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Vokietijos Rinkimai Smoge 
Skaudų Smūgi Maskvai

ADENAUERIO PARTIJOS LAIMĖJIMAS BUVO DI
DELIS DŽIAUGSMAS WASHINGTONUI; 

KOMUNISTAI PALAIDOTI

Stipriausia Partija po Krikščionių Išėjo Socialdemokra
tai, Kurie Surinko 7,536,711 Balsų

Pereitą sekmadienį Va-I Komunistai šituose rinki- 
karų Vokietijoj buvo ren-lmuose sulinko tiktai 2 nuo-
kamas parlamentas. Rinki
muose dalyvavo 26,484,227 
balsuotojai ir 16 partijų. 
Bet daugelis jų nesurinko 
penkių nuošimčių balsų, 
kaip reikalauja naujas rin
kimų įstatymas, ir prarado 
teisę dalyvauti kituose rin
kimuose. Tarp šitaip palai
dotų partijų buvo ir komu-

šimčiu visų balsų, todėl jų 
partija skaitoma jau mirusi.

Medicina Stebuklus 
Darė ir Fronte

Mūšiai Korėjoj sustojo, 
daug karių grįžta namo, 
vieni sveiki, kiti sužeisti.

Karo aukų amerikiečių
nistų partija. Taigi šitiejtarPe» palyginti, buvo ne- 
rinkimai buvo skaudusHaug- Dž Lii reik dėkoti
smūgis Maskvos politikai, o aukštai technikai ir mediei- 
Wasningtonui buvo tikras ina^ Daug sužeistų vyrų
entuziazmas. (buvo išgelbėta vien tobulos

Daugiausia balsų surinko gydymo pagalbos dėka.
Adenauerio krikščionių de
mokratų partija, o po jos 
stipriausi išėjo socialdemo
kratai.

Maskvos agentai prieš 
rinkimus aiškino, kad Ade
nauerio laimėjimas palaido
siąs Vokietijos viltį vienin
gos valstybės atsteigimui ir 
padidinsiąs karo pavojų. 
Mat, Adenaueris stoja už 
Amerikos politiką, už Va
karų Europos sąjungą ir už 
Europos Armiją.

Socialdemokratų partija 
su Maskvos politika nesu
tinka ir komunistams griež 
tai priešinga, tačiau ir ji ne
pritaria Amerikos politikai 
Ji sako, kad rusai niekad 
nepasitrauks iš Rytų Vokie 
tijos, jeigu matys, kad Va 
karų Europa ginkluojasi 
prieš juos. Todėl socialde
mokratai sakė, kad Vakarų 
Vokietija turi laikytis neut
ralios politikos. Balsuotojų 
didžiuma tačiau palinko 
krikščionių demokratų pu
sėn. kuri stoja už ginklavi
mosi programą.

Krikščionių demokratų 
partija gavo 12,051,593 bal
sus;

Socialdemokratai, 7,936,- 
711;

Laisvieji demokratai, 2,- 
519,453; ,

Tremtiniai, 1,587,358;
Vokiečių partija, 835,- 

857;
Komunistai, 576,164.
Liaudies partija, 300,- 

039;
Vokiečiu valstybes parti 

ja, 278,493.
Iš viso išrinkta 484 atsto

vai. Krikšionims demokra
tams tenka 243 vietos. Li
kusios vietos bus padalintos 
tarp kitų partijų proporcio
naliai pagal jų gautus bal
sus, nes Vokietijoj yra pri
imta proporcionali rinkimų 
tvarka. Tačiau jeigu parti
ja nesurinko 5 nuošimčių 
visų bakų. ji negauna jo
kios vietos ir netenka teisės 
to’iau figūruoti rinkimuose.

Išaiškinta, kad civilinia
me kare iš 100 sužeistų mi
rė 13; pirmajame pasauli
niame kare8, antrajame ka
re 4.5, o Korėjos kare jau 
tik 2.3.

anksčiau mirdavo 
nuo apkrečiamų ligų. Šian
dien įvairių apsaugojimo 
priemonių dėka tas mirtin
gumas žymiai sumažifttas

Korėjos kare amerikiečių 
karių tarpe buvo pastebėti 
visai nežinomi susirgimai, 
kurių dar nepavyko visiškai 
išaiškinti, bet jų mirtingu
mą irgi pasisekė sumažinti.

Prancūzų Streikas ! 
Buvęs Isvengtinas

Mes rašėme, kad nesenai 
Prancūziją sukaustęs strei-( 
kas kilo ne dėl darbininkų 
noro streikuoti. Dabar jau 
ir buržuazinė spauda sako, 
kad streikas buvęs išveng- 
tinas, jei valdžia butų susi
rupinusi numušti reikalin
giausių prekių kainas, kaip 
tą daro dabar po streiko; 
kad valstybės pajamoms 
padidinti butų paspaudusi 
visokius biznierius, turtuo-i 
liūs, kurie temoka tik ma-| 
žytę dalelę jiems priklauso
mų mokesčių. O spausti 
yra kas, nes tik truputį 
spustelėjus ir patikrinus 
500 tokių stambiųjų “pat
riotų,” susekta, jog jie ne
sumokėjo mokesčių dau
giau kaip 86 milionus dole
rių. Kiek valstybė dar gau
tų, jei ji visus mokesčių 
sukčius pačiupinėtų?

Bet didžiąsias žuvis vi
suomet yra sunkiau pagau
ti, todėl ir gulama ant smul
kesniųjų.

Komunistai Darbo Unijose

Vyriausias prokuroras 
Brownell pareiškė, kad ko
munistai daugiausia lizdų 
susukę darbo unijose.
5,000 Mylių Be Sustojimo

Pulk. McCoy bombonešiu 
B-47 iš Anglijos į Floridą 
atskrido per 9 vai. 13 min., 
sumušdamas buvusį rekor
dą 40 minučių.

VĖL SVEIKAS

Anglijos Churchillis po ligos 
išrodo dar jaunesnis, negu 
pirma buvo. Jis gyvena šia
me bedu pasauly jau 79-tus 
metus.

Išgelbės, ar Pats Nukris? Labor Day Buvo Didelis 
Politikierių Pasirodymas

DEMOKRATAI KRITIKAVO REPUBLIKONUS;
REPUBLIKONAI PLIEKĖ DEMOKRATUS

Ir Vieni ir Kiti Pataikavo Darbo Unijoms; Bet Unijų 
Vaciai Mano, kad Demokratai Daug Geresni

KARO VETERANAI UŽ 
KORĖJOS SUVIENIJIMĄ

Karo veteranai, susirinkę 
St. Louis konvencijoj, svei- 
<ina karo paliaubas Kore- 
oje, reiškia viltį, kad tai

kos derybose bus pasiekta 
garbingos taikos ir suvieny- 
os demokratinės Korėjos, 
3et, jei tos derybos nepa
vyktų, tai komunistai turi 
mti bet kokiais ginklais iš
valyti iš visos Korėjos.

ANGLAI SUSITARIA SU 
EGIPTU

GENGSTER1O SUNUI 
IR KALĖJIME GERAI

Charles Guzik, žinomo 
Chicagos naduemiu vado 
sūnūs, sėdi kalėjime Arizo
nos valstijoje. Jis jame jau
čiasi karališkai, nes turi at
skiras patalpas su šaldytu
vu, oro vėsintuvu, televizi
ja ir kitais patogumais. Jis 
ten eina fotografo pareigas.

Guzik nuteistas už lytinį 
iškrypimą.

REIK ŽINOTI, KAME 
BUČIUOTIS

Kolumbijos sostinės aero
drome buvo areštuotas jau
nas amerikietis, kuris pasi
bučiavo su iš lėktuvo išli
pusia savo sužadėtine. Mat, 
Kolumbijoje bučiuotis vie 
šoje vietoje yra draudžia
ma.

PALEIDO GEN. DEAN’Ą

Komunistai grąžino iš ne
laisvės ir buvusį amerikie
čių 24-sios divizijos vadą 
gen. Dean’ą. Pasakoda
mas savo išgyvenimus ne
laisvėje, generolas prisipa
žino padaręs didelę klaidą 
po ilgos kelionės naktį nu
davęs batus. Komunistai 
;uos batus pavogė, o kai ry- 
o metą belaisviams reikėjo 
oliau keliauti, jie davė ge-

Sidtono Pakeitimu 
Bėdos Neišnyko

Moroke sultonas pakeis
tas kitu, Prancūzijai labiau 
tinkamu. Turi jis šalinin
kų ir savajame krašte, bet 
daug turi ir priešų. Jam 
priešingi visi, kas siekia 
greičiau atgauti kraštui ne
priklausomybę. Jie bruzda. 
Juos palaiko ir kitos arabų 
valstybės, kurios įnešė pa
siūlymą Tautų Sąjungos 
Saugumo Tarybai įtraukti 
tą klausimą susirenkančios 
Tautų Sąjungos darbotvar- 
kėn, nes sultono pašalini
mas gresiąs pasaulio taikai.

Prancūzija tam priešina
si. Nepalaiko tam tikrais 
sumetimais to pasiūlymo ir 
Amerika su Anglija, todėl 
jis Saugumo Taryboj at
mestas. Bet tai nereiškia, 
kad Moroke bus šventa ra
mybė.

Pašalintasis sultonas skun
džiasi, kad drauge su juo 
neatvežė į Korsikos salą jo 
29 žmonų, tarnų ir giminių. 
Be to, jis reikalauja iš 
Prancūzijos atlyginti nuos
tolius, kurių sakosi turįs 10 
bilionų frankų.

