dieną; Dabar ir Nepasirašiu

sieji Sutartį Darbdaviai Turės Ją Pasirašyti; 
Mainieriai Laimėjo Daugiau, negu Uždar

bių Stabilizacija Leidžia

Angliakasių unija pereitą 
šeštadieni pasirašė naują 
darbo sutarti su kasyklų 
savininkais. Unija išside
rėjo uždarbių pakėlimą 
$1.90 per dieną ir po 10 
centų priedo nuo iškasamos 
tonos anglių i mainierių 
labdaros fondą.

Mainierių unija sukon
centravo savo spaudimą 
prieš p 1 i e n o didžiąsias 
kompanijas, kurios neturi 
didelių anglių atsargu ir ne
nori nutraukti plieno garny 
bos. Kitoms anglių kom 
pamjoms mainierių unija 
pasiūlė, kad jos iš anksto 
sutiktų su plieno kompani 
jų priimtomis sąlygomis ir 
tuo budu streikas ju nepa
lies.

Mainierių unijos pirmi
ninkas, pasirašius naują su 
tartį, padarė pareiškimą, 
kad nauja sutartis yra “1 
lektyvinių derybų trium
fas.”

Dabar nepasirašusios su
tartį kasyklos pradeda de
rėtis su unija ir jos neabe
jojamai priims didžiųjų 
plieno kompanijų pripažin
tas darbo sąlygas.

Mainieriai laimėjo dau
giau, negu uždarbių stabili
zacijos komisija nori pave
lyti kelti uždarbius. Todėl 
mainierių darbo sutartis 
bus valdžios Įstaigų apsvar
styta.

PRANCŪZŲ BOLŠEVIKŲ 
VADAI ŠIAUŠIASI

Grenlandijoje 
Stipri Oro Bazė

Amerikos karo vyresny
bė praneša, kad toli šiaurė
je, Grenlandijos didžiojoj 
saloj jau veikia didelė oro 
bazė. Ji yra pastatyta Titu
le vietovėje, netoli nuo 
šiaurinio poliaus. Thule 
oro bazėje kasmet per ke 
turius mėnesius saulė nepa
sirodo, ten šalčiai žiemos 
metu vidutiniškai siekia 24 
laipsnių žemiau nulio, žemė 
ten visada sušalusi, tik va 
saros metu žemės paviršius 
šiek tiek atšyla.

Thule oro bazė Grenlan 
dijos šiaurėje yra pati šiau
riausia oro bazė pasaulyje 
Tik Rusija gal turi toli šiau
rėje tokią bazę Franz Jose 
žemėje, vienoje saloje 
Thule bazės reikšmė karo 
atsitikime butų labai dide
lė, nes iš ten lėktuvai galė
tų pasiekti Rusijos pramo
nės centrtis.

Kruvina Kova su 
Banditais Neiv Yorke

LĖKTUVO NELAIMĖ PRIE ELIZABETH

Daug kartų lėktuvų nelaimės lankytam Elizabeth, 
N. J., miestui vėl buvo baimės. Tik 4 mylios nuo 
miesto nukrito vienas lėktuvas. Paveiksle viršuje 
matytis lėktuvo sukeltas žolės gaisras, o apačioje 

inspeKtoriai apžiūrinėja sugadintą lėktuvą.

Robotai Puola 
Korėjos Bolševikus

amerikie-

Nenori Įleisti 
Amerikon Ctiapliną
Aktorius Charles Chapli- 

nas, garsus visame pasau
lyje savo juokingais fil
mais. pereitą savaitę imi
gracijos pareigūnų tarimu 
, e.. . tas neoeileistinu Į 

į rac‘o. Gen. prokuroras J. 
j P. McGranery davė Įsaky- 
:mą imigracijos Įstaigai iš
tirti, ar aktorius turi buti

ei: žiamas i šią šalį.
Charles Chaplin yra An

glijęs pilietis, dabar 63 me
tų. Jis gyvena Amerikoje 

aug metų, bet Amerikos 
pilietybės nepriėmė. Imi
gracijos Įstaigos dabar tik
rina, ar aktorius yra “sub- 
veisvvis.” Prieš aktorių 
seniau jau buvo keliami 
kaltinimai, kad jis remiąs
bolševikiškus “frontus.”

Senatorius Nixon 
Žada Nesitraukti

Atiduoda Namus 
Ir Dar Primoka

Bsenhower Sprendžia Nixon 
Kandidatūros Likimą

18,235 Dolerių Slaptas Šen. Nixono Fondas Jaudina 
Kraštą; Demokratai Trina Rankas, Republikonai 

Susirūpinę; Spauda Didelėj Daugumoj Smerkia
Senatorių; Stvensonas Kalbėjo Amerikos 

Darbo Federacijos Konvencijoj

Maskvos Lėlės
Sakosi Bejėgės

Du prancūzų komunistų 
partijos vadai, Andrė Mar- 
ty ir Charles Tillon, buvo 
apšaukti nukrypėliais ir nu
bausti. A. Marty buvo iš
mestas iš partijos sekreto
riaus pareigų, o C. Tillon 
iš politbiuro.

Prancūzų komunistų par
tijos centro komitetas lau
kė, kad nubaustieji vadai 
darys viešą atgailą, bet jie 
iki šiolei tyli ir bolševikai 
pradeda reikalauti, kad 
prasikaltę vadai “pasiaiš
kintų.” Tuo tarpu Pary
žiaus priemiesčiuose komu
nistų tarpe prasidėjo bruz
dėjimas už nubaustuosius 
vadus ir galimas daiktas, 
kad Marty ir Tillon “afera” 
sudarys nemažai vargo ko
munistų partijai.

JOHN STRACHEY
UŽ ATLANTO PAKTĄ

Sekmadieni New Yorko 
policija susekė trijų pabė
gusių iš Levvisburg, Pa., ka
lėjimo kalinių slėptuvę 
New Yorke, bet kaliniai ne
pasidavė areštuojami ir lai
ke susišaudymo žuvo vie 
nas policininkas, kitas buvo 
sunkiai sužeistas, o iš ban
ditų du buvo nušauti, o tre 
čias paimtas sveikas.

Trys kaliniai pabėgę is 
kalėjimo per savaitę laiko 
apiplėšė visą eilę žmonių ir 
šeštadienį apiplėšė vieną 
banką. Kartu su jais Har
lemo viename name buvo 
suimtos trys mergaitės, ku 
rios banditams padėjo lai
ką leisti. Banditai sustojo 
Nevv Yorke “per klaidą, 
jų kelionės tikslas buvęs 
Scranton, Pa.

EUROPA GAUNA
DAUG GINKLŲ

Korejos fronte 
čiai pradeda daužyti bolše
vikus “vedamomis bombo
mis,” kurios yra gabenamos 
lėktuvais be žmonių ir per 
televiziją vairuojamos Į tai
kinius. Tokios bombos, 
gabenamos be žmonių vai
ruojamais lėktuvais, yra tik 
pradžia naujųjų ginklų, ku
rie dabar baigiami tobulin
ti. Karo vyresnybė sako, 
kad . “vedamos bombos” 
bus baisus ateities karo gin
klas, nes tos bombos iš toli 
radiobangomis gali buti 
tiksliai nuvestos Į reikiamą 
vietą. Vedamos bombos 
gali nulėkti ir pataikyti Į 
reikiamą taikini už 1,200 
mylių.

SANTYKIAI SU RUSIJA 
SALTI, KAIP LEDAS
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Buvęs darbiečių vyriau
sybės karo ministeris John 
Stachey kalbėdamas Škoti
joj sakė. kad dabar yra bū
tina laisviems kraštams 
jungtis galingoj koalicijoj 
prieš galimą rusų puolimą.

šiais metais per pirmąjį 
pusmeti Europos valstybės 
gavo iš Amerikos dvigubai 
daugiau ginklų, negu per
nai per visus metus? Su 
kiekvienu mėnesiu dabar 
ginklų pristatymas Europos 
valstybėms eina didyn ir 
Amerikos sąjungininkų ap
ginklavimas gerėja.

2.000,000 Kriminalų
Per Vienus Metus

FBI skelbia, kad iš pirmo 
pusmečio davinių spėjant 
šiais metais visame krašte 
bus papildyta ne mažiau, 
kaip 2,000,000 Įvairių di
desnių prasižengimų .

Amerikos ambasadorių 
Rusijoj, George Kennan, 
atvykęs iš Maskvos i Berly
ną, ten sakė spaudos atslo 
vams, kad Vakarų diplo 
matai Maskvoje yra trak
tuojami “šaltai, kaip le 
das.” Jis sako, kad padėtis 
yra “labai rimta,” nes Ru
sijos nedraugiškumas yra 
didelis ir Rusija veda labai 
piktą propagandą prieš Va 
karų valstybes.

POPIEŽIUS PRIEŠ
PSICHOANALIZĄ

Londono, kad namų sa
vininkai tenai turį didelio 
valgo su savo namais. Val
džios patvarkymu, butų nuo
mos yra užšaldytos, tačiau 
iš savininkų reikalauja
ma, kad jų namai butų ge
rai apžiūrėti, kitaip gresia 
>abaudos. Turėti namą 
-ondone pasidariusi tokia 
bėda, kad ir nusikratyti jo 
sunku, nes parduoti negali
ma. Negalima ne tiktai 
varduoti, bet negalima ir 
dykai namą niekam atiduo
ti, nes niekas nenori bėdos. 
Todėl namų savininkai kar
tais primoką, kad kas pa- 
liuosuotų juos nuo atsako
mybės. Susiranda neatsa- 
komingą asmenį, dažnai 
•trampą,” primoka jam 3-4 
svarus ir užregistruoja savo 
nuosavybę jo vardu. Tuo 
budu savininkas pasiliuo- 
suoja nuo atsakomybės; jo 
namas lieka apleistas; sa
vivaldybė gali pasiimti ji 
už mokesčius, arba jis riog
so iki sugriuva.

Popiežius viename gydy
tojų suvažiavime paskelbė 
kad tikintieji gydytojai tu 
ri vengti “panseksualinio’ 
psichoanalizo, kaip ji prak
tikuoja kai kurie gydytojai

Alabamos valstybinis uni 
versitetas vėl atsisakė pri 
imti du negru studentu 
Studentai keta skųstis teis 
mui.

Šen. Nixon, republikonų 
kandidatas Į vice-preziden- 
to vietą, žada nesitraukti iš 
rinkimų kampanijos. Jis, 
tiesa, sakosi gavęs iš savo 
vienminčių $18,235 dovanų 
savo politinei kampanijai 
varyti per 2 metus laiko, 
bet tie pinigai nebuvo nei
papirkimas nei asmeniška 
dovana, bet parama jo po
litinei kampanijai. Iš tų pi 
nigų buvo apmokamos jc 
kelionės ir Įvairios kitos iš
laidos. Šen. Nixon sako, 
kad fondas nebuvo jokia 
paslaptis ir jis nemano iš
traukti savo kandidatūros.

Republikonų eilėse jau
čiamas nemažas susirūpini
mas, kaip balsuotojai pa
žiūrės Į šen. Nixono fondą, 
ypač kad senatorius griež 
tai atakuoja korupciją Wa- 
shingtone, o ta korupcija 
daugumoje atsitikimų ir 
vra dovanos Įtakingiems 
žmonėms valdžioje.

ITALAI PERSEKIOJA 
PROTESTONŲ SEKTĄ

Rytinės Vokietijos val
džios delegacija iš penkių 
asmenų atvyko Į vakarinės 
Vokietijos sostinę ir ten, 
pasikalbėjime su spaudos 
atstovais, vokiečių bolševi
kai prisipažino, kad rytinės 
Vokietijos “vyriausybė” ne
turi savo žinioje politinės 
policijos, kurią, matomai, 
varko rusai bolševikai. Ta 

pati delegacija pripažino, 
kad rytinė Vokietija moka 

usijai reparacijas ir mo
kės jas per 12 metų. Tos 
reparacijos, pagal kai ku- 
iuos šaltinius, siekiančios 

30 G visos rytinės Vokieti- 
os ukio produkcijos. De- 
egacija taip pat sakė, kad 
os kelionės tikslas yra su- 
rukdyti, kad vakarinė Vo
kietija nepatvirtintų susita- 
imo su Vakarų valstybė

mis.

Viešas Ginčas dėl 
Streiko Laužyme

Korė j oi Nušovė 
51 Rusų Lėktuvų

Amerikos lakūnai ŠĮ mė
nesi iki rugsėjo 22 d. n i- 
šovė oro kautynėse virš Ko
rėjos 51 bolševikų lėktuvą, 
trys lėktuvai spėjamai nu
šauti ir 45 bolševikų lėktu
vai buvo sugadinti kauty
nėse.

Visą pereitą savaitę fron
te ėjo vietinio pobūdžio 
mūšiai dėl atskirų kalvų ir 
pozicijų. Šios savaitės pra
džioje kruvinos kautynės 
eina centraliniame Korėjos 
fronte dėl vienos kalvos Į 
šiaurę nuo Chorvvon. Kau
tynėse dalyvauja visos gin
klų rūšys.

Italijos policija pradėjo 
uždarinėti vienos protesto 
nų sektos bažnyčias Romo 
;e ir kitose vietose. Ta sek 
ta yra “Church of Christ,’ 
ii turėjo Romoje ir kitose 
vietose apie 20 bažnytėlių 
Policija aiškina, kad sekta 
neišsiėmusi iš Italijos vy
riausybės leidimo veikti 
Italijoj. Italų protestantai 
-ako, kad toks jų persekio 
jimas yra laužymas Italijo 
konstitucijos, kuri garan 
tuoja sąžinės laisvę.

KOMUNISTAI PRAKIŠO 
ŠVEDIJOS RINKIMUOSE

Švedijos parlamento rin 
kimuese pereitą sekmadie 
ni konunistų partijos kan 
didatai gavo 40G mažiau 
balsų, n-gu 1948 metų rin 
kiniuose. Socialdemokratų 
partija išlakė savo pozici 
jas. Galitini rinkimų re 
zultatai paaiškės po poro 
dienų.

Gen. Eisenhovver, kalbė
damas A. D. Federacijo; 
convencijoj sakė, kad lai
te gelžkeliečių streiko 1946 
metais vyriausybė jam bu
vo pavedusi tą streiką su
laužyti mobilizuojant gelž 
keliečius Į armiją. Jisai at
sisakęs tą padaryti, nes 
esąs kareivis, o ne streik
laužys.

Dėl to kaltinimo atsilie 
pė prezidentas Trumanas. 
lis sakosi neatsimenąs, kač 
tokį Įsakymą butų davęs, c 
jeigu—sako prezidentas— 
aš bučiau tokį Įsakymą da 
vęs, tai generalinio štabo 
viršininkas nebūtų galėjęs 
nepaklausyti savo viršinin
ko Įsakymo.

Streikas gelžkeliuose 194f 
metais tęsėsi dvi dienas 
gegužės 23-25.

VOICE OF AMERICA”
NAUJAS VIRŠININKAS

Republikonų kandidatas 
gen. Eisenhovver šios savai
tės pradžioje tars galutiną 
odi dėl “Nixono fondo” ir 

dėl senatoriaus Nixono 
candidaturos. Kalifornijos 
vienminčiai republikonai 
senatoriui davė per du me- 
u 18,235 dolerius Įvai

rioms išlaidoms padengti. 
To fondo paslaptis iškilo 
jereitą savaitę ir sukėlė la
jai daug kalbų. Demokra
tai džiaugiasi, kad gali nu- 
<reipti balsuotojų dėmesį 
nuo “korupcijos VVashing- 
tone” Į “Nixono fondą,” o 
republikonų partijos .vado
vybė yra nevieninga savo 
jažiurose, kaip pasielgti. 
Dalis nori, kad butų pasi- 
enkinta šen. Nixono paaiš- 
rinimais ir jis butų paliktas 
kandidatu. Kiti mano, kad 
šen. Nixon elgėsi neatsar
giai imdamas iš privačių 
asmenų piniginę paramą 
savo politinei veiklai finan
suoti, o todėl sveikiausia 
butų senatoriaus Nixono 
kandidatūrą atšaukti ir pa
skirti Į jo vietą kitą asmenį.

Galutiną žodį tuo klausi
mu tars generolas Eisen
hovver, kuriam dabar yra 
Įteikti visi daviniai apie 
Nixono fondą. Pats šen. 
Nixon žadėjo paskelbti pla
tų pranešimą apie savo tur
tą, pajamas ir išlaidas, ir 
parodyti, kad jis nėra susi
tepęs.

Amerikos spaudos dau
guma pasisakė labai kritiš
kai apie šen. Nixono fondą.

Demokratų kandidatas A. 
E. Stevenson šį pirmadienį 
kalbėjo Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijoj 
Nevv Yorke. ŠĮ antradienį 
ta konvencija balsuoja ar in
dorsuoti vieną iš kandidatų 
ir, jei nutars indorsuoti, tai 
neabejojamai pasisakys už 
Stevensoną.

BOLŠEVIKAI NUPIRKO 
MILIONIERIAUS DVARĄ

Alfred A. Morton paskir
tas naujuoju “Voice of 
America” viršininku. Jis 
<ako, kad kova už tiesos 
skelbimą pasaulyje bus tę
siama, kad žmonės ir anoj 
pusėj geležinės uždangos 
sužinotų teisybę.

Moterys Perdaug Kalba

Cechų bolševikų radio pa
skelbė specialų pranešimą 
moterims ir jame sako, kad 
moterys yra linkusios per
daug kalbėti ir valdžią kri
tikuoti. Radio pataria at- 
sipratinti nuo tokio “liežu
vavimo.”

Rusijos atstovas -Jungti
nėse Tautose, -Jokūbas Ma- 
likas, nupirko sovietų am
basados tarnautojams gy
venti vieną milionieriaus 
dvarą Upper Brookville, 
prie Nevv Yorko. Puikus 
palocius ir 15 akim žemės 
dabar bus “proletariato” 
atstovų rezidencija.

Elektrainė prie Angaros

Sovietų Rusija skelbia 
planą pastatyti prie Anga
ros upės Sibire galingą 
elektrainę, kuri gaminsianti 
9,000,000 kilovvatų elektros 
energijos. Energija bus 
naudojama aliuminijaus ga
mybai kelti.



Puriapis Antras

Pozicijos Aiškėja
Rinkimų kampanija Amerikoje paskutinėmis die

nomis pradeda aiškėti, atskiru kandidatų ir didžiųjų 
partijų pozicijos darosi ryškesnės ir balsutojams bus 
lengviau pasirinkti kandidatus pagal jų norimą politiką, 
o ne pagal tuščius Šukius ar dar tuštesnius pažadus.

Kai republikonai išstatė kandidatu liberališko par
tijos sparno remiamą gen. Eisenhovverj. o demokratai 
pasirinko visai ne kairų vienybės kandidatą, gub. Ste- 
vensoną, daugeliui žmonių atrodė, kad tarp kandidatų 
nėra jokio skirtumo. Taip atrodė, iki už kandidatų nu
garos nepradėjo grupuotis aiškios visuomeninės jėgos 
su visai aiškiais siekimais.

Šiandien jau galima ir be mikroskopo stebėti skir
tumus tarp didžiųjų partijų kandidatų, o po šen. Tafto 
susitarimo su gen. Eisenhoweriu ir pažangieji republi
konai pradeda abejoti, ar jų remiamas kandidatas nėra 
tiktai partijos dešiniojo sparno idėjų ir troškimų reiškė
jas? Šen. Taftas garsiai proklamavo, kad ‘'didžiausias 
pavojus laisvei šiandien yra viduje, jis kyla iš nuolatinio 
didelės vyriausybės augimo, per vis didėjančią fede
ralinės vyriausybės galią ir pinigų leidimą.’*

Pažangieji republikonai manė, kad didžiausias pa
vojus laisvei šiandien gresia iš rusiško totalitarinio im
perializmo, o šen. Taftas atrado, kad ne Rusijos plėši- 
kiškumas, bet musų pačių federalinės vyriausybės au
gimas yra didžiausias pavojus laisvei. Gen. Eisenho\ve- 
ris senatoriaus nuomonei pritaria ir Tafto deklaraciją 
patvirtino.