IŠLAIDŲ SUMAŽINIMAS 
NEPAKENKS SAUGUMUI

Sovietų Atstovas
Lavrentijev Žudėsi
Persijoj Sovietų atstovas 

yra Lavrentijevas. Kai Ti
tas sukilo prieš Maskvą, 
Lavrentijevas buvo Jugo-
slaVijOje. t1:,.. 11LU c!'V’ qcsuniiimac
jam buvo didelis smūgis, 
bet tą kartą jis išvengė 
bausmės. Šią vasarą jis bu
vo paskirtas į Persiją gel
bėti padėtį—atplėšti Persi
ją nuo Vakarų. Ir štai, vi
siškas nepasisekimas—Mos- 
sadegh pasodintas į kalėji
mą, o Vakarų šalininkas ša 
chas vėl krašto šeimininkas 

Aišku, ko Lavrentijevas 
dabar gali susilaukti Mask 
voje. Jau kuris laikas nie 
kas pašalinis negali su at
stovu susisiekti. Kalbama 
kad jis buvo gavęs pakvie 
timą važiuoti į Maskvą ir 
mėgino nusižudyti. Iš pa 
siuntinybės atsakoma, kac 
jis “susirgo” ir jam reika 
lingas visiškas poilsis. Vė 
liau paaiškės to Maskvo 
tarno bėdos.

Turtuoliai Puotauja, o
Darbininkai Badauja

Atrodo, kad tų valstybių 
aštrus ginčas dėl Suezo ka
nalo bus netrukus taikingai 
išspręstas. Toms deryboms 
tarpininkavo prez. Eisen- 
ioweris.

Dėl svarbesnių dalykų 
au susitarta: pavojaus at
veju Egiptas sutiko įsileisti 
Vakarų kariuomenę, o tai- 
<os metu jis saugos kanalą 
pats vienas.

Dėl mažesnių dalykų ti
kimasi greit susitarti.

Trumanas Gerai Padaręs

Vice-prezidentas Nixon 
veteranų konvencijoje pa
reiškė, kad Trumanas gerai 
padarė pastodamas kelią 
komunistams Korėjoj. Juos 
reikėjo sustabdyti.

Krašto apsaugos sekreto
rius Wilson karo veteranų 
konvencijoje pareiškė, kad 
lėktuvų statybai sumažina-
ma $750,000,000, todėl bu 

nerolui guminius batus, bet šią pastatyta mažiau 965
be padų.

Pirmosios nelaisvės die
nos ir jam buvę nekokios. 
Komunistai norėję iškvosti 
iš generolo, kokių tikslų 
Amerika turi Tolimuose 
Rytuose, kokius slaptus gin
klus ji turi ir tt. Ir jį tardę 
komunistiškai, grąsindami, 
be pertraukos pirmą kartą 
68 valandas, antrą kartą 44 
valandas. Bendrai pradžio
je gyvenimo sąlygos buvu
sios blogos, bet pačias pas
kutiniąsias dienas jis gyve
nęs gerai

lėktuvai. Tai esą daroma 
pagal naujos karo vadovy
bės naujus planus.

Bet neatrodo, kad jis bu 
tų įtikinęs legionierius, nes 
jie pasisakė už didesnį oro 
pajėgų stiprinimą

SUSIRINKO ANGLIJOS 
UNIJŲ KONGRESAS

Pirmadienį prasidėjo An
glijos unijų kongresas, ku
riame dalyvauja per 900 at
stovų. Jie atstovauja 8 mi
lionus unijų narių.

Garsiame Prancūzijos Bi 
aritzo kurorte vienas didi 
kas turtuolis surengė poky 
lį, kuriame dalyvavo apie 
3,000 svečių, jų tarpe buvęs 
Jugoslavijos karalius Pet 
ras, pasakiškas turtuolis in 
dų princias Aga Khan, ir 
panašus. Prasto žmogaus 
ten, aišku, nebuvo.

Svečiams buvo paruošta 
visokių netikėtinumų. J po
kylį juos vežė asiliukai ma 
žučiuose važimėliuose.

O vienas atvažiavo pasi 
kinkęs kupranugarį, kur 
pasiskolino iš vietos cirko 
Kad ir nežmoniškai, bile ki 
toniškai! Susirinkę svečiai 
išmaukė 3,000 butelių šam 
pano. Sakoma, kad balių 
kaštavo apie $100,000. Tuo 
tarpu gi Prancūzijos darbi 
ninkai turi gyventi pusba 
d žiu.

POLICIJOS IEŠKOMAS

Čia matosi William Howell. 
nesenai paleistas iš kalėjimo, 
bet ir vėl policijos ieškomas, 
nes manoma, kad jis vairavo 
New Yorke tą automobili, iš 
kurio buvo nušautas Ameri 
kos Darbo Kederarijos lyde
ris Thomas Lewis. j-’atį už
mušėją. gengsteri Eduardą 
Ryaną. pnliiija nušovė bė- 
Rant jam prie automobiliaus. 
Houell pabėgo ir buvo maty
tas apie Poughkeepsie, N. Y. 
Eidamas vieškeliais jisai pra
šinėjęs automobilistu, kad ji 
pavėžėtų toliau nuo New 
Yorko.

Šį pirmadienį Amerikoj 
buvo švenčiama Labor Day 
šventė. Nors ji buvo įsteig
ta dar prieš 50 metų, bet 
niekad ji nebuvo tokia reik
šminga, kaip šiemet. Spau
da sprendžia, kad tai buvo 
didžiausia Darbo Diena 
Amerikos istorijoj.

Reikšminga ji buvo dau
gelių žvilgsnių. Nežiūrint 
Taft-Hartley įstatymo, kurį 
komunistai vadina “vergi
jos įstatymu,” darbininkų 
unijos šiemet turi 17,500,- 
000 narių ir 63,000,000 ge
rai apmokamų darbų. Dau
guma dirba tik 5 dienas į 
savaitę, į darbą važiuoja 
automobiliais, gyvena nuo- 
savuose namuose ir naudo
jasi visais gyvenimo pato
gumais. Unijų turtai siekia 
milionų dolerių. Jos turi 
nuosavus bankus, radijo 
stočių, viešbučių, vasarna
mių. Sakykit kaip norit, 
bet į “vergiją” tas nepašu.

Bet svarbiausia yra tai, 
kad darbininkų vaidmuo 
pasidarė labai žymus veiks
nys Amerikos politikoj. Šį 
pirmadienį visi politikieriai 
išėjo melstis Amerikos dar
bo milžinui. Jie gyrė uni
jas ir gėrėjosi (liežuviais) 
darbininkų galybe. Net bu
vęs prezidentas Trumanas 
neiškentė nepaleidęs kelių 
šūvių į gen. Eisenhowerį, 
kad tas nesirūpina darbi
ninkų reikalais. Jis gyrė 
darbininkų unijas. Kalbėjo 
ir pats Eisenhoweris. Kal
bėjo ir mažesni partijų po
litikieriai. Republikonai 
pliekė demokratus, kad tie 
perdaug veidmainiauja; o 
demokratai ujo republiko
nus. Patys unijų vadai irgi 
nesigailėjo republikonams 
vėjo, kad jiems daugiau lu
pi stambaus biznio intere
sai, negu darbininkų gerbū
vio kėlimas.

PASIKEITĖ BELAISVIAIS

Korėjoje baigėsi pasikei
timas belaisviais. Komunis
tams sąjungininkai grąžino 
75,797 belaisvius ir 23.000 
bus perduoti Tautų Sąjun
gos komisijai. Tai tie, ku 
rie nesutinka grįžti. Iš jų 
8,000 yra korėjiečių ir 15,- 
'.)00 kiniečių.

Komunistai grąžino 12.- 
752: iš jų amerikiečių 3,- 
596. Nenorinčių grįžti te
są vos 100. Bet sąjunginin
kams dar trūksta 3,000 be
laisvių. Jie bus nelaisvėje 
nugalabyti arba mirę.

lapkričio mėnesį karo 
tarnybon bus paimta 23,000 
naujokų. Taip bus daroma, 
kol bus susitarta dėl taikos.
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SUSTINGUSI POLITIKA KINTANČIOSE 
SĄLYGOSE

“Christian Science Monitor’o” redaktorius Stringer 
gvildena klausimą, kodėl Amerikai taip sunku susikal
bėti su kitais Vakaru kraštais. Jis atranda, kad čia kalta 
sustingusi Amerikos užsienio politika. Sąlygos nuolat 
keičiasi, o Washingtono galvosena pasilieka vis ta pati. 
Kai kur toks užsispyrimas apsimoka. Pavyzdžiui, Jung
tinių Tautų susirinkime Washingtonas užsispyrė, kad 
Indija negali dalyvauti Korėjos taikos konferencijoj, nes 
ji nenorėjo kariauti, o Sovietų Rusija gali dalyvauti tik
tai kaip Jungtinių Tautų priešas, su komunistais. Ir tas 
užsispyrimas laimėjo. Amerikos planas buvo priimtas. 
Bet tas laimėjimas gali būt tik laikinas, nes komunistų 
Korėja ir Kinija gali atsisakyti tokioj taikos konferenci
joj dalyvauti.

Kitas Amerikos užsispyrimas, tai steigti Karo Są
jungą Europai nuo bolševizmo ginti. Nors kai kurios 
valstybės sutiko i tą sąjungą dėtis, tačiau prie Europos 
armijos nesideda nei Anglija, nei Prancūzija. Jodvi ma
no, kad tokia armija reikštų karą, o karo jos bijosi. Jos 
mano, kad su Sovietų Sąjunga galima susitarti, verčiau 
nusiginkluoti, negu ruoštis karui. Tokio nusistatymo lai
kosi ne tiktai visos socialdemokratų partijos, bet ir val
džios. Jos galvoja, ir visai teisingai, kad pradėjus Rusi
jai gaminti atomines bombas, karas butų tikra pražūtis.

Bet Amerika prie naujų sąlygų nenori taikytis. To
dėl ir sunku jai susikalbėti su savo neva talkininkais.

PADĖKA \ M ERIKAI

Korejcs konsulo Namkun?« žmona (kairėj) įteikė Ameri
kos moterų atstovei New Yorke padėkos laiškų už dova
nas Korėjos našlaičiams.

KAIP GIMĖ
DARBO DIENA Girtis Jie Moka

Visoj Amerikoj ką tik at 
švęsta 66-ji “Darbo Diena’’
—Labor Day; bet gal ne 
visi težinome, kaip ji gimė.

Šitos šventės mintis kilo 
1SSŽ metais Knights of La- . Ris
bor parado metu. Kn.ghts ko
ot Labor tada buvo vyrau- 
anti darbo unija. Ji išsi

vystė iš slaptos audėjų uni- 
ėlės ir veikė nuo 1869 me

tų. Netrukus prie jos pri
sidėjo Pennsylvanijos ang- 
iakasiai, ir ji išsiplėtė po 

visą kraštą. Apie 1880 me
tus joje buvo daugiau kaip 
500,000 narių.

Tų Darbo Vyčių (Knights 
of Labor) metinis paradas 
patraukdavo daug dėmesio.
Gi 1884 metais George R.

Keno Naudai Eina 
Pramonės Gaminiai

Kaip Malenkovas Pučia 
Durnus j Akis

Paskutiniame Sovietų Są-', Sovietų Sąjungos gyveni- 
jungos aukščiausios taiybos mo vairuotojai visuomet gi- 
suvažiavime Malenkovas vėliriasi milžiniškais nuveiktais 

Jis'darbais, o pramonės atsie- 
daug ko sovietų gyvento
jams pažadėjo ir netikėtai

kimai pavaizduojami skai
čiais, parodančiais jos pa- 

pasisakė, kad Sovietų Są- žangą. Kad ten pramonė
jungos gyventojui daug ko 
reikia. Jie neturi butiniau-

žymiai išaugo, palyginus ją 
su buvusia caro laikais, dėl

Apžvalga
SU KIRŠINO KETURIAS SOSTINES

Valstybės sekretorius Dulles viešai pasakė, kad Ade
nauerio pralaimėjimas butų pražūtingas smūgis Vokieti
jos viltims susivienyti ir bendrai išspręsti Vokietijos 
klausimą. Socialdemokratai šitą Dulles pareiškimą lai 
ko kišimusi i Vokietijos vidaus reikalus ir dėl jo protes
tuoja.

Ne visi ir Amerikoje vienodai Įvertina šį Dulles žy 
gį. Bet rinkimai Įvyko ir sunku pasakyti, kokios Įtakos 
minėtas Dulles pareiškimas Į juos turėjo.

Supykino Dulles ir Indiją, kritikuodamas jos laiky
seną Korėjos klausimu. Anot jo, Indija manė geriau 
busiant nekariauti. Ji turėjo teisę taip daryti. Bet kiek
viena privilegija turi ir savo kainą. Indijos nepriėmimas 
į Korėjos taikos konferenciją buvo ne jos pažeidimas, 
bet kaina už privilegiją nedalyvauti kare.

Roma Įžvelgė Dulles pareiškime Amerikos atsisaky
mą palaikyti Italijos pretenzijų i Triestą.

O Japonija susijaudino dėl Dulles padaryto jai prie
kaišto, kad ji nesirūpinanti didesniu savo vidaus saugu 
mu, kad ji turėtų užsidėti didesnę išlaidų naštą šitiems 
reikalams.

Mat, pasaulis priprato "žiūrėti Į Ameriką kaip Į tik
rąjį Santa Glaus, kuris visiems ir visada turėtų dalinti 
“prezentus.”

Bet tai vis maži Įvykiais gausių laikų burbuliukai 
kurie greit išnyks kiek didesnėms bangelėms pasirodžius

BE AGITACIJOS IR 
ŠVENTUOJU NEBUSI

se

kite, kol dar laikas!
Juk ar begalima šlykš

tčiau meluoti sakant, kac 
Lietuvos socialdemokrataiNemanykite, kad tik

uatorit^ ar kongresmanas “— „ ——“~Į 
pnes rinkimus turi vesti .u -,..Keleivis„ |a^no chulj 
dėlę agitaciją Ir šventieji lu< ikjetuotj uUisvfe., 
turėjo vargti dėl to. Žino-’
ma, jie patys nebegalėjo už 
save agituoti, nes senai bu
vo mirę; už juos agitavo

VERTA IR MUMS ĮSIDĖMĖTI
Laikraščiai paskelbė, kad dėl nesugebėjimo susitarti 

vieningai veiklai, priešbolševikinės rusų ir kitokių sovie
tinių tautybių grupės neteko amerikiečių paramos.

Rusai, seni ir nauji emigrantai, turi daug visokių or
ganizacijų. Jos buvo sudariusios vieną bendrą Koordi
nacijos Centrą, bet prieš trejetą mėnesių jis suskilo, nes 
negalėjo susitarti dėl pagrindinių klausimų, kurie lietė 
Rusijos ateiti, ypač jos santykius su kitomis tautomis. 
Mat, rusų tarpe ir šiandien dar yra “vieningos ir nedalo
mos Rusijos” šalininkų, kurie Rusijos pavergtoms tau
toms nenori pripažinti jokių teisių.

Mes, lietuviai, buvome giriami, kad mokam bendrai 
savo reikalus ginti. Ne kartą ir ne vienas kitų tautų 
atstovas yra pagyręs lietuviu? pavyzdingai susiorganiza
vusius tremtyje.

Tais pagyrimais besidžiaugdami, mes tačiau netu
rėtume užmerkti akių ir nematyti esamų trukumų. Prie
šingai, mus tatai turėtų skatinti dar glaudžiau susiburti 
kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo. Paminėtas Įvykis iš rusų 
gyvenimo mus dar geriau pamoko, kad turime branginti 
musų sukultas bendrąsias kovos organizacijas, ir ne 
griauti jas nepagristais kaltinimąis, bet stiprinti jas vi
sais galimais budais.

kiti, kurie buvo suintere
suoti juos Įvesti i šventųjų 
tarpą.

Lenkai dabar rūpinasi sa
vo karalienę Jadvygą. Jo
gailos žmoną, šventąja pa
skelbti. Jie veda dėl jos 
didelę agitaciją, visokių jos 
nuopelnų ieško. Vieną to
kių jos šventumo Įrodymų 
paskelbė “Sandara” (Nr, 
35):

“Ieškodami argumentų Jad
vygos įšventinimui, lenkai 
surado nepaprastą dalyką. 
Esą, didžiausio svyravimo 
valandoje, ar tekėti už Jo
gailos, kurio ji nemylėjusi, 
ar pasilikti žmoną Austrijos 
princo Wilhelmo, kuriam ji 
buvo atsidavusi. Jadvygai 
pasirodęs Kristus, liepdamas 
jai pasiaukoti Lietuvos ap
krikštijimui.

“Vyskupas V. Bandurski. 
savo knygoje ‘Jadvyga, šven
toji Karalienė Lenkų Soste.' 
pusi. 187, tikrina, jog anos 
vestuvės ir pritraukimas Lie
tuvos prie kryžiaus įvyko dė
ka tiesioginei Kristaus inter
vencijai.

“Iškeliama aikštėn ir se
nesnių laikų chronikininko 
Vaitiekaus iš Jaglovos paliu
dijimai, jog Į Jadvygą prabi
lęs ne vien Kristus, bet ir 
Šventoji Dvasia, kalbėdama 
tą patį: ‘Eik, apkrikštyk pa 
gonišką Lietuvą ir sustiprink 
Viešpaties Bažnyčios galy
bę!”’

.1 pikniką. Socialdemokratai 
visuomet smerkė Hitlerį, su 
juo kovojo; “Keleivis 
kvietė ir kvies pikietuoti 
lietuvių komunistų parengi 
mus ne chuliganus, bet savo 
kraštą mylinčius ir jo en 
gėjų? neapkenčiančius tau 
tiečius.

KABINĖJASI PATYS 
NEŽINODAMI KO

šių namų apyvokai daiktų; to netenka abejoti. Bet to- 
kolchozininkai neturi net'je pramonėje dirbančiam 
žemės sklypelių daržams. įdėl šito nei šilta nei šalta. 
Be to, jis pripažino, kad už Jo perkamoji galia nepadi- 
darbą atlyginimas esąs ma-:dėjo ir jo gyvenime turimi 
žas. {patogumai nepagerėjo.