Šen. Taftas skelbia, kad jis lieka ištikimas savo 
principams ir savo prieteliams partijoj ir, tur būt. niekai 
dėlto negali piktintis. Bet abejonių kelia senatoriui Taf- 
tui numatoma vieta republikonų administracijoj, jei gen. 
Eisenhoweris laimėtų. Šen. Taftas butų bosas ne tik 
senate, kas yra labai daug, bet ir i valstybės aparatą jis 
per savo patikėtinius darytų sprendžiamą Įtaką. Tas 
neabejojamai atsilieptų ir užsienių politikoje. Šen. Taf
to inspiruojama administracija turėtų kreipti savo dė
mėsi Į “laisvės gynimą" viduje, siaurinant federalinės 
vvriausvbės itaka i ukio tvarkvma ir suteikiant privačiai 
Įmonei didesnę laisvę pelnytis ir atsikratyti galimos kon
kurencijos iš vyriausybės finansuojamų ar prižiūrimų 
Įmonių.

Pozicijos aiškėja ir demokratų pusėje. Jų kandi
datas irgi turėjo pasirinkti kokiu “vidurio keliu” eiti ir 
juo toliau juo labiau jo vidurio kelias derinasi su libera 
liškosios visuomenės pažiūromis. Ir civilių teisių klau 
sime, ir darbininkams rupimo Taft-Hartley akto klausi
me, ir socialinės Įstatymdavystės srityje demokratų kan
didatas griežtai skiriasi nuo republikonų kandidato. Pa 
sirinkimas balsuotojams darosi lengvesnis.

Tą pasirinkimą jau ir matome. Darbininkų organi 
zacijos. per savo centralines unijų sąjungas, jau pasi
rinko. Liberalų partija taip pat padarė pasirinkimą. 
Persigrupavimas jaučiamas ir pažangiojoj inteligentijoj, 
kuri yra didelė jėga “nepriklausomųjų" balsuotojų tar
pe. Pasirinkimas jaučiamas ir tame fakte, kad dešinieji 
demokratai, ypač pietinėse valstijose, tyli, kaip vandens 
i burną paėmę ir visai nesiskubina savo partijos kandi 
datą remti, o vietomis stačiai persimeta Į republikonų 
pusę, teisingai nujausdami, kad republikonai jiems iš
statė giminingą kandidatą.

Iki galutino pozicijų išryškinimo ir visuomenės per- 
sigrupavimo Amerikoje dar toli. Bet prie to einama.

A p z v a i g a
DU PAREIŠKIMAI

Rinkimų kampanijai ei
nant pirmyn tenka girdėti 
visokių pareiškimų, kurie 
kartais žmones nustebina. 
Pavyzdžiui, pietinių demo
kratų tarpe vis daugiau ir 
daugiau balsų pasisako už 
republikonų kandidatą. Pas
kutinis toks balsas buvo 
South Carolina gubernato
riaus James F. Byrnes, bu
vusio valstybės sekretoriaus 
Trtimano administracijoj. 
Jis pabėgo nuo demokratų 
padaręs ilgą pareiškimą, 
kuriame tarp kitko sako:

“Kalbėdamas Darbo Dieną 
gubernatorius Stevenson pa
keitė savo poziciją ir pasisakė, 
kaip ir prezidentas Trumanas, 
už Taft-Hartley biliaus atšau
kimą.

“Rasinės diskriminacijos klau
sime gub. Stevenson praeityje 
reiškė nuomonę, kad tas klau
simas turi būti sprendžiamas 
valstijų, o ne federalinės vy
riausybės. Dabar kandidatas 
Stevenson sako. kad . . . jei 
valstijos neišleidžia tuo reikalu 
Įstatymų ar nevyko jų, tai ten

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS

Belgų socialistų vadas, Paul Henry Spaak (deši
nėj), buvo išrinktas šešių Europos valstybių fede
ralinio parlamento pirmininku. Su juo kalbasi 
“Schumano plano” autorius, prancūzas Jean 
Monnet. (į

yra senatoriaus Wayne 
Morse, republikono iš Ore- 
gon. Jis kalbėjo Amerikos 
Jarbo Federacijos suvažia- 
ime New Yorke ir sakė. 

kad Taftas veda republiko
nų partiją i praeiti ir i pra- 
aimėjimą. Jis griežtai kri
tikavo Tafto-Eisenho\verio 
susitarimo dokumentą, kuri 
is vadina “fantastišku po

litinio kompromiso doku
mentu.” Šen. Morse sako, 
<ad iškėlimas “šliaužiančio 
socializmo” Į pirmąją vie
tą, kaipo didžiausio pavo
jaus kraštui, užmirštant ru
siškąjį imperializmą, yra 
apgaulė. Šen. Morse ma
no. kad Taft-Hartley Įsta
tymas galį būti oakeistas 
arba atšauktas, išbraukiant 

jo viską, kas jame Įrašy
ta unijoms smaugti.

Du pareiškimai, vienas 
linkolninio republikono.” 

kitas oficialaus demokrato, 
rodo. kaip visuomenėje 
vyksta aiškinimasis ir žmo 
nių pasiskirstymas pagal tą. 
kaip jie žiuri i Įvairius klau
simus. o ne pagal tradici 
nes partines firmas.

Šiandien republikonų par
tijoj Linkolno dvasios ne
bėra. o demokratų partijoj 
iškilo naujos jėgos, kurios 
stumia tą partiją pirmyn.

l
turi būti taikomas federalinis 
įstatymas.”

Gub. J. F. Byrnes savo 
pareiškime smerkia Trumą 
no administraciją ir sakos 
manęs, kad civilių teisių 
klausime, Taft-Hartley Įsta 
tymo klausime ir senato 

filibusteriavimo” (neap 
rėžto kalbėjimo) klausime 
Stevensonas užimsiąs kito
kią poziciją, negu Truma
nas. Jis sakosi apsivylęs, o 
todėl balsuos už Eisenho\v- 
erj.

Šitas pareiškimas labai 
Įdomus, nes jame svarbieji 
ginčijamieji klausimai aiš
kiai iškeliami ir nebepri- 
dengiami partine firma. 
Toks aiškumas politikoj 
via ir padorumas. Pieti
niai. reakcingieji demokra
tai pradeda suprasti, kad 
jie demokratų partijoj pa
kliuvo i “blogą kompani
ją.” o todėl bėga Į buvusią 
Linkolno partiją, kuri jiems 
dabar atrodo artimesnė.

Kitas pareiškimas, kuris 
taip pat yra labai Įdomus,

RINKIMINIS
SKANDALAS?

Laikraštininkai, kurie ly
di gen. EisenhotverĮ jo rin
kiminėj kampanijoj, sako. 
kad republikonų kandida
tas stovi prieš krizę. Rei
kalas toks: Viešumon iškilo, 
jog kandidatas Į vice-prezi- 
dento vietą nuo republiko
nų, senatorius Nixon. bėgy
je paskutiniųjų poros metų 
esąs gavęs 16 ar 17 tūks
tančių dolerių aukų iš savo 
politinių šalininkų Kalifor
nijoj ir tuos pinigus panau
dojo savo ofise propagan
dai ar kokiems tai kito 
kiems reikalams.

Šen. Nixon pasiaiškino, 
kad jis tikrai gavęs apie 
16,090 dolerių iš savo Tė 
mėjų ir sako, kad iš tų pi
nigų yra padengiamos jo 
ofiso pašto išlaidos, kai ku 
rios kelionės išlaidos, lai 
kų atsakinėjimas iš jo ofi'o 
Kalifornijoj ir spauscni- 
mas jo kalbų. Senat >rius 
sako, kad jis nenori pikt
naudoti teisę siųsti savo 
laiškus iš senato ofiso val
džios lėšomis, kaip tą daro 
daugelis senatorių, ir neno
ri spausdinti savo kalbų 
valdžios lėšomis

Šen. Nixon dar rurodė,
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kad kiti senatoriai naudo
jasi valdžios patarnavimais 
savo kelionėse, samdosi sa
vo šeimos narius dirbti sa
vo ofisuose ir iždas tokiems 
eimų nariams moka algas 
(taip daręs šen. Sparkman, 
kurio žmona tarnavusi vy
ro ofise ir gavusi algą iš 
iždo), kiti senatoriai advo- 
kauja ir užsidirba iš by
lų vedimo papildomas al
gas. Jis to nenorėjęs dary
ti. todėl turėjęs pasinaudoti 
savo vienminčių parama, 
kad sumažinus mokesčių 
mokėtojams naštą.

Po šito pasiaiškinimo, se
natorius Sparkman pareiš
kė. kad jis tikrai samdęs 
savo žmoną/ kad ji dirbtų 
jo ofise ir. kaip Įstatymas 
leidžia, io žmonai buvo mo
kama iš iždo alga ir ta alga 
buvo gerai pelnyta, nes ji 
gerai dirbusi. Jis savo žmo
ną samdęs dirbti ofise pe\ 
10 metų.

Po šen. N.xon paaiškini
mo republikonai ir ypač 
aren. Eisenho.veris turės ap
sispręsti. ar palikti tą rei
kalą nieko aedarius. arba 
paprašyti, kad šen. Xixon 
ištrauktų savo kandidatū
rą. o republikonų partijos 
nacionalinis komitetas pa
skirtų kitą kandidatą vice
prezidento vietai, arba, sa
koma. kad gen. Eisenhovv
er gali pareikalauti senato
riaus Nixono kandidatūrą 
stačiai atšaukti.

Šiaip, rodos, nieko nėra 
keista, jei politinis veikėjas 
sauna paramos iš savo 
vienminčių propagandai ar 
kitokioms savo ofiso išlai
doms padengti, bet rinki 
mų kampanijoj, kurioje re 
ublikonai garsiai šaukia 

prieš korupciją, “Nixono 
fondas" kelia dideli triukš 
mą.

Demokratai tuo klausimu 
jau šūkauja, jie reikalauja, 
kad \ixon trauktųsi.

Gyveni mas Lietuvo j
Rusų okupuotoje Lietu

voje darbininkų gyvenimas 
jau yra sulygintas su Rusi
jos darbininkų gyvenimu. 
“Sulyginimas” buvo pada
lytas nustumiant Lietuvos 
darbininkų gyvenimą iki 
rusų darbininkų lygio.

Apie darbininkų gyveni
mą negalima spręsti iš bol
ševikų propagandos raštų 
Savo raštuose bolševikai be 
paliovos skelbia, kad gyve 
nimas “vis labiau ir labiau 
gerėja,” o kai bolševikai

rradeda nuošimčiais skai
čiuoti, kiek gyvenimas pa
gilo, tai atrodo baisiai 
daug. Deja, nuošimčių ne
valgysi.

Geriausiai darbininkų gy
venimą parodo piekių kai
nos ir uždarbiai. Jei čia 
Amerikoje darbininkas per 
savaitę uždirba 50 dolerių 
ir jis iš tų pinigų daro viso
kias išlaidas, perka maistą, 
samdo butą, apsirengia, 
šeimą išlaiko, tai mes gali
me suprasti, koks yra jo gy
venimas. Todėl verta pa
žiūrėti, kiek Lietuvos dar
bininkai uždirba ir kiek jie 
už įvairias prekes moka. 
Palyginę uždarbius ir kai
nas žinosime, kaip Lietuvos 
darbininkai gyvena -

Vidutinis {paprasto darbi 
ninko uždarbis Lietuvoje 
yra nuo 300 iki 350 rtiblių 
per mėnesi. Yra darbinin
kų, kurie uždirba tiktai 250 
rublių per mėnesį. Šiek tiek 
lavintas darbininkas uždir 
ba nuo 350 iki 500 rublių 
per mėnesi. Tarnautojas 
Įstaigoje uždirba iki 400 
rublių per mėnesi. Polici 
ninkai gauna 500 rtiblių per 
mėnesį. Laiškų išnešiotojai 
gauna 370 rublių per mė
nesi. Pradžios mokyklos 
mokytojai gauna po 500 
rtiblių per mėnesi. Kalėji 
mo sargas gauna 1,500 rub
lių per mėnesį. Armijos 
leitenantas gauna 1,200 rti
blių. kapitonas 1,700 rub
lių. majoras 2,000 rtiblių ir 
tt

Iš tokių uždarbių darbi
ninkas turi gyventi ir, jei 
turi vaikų, juos išlaikyti. 
Kainos yra tokios:

Duonos kilogramas kai
nuoja 1 rublis 65 kapeikos 
(kilogramas yra 2 ir du de
šimtadaliai amerikoniškų 
svarų).

Sviesto kilogramas 35 ru
bliai; kiaulienos kilogra
mas apie 20 rublių: jautie- 

|nos kilogramas nuo 10 iki 
15 rublių: popierosų pake
is (20 štukių) kainuoja 1 

rublis 60 kapeikų: lašinių 
dlogramas nuo 30 iki 40 
rtiblių: kilbasų kilogramas 
30 rublių; pieno litelis 2 su 
puse rubliai; bulvių kilo
gramas 1 rublis 30 kapei
kų: cukraus kilogramas 12 
rublių; miltų kilogramas 6 
rubliai; alaus butelis 3 rub
liai: snapso (vodkos) lite
lis (maždaug kvorta) kai
nuoja 44 rubliai.

Jei imti drapanas ir ava 
lynę. tai matysime tokias 
kainas: moteriški

Taft-Hartley Simbolis

Republikoniškas SOtasis 
Kongresas išleido Taft- 
Hartley bilių, kuris dabar 
pasidarė savotišku simbo
liu rinkiminėj kovoj. Tas 
Įstatymas nėra “vergijos 
statutas,” kaip jis kartais 
yra pravardžiuojamas, bet 
jame yra tokių nuostatų, su 
kuriais, jei vyriausybė no
rėtų, ji galėtų smaugti uni
jas. Tokie nuostatai i tą 
Įstatymą republikonų tyčia 
buvo Įrašyti, kad prie pro
gos pagriebti unijas už kal- 
nieriaus ir papurtinti.

Dabar republikonų kan
didatas, su paties Tafto pri 
tarimu, žada Įstatymą pa
taisyti. Bet unijoms tas 
Įstatymas pasidarė antiuni- 
jizmo simbolis ir jos reika
lauja Įstatymą atšaukti. 
Republikonų kandidatas 
tam negali pritarti, nes jis 
pasižadėjo šen. Taftui Įsta
tymą išlaikyti, o republiko
nų platforma Įsakmiai žada 
Įstatymą “išsaugoti.”

Svarbiausiai dėl tos prie
žasties unijos ir pasviro i 
demokratų kandidato pusę. 
nors yva ir daugiau priežas
čių. kodėl organizuoti dar
bininkai pasisako už demo
kratus.

x
Jis Žino . . .

Įdomu, kaip lietuviška 
batukai!Maskvos pleperis, R. Miza- 

nuo 350 iki 400 rublių; vy-ha, Stalino laimėjimą “ais 
riški batukai—300 rtiblių; Į kiną.” Jis sako:
Čechoslovakijoj gaminti ba
tukai kainuoja 475 rubliai 
pora: moteriškos šilkinės 
kojinės kainuoja nuo 40 iki 
50 rublių: vyriškas kostiu
mas 1,500 rublių, tiek pat 
ir vyriškas apsiaustas: vie
nas metras bolvelninės me
džiagos nuo 8 iki 14 rtiblių.

Palyginę kainas ir uždar
bius, pamatysime, koks yra 
Lietuvos darbininkų gyve
nimas. Jei žmogus turi 
dirbti 7 valandas, kad ga
lėtumei nusipirkti cukraus 
vieną kilogramą, arba turi 
dirbti iki trijų mėnesių, 
kad galėtumei uždirbti pi
nigų vienam kostiumui nu
sipirkti, tai tas geriausiai 
parodo, koks yra darbinin
kiškas “rojus” bolševikų 
diktatūroje. Tai yra skur
das, o ne pakenčiamas gy
venimas.

Bet skurdas Rusijoj sle
gia ne visus žmones lygiai. 
Kalėjimo sargas, kuris gau
na per mėnesi 1,500 rublių, 
gyvena tris ar keturis kar-

(Nukelta Į 7 pusi.)
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mi prisilaikant visų pilie
čiams užtikrintų garantijų, 
jų bylos keliauja iš vieno 
teismo i kitą, kol pagaliau 
Rusijos agentai atsiduria 
už grotų.

Demokratiškas teisingu
mo malūnas mala iš lėto, 
bet jis mala. Šnipai, šalies 
išdavikai ir Rusijos {lenkto
sios kolonos veikėjai gali 
būti tikri, kad jie, anksčiau 
ar vėliau, susitiks ten, kur 
musėlės nepiauna ir kur jie 
nebegalės raustis po demo
kratinės konstitucijos pa
matais.

x
Televizija Fronte

Amerikos karo vyresny
bė praneša, kad Korėjos 
fronte lėktuvai be pilotų, 
valiuojami iš karo laivų, 
lekia i bolševikų užfrontę 
ir ten su visomis bombomis 
krenta i tiksliai per televi
ziją parinktą vietą ir sprog
sta. Tokie bepilotiniai lėk
tuvai, žinoma, yra pasmerk
ti sunaikinimui, bet žmonių 
aukų nėra.

Lėktuvai be pilotų jau 
enai vra išbandyti, o dabar 

tiems lėktuvams nosyje yra 
Įtaisyti televizijos aparatai, 
šurie lėktuvą iš tolo val
iuojantiems vadovams pa- 
odo taikinius ir lėktuvas 
adio bangomis yra nukrei

piamas Į parinktąjį taikini. 
Tuo budu jau buvo išsprog
dinta viena elektrainė, vie
nas tiltas ir vienas geležin
kelio tunelis.

Žinia Įdomi, nes atsklei
džia prieš mus ateities ka- 

o pabūklus, o vargšė Ko
rėja, kaip savo laiku Ispa
nija, dabar virto naujausių 
ginklų išbandymų auka. 

x
Ligonių Kasos

Gen. Eisenhower, repub
likonų kandidatas, padarė 
viešą pareiškimą, kad jis 
yra prieš priverstiną žmo
nių draudimą nuo ligos, ar
ba prieš ligonių kasa. Tarp 
ligonio ir gydytojo, sako 
kandidatas, neturi būti tar
pininkų.

Maskvoje tarėsi kinų ko
munistų vadai su “pačiu” 
Stalinu ir tų pasitarimų pa
sekmėje Kinija atsisako 
Rusijos naudai nuo 1950
metu susitarimo dėl Port *■ »
Artūro uosto. Prieš 2 metu 
Rusija žadėjo kinams tą 
uostą grąžinti, o dabar ru
sai ten pasilieka šeiminin
kauti. kol padėtis bus tokia, 
kokia ji yra. *

Stalinas be- ceremonijų 
pasilieka sėdėti svarbiau
siame Mandžurijos uoste ii 
tuo pačiu pasilaiko savo 
rankose Mandžurijos kon 
trolę. Tas viskas yra “tvar
koje.” Stalinas dargi kinų 
bolševikams savo grobio 
neatiduoda. Ir kodėl jis tu 
lėtų atiduoti, jei kinų bol 
šėrikai sumerkė savo uode
gas i Korėjos balą ir gali 
nuskęsti toj baloj, jei ne
gaus iš Rusijos stiprios pa
galbos.

“Mes galime pasakyti: 
Kinija laimėjo tiek, kiek 
reikėjo, nes Tarybų Sąjun 
ga yra pasiryžusi padėti jai 
juo greičiaus atsistatyti.”

Rojaus galvoje jokių abe
jonių nėra. Kinija “laimė
jo” lygiai tiek. kiek “reikė
jo.” O kiek ko jai reikia, 
tą sprendžia Stalinas ir Ro
jui lieka tik amen pasakyti.

x
Dar Aštuoniolika

Pereitą savaitę Federali
nis Investigacijos Biuras 
(FBI) suėmė dar 18 Ame
rikos komunistų partijos 
vadų “Middlevvestuose” ir 
vakarinėse valstijose. Ir tie 
vadai traukiami teismo at- 
sakomvbėn paeral Smith ak
tą. 1 ' *■*

Federalinė policija bol
ševikus valo lėtai, bet pla
ningai. Suimami ir velka
mi Į teismą vadai pagal jų 
“lyginamąjį svori,” juo ku
ris kenksmingesnis, juo žy 
mesnę vietą jis gauna va 
lykloje. Komvadai teisia

Kandi’dato pažvalgos tuo 
klausimu visiškai atitinka 
Amerikos Gydytojų Drau
gijos pažvalgas. Ta drau
gija, vadovaujama sava
naudžių gydytojų, piestu 
stoja prieš bet kokį draudi
mą ligoje. Ta draugija pa
krikštijo ligonių kasas “so- 
cializuota medicina” ir re
publikonų kandidatas tą 
vardą kartoja.