Jei kas mano, kad po to-Į Ten pramonė savo di- 
kio Malenkovo pranešimo j džiąja apimtimi dirba ne 
ten pagerės darbininkų pa-j žmogaus patogumui, ne jo

Lioyd, Dartio Vyčių unijos dėtis, tas klysta. Sovietų labui, bet civilizacijos ardy- 
narys, centralinės unijos Sąjunga nėra demokratiš-įmui. Ji skiriama karo pa- 
suvažiavime Nevv Yorke pa- kai tvarkomas kraštas. Tai'siruošimui. Karui su visu 
siulė rezoliuciją, kad kiek- diktatūros šalis, kurios tvar-1 pasauliu.
vieno rugsėjo mėnesio pir- ka palaikoma išimtinai po-Į v ,f t
masis pirmadienis butų pa- licijos ir jos slaptu agentų' . - “" '°\ au " °

1 . - • za Z * , - sios mokyklos kariūnas perpriemonėmis. O ten tokiu ... . , J . - i . -
dykaduonių, kitų darbu ^tuvos pasigyrė, kad jas
mintančių yra daugiau ne-idabar •ea,!. * karto kana“U 

, -• XT . . Inors su trimis priešais. Sta-gu dirbančių. Norint dir-.,. x . . * . o .r 7-,. . dinas atsake, kad Sovietu

bancių padėti pagerinti,' . .’ , 4. :. . i _ įSąjunga turi būti visuomet

tektų pirmon galvon suma- . . . ... .. u-i-- i _ , • Ipasiruosusi kariauti ne suzinti veltėdžiu luomo skai-f . .
Bet kas gi norės ge-i“.

kiltas organizuotos darbi
ninkijos metiniam paradui. 
Rezoliucija buvo priimta ir 
atskirų valstijų Įstatymda 
vystės buvo paprašytos rę- 
zoliuciją paskelbti savo val
stijos Įstatymu.

Pirmoji valstija, paskel
busi Darbo Dienos šventa-tuoju užleisti šiltas gūžtas? su VISU nekomunis

J timu pasauliu.
Karti žmonijos praeitis’ Kai Kurie Palyginimai

ANGLIJOS SUNKUMAI
Anglijos finansų ministeris Butler nesenai pasakė, 

kad Anglija turinti dar labiau padidinti gamybą ir eks
portą ir jokiu budu negalinti kelti algų, nes tai pabran
gintų eksportuojamus gaminius ir juos butų dar sunkiau 
parduoti.

Anglija negali pajėgti vienu kartu rasti kapitalą 
pramonės Įmonėms sumoderninti, patenkinti gyventojų 
reikalavimus, mokėti skolas, eksportuoti prekes, išlaikyti 
pavyzdingas socialinio aprūpinimo Įstaigas ir ginkluotis.

Ko nors ji turinti atsisakyti. Bet ko? Komunistai 
visa tai mato ir, aišku, jie vis laukia, kada Anglija ir kiti 
kapitalistiniai kraštai dėl ūkinių sunkumų suklups.

“Dirva” pajuokia “Nau 
kam jose buvo pa

rašyta, kad Dr. P. Grigaitis 
turi gerą vardą, yra geras 
kalbėtojas ir vienas didžių
jų ir nenuilstamųjų kovoto
jų už Lietuvos laisvę.

Nesuprantama, ko čia 
“Dirva” kabinasi. Ar čia 
parašyta neteisybė? O jei 
teisybė, tai kodėl “Naujie
nos” negali pasakyti jos?

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

u o c

dieni, buvo Oregono valsti
ja, priėmusi ši Įstatymą 
1887 metais vasario 21 d. 
Pradžioje Oregonas šventė 
ne pirmadieniais, bet šešta
dieniais ir birželio mėnesi. 
Kitos valstijos, kaip tai Co- 
lorado, Nevv Jersey, Nevv 
York ir Massachusetts, pa
skelbusios šią dieną legalia, 
Įstatymu pripažinta švente, 
sutiko su rezoliucijos pasiū
lyta diena. Oregonas neno
rėjo nusileisti ištisus šešis 
metus, bet galiausiai 1893 
metais nusileido ir dabar 
švenčia kartu su visomis ki
tomis valstijomis.

Šiandien Darbo Diena yra 
teisėta šventė visose valsti
jose, o taip pat Columbijos 
Distrikte, Puerto Rico, Ha- 
vvaii ir Alaskoje ir yra tvir
tai Įaugusi Į amerikietiškus 
papročius, lygiai kaip neat
skiriama via Amerikos da
lis jos darbo žmonės. Skai
čiuojama, kad šiuo metu 
Jungtinėse Valstybėse yra

P Remčiau — Tamsto? 16-000’0()0 darbininkų, su- 
P. Remeikai. lamrtapavusiu 70,000 lokalų 

pranešimas apie Sandaros * J ? tarDtautinėc;e 
antrojo apskričio rengiamų “mo^ų S

C.

moko, kad visais panašiais! 
atsitikimais Įvyksta kruvini, Malenkovas savo prane- 
daug ,aukų reikalaujantieji Įšime pasigyrė, kad šiais 
perversmai. Tokios revo-metais Sovietų Sąjunga 
liucijos viena naktimi neat-;plieno pasigamins 38 milio-
siranda. Tokie Įvykiai brę
sta iš lėto, tolydžio, protar
piais net su didžiuliais susi
rėmimais, bet be laimėjimų.

pikniką Confiecticut valsti
joj atėjo pervėlai. Pikni
kas buvo ruošiamas rugsėjo 
6 d., o “Keleivis” išėjo rug
sėjo 9 d. Panašius skelbi
mus visada reikia siųsti 
laikraščiui bent 10 dienų iš 
anksto. Be to, piknikų skel
bimai yra biznio skelbimai 

iir, kaipo tokie, turi būt ap- 
„ . įmokami.

Sandara nuo savęs pn- v Dagitiui._iš draUgo
deda teisingą pastabą, kad 
visa tai tik rodo norą iš
pusti tuščią burbulą.

AR JUS SUČIAUPSITE 
SAVO NEŠVARIĄ 
BURNĄ?

“Vilnies” Nr. 206 L. Jo
nikas rašo, kad tremtiniai 
pirma bėgo Į Vokietiją, ku
rioje “dar tebeviešpatavo 
lietuviškųjų menševikų pa 
šlovintasis nepergalimas 
Hitleris”; kad “Keleivis” 
“agituoja visus chuliganus, 
girtuoklius, peštukus ir lai
ke Hitlerio okupacijos žydų 
skerdikus pikietuoti progre
syvių organizacijų pikniką 
Irvington, N. J.”

Jonikas ir visa jo gengė 
gurėtų žinoti, kaip už tokius 
melus atsilygina “akuratni

laiško matyt, kad Kanados 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos atsišaukimas bu
vo prisiųstas dar kovo mė
nesi, kuomet laikraštį vedė 
drg. Januškis. Kaip žinote, 
dėl ligos jis buvo priverstas 
iš redakcijos bent laikinai 
pasitraukti ir dabartinė re 
dakcija nežino, kas su tuo 
atsišaukimu atsitiko.

Ch. Karčiauskui. — Apie 
didįjį Lietuvos badmetį ne
galima keliais žodžiais pa
aiškinti. Apie tai tilps pla
tus straipsnis ' “Keleivio” 
kalendoriuje 1954 metams. 
Tenai bus nurodytos ir prie
žastys, dėl kurių tas badme
tis Įvyko.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsis&kyti “Kelei- 

žemaičiai, todėl susičiaup- vj.” Kaina metams $4.

nus tonų. Amerika 1952 
metais jau pasigamino 84 
milionus tonų, o šiemet pa
sigamins dar daugiau. Ang-

0 pačiose despotų viršunė-'lies jis žada šiais metais 
prikasti 320 milionų tonų, 
Amerika jos pernai prikasė 

Žibalo
Tokių žada gauti 52 milionus to

se visuomet eina vieni ki
tiems kojų kaišiojimai;
daugelis ir galvas palydi, ar!456 miiioriu^ tonu
dingsta be žinios, 
žiaurių valdovų tarpe kova 
eina nenutraukiama, iš ša
lies nepastebima, nes vei
kiama iš pasalų, melu ir 
klasta besivaduojant.

yra

Rusų Bomba Paragino 
Ginkluotis

Pasitaręs su prez. Eisen- 
hovveriu, užsienio pagalbos 
administratorius Stassen 
pareiškė, kad vandenilio 
bombos atsiradimas Sovie
tuose turės Įtakos Į Ameri
kos teikiamą pagalbą kitų 
valstybių karo pajėgoms 
stiprinti. Ji turės padidėti.

VAŽIUOJA I.I BERI JON

Jesse de Locker prisiekia tei
singai tarnauti Amerikai. Jis 
yra paskirtas ambasadorium 
Liberijai.

nų, o Amerika pernai gavo 
314 milionų tonų. Elektros 
ten žada pagaminti 133 bi
lionų kilovatvalandų, gi 
Amerika 1952 metais jau 
pagamino 463 bilionus kilo-Malenkovas yra vienas vatvaIandu MedviInėS ten 

tok., sąmokslininkų. Jam giais met^ busi iJausta 
pavyko net šnipų šnipą, vi
sų budelių pavojingiausi 
viršininką Beriją Įveikti. O 
juk juodu abudu per kelio- 
liką metų kartu bendradar
biavo, kartu žmones vergi- 
jon gaudė.

Ko Verti Komunistų 
Skaičiai* _ i vis dar žada, o Amerika jau

Darydamas savo praneši- suvartojo didesnius kiekius 
mą Malenkovas pats suabe- svarbiausių gaminiu. Sovie-

siais metais 
5 bilionai metrų, o Ameri
ka pernai išsiaudė beveik 
9 bilionus metrų. Sviesto 
šiemet ten pagaminsią 400 
milionų tonų, o Amerika 
peniai pagamino 547 milio
nus tonų.