Bet ir republikonai, ypač 
rinkimų metu, prisimena, 
kad Amerikoje sirgti yra 
didelis liuksusas, kuri gali 
sau pavelyti ne bet kas, 
ypač jei liga yra chroniška, 
ilga, sunkiai pagydoma. 
Tą “suprasdami” republi
konai siūlo “laisvanorĮ 
draudimą.” 'kuris vietomis 
jau įsiterpia tarp gydytojo 
ir ligonio, ir dar siūlo be
turčiams gydyti “progra
mas.” Vadinasi, ligoniai, 
kai daktarai juos išmelš iki 
paskutinio cento, dar galės 
gauti beturčiams skirtą gy
dymą. Ačiū už gerą širdį.

—J. D.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie- 
tuvhj.
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TAS BCONOB NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Prideramas
Pagerbimas

Mirusių

Vasaros metu retas iš 
Chicagos lietuvių neaplan
ko tautinių ar kazimierinių 
kapinių. Daugelis tas vie
toves aplanko po keletą 
kartų. Nemažai yra tokių, 
kurie po keletą sykių pabu
voja abejose kapinėse.

Paviišutiniai pasižvalgius 
pamatai, kad ir tautinės ir 
kazimierinės kapinės kultū
ringai prižiūrimos. Gerai 
savo pareigas eina ir kapi
nių užveizdos su savo dar 
bininkais ir tie, kurie jose 
turi saviškių palaidoję.

Prisižiūrint i paminklus 
vienose ar kitose kapinėse, 
kyla kai kurios kritiškos 
mintys. Ir katalikų ir lais
vų pažiūrų tautiečių tarpe 
yra tokių, kurie yra palinkę 
statydinti didelius, bran
gius paminklus. Kai kam 
tas gali išrodyti, kad tai 
tvarkoj. Tokie paminklai 
papuošia .kapines. Be to, 
tucmi išreiškiama meilė ir 
pagarba mirusiems. Klau- 
t imą truputi pasvarsčius, 
dalykas išrodys kitaip.

Kai brangus paminklas 
statomas prie kurio nors 
nusipelniusio tautiečio ka
po, kaip va Dėdės Šerno ai 
Dr. Jono Šliupo tautinėse 
kapinėse, arba kun. Anta
no Kaupo’ bei Vanagaičio 
kazimierinėse, tai tas tvar 
koj. Bet yra ir šiaip pap
rastų darbininkų ar biznie 
lių. kurie statydina pamin
klus net už daugiau, kaip 
dešimt tūkstančių dolerių.

Kai paminklas yra stato
mas kuriam nors veikėjui 
visuomeniškomis jėgomis, 
tai tą darbą atlieka komi
sija, kuri po ilgų diskusijų 
ir planavimų tą darbą atlie
ka. Tada paminklas išei
na prideramai geras. Bet 
šiaip žmogus ar žmona kar
tais padaro tame paminkle 
nei šį nei tą. Pav., viena 
našlė savo vyrui palaido
tam kazimierinėse kapinė
se sumanė ypatingą pamin
klą pastatyti. Užsakė, kad 
jos vyro atvaizdas butų iš
kaltas granito gabale veik 
naturalio dydžio. Apsiėjo 
arti dešimties tūkstančių 
dolerių. Kai našlė atsi
kvietė kunigą tą paminklą 
pašventinti, tai tas, apžiū
rėjęs, našlei pasakė: “Kai 
tavo vyras bus pripažintas 
šventu, tai tik tada jo pa
minklą bus galima pašven
tinti.”

Lengva įsivaizduoti tos 
našlės apsivylimą.

Katalikiški antkapiniai 
paminklai privalo būti sta
tomi tam tikiu taisyklių 
prisilaikant.

Taigi savo meilę ir pa
galbą mirusiems išreikšti

neužtenka turėti gerą sumą 
pinigų. Tą reikia daryti 
tik po rimto apsvarstymo 
ir pasitarimo su asmenimis 
daugiau apie tai nusima 
nančiais.

Be to, ar brangus pamin
tas yra tinkamiausias bū

das parodyti mirusiam savo 
meilę ir pagarbą? Ar nėra 
geresnių būdų tą padaryti? 
Yra ir jau senai reikėjo tą 
geresni būdą pasirinkti. Tą 
dalyką reikia turėti galvo
je ypač šiais laikais, kada 
musų tauta žudoma ir nai
kinama. Pasitenkinkime 
kukliais antkapiniais pa
minklais, o kita suma skir
kime ALT’ai, BALF'ui, 
knygoms leisti ir apskritai 
saviškiams gelbėti ir savai 
kultūrai remti, šiam bu- 
lui mirusius pagerbti ir 
jiems meilę parodyti pri
tars ir katalikų vadai ir lai
svų pažiūrų inteligentai. 
Tad reikia tą minti popu
liarinti.
iš Po Justino Pastogės

Kai susirinkome pas Jus
tą, tai pasikalbėjimas pra
sidėjo šitoks:

—“Draugas” pastaruoju 
laiku dėjo vieną straipsnį 
po kito apie katalikų inte
ligentų Pax Romanu orga 
nizacijos kongresą Montre 
alyje. Iš aprašymo pasiro
do, kad ten buvo visko, tik 
vieno daikto nebuvo. Ten 
nebuvo kalbos apie sugeri 
nimą katalikiškų tautų. Ten 
buvo ir lietuvių delegatų. 
Bet nei pačiame kongrese, 
nei pasikalbėjimuose su de
legatais nei ampt apie lie 
tuvių-lenkų ginčą.

KAS K A PAĖMĖ Į NELAISVĘ?

Generolas Eisenhower ir senatorius Taft turėjo dvejų valandų pasitari- 
r.ą ir pusryčius, o paskui šen. Taftas paskelbė savo deklaraciją, kad jisa • 1 a w * •    • »_ _   _ a— ■ A -"B a I _ I   ems
simais
»

generolo kandidatūrą, 
jų nuomonės sutinka, 

ne esmės.

uz Jį agi :uos, nes visais vidaus politikos klau- 
o užsienių politikoje skirtumai esą tik laipsnio

Kas Naujo Brooklyne

Lenkiją? O jei jums neat
rodo, kad Volteris mirties 
valandoj šaukėsi kunigo, 
tai nueikite į artimiausią li
goninę ir ten gailestingo
sios seselės papasakos apie 
tai, kaip miršta tikintieji ir 
kaip bedieviai.

Justinas čia tarė.
—Buvo laikai, kada veik 

visi žmonės tvirtino, kad 
žemė stovi ant vietos, o 
saulė ir mėnulis ritasi ap
link žemę. Ar tas klaidin
gas tvirtinimas padarė že
mę kitokią, negu ji iš tikrų
jų yra? Juk ne. Tai gali 
atsirasti milionai Šileriu, 
tvirtinančių, kad Volteris 
buvo bedievis, bet jo tokiu 
nepadarys. Tas pat ir su
šaukimusi kunigo mirties 
valandoje. O kai dėl jo
morališko gyvenimo ir bi- ® 
čiuliavimosi su Katerina II, 
tai jau yra kitas, naujas 
klausimas, prie kurio galė
sime eiti, kai atšauksi

—Ar kiti kataliką tarp
tautiniai kongresai geriau 
tame pasirodydavo? Praė-

Franko ka-lanuos klaidingus tvirtini
Norint galėsime eiti 

klausimo ir apie tikin
čiųjų ir bedievių mirtį.

Laisvamanis.

mus
prie

jusią vasarą gen. 
ralvstėj Įvyko eucharistinis Į 
kongresas. Ten buvo lietu
vių vyskupų ir kitokių auk
štų lietuvių inteligentų. Ar 
ie ten užsiminė apie lietu

viu ir lenku sugerinima?, _ . .. ... ... ... . r° - I Paieškau brolio v inco rosmonto irAr tas kongresas kėlė klau- pusseserų Elzbietos ir Onos Pabijo-

ima apie kataliKISkų tautų Įęhica^oj. bet kilę iš Oštakių kaimo 
Varnių parapijos. Telšių apskričio. 
Turiu svarbų reika’a. Prašau ju 

Tuo tarpu kažkas vėl bai -1 pačiu ar juos žinančių pranešti anie 

bar i duris. Pasirodė, kad'11’"
Tei-

sugermimą

tai senas pažįstamas 
singamanis. Jis prabilo ši-1 
taip:

—Šiandien aš noriu jumsi 
paaiškin daugiau apie Vol
terį. Jums anuokart nepa-j 
tiko, kai aš Volterį pavadi
nau begėdišku ir ciniškul 
bedieviu. Šileris ji vadino 
bedieviu. O ar nebuvo 
Volteris veidmainis? Ar jis j 
nekalbėjo apie žmonišku
mą, o vis tik savo kapitalų] 
dali skyrė vergų prekybai? 
Ar ne jis kalbėjo apie lais-1 
vę, bet pasveikino Kateriną] 
II, pavergusią Lietuvą iri

adresu:
Vladas Eismontas,

131 Pelham Rd.. 
Salem Depot, X. H.

(41)

LOS ANGELES, CALIF.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito S-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva“ turi daug rimtų bendradar 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už laikraštį galima mokėti 

dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.
Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 

ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,“ 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, P. Canada.

“Keleivyje” naudinga yri 
daryti visokiu# biznio skel
Silpni ir n*» ii*<Vr»iinr»»«*

LENKTYNĖS

Ai—
Restoranų tarnautojos Lon
done kasmet rengia lenkty
nes. kuri greičiau patarnaus 
svečiams neišliejus# nė lašo 
iš stiklu.

Mirė Vincas Tuinyla
Rugsėjo 4 d. čia mirė 

Vincas Tuinyla (Tuvnell), 
sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Velionis buvo gimęs 1876 
metais Krosnos parapijoj, 
Dzūkijoj, į Ameriką atvyko 
1892 metais į Bostoną, 16 
metų jaunikaitis. 1897 me
tais čia vedė p-lę Barborą 
Kačiutę.

į Kaliforniją velionis pir
mą kartą atvyko 1902 me
tais, o 1905 metais persikė
lė gyventi į Seattle, Wash. 
1946 metais, po staigios sū
raus Vinco mir.ties, atsikėlė 
gyventi į Los Angeles.

Vincas turėjo penkis bro
lius ir vieną seserį. Sesuo 
gyvena Seattle, Wash. Vie
nas brolis yra Lietuvoje, 
vienas mirė Amerikoje, o 
du broliai dar dabar gyve
na Bostone ir vienas Kana
doje. Apie broli Lietuvoje 
tikrų žinių nėra.

Velionis Vincas buvo iš
silavinęs, labai darbštus ir 
teisingas žmogus. Buvo 
laisvų j ažiuru. Velionis 
vertėsi siuvėjo darbu, turė
jo nuosavą dirbtuvę ir la 
bai sėkmingai šeimininka
vo.

Vincas ir Barbora visa
dos turėjo labai artimus 
ryšius su lietuvių judėjimu, 
rėmė lietuvišką spaudą, pei 
daugmetų skaitė “Keleivi,” 
“Naujienas” ir kitus laik
raščius. Kai Lietuva buvo 
laisva velionis Vincas su 
savo žmona džiaugdamiesi 
Lietuvoje lankėsi.

Kai Los Angeles lietuviai 
^radėjo organizuoti lietu 
višką namą su svetaine ve 
lionis Vincas pirmas davė 
$200 ir sakė: “Jei musų 
žmonės dorai kooperuos, 
tai aš remsiu daugiau ir 
daugiau pinigiškai.” Į vi
sokias lietuvių visuomeni
nes organizacijas velionis 
žiurėjo, kaip i musų tauti 
nio gyvenimo pasireiškimus 
ir sakė, kad musų svetainės 
bus musų paminklas.

Vincas mirė rugsėjo 4 d 
vai. po pietų. Rugsėjo ' 

d. į graboriaus koplyčią 
kur velionis buvo pašarvo
tas, susirinko didelis Los 
Angeles lietuvių būrys atsi
sveikinti su savo pavyzdin
gu tautiečiu. Velionies žmo
na užsakė pamaldas šv. Ka
zimiero bažnyčioj, o po pa
maldų velionies kūnas buvo 
išgabentas į Seattle, Wash., 
kur “ ' " "

- -1

vo mylimo sunaus Vinco 
Memorial Park kapinėse.

Velionies žmonai Barbo
rai, broliams, sesutei ir gi
minėms mes visi Los Ange
les lietuviai reiškiame šir
dingos užuojautos nelaimės 
valandoje.

Paul Atko.

OS3INING, N. Y.

Mirė Jonas Totilas
Rugsėjo 8 d. čia buvo pa

laidotas Jonas Totilas. Pa
liko moterį Marijoną Cvir- 
kaitę ir keturis sūnūs, iš 
kurių trys jau vedę, o jau
niausias, muzikas, gyveno 

irtu su tėveliais. Tetiki 
gyvena Ossininge jau daug 
metų, turi nuosavą gražų 
namą. J. Totilas sirgo veik 
metus laiko. Buvo pažan
gus žmogus, mylėjo muzi
ką. Kada tai dar ir pats 
studijavo pianą Lietuvoje 
pas vargonininką Joną Ku
metį. Ossininge Jonas tu
rėjo laikrodžių taisymo ir
rardavimo krautuvę.

Totiiai iš Lietuvos paeinu 
iš Skirsnemunės, rodos, Ka
niūkų Kaimo. Jonas Toti
las buvo didelis Lietuvos 
patriotas, ypatingai neken- 
.ė caro. -Jis dar 1910 me
tais, grįžęs iš Amerikos, 
parsivežė visokios literatū
ros ir dainų, kurias jautriai, 
aukštu tenoro balsu dai
nuodavo kaimo jaunimui. 
Dainos buvo patriotinio tu
rinio, kas jaunimui labai 
patikdavo. Grįžęs Ameri
kon vedė Marijoną Cvirkai 
tę, tų laikų gražuolę. Ir 
pradėjo gražų šeimyninį 
gyvenimą, auklėjant keturis 
sūnūs.

Jonas gyva? būdamas iš
reiškė norą, kad jis butų 
palaidotas, kaip musų pro
tėviai buvo laidojami—su
degintas liepsnose.

Velionis Jonas buvo kil
nios dvasios žmogus, buvo 
visų gerbiamas. Jo liūdi ne 
tik jo šeima ir giminės, bet 
ir likę jo draugai ir kaimy
nai. Gaila, kad tenka apsiri
boti trumpu r ašiniu apie ve
lionį, o norėtųsi tiek daug 
pasakyti.

Ramaus poilsio Jonui, o 
jo šeimai reiškiu gilios už
uojautos.

Ašara.

š LSS 19 Kp. Susirinkimo

Rugsėjo 12 d. buvo LSS 
19 kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo nedaug. Iš- 
inko iš trijų narių komisi

ją suruošti tradicinę LSS 
19 kuopos metinę vakarie
nę. Į komisiją įėjo musų 
veiklus draugai: adv. S. 
br iedis, J. Rimavičius ir A. 
Svingle.

A. Svvingle ir J. Rimavi- 
cius išdavė raportus iš bu
vusio LSS suvažiavimo So. 
Bostone, pabrėždami, kad 
vienas iš svarbiausių užda
vinių LSS veikloj yra dirbti 
kartu su kitomis srovėmis 
už Lietuvos išlaisvinimą, 
taipgi veikti BALF’e, šal
pos darbe. Pritarta ir lie
tuvių bendruomenės orga
nizavimui. Veikti darbo uni
jose, iškelti kiekvienu mo
mentu dirbančiųjų reikalus 

r- juos ginti dirbtuvėse nuo 
darbdavių, o unijų skyriuo
se kelti netikusių pareigūnų 
nesugebėjimus ar apsileidi
mą.

Delegatai pranešė, kad 
priimta nauja LSS konsti
tucija, kurią delegatai pa
punkčiui išnagrinėjo ir kai 
ką pakeitę priėmė.

Delegatai savo raporte 
pažymėjo, kad šis LSS su
važiavimas buvo skaitlin
gas, gyvas ir- darbingas. Su
važiavimo metu su sveikini
mais suplaukė $435 aukų. 
Aukas sudėjo organizacijos 
ir- pavieniai draugai.

J. Valaitis pranešė iš N. 
Y. Lietuvių Tarybos sky
riaus, kad ten buvęs neaiš
kumas su skyriaus iždinin
ku p. A. Trečioku dėl LSS 
19 kuopos $25 aukos dabar 
išaiškintas ir auka pasiekė 
tą vietą, kur ji buvo skirta.

Susirinkimas išklausė ir 
kitų vietinių veiklos prane
šimų, kur ie tampriai surišti 
su musų lietuvių reikalais. 
Susirinkimas užsibaigė gra
žiausioj nuotaikoj.

ir drg. P.
įpareigotas 

pasiųsti pa- 
apsiėmė tai

“maršrutą.” 
lankėsi pas

iš LDD 7 Kp. Susirinkimo

Rugsėjo 14 d. buvo LDD 
7 k p. po atostogų pirmas 
susirinkimas. Narių buvo 
nedaug. Atrodo, kad mu 
ų draugai vis dar pavė- 

siauja, i susirinkimus neat 
eina. Laikas butų užmirš- 
i vasaros malonumus ir 

ruošti? prie veiklos. Ir oras 
jau atvėsta.

Valdyba su rengimo ko
misija pranešė, kad LDD 
7 kuopos metinis banketas 
įvyks spalių (Oet.) 18 d. 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo name, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Bilietai 
jau išdalinti draugams ii 
jie yra platinami. Duotas 
Įnešimas užkviesti bostonie 
čius į LDD 7 kuopos ban 
ketą. Įnešimas rado dide

lio pritarimo 
Kriaučiukas 
bostoniečiams 
kvietimą. Jis 
padalyti.

F. Spudys pranešė, kad 
jis jau penkis bilietus par
davęs ir parduos daugiau.
F. Dovydaitis neatsilieka, ' 
sieks parduoti bent desėt- 
ką. B. Spudienė sako šie
met parduosianti daugiau 
negu bet kada pirmiau. Ur
šulė Blas nieko nežadėjo, 
bet ji savo padarys. N. 
Stilsonienė irgi pasiėmė bi
lietų. A. Swingle pasiėmė 
tikietų visam East Nevv 
Yorkui.

J. Buivydas su P. Kriau- 
čiuku pranešė, kad jie jau 
pradėjo savo
Rugsėjo 13 jie
Mr. ir Mrs. Medeišus, Bay 
Side, L. I., ten paliko Juo
zui Medeišai 5 bilietus, bet 
jų, tur būt, neužteks. Me
deišai, Čereškos ir G. Dir- 
žis gyvena Bay Sidėj, turi 
gražius namus. Musų ke
liauninkai aplankė ir p. 
Diržį jo gražioj rezidenci
joj.

Rugsėjo 14 d. tie patys 
keliauninkai aplankė bičiu
lius V. Michelsonus, Bell 
Rose, L. I. Adv. Kęstučio 
Michelsono šeima susilaukė 
gražaus šeimos prieauglio, 
sveiko sunaus, kuriuo di
džiuojasi ir jaunoji ir se
noji gentkartė. Čia užkvie- 
tėme du svečius Į mu3ų 
banketą, o gal išvysime ir 
daugiau.

Grįždami į Brooklyn* už
sukome pas p. Karveli, sa
lė keliauninkai, radome 
tik žmoną, palikome porą 
tikietų, o ponia Karvelienė 
įeliauninkus maloniai pa
vaišino.

Primename visiems musų 
meteliams, kad ruoštųsi 
musų vakarienei.

Po gražaus susirinkimo 
buvo dar užsukta pas Atle
tų Klubo vedėją Bill Wel- 
toną “dantų išplauti.”

JJ Brooklyn ietis.

'Nixono Fondas”
Sukėlė Ginču

Republikonų partijoj 
“Nixono fondas” kelia 
daug ginčų. Keli republi- 
konus remiantieji laikraš
čiai reikalauja, kad Nixon 
ištrauktų savo kandidatūrą 
į vice-prezidento vietą, nors 
tie laikraščiai neabejoja, 
kad senatorius Nixon yra 
garbingas žmogus.