Taigi. Sovietų Sąjunga

jojo Sovietų Sąjungos sta 
tistika, nes ji suinteresuotų 
įstaigų yra išpučiama. Pra
monės Įmonių vedėjai, no
rėdami prieš savo ponus ge
riau užsitarnauti, parodo 
nuveiktų darbų didesnius 
skaičius, negu tikrai jų bu
tą. 0 kai sudaro gamybi
nius metinius planus, juos 
kuklesniais skaičiais pa
vaizduoja, kad paskui galė
tų pasigirti planą su kaupu 
Įvykdę. Sovietų Sąjunga 
neturi savarankios, rimtai 
mokslu paremtos statisti
kos. Viešai skelbiama, kas 
Įsakyta ir kaip Įsakyta. To
dėl Sovietų Sąjungos gyve
nimas visuomet parodoma? 
iškraipytu veidu: toks, koks 
diktatoriams reikalingas.

Demokratiniuose kraštuo
se net valdiniai statistikos 
skaičiai Įvairiais budais pa
tikrinami. Juos tikrina ir 
mokesčių inspektoriai, ir 
darbininkų organizacijos 
netiesioginiai suranda Įmo
nių paslėptus pelnus ir tt. 
žodžiu, laisvuose kraštuos^ 
statistika nėra paslaptis, 
bet viešumos reikalas.

tų Sąjunga turi 200 milionų 
gyventojų, o Amerika 160 
milionų. Ten veik visi gy
ventojai beteisiai, o čia 
kiekvienas gali mėginti sa
vo laimę būti išrinktas pre
zidentu ir kiekvienas jų iš
rinktą prezidentą gali kriti
kuoti, kada nori ir kaip no
ri, jei prezidento darbai yra 
to verti.

Amerikos visos pramonės 
ir žemės ūkio žymioji ga
minių dalis eina visų jos 
gyventojų labui ir gyveni
mo patogumui. Sovietų 
pramonės ir žemės ūkio ga
minių didžioji dalis skirta 
karo reikalams, viešos ir 
slaptos policijos naudai.

Sovietai savo laimėjimais 
moka išpustai pasigirti. 
Amerika sako, ką turi ir ko 
dar trūksta. Jos laisva vi
suomenė ir nepriklausoma 
spauda yra pastabi ir aky
la: ji stebi visą gyvenimą ir 
apie ii rašo, kaip moka ir 
išmano. Gi Sovietų Sąjun
goj žmonės ir spauda sako 
ir rašo, kas valdžios leista 
ir Įsakyta. —J. K.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

KO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Wilkes-Barre Padangėj

Kai Kas iš Praeities Iriais, spaudos bendradar-
Kiekviena lietuviais JAV biafc ir daug dar kuo’ kas 

apgyventa vietovė prašosivietovė 
istorijos aprašoma, 
viena jų yra gerokai išpure
nusi musų kulturos buvu
sius įžėlusius dirvonus. Tuo 
pačiu sudėjo gerą kraiti i 
Amerikos bendrą gyveni
mą. Tatai tokių lietuvių 
naujokynai savo praeitimi 
turiningi, įvairus ir daug 
sakantieji. O ypač savo 
praeitimi Įdomios angljaka- 
sybos lietuviais apgyventos 
vietovės.

Pirmieji Amerikoj atsi
radę lietuviai dauguma be 
savo gimtos kalbos kitos ne
mokėjo. Jų tarpe butą ge
rokai beraščių. Dirbti ėjo 
ten, kur darbą gavo. Prieš 
šimtmetį, gal kiek ir vėliau, 
tokių darbų daugiausia bu
vo ten, kur žmonės kur
miais po žeme rausėsi ieš
kodami šilumos ir šviesos, 
tai yra juodojo aukso—ang
lies. Tada anglis buvo ūki
nio gyvenimo tikras varyk- 
lrs. Nuo anglies rukstantie- 
ji kaminai taip pat buvo ta 
vieta, kur telkėsi musų išei
vija.

Prieš šimtą metų, o kiek 
ir vėliau, Wilkes-Barre su 
savo apylinkėmis buvo ta 
vieta, kur naujai atvykusio 
ji, tame skaičiuje ir lietu
viai, galėjo lengviausia su
rasti darbią. Čia buvo ir 
yra apsčiai anglies kasyklų. 
Pittston, Sugarnoteh, King
ston, Miners Mills, Duryea 
ir daugelis kitų vietų, kur 
lietuviai kasė ir tebekasa 
anglis, arba bendrai verčia
si anglies darbu.

Spėjama, kad 18G9 me
tais Pittston e apsigyvenęs 
Andrius Tepliušis jau rado 
čia gyvenančių lietuvių. 
Andrius Tepliušis buvo 
knygnešys, slaptai nuo mas
kolių okupantri Lietuvoj 
spaudą platinęs. Jis buvo 
maskolių gaudomas, todėl 
turėjo savo tėvu žeme pa
likti.
Visuomenėje Veikliausieji

Wilkes-Barre pirmieji lie
tuviai atsirado taip pat per
eito šimtmečio pradžioje. 
Bendrai anuomet lietuviai 
telkėsi, kur jau savo taitie
čių butą. Vienas likimas, 
vienodo išsiprusinimo lygis, 
tie patys papročiai, sava 
kalba, pagaliau bendra sa
vo krašto buvusi praeitis ir 
tikyba juos gretino.

Musų senosios išeivijos 
karta bendraudama tarp sa
vęs prusinos, švietės, siekė 
daugiau Įsigyti žinių, gy
veno organizuotu gyveni
mu, nes kitaip nebuvo įma
noma. Tai buvo rustus, 
sunkus gyvenimas su retais 
pragiedruliais. Kartais jo 
centrą sudalydavo karčia
mos. Bet ne visos jų piktą 
sėklą sėjo. Kitų jų savinin
kai turėjo erdvias patalpas, 
kartais su salėmis, kuriose 
tilpo po keletą šimtų žmo
nių. Wilkes-Barre senos 
kartos musų išeiviai dar ir 
dabar su dėkingumu prisi
mena vieną saliuninką, ku
rio salėje susirinkdavo lie 
tuviai kultūrinėms pramo
goms.

Pirmieji praprusę lietu 
viai savų tarpe buvo ir lie
tuvių kalbos mokytojais, ar 
scenos artistais ir režisie-

visuomenimame gyvenime 
Kiek- ^ra būtina. Ne visi tą vi- 

'suomeninį ir kulturinį dar
bą dirbo tik iš jo pamėgi
mo, bet daug kas tik reika
lo spiriami. Tada, dalinai 
ir dabar, tokių mokančių, 
sugebiančių visuomeninį ir 
kukurinį gyvenimą organi
zuoti nebūta daug. Štai dar 
ir dabar VVilkes-Barre ir jo 
apylinkėse gyvena gal de
šimts tūkstančių lietuvių, 
bet visuomenei pasišventu
sių, jos darbams laiką ski
riančių mažoka. Tatai ne 
nuostabu, jei toji saujelė 
v isuomenės veikliųjų narių 
visokeriopais darbais ap
versti. Darbo daug, o ma
lonumo maža. Jie dažnai 
bereikalingai kitų liežuviais 
paplakami. Mat, greičiau
pastebimi.

Štai kai kurie nenuilstan 
čiai dirbančių: Antanas Ga
liu kas, jis spaudos bendra
darbis, SLA veikėjas ir dar 
kitose srityse nenuilstamas 
darbininkas, o jau amžius 
spaudžia; Simas Jakučio
nis, SLA kuopos įsteigėjas, 
tcs organizacijos veiklus 
narys; K. Baldauskas ir J. 
Kvadaras, SLA kuopų stei
gėjai ir jų veikėjai; A. Mos- 
kevičius ir J. Andriušis sa
vo veikimu SLA ir kitur be- 
sireiškią; SLA ir kitur sa
vo veikime pasireiškia P. 
Seilius, Milauskas, tautietė 
E. Brakna; spaudos bend- 
įadarbis Ambrazaitis; J.

KOR EGI DORO DIDVYRIS MIRĖ

itiA
Amerikos generolas Wainwright, kuris gynė Koregidoro 
tvirtovę nuo japonu, mirė. kairėje jis parodytas kaip bu
vo paleistas iš japonų nelaisvės, o dešinėj jau savo uni
formoj.

apsivalyti nuo Maskvos ber
nų, kad klubas nedalytų 
gėdos Miamio lietuvių kolo-Į
nijai ir visiems Amerikos w_ ’ " ~
lietuviams Pagal pasiulv-' Laukia Lankytojų vlikos sodybos modelis,

Brocktono Naujienos

Rocky Glen Parke piknikas Malonu, kad i pikniką at
buvo sėkmingas. Publikos’silankė ir musų piofesiona- 
bųvo apsčiai. Programa bu-’lai ir kartu su visais links-
vo įvairi. Pirmininkavo 
Juozas Maceina. Kalbėjo

minosi. Prof. Kazlas su 
žmona sveikino daug pažjs-

Mikas Kupris, S. Gegužis, tarnų, kun. Valatka juokus
Povilas Dargis ir adv. Jonas 
R. Verbalis. Advokatas su 
vyriausiu kalbėtoju atvyko 
pasivėlinę, todėl ir progra
ma pradėta pavėluotai.

kretė su ‘dzūkeliais iš Aly
taus.

Svečiai

Čia lankėsi žurnalistas 
Jonas Vilkaitis su sunumi 
ir pasimatė su kai kuriais 
vietos veikėjais. Gaila, kad 
Vilkaičio sūnūs maža laiko

mą, kiekvienas klubo narys 
turėtų pasirašyti pare: 
mą, kad jis nekomunistas 
ir nepriklauso 
koms organizacijoms

Kilo karštos diskusijos, 
per kurias paaiškėjo, kad 
nemažai klubo narių pri- 
klauso prokomunistiškai 
ALDLD organizacijai, per 
kurią jie prisidėjo pinigais 
šnipus Rosenbergus gelbėti, 
kad kai kurie nariai buvo 
aktyvus veikėjai komunis 
Iškošė darbininkų unijose, 
ir tt.