Laikraščiai “The Nevv 
York Tribūne” ir “Wash- 
ington Post” sako, kad Ni- 
xono pasitraukimas nuskai
drintų orą, ypač, kad re
publikonai rinkimų kampa
niją veda prieš korupciją 
Washingtone.

JURGIO JANKAUS naujasis romanas

Neužmirškit, kad “Keleivio” 
prenumerata Amerikoje yra tik 
$3 metams, kuomet kiti savait- 

jis palaidotas šalia sa- raščiai kainuoja po $5.

yra šiuo metu įdomiausia ir pigiausiai skaitoma knyga.
I tomo kaina $2.20, II tomo—$2.60. Užsakymus su pi
nigais siųsti: (41)

GABIJA
335 Union Avenue Brooklyn 11. N. Y.
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Al bu- kad tokio karo ir negalima

Gladiatoriai

—Alau, Maike!
vai ant lekšinų? tikėtis, kol Achesonas bus

—Tėvas, tur būt, kalbi užsienio politikos bosą
apie valdininkų nominaci- —?uaike, ar tu čia manęs 
jas. nef ulini? Juk generolas

—Jes, jes. Ar buvai? Aizenhauris, kuris dabar 
—Aš dar perjaunas. O runija ant prezidento, aną- 

tėvas ar balsavai? dien aiškiai pasakė legio-
—Šiur, kad balsavau! nierių seime, kad Rusija 

Kaip nebalsuosi? Juk rei- turi trauktis iš užimtų že- 
kia Lietuvą gelbėt. mių už senos savo grony-

—Gerai, kad tėvui rupi čios. Ir Amerikos iegionie- 
Lietuva. Gaila tačiau, kad rių seimas smarkiai jam 
Amerikos valdininkų nomi- plojo, o prieš Ačisoną išne-
nacijos negali nieko Lietu
vai pagelbėt.

—Ar jau tu ir vėl 
mane kritikuoti?
..—Kritika visada 

linga, tėve.

šė aštrią rezoliuciją ir pa
reikalavo, kad Trumaans ji

nori išpašolvonytu.
' —Visa tai

įei 'a- įjSenhoweris
tiesa, teve. 

pasisakė už 
!pavergtų tautų išlaisvinimą

taikiomis
—Nu,

priemonėmis, 
tai kaip dabar

bus? Nejaugi šventą musų

rinksim dimikratų valdžią 
Amerikoj, tai ir Lietuvoj 
bus gerai. Stalino vaiskas 
bus išvytas. Jessary!

—Amerikos demokratai1 
niekam tokios garantijos 
nedavė, tėve, ir negali duo
ti, kad ir norėtų.

—Tu čia turi misteiką, 
vaike. Tokią garantiją yra 
davęs buvęs prezidentas 
Ruzveltas, Dieve duok jam 
dangų, ir tokią garantiją 
yra davęs Trumanas, o da
bar ir Aizenhauris. Ar tu 
jiems netiki?

—Ne. tėve, politikieriams 
aš niekad netikiu. Jie vie
na kalba, o kita turi gal
voje.

—0 ką tu žinai, kas yra 
jų galvoje?

—Jie patys, parodo, tėve. 
Trumanas sakė lietuviams, 
kad Lietuva bus išlaisvinta. 
O štai Amerikos užsienių 
politikos vedėjas Acheso
nas, taip pat demokratas, 
sako, kad apie pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą jėga ne
gali būt nei kalbos. Abiem 
partijom reikalingi lietuvių 
halsai, todėl jie kalba taip, 
kaip lietuviams patinka. 
Achesonui tokia lietuvių 
parama nereikalinga, nes 
jis nėra žmonių renkamas 
valdininkas, todėl jis kaiba 
kaip diplomatas.

—Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, katro jų reikia klau
syti?

—Aš klausau, tėve.

Lietuvą ponas Dievas 
liks bolševikams?

pa-

—Kol kas, tėve, daug vil
ties nesimato. Bet kaip bus 
toliau, parodys ateitis.

—Jeigu taip, vaike, tai 
kam reikalinga Amerikos 
Lietuvių Taryba. kuriai 
mes dedam aukas? Jeigu 
Lietuvos išgelbėt negalima, 
tai nereikia nei tarybų, nei 
auku.

Senovės Romoje žmonių 
mėgiamas sportas buvo gla
diatorių kautynės. Gladia
toriai buvo parinkti vergai.
Juos išmokydavo mikliai 
vartoti kardą ar kalaviją ir 
išleisdavo poromis muštis 
prieš gausiai susirinkusią 
publiką. Kautynės būdavo 
rimtos, iki mirties. O jei 
vienas iš gladiatorių būda
vo sužeidžiamas, tai publi
ka pati nuspręsdavo, ar 
jam dovanoti gyvybę, ar 
pribaigti vietoje.

Gladiatorių būdavo viso- 
ių. Jie kaudavosi viso

kiais ginklais. Kartais gla
diatorių kautynėse vienas 
‘sportininkas” būdavo gin
kluotas trumpu peiliu ir tin
klu, o kitas—ilgu kalaviju.
Tinklo meisteris stengdavo
si užmesti tinklą ant kalavi- 
,'ininko galvos ir rankų. Jei 
tas pasisekdavo, tai tinkli- 
ninkas su savo trumpu pei
liu nudurdavo kalavijinin 
ką, jei “gerbiamoji publi
ka” to reikalavo.

Romos gladiatoriai nors 
ir buvo vergai, bet jų pavo
jingas amatas buvo laiko
mas nemažoje pagarboje.
Jie gyveno, kaip laisvi žmo
nės ir gyveno, pagal anuos 
laikus, neblogiau kaip gy
vena dabar Įvairios musų 
sporto žvaigždės. Bet vis
gi gladiatoriai buvo vergai, 
o todėl tikri romėnai i juos 
žiurėjo su panieka.

Vieną kartą gladiatoriai, 
vedami savo vado Sparta
ko, sukilo, išlaisvino daug 
vergų ir buvo sudarę savo 
neblogą armiją, su kuria 
Romos geriausieji genero
lai turėjo kautis, iki vergus 
nugalėjo. Spartako armija 
pagaudavo daug romėnų i 
nelaisvę ir vieną kartą 
Spartakas Įsakė paimti ke
lius šimtus jaunų romėnų, 
apginkluoti juos kalavijais 
ir paleisti Į lauką kautis.
Keli šimtai romėnų turėjo 
kautis, o aplinkui apstojusi 
maištaujančių vergų minia 
žiurėjo Į romėnų jaunimo 
kautynes, plojo ir nesigai- 
ėjo gerklių skatinimui ge- 
esnių “sportininkų.” Ro

mos istorijoj šitas rolių su
keitimas, kada vergai žiu
rėjo, o romėnai kovėsi are
noje. yra skaitoma didžiau
sioji gėda. Gėda buvo iš
didiems romėnams muštis 
arenoje kardais ir kalavi- 
ais, kai tūkstančiai vergų 

žiurėjo ir šukavo. . . .
Spaudoje šiomis dieno

ms skaitėme, kad Romoje Į leriu. 
.’ėl atgaivinamos gladiato- darbis

tantir.es turistų narnas ro
dys, kaip Romos gladiato
riai kaudavosi. Tiesa, da
bai gladiatoriai vienas.kito 
neužmuš, jų kalavijai ir 
kardai bus iš medžio ir vi
sas tas • sportas” daromas 
tik tam. kad daugiau žiūro
vų ir dolerių priviliojus. 
Komercinis sportas ir gla
diatorius Įkinkė i pinigų 
medžiojimą.

Musų laikais gladiatorių 
ka u t y n ė m s artimiausias 
-ponas yra bulių kautynės. 
3.1 Amerikoje tas sportas 
ra draudžiamas ir norm

ai, ji pasigerėti, kaip kala- 
. riju ■_> ir. r luotas sportininką.- 
nuduria Įsiutintą bulių, tu
ri vykti i Meksiką arba Į 
spaniją.

šiai; .au musų tarpe gla
diatorių kautynes primena 
boksas. Tame sporte du 
vyrai i kai kur leidžiama ii 
moterims boksuotis), užsi
movę ant rankų šikšnines 

daužo vienas kitą 
pergalės.

—Priešingai, tėve. Da
bar reikia daugiau aukų ii 
daugiau organizuotis, nes 
pavergta tauta turi pir
miausiai siekti laisvės, kaip 
airiai, žydai ir kiti. -Jeigu 
tauta pati nekovos, b 
lauks kad ją išvaduotų kas 
nors, tai svetimo jungo ji 
niekad nenusikratys. Todėl 
reikia patiems organizuotis, 
ir reikia dėtis su kitais pa
vergtais.

—Gal ir tavo teisybė 
Maike. Aš apie toki bizni 
nedaug išmanau.

PASAKA VAIKAMS

šių metų pabaigoje mažu 
tiražu išleidžiama eiliuoti 
pasaka vaikams “Žvirblia 
Inkilėliuose”, 104 psl., kai 

Ina S 1.50. Norintieji ją Įsi
ką gyti, prašomi iki spalių 15

Achesonas kalba, nes jisai d. pranešti autoriui (Petrui 
nustato Amerikos užsienio Pilkai, 426 E. 5th St., South 
politiką. Ir jeigu jis sako, Eoston 27, Mass.), ir ji bus 
kad išlaisvinimo karui Ame- rezervuota. Knygų rinkoje 
i'.' a nesiruošia, tai reiškia, ji nebus platinama.
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ždę, Rocky Marciano, jo 
manadžeris Al Weill, po 
Marciano kautynių su Joe 
Louis, pasakė tokius reikš
mingus žodžius: “Ten kam
pe stovi an& dvejų kojų du 
milionai grynais.”

Pasakyta aiškiai, kaip 
iarmerys pasakytų apie sa
vo bulių. Iš R. Marciano 
galima tikėtis dvejų milio- 
aų dolerių pajamų, arba ne 
mažiau pusės, kiek uždirbo 
kumščiais Joe Louis per sa
ro ilgą karjerą. Todėl jis 
brangus žmogus.

Bokso sportas yra ir pa
vojingas, nors ir ne tiek, 
kiek buvo pavojingas gla
diatorių sportas: Ameriko
je kasmet nuo kumščiavi
mosi žūsta apie porą dešim- 
ų jaunų vyrų. o daug dau

giau jų sužalojama. Lygi
nant gladiatorių sportą su 
nusų dienų boksu galima 
ibejoti, ar mes, per du tuk- 
-tančius krikščioniškos eros 
metų, daug pažengėme pir
myn nuo Romos imperijos 
laiku.

J. K. Stakelis.

TAI BENT ŽUVIS!

pirštine.-, 
iki

šią savaitę Philadelphi- 
joj ir per televiziją publika 
galėjo stebėti nepaprastas 
bokso imtynes. Mušėsi 
naujausioj i kumščiavimosi 
sporto žvaigždė, Rocky 
Marciano, tikrąja pavarde 

Marc’negiano, italų 
batsiuvis iš Brock

ton. Mass.. su sunkaus svo
rio bokso čempionu Jersev 
Joe \Valcott. Tų kautynių 
rezultatai rašant šiuos žo
džiu.?- dar nėra žinomi.

Boksas, kaip ir gladiato
rių kautynės senojoj Ro
moj. sutraukia tūkstantines 
minias, o jei skaityti ir te
levizijos žiūrovus, tai dabar 
milionai žSrmnių žavisi 
kumštiavimosi sportu

Komei cializuotas sportas 
su sportu neturi nieko ben
dra. Sportas yra mankšti- 
nimaris, varžytynės, lenkty
niavimas. o komėrcializuo- 
tame sporte žiūrovai tiktai 
liežuvi miklina ir gerklę 
leidžia i darbą. Sportas už 
pinigus yra paprastas biz
nis, kaip jodomųjų paveik- 
.~lų teatrai, cirkai ir kitoks 
pramogų biznis.

šių dienų gladiatoriai, 
ar boksininkai, jei jie su
geba pasižymėti, uždirba 
puikius pinigus. Uždirba 
ir tie žmonės, kurie rung
tynes rengia, bet tie savo 
uždarbio n> garsina. Buvę 
kokso čempionas, Joe Lou
is. sakosi per savo karjerą 
uždirbęs virš 4 milionų do- 

Tai yra puikus už-

MARGUMYNAI

Rocco
kilmė?

Ilgiausias Pasaulio Tiltas

Jei per tiltą žmogus turi 
riti lygiai 13 dienų, tai toks 
tiltas turi būti labai ilgas. 
Toki tiltą drąsiai galima 
vadinti ilgiausiu pasaulyje.

Toks tiltas buvo Lietuvo- 
e. Sakau buvo, nes dabar 

per tą pati tiltą galima jau 
pereiti Į kelias minutes lai
ko, bet seniau per ji žmo
nės eidavo i vieną galą ly- 

ai 13 dienų. Tas tiltas 
ejo per Nemuną. Jis jungė 
Kauną su jo priemiesčiu 
Aleksotu. “Ilga kelionė” 
gaudavosi todėl, kad Kau-
nijoj iki 1915 metų veik 
dar senasis Juliaus kalen
dorius, o Suvalkijoj veikė 
naujasis Gregoriaus kalen
dorius. Skirtumas tarp tų 
įveju kalendorių yra 13 
dienų. Todėl išėjus iš Kau
no sakysim rugsėjo 10 d. Į 
Aleksotą ateidavo rugsėjo 
23 d. Lygiai 13 dienų rei
kėdavo keliauti!

Tas “ilgasis tiltas” man 
prisiminė šiomis dienomis, 
kada Amerika minėjo 200 
metų sukaktuves, kaip čia 
Įvestas naujasis Gregoriaus 
kalendorius. Tai buvo pa
daryta prieš 200 metų.

6C0 svaru tuną žuvis buvo pagauta netoli Nova
Scotia pakraščių. Tuną yra brangi žuvis, jos mė
sa primena jautieną ir tokių didelių žuvų reta. 
Žuvi pagavo Kubos žvejai, kurie laimėjo rungty
nes, kas pagaus didžiausią tuną.

Nauji SLA Darbai Įir Rūpesčiai
Kiekvieno savo seimo geriau, vietomis silpniau se- 

Susivienijimo nariai nekan-!kėsi. Aplamai paėmus, ai
triai laukia tikėdamies su- rodo, kad jaunimo tarpe 
laukti kurių nors pagerini- Susivienijimo darbas turėtų 
mų. Bet paprastai, taigi ir
Šiemet, seimas stebuklu ne-

£

parodė.
Šiemet Pildomoji Taryba 

dalinai pakeista. Įėjo du 
nauji nariai — prezidentas 
adv. K. J. Kalinauskas iš 
Bostono ir iždo globėja A.
Devenienė iš Waterbury,
Conn. Susivienijimo nariai 
šiuo syk rinkimuose parodė 
daugiau aktingumo. Tačiau 
šiems pasikeitimams vargu 
ar galima didesnės reikš
mės teikti. Svarbu, kad bu
vo parodytas susirūpinimas 
avo organizacijos reika

lais.
Ilgų metų patyrimas 

mums sako, kad pats svar
biausias darbas atliekamas 
vietose. būtent—kuopose.
Centro darbuotojai ir komi
sijos, žinoma, teikia svar
bių paskatinančių nurody
mų. Centro vadovaujamas 
darbas via svarbus ir reikš
mingas. Bet tikrovėje darb
štus kuopų žmonės ir jų su
mani veikla ligšiol ugdė ir 
ateityje ugdys Susivieniji-

būti
mas.

žymiai plačiau varo- 
Tad čia ir norima

priminti, kad kaip tik da
bar jaunimo tarpe

mą.
T

žrr. gui, kuris paši
lų kautynės. Senoviškai žymi liktai kumščių stipru- 
ipsirengę sportininkai vėl mu ir niekuo daugiau. Apie 
’šeis Į areną ir prieš tuks- dabar iškilusią bokso žvaig-

STREIKAS SUSTABDĖ LAIVUS

Keturiuose karo transporto laivuose sustreikavo 
700 mašinistų ir laivai riogso San Francisco uoste.

Naujasis kalendorius bu
vo Įvestas 1582 metais. Bet. 
iš pradžios ji priėmė tiktai 
katalikiški kraštai, o pro- 
testonų ir stačiatikių kraš
tai ne iš karto tą kalendorių 
pasisavino. Anglija ir jot 
kolonija Amerika tą kalen
dorių priėmė lygiai prieš 
200 metų, kiti protestonu 
kraštai ji buvo priėmę ank
sčiau, o Rusija tiktai 1018 
metais priėmė naująjį ka
lendorių.

Baznotas.

Geraširdžiai lietuviai, pa
dėkite Martyno Viliuno šei 
mai atvykti i Ameriką. Su- 
’arykite jam darbo ir buto 
"arantiją.

Martynas Viliunas 23 me
tų amžiaus, Eva Viliunas 
18 metų amžiaus ir Erika 
Viliunas 3 mėnesių.

Ju adresas: Pairę du 
Horior 82ri88. Tilleur Lie- 
ee, Belgium.

BALF Centras.

Laikas užsisakyti “Kelei 

vio” kalendorių 1953 me

tams. Kaina 50 centų.

eigų 
rotoriusy -

A
darbas

turėtų būti ypatingo susirū
pinimo lydimas.

Susivienijimo sek- 
Dr. M. J. Vinikas 

galėjo ir šiame seime pasa
kyti, kad organizacija ne
nustojo augusi, tai čia gre
ta vadovybės nuopelnų yra 
ir dideli kuopų darbuotojų 
veiklos vaisiai.

Nėra reikalo priminti, 
jog tik nuolatinis ir sutar
tinas visų Susivienijimo 
darbuotojų veikimas pada 
rė šią organizaciją visų 
stipriausia lietuviškų orga
nizacijų tarpe. Vadinasi, ii 
šiandien praėjusio seimo 
sukeltom paskatinančiom 
nuotaikom tebeveikiant, rei
kia vėl rimtai susirupir.ti 
panrastu kasdieniniu darbuK uopose. nes be jo neima- 

augiorganizacijos 
imas.

nomas 
ma? ir

Negalima užmerkti akių 
i tą aplinkybę, kad žymi 
Susivienijimo narių dalis 
jau yra vyresnio amžiaus 
žmonės. Tai sudaro orga
nizacijai tam tikrą pavojų. 
Tr vienintelė priemonė ši 
pavojų pašalinti tėra—jau
nimo kuopų organizavimas.

Jokia naujiena Susivieni
jimui jaunimo kuopos. Tai 
jau praktikuojama gan se
nai. Šis darbas vietomis

Susivienijimo kuopų dar
buotojai, praleisdami progą 
jaunimą Įtraukti i lietuvių 
veiklą ir tuo pačiu juos 
nors dalinai apsaugoti nuo 
nutautėjimo, padarytų di
delę klaidą. Dažnai skun
džiamės, kad čia gimęs jau
nuoliai mažai bendradar
biauja su jaunakurių jau
nimu. Iš tokio bendravimo 
abiem pusėm butų aiški 
nauda. O dabar kaip tik 
susidaro visai gera proga 
jaunimą Įkinkyti i pratikinĮ 
darbą ir pasistengti sudary
ti mišrias kuopas. Jauni
mas iš jaunų dienų pripras 
prie visuomeninio darbo, 
susidomės lietuviškais rei
kalais ir ilgainiui sudarys 
naujus lietuvių darbuotojų 
kadrus. Tai visuomeniško
ji šio darbo jaunimo tarpe 
pusė. Na. o Susivienijimas 
turės patikimą ir iš anksto 
parengtą platesniam darbui 
prieaugli, kurio šiuo tarpu 
lyg ir nepakanka.

Jaunimas nemėgsta, jei 
uaugę nuolatos jiems nu

rodinėja ir “už lankos ve
džioja,” kaip sakoma. Tad 
ar negeriau butų pačiam 
jaunimui ši darbą pavesti, 
kad jis turėtų progos pa
reikšti savarankiškumą.

Visiems yra aišku, kad 
sis darbas yra nė trupučio 
neatidėtinas. Kiekvieni me
tai mums lietuviams šiame 
krašte daro iau negrąžina
mų nuostolių. Tad reika
lingas skubus ir. kas dar 
svarbiau, planingas darbas. 
Jeigu visos Susivienijimo 
kuopos tinkamai Įvertins 
-io reikalo svarbą ir rimtai 
jaunimo kuopų organizavi
mui ar. geriau pasakius, jau 
°samų i apildymui, pasi
rengs, tai darbas turės duo
ti daug didesnius vaisius 
negu iki šiol būdavo ir negu 
kai kas laukė.

Jaunimo kuopų organi
zavimui centras suteiks rei
kalingų nurodymu ir viso
keriopos paramos.

Simas Kaušakys.

tantir.es
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Brazilijoj Nieko Naujo
(Feljetonas)

Aną sekmadienį stovėda
mas Zelinos turgavietėje 
dairausi į kokią šia smuklę 
užsukus. Tik, žvilgt, pama
čiau su brevijorium vikarė- 
lj mano link atskutantį.

—Aišku! Bus pipirų,— 
pamaniau ir, apsisukęs ant 
užkulnio, jau ruošiausi pa
spausti padus.

—Stok! Kur nešiesi? 
išgirdau jo balsą.

Buvo vėlu. Greit paslė
pęs po pažastim prie šven
toriaus nupirktą “Keleivi” 
ir “Argentinos Lietuvių 
“Balsą” bandžiau “politiš
kai” išsisukti iš bėdos.

—Sveikas, tėveli, senai be- 
simatėm,—pradėjau netvir
tu balsu, tupčiodamas vie
toje, viežlybai nukėlęs nuo 
galvos skrybėlę.

—Matai, kad sveikas. O 
kur pats tūnojai visą laiką?
—iš kaito suėmė mane vi
karėlis.—Bažnyčioje jau vi
siškai nepasirodai. . . . He- 
retiku virtai? A! Cicilikas?
Kam slepia bedieviškus 
raštus užnugaryje? Matauužnugaryje: 
—neapgausi!

kad aš . .

—Kokiu budu?
—Kokiu budu? Organi

zuok, veik, rašyk, skaityk 
tikrai lietuviškus, o ne cici- 
likiškus laikraščius; remk 
kas krikščioniška,—atvertė 
vikarėlis mano gyvenimo 
kelrodi.

—Kad ir be manęs čia 
viskas nuveikta ir suorgani
zuota. Rašyti gabumų ne
turiu . . .

—Kokių čia gabumų pa 
čiam trūksta? Niekas su 
rašaline rankoj negimė 
Atsiras Įkvėpimas, palauk 
kol tave mūza aplankys, ii 
pilk kad rašalas Į lubas taš- 
kytųsi. Štai tau visi gabu 
mai! Supratai?—pagrąsi 
no man pirštu ir, nelaukda 
mas kol aš suprasiu, pasuko 
Vyto aludės kryptimi.

Ten jo jau laukė klebo 
nijos štabo politininkų re 
dakcinė kolegija su vadovu 
dvasių juozapėnų” priešą 

<y: Pijušas, Henrikėlis
Iruno, Juozas su Jurgiu 

Aleksandras Ylaslauskas 
eiti.

Pažiurėjau pro karčiamos 
duris i už bufeto raudonuo- 
antį Vytą, i gražiai nupe

nėtą jo sprandą, Į tokios 
)at ružavos spalvos salciso- 
ną kabanti bufeto vitrinoje, 

dingstanti karčiamos prie
blandos gelmėse vikarėli su 
maldaknyge rankoje, ir gi- 
iai, giliai atsidusęs prisimi
niau iš “M. L.” puslapių 
klebono aukso žodžius: 
‘Tik krikščioniškos idėjos 
išgelbėti gali pasaulį nuo

JAPONUKAI PUČIA BURBULUS

Maži japonukai vienoje vaiku prieglaudoje mokosi iš 
amerikiečio kareivio pusti kramtomosios gumos burbu
lus. Amerikoje tas jau išeina iš mados, bet mažieji ja
ponukai to dar nežino ir žiuri akis išvertę į augantį bur
bulą.

—Mūza, leisk paklausti, 
odėl tu paskutinį “Žinių” 
edaktorių Tautgintą vadi

ni '‘visokių paslapčių ir do
rybių” gynėju?

—Kodėl? Ar jau visai 
pamiršai, kaip jis myli ir 
užstoja valstybės vyrus ir 
tėvynę: netaip senai kovo
jamas prieš netikusi tautie
ti Vytautą pasiuntinio Fri- 
<o Mejerio Rio de Janeire 
laptingus kredencialus drą- 
iai apgynė.

Po Bakūžės Parodos
{•pudingą Programa'

—Aš, kad aš . . .—mėgi
nu teisintis.

—Žinoma, kad pats, ne 
kas kitas. Stovi ir dairai
si, nežinodamas i kurios 
karčiamos duris pataikyti! 
—nukilto mane jis tęsda
mas toliau:—Sveikas iš tė
vynės kudašių išnešęs ir 
austro amerikonu tapę; 
jau kelinti metai nežinai 
kam- ant šio svieto painio- 
jiesi. Per naktis akutę 
kerti, girtuokliauji, o dieną 
nuduodamas gripu sergan
ti, pagiriomis vaikščioji 
Neprisimeni, kiek tavo tė
vai privargo, kol žmogumi 
pati šion ašarų pakalnėn 
paleido? Mažai tėvas tave 
augindamas žemės ūkio ga 
minių sugadino? Pagalvo 
jai kada nors? Kiek už tas 
visas Dievo dovanotas gė 
rybes, pardavęs turguje 
galėtų gauti pinigų 
nežinai kiek tėvui kaina
vai! Gal mėginsi užsigin 
ti? Pamiršai, kiek tautai 
kainavo visos gimnazijos 
mokytojai-profesoriai ir vi 
si kiti mokslai, pro kuriuos 
tu vaikščiojai! A?

—Tai ... ne aš .
—Tylėk! Kas gi, jei ne 

pats? Gal aš?—nutraukė 
vikarėlis.

Norėjau jam pritarti, kac 
“aš ne jis, o jis ne aš,” be 
vėl nesuspėjau.

—Ne toks jau kvailas 
esi, kaip apie tave kalba 
Turi laiko apsigalvoti ir ge 
rą vardą visuomenės akyse 
atgauti, pasitaisyti. Gali ir 
pats naudingu būti. ne tik 
sau, bet ir kitiems.

Adv. K. Kalinauskas pa
sakė lietuviškai ir angliškai 
puikią kalbą, trumpai išrei
škė lietuvių tautos siekimus 
ir Amerikos lietuvių nusi
statymą. Jis pažymėjo, kad 
Amerikos lietuviai nenu
rims, kol Lietuva nebus lai
sva. Gerai, kad jis kalbė
jo ne tik lietuviškai, bet ir 
angliškai. Mišrioje publi
koje, kokia esti prie bakū
žės, būtinai reikia kalbėti 
apie musų skaudžiuosius 
reikalus tokia kalba, kurią 
visi supranta.

Vyrų chorui, vadovauja- 
mui muz. J. Gaidelio, buvo 
sunkesnės pasireiškimo są
lygos, bet ir jis nugalėjo 
visus sunkumus. Atvirame 
ore ne kiekvienas choras 
galėtų dainuoti, o muz. J. 
Gaidelio choras dainavo be 
priekaišto. Jis yra pakan
kamai galingas ir stipins, 
gerai paruoštas ir discipli
nuotas. Publikai geriau
siai patiko patriotiškos dai
nos, kaip “Gaudžia Trimi

BROCKTON, Mass.— 
Rugsėjo 7 d. ne vienam 
sunku buvo apsispręsti, kur 
vykti—į parodą Lietuvių 
Bakūžėje ar į Sandaros pir
mojo apskričio pikniką. Aš 
nuvykau į bakūžę. Ir ne
sigailiu. Čia įdomu buvo 
pamatyti ne tik bendrą pra
monės ir žemės ūkio paro
dą ir joje dailiai įrengtą 
lietuvių skyrių bakūžėje, 
bet taipgi išgirsti progra
mą, kuri buvo skirta lietu
vių parodos iškilmingam 
atidarymui.

Kelis metus dalyvavęs 
panašiose programose prie 
bakūžės, maniau, kad jo- 
marko sąlygomis sunku su
organizuoti gerą programą. 
Bet maloniai apsirikau. 
Šiemet programa buvo 
trumpa, įdomi ir įspūdinga. 
Ji atlikta miesto gyventojui 
neįprastomis aplinkybėmis: 
be jokios scenos ir uždan
gos, dargi be paaukštinimo, 
tiesiog atvirame lauke, ant 
pievelės. Gal kai kam tai 
mažino įspūdį, bet man 
ypatingai patiko, nes nebu
vo teatrališka, o dvelkė 
nuoširdumu ir lietuviška 
kaimo nuotaika.

—Buvusio lašinių sku
timo miniterio daktaro 
Llizėjaus kovos dinami
ka, plunksnos, lyg kardo 

ilčių lakumas, ir rankos 
alybė ta pati. Buvęs mi- 
vstei i> daktaras per parti- 

us akulioiius, kuriuos kle
bena? Pipišas jam ant no- 
ies uždėjo, faktų šviesos

neįžiūrėjo.
—Ar pažįstamas jums 

Vila Zelinos parapijos aka
demijoje diplomuotas agro- 
įomas Aleksandras Bogus- 
lauskas?

—Visiškai nereikalingas 
dausimas. Ne tik aš—vi
sos nimfos, kurios tik lan
kosi pas kleboną Pijušą, pa
žįsta tą didįjį fleitinės sie- 
os “Ylos” redaktorių. Da- 
)ar jis dar didesnis pasida-

tai” ir “Kai Tėvynę Reiks 
Vaduoti.”

Dail. A. Tamošaitis savo 
žodyje priminė, kad lietu
vių tauta yra nedidelė skai
čiumi, bet galinga dvasia.

aušrinė aplankė. Stovi prie'.varlių, tai visokius dyvus su 
lango ir niūniuoja. tuo paukščiu krėtė: tartum

—Prašau, sėskitės, mano chiromantas Tvardauskas 
išsvajota ir taip nekantriai ant garnio raitas padangėn 
ilgai laukta, — apsidžiau- iškilęs po Lietuvą skraidė, 
giau pašokęs. prieš visus mandrapypkius

—Sėdėk kur buvęs,—pa-Į Zelinoj kovojo, šakėmis de
dale ranka ženklą, kad ne- tesis maišė ir visaip šposą 
sikelčiau.—Žinau, kad lau- vo. Dabar tas jo garnys 
ki. Atleisk. Negalėjau anks- dvasinių vertybių birioj tu- 
čiau. Ką tik iš Amerikos Į pi alkanas, susiveržęs dir- 
grižtu. Pakelyje turėjau žą. O kaip bus ryt-poryt 
aplankyti visus Brazilijoj . . . geriau niekam nesakyt! 
buvusius ir esamus redakto- —Kaip jaučiasi buvęs
liūs, lašėjus ir visokius ki- “Lietuvio” redaktorius Sta
tus veikėjus. Visi manęs sys Vantas, kuris ištisus la- 
laukia ir šaukia. Užtrukau, pelius tautiškojo “Lietuvos 

—Labai Įdomu, papasa-ĮAido” pripildydavo savo 
.kokit kur. pas ką buvot ir I braziliškomis vandravonė- 

ę mano sielon “pasėlio ką matėt bei girdėjot? Imis
giudu,” ėmė dygti, augti, —Visko neišpasakosi, —Mačiausi ir su juo. Vi- 
kol visiškai pribrendo ir aš daug laiko užims, trumpai Isiškai puikiai įsitaisė. Nie- 
nutariau parašyti gražų lie- kalbėsiu, jei tau Įdomu ko jam netrūksta. Paten 
tuvišką, patriotiniais moty- Į klausyti?. Visų pirma už- kintas sako: “Dvasios per 

sukau pas pirmąjį “Žinių” gale klebonijos štabui pri 
redaktorių Simą: ten, ana- klauso, o pinigai už par
pus Amazonės krantų, pas duotus Baideirantės lietu 
indėnų imperatorių Kūgi- J vių mokyklos rumus—man 
Mugi viešinti. ir turtų globėjui Aleksand

—Kaip jam ten sekasi, i ui Alpošaičiui.” Iš eilės bu 
ką veikia? Ivau užsukusi ir pas “Aido’

—Neblogai, galima šaky- redaktorių Dutkaiti Anta 
ti, taip kaip Zelinos amba- nušą.
sadoriui Pipišui nuvažiavusi —Kas naujo pas 
pas amerikonus. Užbaigė —Pas Dutkaitį visai ka;
rašyti mokslini veikalą apie kita. Jo gyvenimas dabar 
skruzdėlių komunalinio ūkio labai komplikuotas: nusto- 
organizacinius pagrindus. J jęs redaktorium būti audro- 
Dabar studijuoja kapivarų naša tapo ir nekaip jam se- 
kolektyvinio va 1 d y m os i kasi su tais audrų kėlimais, 
principus. Šiaip sveikas ir Ėmė ir sugalvojo parašyti 
patenkintas siunčia visiems į “Naujienas” apie dar ne
savo bendraminčiams lin- kaltą ir neplaktą dorybę 
kėjimus persikraustyti ten, dviprasmišką koresponden- 
anapus, pas visų tėvų tėveli, ciją, apie tos dorybės dvi- 

—O kaip gyvuoja poetas prasmišką uždarbio didu- 
Arminas-Ališas Venacijus, mą.
Perisikaboje? —Ir kas toliau?

—Buvau ir pas ji. Tas —Žinoma, sulaukė aud-
Suvalkijos milžinas dabai ros, kaip nesulauks! Tie- 
ilsisi po Pietų Kryžiumi irisą, nedidelė buvo audra, 
iš savo poezijos laui-ų guo- kaip šaukšte vandens, 
io nenori keltis, patenkin- Smulkmenos nežinomos, 

tas. kai;> meška lauže. Įkvė-< Tik kartą Dutkaitis grįžda- 
piau jam kūrybinės idėjos, mas iš vieno iškilmingo pa- 
kad vėl atsikeltų ir tautai, triotinio paminėjimo locno 
tėvynei, parapijai tarnautų, švarko rankovę parnešė 

—“Garnio” redaktorių, kelnių kišeniuje. 
poetą Klemensą Jurą, irgi —Ir kas jam tą rankovę
lankėt? | nutraukė?

—Lankiau ir jį, kaip ne 
lankvsi! Senas mano fri

ir

tomunistimo maro.
Vikarėlio pastabos, kri

vais ataustą romaną.
Gal kartais “Draugo” I 

premiją gausiu.—Kas žino. 
—krustelėjo manyje blanki 
viltis. Nors vargšė Kardė 
Pažėraitė prašovė su savo | 
“nusidėjėle” pro “Draugo’ 
komisiją.

—Dirbtinį įkvėpimą pa-| 
daryti—ar ne tas pats?— 
nusprendžiau galų gale.

Pasakyta—padaryta. At
sisėdau prie stalo, ištem-Į 
piau krutinę. įtraukiau oro 
kiek tik tilpo, ir jau yi-a 
“įkvėpimas,” nors dirbtinis,! 
bet vistiek geriau negu nie
ko. Paėmiau paišelį ir lau
kiu “mūzos.” Laukiu, oi 
jos kaip nėra. taip nėra.l 
Pradėjau net abejoti.

Staiga, tartum sidabriniol 
varpelio balselį girdžiu: 
“Šią naktelę per naktelę! 
miego nemiegojau . . .” Pa
kėliau galvą, štai ji, mano!

ąžuolo

Lietuvių bakūžę jis pava- 
Programą atidarė ir pra- dino atdaru langu, pro kurį

vedė P. Viščinis, kuris įžan
gos žodyje pažymėjo, kad 
lietuviams bakūžė tapo 
šventove, prie kurios kas
met renkasi musų tautiečiai 
iš tolimiausių apylinkių. 
Čia jie prisimena tėviškę, 
demonstruoja lietuvių išti
kimybę savo kraštui ir ryž
tasi kovai už laisvę.

Po įžangos ėjo p. O. Ivaš- 
kienės tautinių šokių gru
pės atliekami šokiai, muz 
J. Gaidelio vadovaujamo 
vyrų choro dainos, adv. K. 
Kalinausko kalba angliškai 
ir lietuviškai, vėl vyną cho
ras, tautiniai šokiai, daili
ninkų A. A. Tamošaičių 
pristatymas ir programos 
užbaigimas daina “Kur ba
kūžė samanota.”

Visa programa atlikta re
kordiniu greičiu per vieną 

Ji

amerikiečiai gali stebėti 
musų kultūrą ir kūrybą. Jis 
žavėjosi vietos lietuviais, 
kurie bakūžę pastatė ir 
ruošia joje kasmet tokias 
reikšmingas parodas.

Programą sekė kelių tūk
stančių publika. Joje ma
tyti buvo daug nelietuvių. 
Publika laikėsi labai ramiai 
ir kultūringai. . Nors per vi
są programą publikai teko 
stovėti, bet ji skirstėsi pa
tenkinta.

Koresp.

Ministeris Eden
Tarėsi su Tito

ji?

juos de-j valandą.
sustatyta

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

—Ogi doiybės mamytė, 
žinomo industrialo pačiutė, 

gezas. |gindama dukrelės šlovę nu-
O kaip jisai su tuo sa- plėšė nevidonui rankovę, 

vo paukščiu, “Garniu”? Dar priedo paskutinis “Ži- 
—Retas svečias, tas jo nių” redaktorius Tautgin- 

paukštis. kad ji šimtas! Ir tas jį laikraščio puslapiuo- 
nei rimtas, nei nerimtas, se gerokai iškočiojo. Tas 
Sako, sausros, mat, užėjo didis visokių paslapčių ir 

i visur varlės sumažėjo. Sa- dorybių Tautgintas daug 
[ko, krizė pasaulinė palietė žadėjo, bet “Žinioms” galą 
|ir jo varlynę. Pirmiau, kai padarė leidėjas Alis Dum- 
1 redaktorius prigaudydavo | pa.

re: klebonas jam 
vainiką nupynė.

—Už ką?
—A, už tai, kąd jis pats 

ąžuolo kaukę užsidėjęs 
“Argentinos Lietuvių Bal
so” bendradarbių kaukes 
nuėmė ir klebono laikrašty 
“M. L." i dulkes juos suma
lė.

—O kas tie bendradar
biai?

—Nagi, pagonis poetas 
Klemensas Jura, heretikas 
ir netikusių feljetonų rašei
va Povilas Vonžodas, Pau
lius Eigirgala ir “bedieviš
kos spaudos—“Keleivio,” 
“A. L. B.” “Kario,” “Ai
dų.” saleziečių “Balso” Bra
zilijoje—platintojas kom
jaunuolis Meldutis Laupi- 
naitis.

—O aš ir nežinojau. . . . 
Mat, nevidonai, tai nevi
donai. "Altorių Šešėlyje” 
pas Pijušą tėvelį klebonijo
je visą laiką syapstėsi. Ge 
rai, kad ąžuolas 
maskavo.

—Noriu parašyti roma
ną. gal galėtumėt pabūti to 
romano veikėja,—paaiški
nau.

—Gerai! Sakyk, kaip tą 
savo sugalvotą romaną no
ri užvardinti,—sutiko mū
za.

—“Kryžiai Be Kapų.”
—Ką? Kokie “kryžiai be 

kapų”? Ar nenori tik pa
daryti plagiatą? Literatū
rinę vagystę?

—Tylėjau. Mūza atspė
jo.

—Kaip dabar bus?—nu
siminiau.

—Sugalvok ką nors pa
doresnio ir tokiais roma
nais. kaip “Kryžiai Be Ka
pų” ar “Kapai Be Kryžių” 
nekvaršink sau galvos,—at
sakė mūza ir išnyko.

Mūza dingo, o be mūzos, 
vien tik su įkvėpimu ir tai 
dirbtinu, net pats Petras, li
teratūros ir poezijos astras 
iš Rio de Janeiro, jokių li
teratūrinių laimėjimų neiš
spausdintų.

Sao Paulo, 1952.VII.25.

buvo vykusiai 
ir sklandžiai pra

vesta. Tarp šokių ir dainų 
įterptos kalbos buvo aty- 
džiai klausomos.