Raudonieji priekaištų ne- 
atrėmė, tik įžūliai šukavo, 
kad jokių ten aplikacijų pa
sirašyti negalima, nes ‘‘kas 
žino, gal pasikeis laikai.’’ 
Balsuojant, pasiūlymas bu
vo atmestas.

Po to daugelis narių iš 
klubo pasitraukė. Vietoj 
jų, įstojo keli nauji nariai, 
bet tai, matyt, iš kitur vos 
atvykę žmonės, kurie grei
čiausia nesusivokia kur nosį 
kiša. Kaip keistenybę rei
kia paminėti, kad tokiame 
klube tebesėdi dar keli di
pukai. ŠĮ kartą pavardžių 
neminėsiu, bet jeigu reikės, 
jos bus paminėtos.

Nei vienas parengimas 
nesutraukia tiek žmonių

įrengtas bakūžėje. Tas mo
delis, vaizduoja Lietuvos

d jis nekomumstas Brocktoną, kaip metinė pa- “kminko ^dybą laisves lai-
iklauso komunistiš- ,oda Lietuvių Bakūžėje, ku-'kai\ po.to’ kai bux0 
ganizacijoms. ri vra Brockton Fair ta žemes re.orma, panaiki-

Grounds plote. Kasmet į 
bakūžės parodas traukia 
lietuviai iš tolimiausių apy
linkių, kaip seniau Lietuvo
je i didžiausius atlaidus. Ir 
nieko nuostabaus. Juk vi
soje Amerikoje yra'tik vie
na Lietuvių Bakūžė, kurios 
pastatymo ir išlaikymo gar
bė priklauso judriesiems 
broektoniečiams! Kas no 
ii lietuviško tipo namą pa
matyti, prisiminti gimtąją 
sodybą, pasigerėti sodžiaus 
meno pavyzdžiais, tas turi 
i Brocktoną važiuoti. O 
kuris tikras lietuvis to ne
norėtų?

nusi didžiuosius dvarus ir 
davusi mažažemiams ir be
žemiams žemės. Ji bus la
bai Įdomi seniesiems atei
viams, kurie neturėjo lai
mės matyti Lietuvos laisvės 
laikais, {domi todėl, kad 
labai skirtinga nuo tos so
dybos, kurią jie paliko prieš 
30-50 metų.

Parodos įrengimu rūpina
si komisija, kurios pirmi
ninku yra P. Viščinis, o na
riais—E. Bliudnikas ir A. 
Bravis. Šiai komisijai tal
kininkauja kiti vietos ir 
Bostono lietuviai. Visi rū
pinasi, kad didžiojoje pa-

.. , ... . T X • Įrodoje (Brockton Fair) lie-
Siemet didysis lietuvių tuviai galimai gražiau pa- 

susibunmas pne Lietuvių sirodytų> Nuo to laba; daug 
Lakužės įvyks rugsėjo 13 parejna, kaip aukštai bus

j,ava * P°Piet iškeltas lietuvių vardas ir 
prie bakūžės bus atliekama suburta Lietuvai simpatijų 
speciali programa, skirta svetimųjų parodos lankyto- 
sių metų parodos įskilmin-

Buvęs Klubietis.
Solo dainavo p-lė Betty 

Norris, armonikėle grojo S.
Šakočius, pianu skambino
Ona Mras. Balčiukonis iš . . -• . . ...
Binghamton, N. Y., turėjo!1.61"'?0"' ne,l?‘ tegal?°

Stanislovams lig a meti s gra^ bun oO-tos kuopos „.^juką." Todėl Vilkai: 
spaudos bendradarbis sce-nanų, tai jie bendrai su v.e-'iui k vi R
nme mnn-aroc CT i ,r vwtnc tmiU TamUlaiCIU daUg dai-l - 1 7 n -& i įdomaus, sužinoti. O čia navo. : , ’ , .,vra daug kas įdomaus įvy- 

Apskrities valdyba ir kuo-Įkę ir gabus žurnalistas galė- 
pų veikėjai dirbo prie bufe-'tų daug ką apie musų pa
to. Naujakuriai angliaka- dangę papasakoti, 
šiai taip pat daug padėjo. | ‘ J. V. Stanislovaitis.

nos mėgėjas, SLA ir vietos 
klubo valdybos narys; jo 
žmona Vištartaitė-Stanislo- 
vaitienė, Amerikoj gimusi 
ir vidurinius mokslus baigu
si, uoliai dalyvauja savo 
tautiečių tarpe, ii visuome
nės Įvairioms pareigoms iš
rinkta; Mikas Kupris, vie
tos SLA apskrities pirmi
ninkas: VVilkes-Barre lietu
vių kalba radijo valandėlę 
veda V. Kamarauskas; se
niau gvvai visuomenės dar 
be pasirodydavo Matas 
Kvetka, jis kaltais spaudai 
kai ką parašydavo, dabar 
jau dėl akių susilpnėjimo 
jam netenka tiek daug veik
ti. Butų galima dar daug 
ką iš visuomenėje veikian 
čių suminėti, bet gal kita 
proga.

Wilkes-Barre apylinkės 
angliakasiai išleido daug 
savo vaikų į aukštus moks
lus. Kiti jų jau .sėkmingai 
čia vietoje verčiasi žmonių 
gydymu, kiti inžinieriais 
dirba, ar. teisės aukštus 
mokslus baigę, advokatau
ja. ,

VVilkes-Barre seniau susi 
metė pirmoji lietuvių spau 
da. Čia sudėti SLA ir 
LRKSA pagrindai.

VVilkes-Barre ir jo apy
linkės lietuvių organizacijos 
gerai padarytų, kad, bend
rai susitarę, išleistų apžval
ginį vietos lietusių praei
ties gyvenimo leidinį. Tai 
butų gražus lietuviams ang
liakasiams paminklas ir 
kartu indėlis į musų išeivi 
jos istoriją.

J. Vlk».

SLA Piknikas

SLA 7-tos apskrities 
rengtas rugpiučio 23 d

Iš Saulėtos Floridos
Kas Tas Lietuvių. Klubas? Į buvo kaip ir priprasta. Ta-

Miamyje yra lietuvių kiu-r^au ncsenąi !Dk° netikė- 
bas, kurį žino nemažai iie>s sukrėtimas, pn vertęs ne 
tuvių, nes atvykę svečiai |ma^. hetavių apsidairyti, 
lankydavo klubo rengiamus(kok!°J kompanijoj jie daly- 
piknikus bei šokių vakarus*' auJa-
ir ten išleisdavo nemažai j O buvo taip. Vienas kiu 
pinigų. Kai kurie iš jų yra^bo narys gavo valdišką dar- 
net prisirašę prie klubo. |bą. Vos pradėjus dirbti,

Bepramogaudami svečiai '— 1----- J— —
apie klubą išgirsdavo įvai-
rių kalbų: vieni jį girdavo, 
kiti peikdavo, bet daugelis 
susidarydavo neigiamą įspū
dį, nes, tarp kito ko, suži
nodavo, kad klubas lietu
višku darbu nesidomi ir 
prie jo neprisideda.

Lietuvos vadavimo reika
lams iki šiol klubas nėra pa
aukavęs nė vieno cento, mo
tyvuojant, kad tai butų “ki
šimasis į svetimos valstybės 
reikalus.” Klubas turįs bū
ti “nepolitinis ir neparti
nis.” Be to, klubo veikloje 
yra ir daugiau lietuvybei ne
palankių faktų: klube buvo 
paneigta lietuviška vėliava, 
o kiek anksčiau iš klubo su
sirinkimo buvo išprašytas 
žinomas Amerikos lietuvių 
veikėjas už atviresnį pasisa
kymą dėl klubo nelietuviš
kos veiklos.

Per eilę metų sklido kal
bos, kad klubas yra “rau
donas,” kad tūli jo nariai 
bolševikuoja. Ir prie to jau

jam buvo darbovietėje pa
sakyta, kad jis negalės il
giau tame darbe būti palik 
tas, nes patirta, kad jis pri 
klauso “prokomunistinei 
organizacijai.” Žmogui bai
sus smūgis. Visą amžių bu
vęs patriotiškai nusistatęs ir 
net su ginklu rankoje kovo
jęs prieš komunistus, štai 
dabar inkriminuojamas ko
munizmu. Pradėjus aiškin
tis, paaiškėjo, kad valsty
bės saugumo .organai ta 
“prokomunistine organiza
cija” skaito lietuvių klubą, 

kurį minėtas asmuo vos

EASTON, PA.

Mainyk Pinigus, Sako 
Pipiras

J vieną saliuną musų mie
stelyje rugpiučio 25 d. Įėjo 

metų “kostumeris,” šiaip 
taip užsilipo ant aukštos sė
dynės prie baro, ištraukė iš 
rišenės 50 dolerių popierini 
pinigą, padėjo ji ant baro 
ir tarė: “Išmainyk, mama
prašo.”

Bartenderis pažiurėjo, kad 
čia ir svečias nepaprastas ir 
o pinigas nekasdieninis, 
^radėjo klausinėti jauną 

svečią, kur jis tiek pinigų 
gavo. Jauniklis paaiškino, 
tad čia tik pradžia, jis turįs 
ir daugiau tokių pinigų. Ir. 
iš tikrųjų, vaikas nuvedė 
bartenderį, pašauktą moti
ną ir kelis kaimynus i na
mo skiepą ir parodė jiems 
dar 560 doleriu.