O. Ivaškienės tautinių 
šokių grupė šoko gyvai, su 
tartinai. Visus šokius pub
lika priėmė labai šiltai. Se
nių šokis sukėlė malonaus 
juoko, voveraitės šokėjai 
pavergė žiūrovus savo jau
numu (4-5 metų vaikai), 
audėjėlės šokis buvo skir
tas dail. A. Tamošaitienės 
garbei, malūnas visus pri 
trenkė ir savo dinamika ir 
grakštumu. Grupės vado
vė ir šokėjai įrodė, kad gru
pė nuolat progresuoja ir 
vykusiai perduoda musų 
tautinius šokius, palenkda
ma sau ir lietuviams žiūro
vų simpatijas.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
pereitos savaitės gale lan
kėsi Jugoslavijoj ir turėjo 
su diktatorių Tito ilgus pa
sitarimus. Anglija, kaip ir 
Amerika, siekia įtraukti Ju
goslaviją į artimesnius san
tykius su Vakarais ir nori 
tarpininkauti italų ir jugo
slavų ginče dėl Triesto pri
klausomybės.

Jugoslavijoj anglų minis
teris buvo pasitiktas labai 
iškilmingai ir derybos buvo 
vedamos širdingoj atmosfe
roj. Anglijos Edenas už
tikrino Jugoslaviją, kad 
Anglija darys viską, kad 
padėjus Jugoslavijai išsau
goti jos nepriklausomybę ir 
taiką.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vi.” Kaina metams S3.

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

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

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAL kurtuos galima prisiųsti patto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Antose Virto Antanu
United Press žinių agen-jjau ir paprašiau, kad ji 

praneša iš Anglijos, Jman pasakytų savo vardą, 
kad viena škote gydytoja!pavardę ir užsiėmimą. Bu-1 
pakeitė savo pirmą vardą iš vusioji Antosė atsireko-

tura

Elizabeth į vyrišką Evvan. 
Ji tą padarė todėl, kad ji 
pati virtusi vyru, o pakeitus 
lyti reikėjo ir vardą pakeis
ti.

Dr. Elizabeth Forbes- 
Sempill, 40 metų amžiaus, 
per teismą gavo pripažini
mą, kad ji yra vyras ir to
dėl nuo teismo sprendimo 
dienos vadinsis Dr. Evvan 
Forbes-Sempill. Jos gimi
mo metrika irgi pakeista, 
senoji sunaikinta ir parašy
ta nauja.

Dr. (e.vElizabeth) Ewan 
Forbes-Sempill yra plačiai 
žinoma (s ) gydytoja (s) ir 

pacientų Alford

mendavo . . . Antano var
du, 34 metų, mūrininko 
amato. Užrašiau dar vie
ną moteri, kuri tame pačia
me bute gyveno, bet kita 
pavarde vadinosi ir jau rei
kėjo eiti lauk i kitą triobą. 
Tada velnias pagundė pri
minti Antanui-Antosei, kad 
mudu juk pažįstami, kad 
prieš tiek tai metų gyveno
me viename name. . . .

turi daug 
distrikte.

KELFTVTS, SO. BOSTON
JURŲ KARALAITĖ

Graži mergaitė, su Neptūno trišake, paskelbta 
Miami pajūryje “jurų šventės karaliene.” Ji 
sveikina savo garbintojus. Mergaitė yra Barbara 
Jonssen. t |

į jį šlaunikes, pavolioti| MYKOLIS: 
duonos džiūvėsiuose ir pa
kepti karštuose riebaluose, 
kol paruduos. Po to už
dengti keptuvę dangčiu ir 
rusinti ant lengvos ugnies 
20-25 minutes.

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

’4

(Tęsinys) 
Viename tokiame

Įgiai. Susirinkimas veik vier.- 
mitin-1 balsiai nusprendė jį išmes- 

j ra.-Įdėjus šokiams, dėl ti. Žmogelis susijaudinęs

Ir šiandien gailiuosi pri
minęs mano pažinti lytį pa
keitusiai esybei. Išgirdau 
piktą atsakymą, kad aš, 
tur būt, iš proto išsikraus
čiau, kad ji visai manęs 
nepažįsta, neatsimena ir

¥ nenori pažinti. Atsiprašiau,
Anksčiau paduota žinia kaiP. £alėJ/u’ * rišėjau gal- 

priminė man panašią lyties va languodamas, 
pakeitimo istorija iš manoj Bet pažintį su Antanu 
gimtųjų Šiaulių. ‘ (Antose) visgi atnaujinau.

Kai buvau mažas, gyve-R^lS metų gale Šiauliuose 
nau Šiauliuose netoli aukš- buvo visokių valdžių, vė
losios bažnyčios ir mažo-|kječjai susmuko, atsirado 
sios cerkvės. Mano gwe-|v^^n® miesto valdžia, pas- 
namame name gyveno ‘ ke- kui bolševikai viena nakčia 
lios mergaitės, kurias kai-J^Jj^0/ įk^ 1919 metais vo- 
m.ynai vadindavo “davat- kiečiai juos išvijo. Tame 
komis.” Man jos neatrodė audringame laikotarpyje 
užkietėjusios viengungės, buvo daug visokių mitingų, 
nes aš matydavau vieną ar Į girdėjome puikiausių paža- 
kitą iš jų visai nedavatkiš- dų apversti pasaulį aukštyn 
kai sukinėjantis su vyrais. k.°^orn^b - mitingus vaik> 
Tarpe tų mergaičių gyveno J čiojau aš. vaikščiojo ii An- 
viena nedidukė Antosė, Į tose-Antanas- ii tokiuose su-
juodbruvė mergaitė. Ji dir-Įsirinkimuose dažnai suki
bo kokioj tai dirbtuvėlėj ir durdavau su mano buvusia 
niekuo nesiskyrė iš kitu kaimyne akis į aki ir visada 
“davatkų,” iki'vieną diena pasikalbėdavom. Antanas 
išgirdome, kad “Antosė atstovaudavo visada pačias 
bludija” radikališkiausias idėjas,

Ji “’bludijo” ilgai, apie pritardavo patiems kairiau- 
porą metų. Ji pradėjo pa- -iems kalbėtojams, mĮtin- 
šakoti savo draugėms, sup11056 vįsada garsiai reiškė 
kuriomis kartu gyveno ir|sa^'0 pritarimą ai nepiita- 
vienoje lovoje gulėjo, kad P^ą ir visada stengdavosi 

esanti vyras, o ne mote- pasirodyt^ kuo vyriškiau, 
Tokios kalbos kitoms kuo griežčiau. Ji (jis) vi- 

atrodė tikriau- jsada traukdavo popierosą

DAINA

Kalifornijos Pyragaičiai
(Califtrnia ('up ( akės) 

Reikia paimti:
puodeli be seklu razinkų 

(seedles ra is i ns) 
puodelio sviesto ar margari

no
.i 4 puodelio cukraus (gra.a: 

lated sugar)
1 kiaušinis 
1 */->puodelio miltų 
O šaukščiukai kepimo miltelių 
*/i šaukščiuko druskos 
*/s puodelio pieno 
l šaukštas vanilės ekstrakto 

Razinkas praplauti su 
vandeniu, nusunkti ii suka
poti. Paimti sviestą ir cuk
rų ir išsukti iki baltumo. 
Įmušti kiaušinį ir išmaišyti. 
Persijoti miltus su kepimo 
milteliais ir druska ir po 
truputį dėti į išmuštą svies
tą, dapilant pieno ir visą 
laiką maišant. Įmaišyti ra
zinkas ir vanilę. Ištepti 
riebalais “keikų” formas ir 
sudėti į jas tešlą maždaug 
iki pusės. Kepti 375 laps- 
nių pečiuje 20-25 minutes.

Mažai šeimai, kuri mėgs-J Kai iškeps, galima aptepti 
ta vištieną, pigiau atsieina J liukru, kurs daromas iš cuk- 
pirkti viščiuko dalis vietoj J raus pudros ir lemono sun- 
viso viščiuko. Be to, viš-Įkos: išspausti tris lemonus. 
čiuko dalis galima greičiau paimti apie svarą cukraus 
ir lengviau paruošti pie-Jpudros, supilti į "sunką ir 

tiršta.

ŠEIMININKĖM

juoko išvedžiau jauną 
uaitę, kuri svėrė apie 
svarų, gi aš pats nedaug 
virš šimto turėjau. Kai gro
jant “Katiuša* mudu suko
mės salėj, mergaitės vel
ias spindėjo nepaprastu 
džiaugsmu ir ji, negalėda
ma jo paslėpti, tarė man:

—Ak, kaip dabar gerai, 
kai visi esame draugai!

< >• . vks» esame ly- 
skirtumu.

UĮiaSK, VIS! 
i's, be tautiniu

Gi- zes

zy-
300

pasi:mikprašė jį palikti, 
jo šeimos, ir 
pravirko kaip vaikas. Bet 
pasigailėjimo nesulaukė. Jis 
buvo išmestas, o jo 
paskirtas remonto 
ninkas, kuris apie 
nieko nenusimanė.

nesuri\ aid?

vieton
darki-
darba

Ji
ris.
mergaitėms 
sias bludas, jos pradėjo An
tosę pajuokti, gėdinti ir 
Įkalbinėti, kad ji butų mo 
teris ir nevirstų vyru. An
tosė ir pati pradžioje tur 
būt nesijautė labai vyriškai 
ir visokių abejonių kanki
nama du kartu bandė nusi
žudyti ir abu kartu su . . . 
degtukų galvikėmis. Nusi
žudyti jai nepasisekė. Po 
tų pasikėsinimų Antose at
siskyrė nuo savo draugių ir 
pradėjo gyventi kur tai ki
tur. Paskui ir aš išvažia
vau iš Šiaulių ir grįžau ten 
tiktai pirmam pasauliniam 
karui einant prie galo.

1918 metais vėlai rudenį, 
vokiečių kaizerio galybei 
sprogus, Šiauliuose buvo 
daromas gyventojų suraši
nėjimas miesto tarybos rin
kimams. I surašinėjimo sa
vanorius įsirašiau ir aš. Man 
buvo pavesta surašinėti gy
ventojus palei Joniškio 
plentą Į ežero pusę, kur bu
vo pridygę skurdžių darbi
ninkiškų bakužių. Ten man 
buvo paskirtas vienas “blo
kas” apeiti ir surašyti visus 
suaugusius gyventojus.

Beeidamas iš namelio į 
namelį, viename bute už
tikau mano seną pažįstamą 
Antosę, bet vyriškai apsi 
rengusią, su popierosu bur
noje ir, rodos, kiek įsikau 
šusią. Pasisakiau ko atė-

ir neretai buvo įsikalusia
me upe.

Bet nežiūrint lyties ir lai
kysenos pakeitimo Antano 
veidas visvien paliko, koks 
jis buvo—be barzdos ir be 
ūsų.

Šiaulietis.

Gyvenimas yra kaip veid 
rodis: jeigu tu jam šypsaisi, 
jis šypsosi tau, jeigu tu jam 
laukiesi, jis raukosi atgal.

PAČIUŽI N INK Ė

Vandens pačiužininkė Mar- 
guerite Williams laimėjo pa- 
čiužininkų lenktynes Cypress 
Garden, Fla.

Musų šalužėj 
Laisvė žydėjo,
Musų šalužė 
Mėtom kvepėjo.
Musų ša lūžę
Rvtas bučiavo.•>
Musų šalužėj 
Rožės žaliavo.

šalta žiemužė 
Smarkiai supyko, 
Viesulas ūžė,
Gėlės pranyko.
Oi, broli, broli,
Broli, varguoli.
Kodėl nelaimėn 
Graudžion įpuolei?

Ryto miglužė 
Saldina kojas,
Ieškai dalužės— 
Skurdas kvatojas

Oi. miela, miela 
Miela mergyte,
Galo vargeliui 
Vis nematyti.
Skurdas pražydo, 
Vargas keroja 
Vaituos varteliuos 
Brolių artojų.
Kalvi, kalveli, 
Kaldink kirvelį,
Juo tai kaposim 
Vargą vargelį.
Juo tai kaposim,
Juo tai išskinsim 
Laisvei vainiką 
Gražų nupinsim.
Musų broleliai— 
Darbo berneliai, 
Musų sesytės— 
Vargo mergytės.
Darbo berneli, 
Laisvę pasėki.
Vargo mergele, 
Skriaudą ravėki.
Maži paukšteliai,
Tie čiulbonėliai, 
Musų šalužei 
Čkmkšti ims vėliai. 
UjS’u b fr'ltl;-' 
Žalios pušelės 
Želt ims ir gėlės; 
Kas per šviesumas 
Tos aušražilės!
Musų šalužę 
Sielvartai gėlė, 
Vėtros lai ūžia,— 
Grįš vasarėlė.

K. JAKUBĖNAS.

tums.
Kimštos Viščiuko Kojikės

Reikia paimti:
4 viščiuko šlaunikes
1 pu<xie!i sukapotų salierų 
m puodelio supiaustyto svogūno 
žiupsnelis "poultry seasoning
2 šaukštai riebalų
1 kiaušinis
žiupsnelis pipsiu. druskos ir 
Truputi.-

(bread crurr.bs)
■ !U< .11 s O z I •. % e

[trinti, kol pasidarys 
stingstanti masė.

Brocktono Parodą h 
Bakūžę Aplankius
Rugsėjo 

[Brocktono

1 4
i viską 1~--uantuę

7 d. aplankiau 
parodą ir lietu-

1 A13 ...iv, •

tarnybon, savo 
viršininko vietoj radau pa
durtą žydą šaltkalvi. Taip 
pat patyriau, kad geležin
kelių valdybos viršininku 
paskirtas žydas, kuris iki 
šiol dirbo ten kaip inžinie
rius. Taigi, prasidėjo taip 
vadinamas darbininkų val
dymo laikas. Seni viršinin
kai buvo atleidžiami, o jų 
.ieton skiriami nauji, iš 
darbininkų tarpo. Išmeta
mas viršininkas buvo sodi
namas i “tačką” (vienratį 
vežimėli žemei vežti) ir ve
žamas už vartų.

Vieną kartą visi tarnau
tojai buvom sušaukti į salę. 
Buvo paskelbta, kad rašti
nės sargas skiriamas musų 
staigos viršininku. Mudu 
•Smetonos laikais” drauga
vom, mat jis turėjo gražią 
dukterį. Jis šluodavo laš
inę. kūrendavo pečius, 
vogdavo valdišką žibalą ii 
mainydavo ji į samagoną 
(namų darbo degtinę). Jis 

j nemokėjo nei skaityti, nei

Po keliu savaičių paaiš
kėjo, kad rusai provoslavus 
globojo. Išmestąjį meisteri 
ne tik priėmė atgal, bet ir 
paaukštino. Aš taip pat 
gavau provoslavą viršinin- 
k, ir pastebėjau, kad jis nė 
pusės nežinojo, ką privalė
jo tokioms pareigoms žino
ti. Gera buvo tai, kad nau
jai iškeptieji viršininkai pa
tys jautėsi pakliuvę ne į sa
vo vietas ir todėl nesikišo 
į prityrusių darbininkų dar
bus, kurie geriau žinojo už 
savo naujuosius viršinin
kus, kas ir kaip reikia dirb
ti.

parsivežiau daug 
įspūdžių n

Atsargiai išimti iš šlauni-jšiias metais lietuviška pa
kili kaulus, kad mėsa nesu- rodą buvo Įdomi ir gana 
skiltų. Pakepti riebaluose didelė—per kelias valandas 
-alierus ir .- ogunus. šlau- Šiais metais lietuviška pa-: 
nikes iš vidaus ištrinti drus- matyti. Gražus-ir Įdomus j’d 
ka ir pipirais, pridėti svo- P- Tamošaitienės audiniai,^ nužeminti' 
aunu ir salit;ų kamšalo, su- ir kiti išdėstyti rankdarbiai, j pįirna< buvo 
vynioti ir nusmeigti šlau-Pati lietuviška bakūžė kiek- lic'jjos va(Ja5 (gdežinke. 
nikes plonais šakaliukais. Įvieną lankytoją _ is valdvba turėjo savo po-
SuplaKti kiaušinį

:a.'Vti. Dukters pamokytas, 
atsiminimų. vog ?avo pavardę sudėda

vo, ir štai jis pasidarė “ke 
lio ruožo viršininku.”

Susirinkimas perkratinė
jo savo viršininkus ir svars
tė, ką išmesti, ką palikti,

teisiamas

inį, pamerkti žvilgsnio sujaurtina-tokia |icij • Taį buy0
----------------- ji artima, sava, lietuviška. įm me.us

tartum gimtoji pirkia.AR IŠLAIKYS?

Sena moteris. 76 metų, nuta
rė nusižudyti ir šokti žemyn 
iš Memorial Breaker Home 
New Yorke. Vienas polici
ninkas ją "pėjo pagauti už 
ranku ir laiko iš visų jėgų, 
kad moteris nenukristų. Pa- 
pagiau moteris buvo įtraukta 
vėl pro lamui į jos kambarį.

Šiais metais buvo 
lietuviška programa, 
bos neilgos, įterptos 
dainų ir lietuviškų

gera
Kal-
tarp

šokiu.
Gražiai pasirodė J. Gaide
lio vedamas vyrų choras. 
Nors jis dainavo atvirame 
ore, be scenos, bet skambė
jo gražiai ir įspūdingai. Po
nios O. Ivaškienės vedama 
tautinių šokių grupė pasiro
dė taipgi labai gražiai. 
Ypač visiem patiko mažieji 
įšokėjai, 4-5 vaikučiai, ku
rie šoko “Voveraitę.” Žmo 
nių buvo didelė minia, ma
lėsi daug nelietuvių, bet vi- 
!si atidžiai programą sekė.

Aš jau kelis kartus lankiau 
(ietuvišką bakūžę, ir kas- 

Įkart jT viš daugiau mane 
įraukia.

, A. Luckienė.
Hartford, Conn.

Yra apskaičiuota, kad vidu
tiniai melžiamai karvei per me 
tus reikia 2 akrų ganyklos, 2,- 
730 svarų šieno. 6.300 svarų 
rauginto pašaro ir 3,(H>0 galio
nu vandens.

Pi
:as iš Žemaitijos. Smeto
nos laikais visi ji gerbė 
Dabar susirinkimas jį, kai 
po policininką, pažemino į 
darbininkus. Ateity jis tu
rėsiąs keisti geležinkelio 
pabėgius.

Kitas vaizdelis mane ge 
•okai sukrėtė. Buvo teisia 
nas “kelio meisteris.” Me: 
aip vadindavom tam tikrus 
geležinkelio tiesimo specia 
Iistus. Tai buvo geras lie 
uvis, nors ir Rusijoje 
nęs nrcvoslavas. Savo ži 
oloje jis turėjo apie porą 
imtų darbininkų, ir gali

mas daiktas, kad su kai ku- 
iais buvo blogesni santy-

Jungtinėse Valstijose yra 
13.000,000 melžiamų karvių, 
kurios dumia vidutiniškai po 
2.500 kvortų pieno per metus.

PLUNKSNOTA
DAINININKĖ

Dainininkė Hildegarde grįž
ta iš Europos užsidėjusi pas
kutinės mados parvžietišką 
skrybėlaitę.

Piene yra daug ka’kių. ku

rios būtinai reikalingo.: musų 

kaulams ir dantims.

Ak, kaip gera nieko ne 
veikti ir po to pailsėti!—ta
rė atostogų išvykęs redak 
torius.

Neužilgo gavau isakvma 
per Pabradę susijungti te
lefono vielomis su Minsku. 
Atvykęs prie Lietuvos-Rusi- 
os sienos, sutikau pasienio 

sargybos viršininką mongo- 
ą. Priėjęs prie manęs, iis 

atkišo puskepalį juodai ru
dos duonos ir tarė:

—Kusai, ty že golodnyj 
(Valgyk, tu juk alkanas).

Visa Rusija tikėjo, kad 
Lietuvoje žmonės iš bado 
gatvėse miršta. Ruselis, 
vardan draugiškumo, davė 
man duonos, kad nors kar- 
ą gyvenime galėčiau atsi

valgyti, o aš tuo tarpu savo 
portfelyje turėjau gardžios 
lietuviškos duonos, daug 
sviesto, gerą gabalą virtos 
kiaulienos mėsos ir (gėda 
prisipažinti!) butelį degti
nės. Žinojau, kad rusai 
“vodką” mėgsta.

Peržengus sovietų sieną, 
prie manęs prisistatė du ka
reiviai su parengtais šauti 
šautuvais. Vos išsitraukiau 
užrašų knygutę, tuojau ma
ne areštavo. Paklupdė ma
ne, neleido nė rankos pa
judinti, o patys pradėjo 
tikrinti kenksmingus liau
džiai užrašus. Atėjęs mi
nėtos sargybos visi rinkas 
areštą nutraukė.