1
buvo įstojęs. Nustačius, kac 
jis ten įstojo per neapsižiū
rėjimą, ir nesant kitokh, 
neigiamų duomenų, jam bu
vo leista darbe pasilikti, su 
sąlyga, jeigu išstos iš lietu
vių klubo. Suprantama, jis 
tai padarė. Išstojo viešai 
susirinkime, prieš tai smul
kiai papasakojęs priežastį.

Klubo valdyba išstojinu 
priėmė šaltai ir ramiai, be 
daugelis narių dėl to suju 
do. Buvo tuojau pasiūlyta

gam atidarymui. Progra-' 
mą sudarys kalbos, lietuviš
koji muzika, tautiniai šo
kiai ir kitkas. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas ir su
riko būti kongresmanas 
Wigglesworth. Meninėje 
dalyje pasirodys O. Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupė 
iš Bostono ir laukiamas iš 
Woreesterio trimitų ir bub- 
nų orkestras (drum corp), 
vadovaujamas A. Yodžio-
IIIU. oaiia ▼ 1C<J rli^ura
bus duodama gera lietuviš
ka muzika iš plokštelių ir 
Įrašytų juostų. Visa pro
grama taip sudaryta, kad ji 
butų Įdomi lietuviams ir 
svetimiems. Ja rūpinasi 
komisija, kuriai vadovauja 
K. Jurgeliunas. Kiti komi
sijos nariai yra A. Barulis 
ir M. Gofensas.

jų tarpe.
Bakūžės laikytojai, paro

dos ir programos organiza
toriai savo darbus baigia. 
Bakūžė, pasipuošusi, graži, 
kaip pavasario margaspal
vis žiedas laukia lankytojų, 
o ypač lietuvių. Ji pasta
tyta garbei Dariaus ir Girė
no, kurie yra lietuviško ryž
to ir patriotizmo pavyzdys. 
Aplankydami bakūžę, ap
lankysime musų didvyriams 
pastatytą paminklą ir ati
duosime jiems pagarbą.

Brocktoniškis.

LINDEN, N. J.

Šauni Gegužinė

Rugsėjo 13 d. Lietuvių 
Laisvės Parke įvyks lietu
vių gegužinė, kurioje lau
kiami net New Jersey gu?, 
bernatorius Robert B. Mey* 
nėr ir Lindeno miesto, majo*

Pati paroda bakūžėje bus 
atidalyta lankymui nuo
hT n-gsėjo 19 d., 10 ČatH? H.ursE jJ 

ikaro Ji jau baigiama', .Pr??rama) -,va,n:
..engti. Paroda bus įdomi;la,m.e?m* da"^06. Ru?S 
ir patraukli. Joje lankvto- I6m6« dovanot'» laimikių.
jai pamatys dalykų, kurių'* . . ... ,, - i * 1- e »kos seimos rinkimas, kūnądar niekuomet nemate. Su-’ . . ’ .. , ,. -• . ■ , . karūnavos miesto majoras,rinkti gražiausi audinių, ki- J

Greit paaiškėjo, kad vai
kas pinigus paėmė iš lietu
vio Petro Klovos mašinos. 
Petras Klova grįžo iš Phila- claUf 
delphijos, kur turėjo biznio 
reikalų, ir padėjo 750 dole
rių pinigų cigarų dėžutėje 
į troko įrankių dėžę. Tro
ką jis pastatė gatvėje. Kai 
visada, po troką laipiojo 
vaikų krūva ir žaidė. Vai
kai ir užtiko jo pinigus “tul- 
šių” dėžėje. Užtiko ir nu
tarė pasidalyti.

Policija grąžino P. Klo
vai 610 dolerių, o 140 dole
rių dar kur tai klaidžioja.
P. Klova policijai paaiški
no, kad jis jokio skundo 
prieš nieką nekelia, nes jis 
supranta, kad įrankių dėžė 
mašinoje nėra tinkama vie
ta pinigams laikyti.

Šis atsitikimas tikrai pa
rodė, kad blogas pinigų pa
dėjimas gali ir gerą žmogų 
sugundyti, o mažiems vai
kams daug pagundos ir ne
reikia. —V. 2.

limų, marginių, medžio 
drožinių ir gintaro išdirbi
nių pavyzdžiai. Tai dail. 
A. Tamošaitienės, dail. A. 
Tamošaičio ,prof. I. Kon- 

Čibo ir

Geras orkestras, bus gali
ma gerai pašokti. Tikime, 
kad svečiai gausiu atsilan
kymu parems lietuvių radi
jo programos direktoriaus

V. LiaukaustJ. Stuko ir “Rūtos” pirmi- 
darbai. Ininko J. I.iud vi na vičiaus

Didelė staigmena paro-’ pastangas kulturos. meno 
dos lankytojams bus lietu- srityse. Diezas.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Masa.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. .Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraA-

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

cm;



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtas

Maikio su Tėvu

minutės! Ar tai ne vagys-

Unijų Vienybe
Nuo 1935 metu Amerikos 'ohn L. Levvis, ąngliakasių 

unijinis darbininku judėji- unijos pirmininkas. Kaip 
mas yra suskilęs ir nuo ski- tik abu didieji unijų centrai 
limo laiko iki šiai dienai pasisakė už susivienijimų, 
dažnai esam girdėję kalbas John L. Levvis, pagal spau- 
apie darbininkų būtiną vie-,dos pranešimus, pradėjęs 
nybę ir visų unijų susijungi- smarkiau dirbti už užtikrini
mą į vieną centrą. Prieš mą sau vadovaujamos vie- 
vienybę nieks nekalba. Ir tos Amerikos darbininkų 

.judėjime. Esą, Levvis ve
dęs derybas su metalistų 
unija (CIO) dėl sudarymo

Amęnkos Darbo Federaci
ja, ir CIO unijos, ir nepri
klausomos, nė prie vieno 

uni- 
Bet 
ne-

centro neprisidėjusios 
jos, pritaria vienybei, 
vienybės klausimas vis 
juda iš vietos.

Nesenai, vienas po kito.

Will-i

treciojo unijų sparno (deši
niojo sparno?), kurio prie
šakyje stovėtų Lewis, ilga 
mėtis republikonų partijos

v.ena.- po kuo. J13'*5’ norsuiš atvejų
mirė abiejų didžiųjų unijų';"'Pu^gęs is tos par- 
centrų pirmininkai: Wili-'UJ0?. .""kimuose. Spauda 
iam Green ir Philip
ra v. J u mirtis

• spėliojo, kad Levviso ang- 
ir CIO metalistai, 
kai kuriomis kito-

Alui-... . , .!iaxasiaipagyvn.o
kalbas apie didžiųjų unijų . ...• ’ •* j mis unijomis, baletu suda-centru sujungimą i vieną J * A u •

••vu gana stiprų unijų cen

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Laba diena, tėve.
—Ale matau, kad tu, vai

ke, jau naują knygą turi.
—Taip, tėve, jau mokyk

los atsidaro.
—Na, tai pasakyk, ant 

kokių mokslų tu eina, kad 
tokias dideles knygas skai
tai?

—Dabar aš studijuoju 
teisę, tėve.

—Tur būt norėjai pasa- 
Kyti, kad zokonų mokiniesi,

—Lietuvių kalboj tokio 
žodžio, kaip “zokonai,” nė
ra, tėve.

—Tai jau žinau. Tu eini 
an: lojanų.

—Ar tėvui nepatinka?
—Ne, Maike, ant lojario 

neik.
—Kodėl?
—Jie visi vagys.
—Taip nekalbėk, tėve.
—O kodėl aš negaliu tei

sybės pasakyt? Aš galiu 
net ir pasibažyt, kad jie ra
ketieriai. Ir pereitą savai
tę vienas mane apvogė.

—Iš tikrųjų?
—Jessa! Dešimti dole

rių išlupo. Turėjau sugėdi
jęs ant mišių šventų, tai pa
skutinius paėmė. Anista- 
gat!

—Ir tėvas matei, kaip 
ėmė?

—Nu. kaip nematysiu, 
kad aš pats jam padaviau.

—Jeigu pats padavei, tai 
kodėl sakai, kad “pavogė”?

—Turėjau duot, ba bu
vau bėdoj. Policmanas su
stabdė mane ant stryto ir 
sako: “Ju dronk!” Ir jau 
paėmė mane už parankės. 
Sakau: “Mistar policman, 
mi no drink . . .” Nu, teisy
bę pasakius, buvau biskį 
dziubtelėjęs, bet ar tai jo 
biznis? -Juk gazietos kas
dien rašo, kad Amerika fry 
kontri, tai argi toks mėlyn- 
siulis gali uždraust man iš
sigert? Nosar, sakau, mi 
no drink! Ale jis tempia 
mane už rankovės ir sako 
“Koman! Ju dronk!” Ma
ne paėmė zlastis. Išti-ukau 
iš jo ir sakau: “Ju dem la 
jer, mi no drink!” Tada jis 
mane už kalnieriaus ir nu
vilko i lakupą. Bijojau, 
kad neuždarytų ant kokio 
mėnesio, tai pasišaukiau lo- 
jarį. Jis pakalbėjo ant kol
to penkias minutes ir parei
kalavo 10 dolerių. Tik pa 
misiyk, po du doleriu ant

“P tt .
Ne, tėve. jis ne už dy

ką tą dešimtinę paėmė. Jisijprastų
apgynė tave nuo' kalėjimo.