Kai jis atsivedė mane Į 
savo kambarį, aš išsitrau
kiau butelį degtinės. Nu
švito jo veidas, bet padėko
jęs už mandagumą, atsisa
kė, pridurdamas, kad jis 
vodkos negeria. Nieko ki
to neliko, kaip įsikišti bu
telį atgal. Po kelių minu
čių jis panoro pamatyti, 
kaip atrodo ant butelio už
lipdyta etiketė (užrašas). 
Kiek rankoje butelį palai
kęs, pastatė jį ant stalo. 
Po trumpos pertraukos vėl 

ėmė į rankas, atkimšo, 
pauostė, kaip lietuviška 
“vodka” kvepia. Pauostęs 
vėl padėjo ant stalo.

—Neblogai, neblogai!
Kvepia kaip medus. Ir čia 
pridūrė:—Jei nori, gali už
sigerti.—Supratau, kai jis 
bijo gerti, įtaria esant nuo
dų. Patraukiau gurkšnį, 
antrą. Ištraukęs mėsos, 
duonos, atsikandau ir jam 
pasiūliau. Vėl padėkojo ir 
atsisakė, girdi, ne alkanas 
esąs. Mačiau, kad pama
tęs mano kvepiančią mėsą 
taip nustebo, kad išsižiojo. 

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
Egipto Ginklai . Vokiečių Derybos

Egipto naujoji diktato
riaus gen. Naguib vedama 
vyriausybė kreipėsi i Angli
ją, kad ji parduotų Egiptui 
moderniškųjų ginklų. Ypač 
Egiptas nori gauti nemažą 
kieki moderniškųjų anglų 
tankų, vadinamų “Centuri- 
on.”

Maliko 52-ras Veto

Sovietų Rusijos delegatas 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj pereitos savaitės gale 
‘“metė” 52 savo “veto” ir 
Išsakė, kad Japonija ir Li
bija negali būti priimtos Į 
Jungtinių Tautų organiza
ciją. Japonija esanti Ame
rikos kolonija. . . .

Pakistano Paskola

Amerika paskolino Pa- 
kistanui $15,000,000. Už 
tuos pinigus Pakistanas 
pirks čia 150,000 tonų kvie
čių. Su tokia parama Pa
kistanas tikisi išsimaitinti 
iki sekamų metų derliaus. 
Pakistanas jau pirko kvie
čių Turkijoj ir Sirijoj.

Tito Vestuvės
.Jugoslavijos diktatorius 

Juozas Broz, vadinamas 
“Tito,” vedė trečią žmoną. 
Kas atsitiko su jo pirmo
siomis žmonomis spauda 
nepaduoda jokių žinių. 
Diktatorius Tito yra jau 60 
metų amžiaus. Jo naujau
sioji žmona esanti iš “par
tizanų” eilių.

Rytinės Vokietijos bolše
vikiška delegacija pereitos 
savaitės gale atvyko i Bon- 
n’ą, vakarinės Vokietijos 
sostinę, pradėti tiesiogines 
derybas dėl Vokietijos su
vienijimo. Bolševikai apie 
tas derybas garsiai šūkau
ja, o Adenauerio valdžia 
nesitiki jokio susitarimo.

De Gaulle Planai

Prancūzų dešiniausios 
grupės vadas, generolas de 
Gaulle, tarėsi su savo pa
sekėjais parlamente ir su
tarė kreipti visą savo puo
limą prieš vyriausybės už
sienių politiką ir prieš už
sienių ministeri R. Schu- 
maną.

Byla Senatoriui

Italų filmų direktorius 
Roberto Rosselini, aktorės 
Ingrid Bergman vyras, pat
raukė i teismą Amerikos 
senatorių E. C. Johnsoną 
už šmeižtą. Sake, senato
rius pavadinęs RosselinĮ 
“niekšu” privačiame pasi
kalbėjime su pažįstamais 
Italijoj.

Urugvajaus Areštai

Urugvajaus policija pa
darė eilę areštų tarpe “agi
tatorių” darbininkų eilėse. 
Areštai padalyti dėl kilu
sios streikų bangos, kuri 
esanti agitatorių kurstoma. 
Policija sako, kad areštuo
tieji, po apklausinėjimų, 
bus ir vėl paleisti.

KorespondencijoS
VVORCESTER, MASS.

“Clambake”

Rugsėjo 14 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo vasarnamy 
suruoštam “clambake” da
lyvavo virš 400 narių ir 
svečių. Dalyvavo daug val
dininkų, kaip tai kongres- 
monas Harold D. Donahue, 
George A. Wells, James D. 
O’Brien. šerifas William 
Bennett, William Fleming 
ir kt. Šeimininkai Juozas 
Pupka, A. Krušas ir M. Pa
jaujis dabojo tvarką.

Rugsėjo 14 d. SLA 57 kp. 
rengė pikniką Babrausko 
pavilione. Atsilankė nema- 
mažai publikos. Jaunimas 
linksminosi ir šoko iki vė
lyvos nakties.

Rugsėjo 13 d. pas teisė
ją Smith susituokė Alfon
sas Stramkauskas su Petro
nėle Ekasalaite. Liudinin
kais buvo J. Rauktys ir M. 
Vaikšnorienė. Jaunieji iš
vyko i Atlantic City, N. J.

Sandaros 16 kuopa i*ug- 
sėjo 6 d. susirinkime nuta
rė pasveikinti profesorių 
M. Biržišką su $25, jo 70 
metų sukakties proga. Juo
zas šalaviejus Įgaliotas 
daugiau tokių sveikinimų 
gauti. Juozas darbuojasi 
ne juokais.

Rugsėjo 28 d. Babrausko 
pavilione prie Manville gat
vės, Leicester, Mass., ren
giamas didelis rudeninis 
piknikas. Rengia Sandaros 
16 kuopa. Visas pelnas 
skiriamas dviems tikslams: 
Vasario 16 gimnazijai Vo

kietijoj ir vietos radio “Lie
tuvis” palaikymui. Šiame 
piknike pirmą kartą dai
nuos chorai, žymus kalbė
tojai pasakys kalbas; gros 
gera orkestrą, veiks bufe
tas, bus skanių valgių—žu
vų ir grybų. Plačiausių 
apielinkių lietuviai kviečia
mi atsilankyti.

musų piliečių klubo pikni
ke buvo apie 700 dalyvių. !

Apie pusę publikos čia 
sudarė lietuviai, kitą pusę 
prancūzai su lenkais, o ki
tų 15 tautybių tebuvo po 
kelis, arba nė vieno. Keis
tai atrodė, kad politikie
riai, daugiausiai italų ir ai
rių tautybės, Raibėjo, save 
gyrė ir prašė piliečius už 
juos balsuoti, kuomet tų 
kalbėtojų kilmės tautybių 
šiame piknike visai nebuvo.

Laikas ir labai jau laikas 
lietuviams nevien tik visuo
met už kitus balsuoti, bet 
patiems išstatyti savo kan
didatus ir už saviškius bal
suoti. Mes turime ganėtinai 
inteligentiškų jaunų vyrų ir 
moterų, kurie butų daug 
tinkamesni už kitataučius 
Įvairiose valdiškose parei
gose.

Musų piliečių klubas tu
rėtų visai rimtai susirūpin
ti politikoje saviškiais. Jei
gu mes patys savimi nesi- 
įupinsim, tai kiti mus Į 
prieki neišstums ir nepa
dės. . Gana vilktis Įsikibus 
kitiems i skverną, stokime 
pirmose eilėse, tuoj pama
tysime, kad pas mus yra to
kių talentų, kokių nėra ki
tur, ir tuomi nevien pakel
sime musų gerą vardą, bet 
juo labiau suteiks garbės 
visiems lietuviams.

Mes turime apščiai čia 
augusio jaunimo, kurie pil
nai subrendę ir kai kurie 
jau pasiekę arti viduram
žio; mes daug turime pro
fesionalų, kurie turi Įsigiję 
aukšto mokslo diplomus ir 
tokie tai galėtų būti musų 
vadais politinėj veikloj. 
Žinome, kad jie tuos moks
lus pasiekė sunkiomis sąly
gomis ir jie šiandien nėra 
pasiturintys. Bet mus se
nių eilėse yra ganėtinai pa
siturinčių ir mes galėtume 
savo jaunuolius siekiančius 
politinės karjeros paremti.

Reporteri*.

Gyvenimas Lietuvoj

TRYS ORO TŪZAI

Tie trys Amerikos lakūnai nuleido 17 rusiškų lėk
tuvų virš Korėjos. Lakūnai yra (iš kairės į de
šinę) : pulkininkas Harrison Thyng, majoras Fred 
C. Blasse ir kap. Clifford Jolley. Jauni lakūnai 
vairuoja greituosius sprausminius kovos lėktuvus,

9 kurie saugo musų bomberiut nuo priešo puolimų.

Iš Siuvėjų Gyvenimo

gražindami, prideda darbi
ninkams daugiau darbo, už 
kuri tinkamai nesumoka, 
arba ir visiškai už “menk
nieki” nemoka. Nors dar
bininkai unijai priklauso ir 
jai visus mokesčius moka, 
bet paramos neturi.

Pirmiausia reikia susirū
pinti dėl musų lokalo vado
vybės. Mes neturim nei 
delegato, nei valdybos. Ir 
dėl to mes patys esam kal
ti. Pažiūrėkim, kas dau
giausiai lanko lokalo susi 
rinkimus? Nagi, bolševikai

Brooklyne Pasidairius Į Lengviausiai siuvėjams
Kiekvienam brooklynie- S"gAV°

čiui siuvėjui tenka rimtai

Maikio ir Tėvo Kraitis

Musų skaitytojai, atsinaujin
dami laikrašti ir užsisakydami 

Keleivio” kalendorių 1953 me
tams, prisiuntė Maikiui su Tė
vu dovanų.

Po $2 prisiuntė: B. Rudys, 
Chicago, 111., J. Adams, Chica
go, 111., Paul Jakas. Chicago, 
111.. ir A. Gilbert, Chicago, III.

Po $1.50 prisiuntė: J. Kaytis, 
New Haven, Conn.. C. Mitkus, 
Waterbury, Conn., ir S. Grigai
tis, Avoca, Pa.

Po $1 prisiuntė.: .J. Sutkus,
Stoughton, Mass., F. Milickas,
Waterbury. Conn.. J. Karėta,

, ., • • j iDeKalb. 111., P. Kriaučiukas,n jų pataikūnai visada yraĮguten Isllin(L N Y Mrs p

Lapeles, Fairfield, Conn., Fran! 
Jaras. Jersey City, N. J., ir V. 
Kulaginas, Sierra Madre, Cal.

Po 50c prisiuntė: V. Sli- 
džiauskas, Somerville, Mass., 
Wm. Waina, Pittsburgh, Pa., 
Mrs. Rose Chenkus, W. Hazle- 
ton. Pa., Mrs. A. Chernon, New 
Haven. Conn., Mrs. M. Motu
zas, New Haven, Conn., Mrs. 
V. Taut, Chicago, III., Anton 
Trakas, Export, Pa., A. Balin- 
skas, Rahwav, N. J., Mrs. M.

susirinkimuose, o iš jų ge
ro nieko negalima tikėtis. 
Ką patys siuvėjai padary
sim, tą ir turėsim.

Senas Siuvėjas Petras.

Reikalauja, kad 
Nixon Pasitrauktų
Demokratų partijos na

cionalinio komiteto pirmi
ninkas S. A. Mitchell krei- Salnauskas, Philadelphia. Pa.,

Worcesteryje nuo 1919 
metų iki dabar lietuviai 
šventė kaip tautos šventę 
vasario 16 dieną. Bet štai 
jau atsirado kita šventė, 
rugsėjo 8. Worcestery ji 
buvo švenčiama rugsėjo 13 
d. su bufetais, šokiais ir ki
tais dalykais.

Pirmiau buvo skelbiama 
per vietini laikrašti, kac 
dar bus švenčiama Vytauto 
Didžiojo karūnacija. Ne
suprantama kokiems ga
lams valkiojama tautos 
šventė, Vytautai ir kitos 
garsenybės, patraukimui 
publikos Į paprastą paren
gimą paūžti. Nežinau ar 
yra kitose tautose žmonių, 
kurie taip tyčiojasi iš savo 
garsenybių.

Po Worcesteiy pasklido 
gandai, kad vienas žurna
listas iš Hartfordo, kurs se
nai rašinėja Į vietini laik
rašti, atvyks Į laikrašti re- 
daktoriauti.

Koreap.

LAWRENCE, MASS.

Rugsėjo 14 d. lietuvių 
tautiniam parke Įvyko tarp
tautinis visų klubų, iš viso 
apie 18, politinis piknikas, 
kuriame dalyvių buvo la
bai mažai, apie 200. Kuo
met savaitė anksčiau vieno

(Atkelta iš 2 pusi.) 
tus geriau, kaip paprastas 
darbininkas. Politinės po
licijos valdininkai gyvena 
visai gerai, nes jie be algų 
turi savo “kantinas,” kur 
gali visko nusipirkti priei
namomis kainomis. Bet tai 
yra tiktai policininkų krau
tuvės. Armijos karininkai 
gyvena gerai. Yra ir dar
bininkų tarpe, kurie uždir
ba daugiau, o todėl ir gy
vena geriau. Tai yra viso
kie “pirmūnai,” “stachano- 
viečiai,” “spartuoliai.’’ kurie 
statomi kitiems darbinin
kams pavyzdžiu ir už skubą 
gauna didesni atlyginimą. 
Tokie gali vaikščioti kruti
nės išpūtę ir pilvus paten
kinę, bet darbininkų masė, 
eiliniai žmonės, kurie ne
gali varžytynėse išsimušti i 
pirmas vietas, skursta pus
badžiu ir vaikšto apdriskę.

Rusijoj, o dabar ir Lietu
voj, valdžia skatina nelygy
bę, skatina varžytynes, kur
sto vienus prieš kitus, kad 
tik visi daugiau dirbtų. Ku
rie “nusipelno,” tie gauna 
geresni kąsni. Kurie ne— 
tie gyvena šuns gyvenimą.

Jei prie skurdžių uždar
bių pridėsime, kad darbi
ninkas Lietuvoje, be kūno 
ir dūšios turi dar būtinai 
turėti “darbo knygutę,” ar
ba tokį pasportą, Į kurį 
darbdaviai Įrašo visus jo 
griekus, tai galėsime supras
ti, kaip darbininkas yra pa
niekintas ir pririštas prie 
savo darbo. Be aukštesnės 
valdžios leidimo darbo kei-

pagalvoti, kaip mes toliau 
gyvensim ir ko susilauksim. 
Neužtenka, kad šiandien 
bosas ar čermonas man ar 
kam kitam dar nespiria i 
užpakali, nors ir prie to ei
name. Šiandien svarbu yra 
pabrėžti, kad bendra siuvė
jų padėtis yra labai bloga. 
Viskas pabrango. Visų sri
čių darbininkai išsikovojo 
aukštesnius uždarbius. Uni
jos, sudarydamos naujas 
darbo sutartis, atkakliai ko
voja už uždarbių pakėlimą. 
Tik musų industrijoj to ne
simato. Pas mus uždarbiai 
dargi mažinami.

Pavyzdžiui, visi sandėliai 
(vėrauzės) ir dirbtuvės per
eina iš šeštos ar ketvirtos 
lainės Į pigesnę antrą lainę 
ir atlyginimą numuša, bet 
iš darbininkų reikalauja
mas tas pats darbas. O vė
rauzės ir dirbtuvės, dirbu
sios antroj lainėj, kad išlai
kius konkurenciją, reika
lauja darbo kaip ketvirtoj 
ar šeštoj lainėj. Ar taip 
imsi ar kitaip, o darbinin 
kams išeina uždarbių su
mažinimas. O jei siuvėjas 
nori daugiau uždirbti, tai 
turi spausti iš visų jėgų, ne
sigailėdamas sveikatos. Yra 
vietų, kur jau ir uždarbiai 
nuo gabalo (preisai) yra 
numušami, bet apie tai čia 
nekalbėsiu.

O ką Amalgameitų uni
jos vadai apie tai sako? 
Mums raportus išduoda lo- 
kale, kad darbas siuvimo 
pramonėj slekuoja, darbo 
mažai ir apie algų pakėli
mą negalima ir kalbėti. 
Taip, girdi, kalba Joint 
Boarde. Bet tikros padė
ties mes iš savo lokalo iš
rinktų vadovų nežinom, nes 
jie patys nesusivokia toj 
padėty ir per visus tuos me
tu? jų raportai yra, kaip 
apie tvorą grabaliojimasis.

sti negalima. Pavėlavimas 
Į darbą yra kriminalinis 
prasižengimas. Streikai 
draudžiami. Unijos yra 
valdžios kontrolėje ir tar
nauja tam, kad iš darbinin
ko daugiau darbo išspausti.

Tai toks yra Lietuvos 
darbininkų gyvenimas, ka
da ten šeimininkauja rusiš
ki okupantai ir jų paslugo- 
čiai, lietuviški bolševikai.

Proletaras.

tą arkliuką: girdi, jaunus 
vyrus, kurie daugiausiai 
perka drabužių, valdžia 
ima Į kariuomenę ir dėlto 
yra sumažėjęs darbas. Jų 
žodžiais: pustrečio miliono 
jaunų vyrų paimtų j kariuo
menę siuvimo pramonėj su
darė depresiją. Tegu val
džia jaunus vyrus palei
džia iš kariuomenės ir vis
kas savaime gerai išsispręs.
Ir tokiai piktai provokaci
jai prieš valdžią daugelis 
musų siuvėjų tiki. Tai leng
viausias ir kartu pirgiausias 
“paaiškinimo” būdas. Kar
tu ir valdžia apkaltinama. 
Bet jei valdžia davė kariuo
menei didelius užsakymus 
ir jei pereitais metais siuvi
mo pramonės pusė pagal 
tuos užsakymus dirbo, tai 
apie tai musų lokalo vadai 
tyli.

Priežastis yra visai kita.
Po karo tekstilės pramonė 
savo medžiagoms spėjo pa
kelti kainas net iki 45'ž. 
Tokiu budu ir sandėliai bei 
jų tarpininkai pardavėjai 
turėjo atatinkamai ir gata
vų rūbų kainas pakelti. Šis 
kainų aukštas pakilimas iš 
karto iššaukė pirkėjų tarpe 
tylų “pasipriešinimą,” nes, 
bendrai, visam kam pa
brangus, sumažėjo žmonių 
perkamoji galia

Kaip teko patirti iš kai 
kurių vėrauzių ir krautuvių, 
šiais metais gatavų drabu
žių didelio pertekliaus nė-Į 
ra. Jei dideliems sandė
liams i metus palieka 600- 
700, tai skaitoma visiškai 
normaliu dalyku, nes pasi
taiko su Įvairiais truku
mais. Jie tas liekanas pa
sistengia išparduoti kitais 
budais. Jei šiais metais už
sitęsė ilgesnis nedarbo se
zonas, tai ne dėl pertek
liaus, o dėl medžiagų atpi
ginimo kovos. Kova ėjo 
tarp vėrauzininkų ir teksti
lės pramonininkų. Vėrau- 
zininkai nerizikavo bran
giau mokėti už medžiagas, 
nes žinojo, kad valdžiai ir 
unijoms spaudžiant me
džiagų kainas numuš.

Medžiagų kainos numuš
tos daugiau 20'ž. Vėrau- 
zininkai laimėjo, bet nei 
drabužius atpigino, nei dar
bininkams algas padidino. 
Priešingai, jie suktais bu
dais, pereidami i pigesnes 
laines ar drabužių madas ;

pėsi i gen. EisenhowerĮ su 
reikalavimu, kad jis priver
stų savo partijos kandidatą 
i vice-prezidento vietą, R. 
Nixoną, ištraukti savo kan
didatūrą, nes Nixon ėmęs 
stambias dovanas iš Kali
fornijos milionierių.

R. Nixon pripažino, kad 
jis gavęs dovanų iš savo 
vienminčių Kalifornijoj sa
vo politinei propagandai. 
Tų dovanų gauta per du 
metus apie 16,000 dolerių. 
Mitchell sako, kad gen. Ei
senhovver dabar gali paro
dyti, kaip jis nori kovoti 
prieš korupciją. Jei tikrai 
nori, tai turi “išvalyti” Ni- 
xoną!

Niekuomet nevėlu užsisakyti 
daugelio mėgiamą iliustruotą 

žurnalą 
KARYS

Pageidaujantieji gaus ir pir
muosius šių metų numerius.

KARYS—lietuviškos pat
riotinės dvasios sparnuotas 
žodis, visų laikų lietuvių ka
rių gyvenimo, kovų ir darbo 
veidrodis; KARYS—tai mu
sų tradicinis vieningos kovos 
organas su visais Lietuvos 
priešais nuo 1919 metų.

KARYS—visiems musų 
kariams JAV armijoje! Žūt
būtinės kovos akivaizdoje— 
šiandieną visi esame Lietu
vos laisvės kariai.

KARIO metinė prenume
rata yra tik 4 dol., pusme
čiui—2 dol. 50 et. Nedels
damas siųsk užsakymą šiuo 
adresu: KARYS, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N.Y.

Šį žurnalą užsisakęs nė 
vienas neapsiriks, o kiekvie
nam naujam skaitytojui bus 
dėkingas (41)

KARYS
680 Bushwick Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

ir J. Vizgirda, Keamv, N. J. 
Visiems parėmusiems laik

rašti nuoširdžiai dėkojame.
Administracija.

NORIU FARMOS DARBO
Aš moku visus farmos darbus ir 

norėčiau gauti pas farnierį vietą. 
Dėl atlyginimo galėsime susitaikyt. 
Taigi, kam tokio darbininko reikia, 
prašau parašyti man šiuo adresu:

Peter Malenowske,
General Delivery P. O. 1, 

Brooklyn, X. Y.

Reikia Vyro ant Farmos
Reikalingas pavienis darbininkas 

prie žemės ūkio darbų. Dirbame 
moderniškomis mašinomis. Turi mo
kėti mašinomis melžti karves ir turi 
mylėti darbą prie gyvulių. Geram 
darbininkui geras atlyginimas. 
Kreipkitės laišku: < 40 >

Frank EikutFs,
R. F. D. 3.

Biddeford, .Me.

MALDOJE PASAKOMA:
“Ateik karalystė tavo, ir buk va

lia tavo.” Jeigu Dievo bus kara
lystė, tai reiškia, kad Dievas bus 
karaliumi? Bet kas dabar yra ka
raliumi ant žemės? Jeigu nežinai, 
tai parašyk man prisiųsdamas 8c 
pašto ženklelį. Veltui pasakau.

Alik Armin,
3444 Mass. St.,

Gary, Ind.
(41)

APSIVEDIMAI

Apsivedimo tikslu paieškau pane
lės arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 
40 metų amžiaus. Pageidaujama, 
kad nerūkytų ir nevartotų svaigina
mųjų gėrimų. Atsakymą duosiu tik 
į rimtus atsiliepimus. Mano adre
sas toks: < 41 jU p $

853 Bank Street.
Waterburv 10, Conn.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
vra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad»ay 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paarškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We*t 30th Street New York 1, N. Y.
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DIDELIS BALTIECIŲ 
KONCERTAS RŪGS. 27

SUNKIAI 
A.

SERGA
J. JOKŪBAITIS

Šį šeštadienį, rugsėjo 27 
d., 8 vai. vakare, puikioje 
Naujosios Anglijos Konser
vatorijos Jordan salėje 
įvyks didelis bendras visų 
trijų Pabaltijos tautų kon
certas, kūno programą iš
pildys žymus instrumenta
listai ir operos dainininkas 
Stasys Liepas.

Iš estų pusės pasirodys 
baso virtuozas Ludwig Juht, 
kuris yra skersai ir išilgai 
išvažinėjęs Europą ir Ame
riką, duodamas puikius 
koncertus. Savo žinioje tu
ri instrumentą, kurį paga
mino garsus meisteris Fran- 
cesko Rugieri Cremonoje 
1679 metais. Šiuo metu 
Juht yra Bostono Simfoni
nio Orkestro orkestrantas.

Pereitą trečiadienį sun
kiai apsirgo senas plunks
nos darbininkas A. J. Jo
kūbaitis, gyvenantis Brook- 
line, Mass. Jis buvo išvež
tas į Lahv Clinic, kur jam 
Dr. Sumner padarė operaci
ją. Ligonis kelios dienos 
po operacijos buvo parvež
tas namo, kur turės kelias 
savaites gydytis. Dr. Sum 
nėr sako, kad ligonis po 
penkių ar šešių savaičių bus 
pasveikęs ir galės grįžti 
prie savo darbo. Linkime 
greit pasveikti.

Laikrodžius Reikės 
Vėl Atsukti Atgal

PLAUKĖ 29 VALANDAS.NERAMIOJ JUROJ

Jose Cortinas, kubietis 35 metu. 2s valandas ir 55 minu
tes plaukė neramia jura, kol perplaukė Catalina kanalą 
prie Cabriljo vietovės Kalifornijoj. Plaukikas pasižymė
jo, kaip retas gaii pasižymėti.

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

395 Broadvvay 
South Boston. Mass.

TeL 90 8-2885

DEoJOivh

TeL SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstruUAjoa 

I-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BBOADNAT.

SO. BOSTON, MASS.

Fire LiabilityMARY H. GASTON 
Lietuviška Apdraudos Įstaiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

217 E Street, arti Broadway —:— South Boston 
A V 2-8344—Telefonai—SO 8-8793 

(Oct. 8)

DR. D. PILKA
. Oflao Valandos: mo I U t 

Ir mo T •

546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

PADĖKA V. Pasteiis Jau Majoras

Iš latvių pusės pasirodys 
seserys Ingrida ir Karina 
Gutbergaitės, gabios ir ta
lentingos pianistės. Savo 
programą jos išpildys 
dviem pianais. Dar iš lat
vių pusės pasirodys smuiki
ninkas Andrejs Lindbergs. 
buvęs Rygos Operos orkes
trantas, o šiuo metu netru
kus Įsijungs į simfoninį or
kestrą Washingtone.

Lietuvius reprezentuos 
Stasys Liepas, buvęs Kauno 
ir Vilniaus operų solistas. 
Ne visiems yra, tur būt, ži
noma, kad po antro pasau
linio karo Augsburgo (Vo
kietijoje) operos vadovybė, 
įvertindama jo dramatinį ir 
vokalinį pajėgumą, norėjo, 
kad jis įsijungtų į jų operą.

Lietuvių visuomenė turė
tų didžiuotis, kad baltiečiai 
bendromis pajėgomis gali 
suorganizuoti tokio masto 
koncertą, ir kad savo tarpe 
turi pajėgių menininkų. Šį 
koncertą organizuoti pade
da net vietos amerikiečių 
kultūrinės institucijos, nes 
ir jos yra aukštos nuomonės 
apie aukščiau paminėtus 
pabaltiečius menininkus.

Tikėtina, kad Bostono ir 
apylinkės lietuviai nepagai
lės nei laiko nei pinigų 
šiam puikiam koncertui. 
Dalyvavusieji šiame kon
certe tikrai nesigailės. Tad 
visi šį šeštadieni vykime į 
Jordan Hali Į pabaltiečių 
koncertą. Bilietai gaunami 
pas B. Mickevičių, 545 E. 
Broadvvay, So. Bostone: 
Ivaškų baidų ir M inkų gė
lių krautuvėse ir '•Keleivio’’ 
ir “Ryto” administracijose.

Vadinamas "dienos švie
sos taupymas” pasibaigs at
einantį sekmadienį. 28 rug
sėjo, todėl to sekmadienio 
ytą laikrodžius reikės vėl 
atsukti vieną valandą at
gal.

?cnia Namaksienė
Po Operacijos Jau Namie

Po operacijos p. K. Na- 
makjienė jau sugrįžo iš li
goninės ir sveiksta namie.

Dr. Kapočius Išvažiuoja

Šį trečiadienį, rugsėjo 24, 
daktaras A. Kapočius su 
savo sesere Michelsoniene 
išvažiuoja į Shenandoah'rį 
giminių aplankyti. Sugrįš 
ateinantį pirmadienį.

Legionierės Rengia 
Šaunia Whist

VYRŲ CHORAS RUOŠIA 'Senatorius Lodge Kalbės
DIDELI KONCERTĄ "Pianike po Stogu’

Party

Bostono vyrų choras, va
dovaujamas komp. Juliaus 
Gaidelio, lapkričio 16 d. 
So. Bostone ruošia didelį 
koncertą. Nors vyrų cho
ras jau yra pasirodęs visuo
menei savo daliniu reper
tuaru. bet šis koncertas lai
komas pirmas choro pasiro
dymas pilname repertuare. 
Vyru choras tam atydžiai 
ruošiasi.

Taipgi į koncertą yra pa
kviestos žymiausios meno 
pajėgos.

Tikimasi, kad sUšidornė- 
iimas šiuo koncertu bus di
delis. —J. M.

Mirė Juzė Stančikienė

Šį šeštadieni, rugsėjo 271 Rugsėjo 13 d. mirė Juzė 
d., 8 vai. vakare S. DariausIStančikienė (Malijoniutė), 
icgionieiių posto motei j s I gyvenusi 4043 Washington 
(Ladies’ ;Auxiliary) rengia|St> Roslindale, Mass, Pa 

liko dideliam nubudime 
vyrą Antaną, du sunu, Vy
tautą ir Edvardą, seserį 
Oną ir kitus gimines bei 
draugus. Buvo palaidota
njgsėjo 16 d. Į Forest Hill 
kapines. Laidojimu rūpi
nosi grabelius Zaletskas 
Prie velionies karsto ata-

šaunią vvhist parę S. Da
riaus posto patalpose, 265 
C St., So. Bostone. Paren
gime bus gardžių vaišių ir 
vertingų dovanų. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Rengėjos.

Po Remonto Diamond 
Cafe

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 
25 d. Diamond Cafe savi
ninkai, Frank Razvadaus 
kas ir Vytautas Santackas 
daro atremontuotos ir pa
puoštos užeigos didelį ati
darymą. Diamond Cafe 
vra 305 Broad\vay. lietuviš
kame So. Bostone, ji buvo 
taisoma ir puošiama gana 
ilgą laiką.

Šį sekmadieni pp. Minkų 
rengiamame piknike po sto
gu. Brockton parodos pa
talpose (Brockton Fair 
Grounds) kalbės senatorius 
Henry Cabot Lodge. Jį per
statys Lietuvos garbės kon
sulas, adv. A. O. Shallna. 
Senatoriaus prakalba bus 
perduodama per radio stoti 
WBMS. 1090 klc., 4 vai. po 
betų.

Piknike po stogu dainuos 
puikus 3-5 vyrų lietuvių cho
ras. vedamas muz. J. Gai

lio. Gros Falcons Radio 
Orkestrą. Gražios dovanos 
šokių kontesto laimėto
jams: puikios ir naudingos 
laimėjimo ir įžangos dova
nos.

Piknike matysime gražią 
launosios ir Jos Pamergių 
Paroda.

Reiškiu širdingos padėkos 
mane materialiai parėmu- 
iems: BALF’o 17 skyriui, 
teisininkų Draugijai, pp. 
r umavičienei, P. Lember- 
tui, Dr. M. Mickevičiui, A. 
Juknevičiui, Dr. Brunonui, 
A. Ivai, Vyt. Stelmokui ir 
J. Vembrei.

Ypatingai dėkoju p. Pra
nui Lembertui už jo suprat
imą mano sunkios materia
linės padėties ir už ėmimą- 
si iniciatyvos. Visiems šir- 

ačiu.
Povilas Verbickas.

Musų laikraščio skaityto
jo Antano Pastelio sūnūs 
Vytautas šiomis dienomis 
susilaukė sveiko sunaus ir 
gavo paaukštinimą armijoj, 
jis iš kapitono pakeltas i 
majoro laipsnį.

Sandaros Vakarienė

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshi#
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti L’pham’s Ccrncr

DORCHESTER, MASS.

Prof. Biržisrcos Pagerbimas

dingas

oen. Lodge Remia
McCarthy Išrinkimą

Senatorius Henry Cabot 
Lodge sako, kad jis remia 
šen. McCarthy išrinkimą i 
senatą. Jis sakosi remiąs 
visus republikonų kandida- 
.us, neišskiriant nė McCar
thy.

Sandaros 7 kuopa rengia 
savo metinį banketą spalių 
19 dieną Lietuvių Piliečiu 
Draugijos svetainėje.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties \YH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway, So. Boston.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Tei. SO 8-2803
DAKTARAS

J, L. Pasakomi#
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar’

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS

Atidaroma tinkamas prakalbėles paša 
kė F. Ramanauskas ir N. 
Jonuška.

Stančikienė buvo 
tė "Keleivio” skaitytoja

Prof. M. Biržiškos pager
bimas rengiamas ateinantį 
sekmadieni 11 vai. parapi
jos salėj p<) bažnyčia. Prof. 
M. Biržiška yra žymus lie
tuvių tautos veikėjas ir 
mokslininkas, buvęs Kauno 
ir Vilniau> universiteto rek
torius. P f. M. Biržiška

Lietuviams Mokytojams 
Naujojoj

Spalių 19 d., 2 vai. po 
pietų, 492 E. Seventh St., 
So. Bostone, yra kviečia
mas Naujosios Anglijos 
penkiose valstijose (be 
Connecticut) gyvenančių 
lietuvių mokytojų susirinki
mas aktualiems reikalams 
aptarti. Prašom iš anksto 
įsidėmėti datą ir susirinki
mo reikalu atsiliepti šiuo 
adresu: K. Mockus, 649 E. 
Fourth St., So. Boston, 
Mass.

į; • •
AngiijOj

APSIDRAUSK NUO
IJCnfi IR NELAIMES

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

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35>

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABTT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON

TeL SO 8-4M9
Turim visokių vaistų. Siunėiac. 
net Europon. Kalbam lietuvi š 
aai- Patarnavimas mandagus, 
kainos nebrangios Gyvenam* 
čia jau 20 metų.

ilgame-

Lankėsi Svečiai

SANDAROS MOTERŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS

PARDAVIMUI
Dorchester. St. Matthews parapi- 

roj, 1 šeimos 6 kambarių namas, 
karų garažas, didelis lygus lotas, 

fronto porčiai, kietmedžio grindys, 
paranki vieta, karštas vanduo, alie
jum šildomas, tile bath su šprica, 
moderni virtuve, dideli saulėti kam
bariai. daug klazctų. namas puikiam 
stovy. $11,800. Savininkas: 108
Capen Št., Dorchester, telefonas
CU 6-3824, (49)

LIETUVIŠKA
APTIEKA

IT
Žolių Krautuvė

172 L St, So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą afc- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes eeam specia
listai.

LIETUVIU RADIO KORPORACIJOS METINIS

“PIKNIKAS PO STOGU’’
—Įvyks—

Sekmadieni. Rugsėjo (September) 2Slą 
BROCKTON FAIR GROUNDS. BRCK KTONE 

šokiam gros Falcons Radio Orkestrą nuo 3 vai. po pietų

PROGRAMA:
1— Kalbės svečias SENATORIUS HENRY CABOT 

LODGE, kurį perstatys Lietuvos Garbės Konsulas, adv. 
Ant. O. Shallna 4tą vai. popiet. Jų kalbos bus trans
liuojamos iš pikniko vietos per radiją.

2— Dainuos 35 vyrų choras vadovaujamas J. Gaidelio.
3— Graži Jaunosios ir Pamergių Aprėdalų Paroda (Bride 

of Tomorrov). Ją statys I. J. Fox, Ine., vad. Bernardo 
Koričio.

5—Traukimas laimėjimo ir įžangos dovanų.
4— šokių kontestai su dovanomis.
Bušai išeis nuo So. Bostono Lietuvių Pil. Klubo 12:30 ir 
1:00 vai. popiet: nuo Brightono Liet. Pil. Klubo, ir nuo 
Cambridge Lietuvių Klubo. 832 Main St.. 12:30 vai. popiet.

Pereitą šeštadienį musų 
ofise lankėsi BALF’o vado
vai. ponia Alena Devenie
nė. Petras Minkunas ir Jo
nas Valaitis. Svečiai buvo 
atvykę į BALF skyriaus su
sirinkimą ir aptarė čia 
BALF’o seimo reikalus.

BALF’o seimui paimt 
Statler viešbutis, jo proga 
bus rengiamas didelis ban
ketas ir laike banketo bu 
koncertas.

yra viena.- trijų likusių gy-
vų musų Tautos vvrų, kurie
.918 me:r vasario 16 d.
jasirašė -priklausomybės
oaskeibin aktą Šiuo me-
u prof. M. Biržiška gyvena
Los Angele Calif., ir šven-
čia 70 met; amžiaus sukak-
tį. Toji -t taktis bus trum-
>ai pamint ta ateinantį sek

madieni. sėjo 28 d.
Kviečiami visi lietuviai.

Sandaros Moterų Klubo 
susirinkimas įvyksta šį tre
čiadienį, rugsėjo 24 d., 8 
vai. vakare, Sandaros sve
tainėje. 124 F St., So. Bos
tone. Visos narės prašomo 
dalyvauti, nes labai svarbu 
aptarti žiemos sezono vei
kimą. Taip pat ir norinčios 

_ {Įstoti į klubą moterys ir

RESTORANUI REIKALINGI 
DARBININKAI

Bendram restorano darbui, 
kaip surinkimas indų nuo sta
lų, grindų nuvalymas ir tt.. 
reikalingi darbininkai, gali būti 
ir dipukai. Kreiptis šiuo ad
resu :

Blinstrub’s Village.
304 Broaduav 

So. Boston. Mass.

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLB 
Weet Rosbnry,

Tel. PArkway 7-0402-M.

V. Balukonis Gydosi

15 Šimtų Savanorių
Balsuotojams Registruoti

Musų imynas Vincas 
Balukonis pereitą savaitę 
buvo nuvežtas Į ligoninę iš 
kurios grįžta šį trečiadienį. 
Ligoninėj, pirmadienį, Vin
cas minėj' savo gimtadie
nį. Ona i Antanas Shiug- 
zdai gim. adienio proga jį 
sveikina į • r musų laikrašti.

SoooooooMoeeeoeoosoeoooooeoooeoeeeeoeeeeeooeeoeooeoS

Dever-Kennedy vadovai 
pradeda didelę akciją bai 
suotojams registruoti Bos
tone. 1.500 savanorių, va
dovaujami šen. J. E. Pow- 
Įers. lankysis namuose ir ra
gins balsuotojus iMisiregis- 
Itruoti. kad galėtų dalyvauti 
[lapkričio mėnesio balsavi 
Lodge kampanijos vadovai 
irgi neatsiliks ir ragins pi 
liečius registruotis.

kyti. Narės 
per metus.

mokestis $1

Klubo Valdyba.

RADIO PROGRAMA

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

Sekmad:e> ;.ais nuo 12:30 iki 
1:00 valanT s popiet iš stoties 
WBET *>*>♦» Je. Vedėjas: Povi
las Lapenai.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu :

P Al L LAPENAS 
119 Wrenlham St.. Dorchester 

Tel. CO 5-5561

Lietuvių Radio Korp. pro 
grama per stotį WBMS, 
1090 kilocycles, 9:30 iki 
10:30 vai. ryte sekmadienį, 
bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Vyrų choras, veda
mas Juliaus Gaidelio.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome

parašyti 'laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd., 
Boston, Mass., o biznio rei- 
nio reikalais rašvkit ofiso 
adresu: 502 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus.

PARDUODU
Parduodu maisto krautuvės 

baldus (forničius) ir parduodu 
maistą dėžėse (kenuose) labai 
žema kaina. Taip pat kas nori 
eiti į prekybą pusininku pra
šau kreiptis Į mane, turiu 40 
metų praktikos prekyboje.

Taip pat parduodu gerą ar 
moniką. 4 eilių, 24 beisų, dirb
ta ant užsakymo Utenoj, Ruko 
dirbtuvėj, drūta ir graži. 
Kreiptis vakarais ir sekmadie
niais Į Paul Miškinis, 123 N 
St., So. Boston, Mass. (41)

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

r«1. SO 8-2150
3AV-0N ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Sterke
Dengiam Stogu* ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— 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. E^lna už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis 18 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
285 Silver Street

South Boston 27,