—Jes, Maike, tas teisy
bė: ale dešimts dolerių 
tiek perdaug.

—Bet pagalvok, ką tėvas 
butum už tą dešimtį dolerių 
gavęs, jei butum nunešęs 
juos kunigui?

—Eni vei, Maike, tu ant 
lojario neik. Verčiau išeik 
ant gero fajei-mono, tai ga- 
.ėsi padalyt kokio nors pa- 
žitko ant šio svieto. Užge
sinsi kam nors auzą, kai už
sidegs.

—Bet kaip tėvas gali ži
noti, kad tai bus geras dar- 
i'as? Gal žmogus tyčia bus 
savo triobą padegęs, kad 
galėtų pinigų gauti? Jeigu, 
iš ia užgesinsiu, savininkas Jaudymo 
teiks mane daugiau, negu 
ėvas dabar savo advokatą 

neiki.
—Teisybė ir tas, Maike.

\le pasakyk, kaip tada ge
ram žmogui ant svieto gy
venti? Kibą prisirašvt prie 
bolševikų partijos ir eit re
voliucijų kelti. . .

—Nelengva, tėve, ir re
voliucijas kelti. Pažiūrėk 
ko susilaukė Rusijos bolše
vikai. Jeigu kurių nesuga
vo caro žandarai, tai tuos 
Stalinas sušaudė. Amerikoj 
jiems irgi nėra vietos.

—Bet pasakyk, Maike, 
todėl jie nevažiuoja i Mas-

vieną
gaiingą centrą, kuris jung
tų virš 15 milionų organi
zuotų darbininkų ir galėtų 
sudaryti rimtą ekonominę 
ir net politinę jėgą krašte. 
Naujieji didžiųjų unijų cen
trų pirmininkai. AFL pir
mininkas George Meany ir 
CIO pirmininkas AYalter 
Reuther, abu pasisakė už 
didžiųjų unijų centrų su
jungimą. Jų pasisakymas 
buvo skirtingas nuo seniau 

panašių pasisaky
mų, nes šį kartą pasisaky- isu 
muose mažiau tebuvo

stiprų
trą, kuris, girdi, galėtų var
žytis ir su AFL ir su CIO 
unijų centrais.

Tokius “pletkus” didžio
joj spaudoj teko skaityti 
jau gana senai, bet tik šio
mis dienomis metalo pra
monės darbininkų unijos 
pirmininkas David Mac- 
Donald paskelbė, kad jis 
visai nemanąs trauktis iš 
CIO unijų centro, o jo pa
simatymas su John L. Lew-

(dėi kurio įvairios kal- 
viso-Įbos ir kilo) buvęs tik pap- 

Vhš*lkių “taip. bet” ir “jei.” De-1 rastas senos pažinties at- 
rybos dėl unijų vienybės] naujir.imas ir praėjęs prisi- 

jau ne tik dėl minimuose apie praeitusnutarta vesti
svieto akių, bet turint šir
dingo noro pašalinti visas 
susivienijimo kelyje užtin
kamas kliūtis.

laikus ir bendras kovas, laukti. 
Žinoma, kas nori gali tikėti 
\ irmiau paskelbtoms sensa
cijoms, o kas nori, gali im
ti už gryną pinigą vėliausią 
David MacDonaldo užtikri
nimą.

Tik paskelbus didžiųjų 
unijų centrų susitarimą dėl 
atsisakymo medžioti narius 
kitose unijose, didelė, 822,- 
000 narių turinti statybinin
kų unija (carpenter’ių) pa
sitraukė iš Amerikos Darbo 
Federacijos eilių ir paaiški
no tą daranti todėl, kad 
AFL rūpinasi susitarti su 
CIO unijomis, bet nesirūpi
na išlyginti nesusipratimų 
pačios AFL unijų tarpe.
Toks pasiaiškinimas rodyte 
rodo, kad “karpenterių” 
unija neturi jokio rimto ar
gumento prieš AFL. bet iš 
jos išstojo kokiais tai savais 
sumetimais, kurių viešai ne
skelbia.

Dar prieš statybininkų 
pabėgimą iš AFL teko 

vienybę butų daug lygesnis, spaudoje skaityti, kad dvi

konkurentus ryjančią “vie
nybę” nieko nebeteko gir
dėti.

Taip dabar unijų vieny
bės klausimas ir stovi. Di
dieji unijų centrai sakosi ei
ną prie vienybės. Esmėje 
AFL ir CIO unijų niekas 
nebeskiria ir jos visos galė
tų sutilpti viename unijinia
me centre, sudarydamos di
delę darbininkišką jėgą ša
lies gyvenime.

Bet per skubu Putų saky
ti, kad unijų vienybė greiti 
bus įgyvendinta. Kai ku
rias kliūtis jau matėme. Ša
lia didžiųjų unijų centrų 
stovi angliakasių unija, ve
dama ambicingo John L. 
Levviso, kurio politika arti
miausioj ateityje vargu ir 
jam pačiam yra žinoma, 
šalia Levviso yra statybi
ninkų unija su jaunojo ir 
senojo Hutcheson’ų politika 
(sūnūs Maurice Hutcheson 
paveldėjo pirmininkavimą 
iš savo tėvo VVilliam). CIO 
unijų eilėse kalbama apie 
varžytynes tarp metalistų 
pirmininko MacDonaldo ir 
automobilių unijos pirmi
ninko W. Reuther dėl vado
vavimo. Visose unijose na
riai, palyginus, yra neveik
lus, o todėl unijų vadovai 
turi sprendžiamo balso nu 
statant unijų politiką. Va 
dų ambicijos, jų nesantai 
kos, intrigos ir paprasčiau
sios fanaberijos virsta sava 
rankiška jėga unijose ir 
kartais turi didelės įtakos 
į unijų politiką. Todėl ge
riau nepranašauti ir

J. Str.

vva O
-Tur būt bijosi.

BROOKLYNE PAGERBS 
KIPRĄ BIELINĮ

Dervbos dėl unija vien v- 
įgyvendinimo davė jau 

ir kai kurių rezultatų. Ne
senai paskelbta, kad abu di
dieji unijų centrai susitarė 
atsisakyti nuo narių vilioji
mo iš konkuruojančių uni
jų. Ir CIO ir AFL unijos, 
patvirtinus tą susitarimą, 
vrės atsisakyti nuo narių 

ir viliojimo iš ki
tų unijų. Tas susitarimas 
atrodo labai svarbus, nes 
iki šiolei tarp įvairių besi
varžančių unijų vis įvykda
vo visokių nesusipratimų, 
kiekviena unija stengėsi sa 
vo “konkurento” eilėse su
kelti nepasitenkinimo va
dais, pavilioti konkuruojan
čios unijos narius ir paverž- 
i iš jos teisę vesti kolekty
vines derybas su darbda
viais. Užbaigus varžytym 
tarp atskirų unijų kelias

vei?

Bet visvien tas 
us lengvas.

kelias

Rugsėjo 26 d. Vytauto 
Belecko, svetainėj, 1883 
Madison St., Brooklyne, lie
tuvių socialdemokratinis 
^aunimas rengia Kiprui Bie- 
iniui jo 70 metų amžiaus 

sukakties proga pagerbti 
>o pobūvį. Pobūvio pelnas 
skiriamas LSS Literatūros 
ondui.
Įėjimas $2.50, pradžia 7 

vai. vakaro.
Visais reikalais kreiptis 

: komisiją šiuo adresu: A. 
Mačionis, 403 Stanhope St., 
Brooklyn 37, N. Y. Tel. 
’Lenmore 6-5653.

Bilietus galima gauti is 
Brooklyno socialdemokra
tų.

į Rengimo Komisija.
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SKRAIDO VIRšl M BERLYNO

Amerikietis James Conant, kuris nesenai buvo paskirtas 
Amerikos aukštuoju komisionierium Vokietijai, apžiūri 
Berlyną iš helikopterio.

Darbo Pasaulis

ANGLIJOS DARBIEČIŲ Įsiem 
POLITIKA 'gas.

Šio mėnesio pabaigoje j b 
Anglijoj įvyks metinis Dar
bo Partijos suvažiavimas, 
kuriam jau dabar yra mo- 

Pa'!šiami įvairioms rezoliuci-

Kas Mums Rašoma

Dėl To “Veikėjo”
“Keleivio“ Nr. 34 teko maty

ti paveiksliuką, virš kurio pa
dėtas užrašas: “Sučiupo Demo
kratų Veikėją.“ Paveiksliuke 
matytis Harold J. Adonis, mu
sų valstijos gubernatoriaus 
Driscoll buvęs sekretorius.

Musų valstijos gubernatorius 
yra republikonas. Man neaiš
ku. nuo kurio laiko republiko
nai gubernatoriai samdo demo
kratus sekretorius?

Gal butų teisingiau sakyti, 
kad vagys ir sukčiai, nors ir 
dedasi vienos ar kitos partijos 
žmonėmis, bet tikrenybėje yra 
visai “nepartiniai” žmonės, jie 
pripažįsta tik dolerio partiją. 
Taip samprotaujant nereikėtu 
prie sukčių paveikslų dėti pra
simanytos partijos vardo.

—J. B.
Bayonne. N. J.

savo viršininkams al- 
Prezidentas dabar 

$25,000 metams, o vi- 
ce-pi ezidentai—po $15,400.

Suėmė Kailininkų
Vadą

unija senai 
komunistu

Unijos

žinoma
Įtakoje.

joms projektai. Iš tų pro- šita 
jektų aiškiai matosi, kaip esanti 
Anglijos darbiečiai galvoja, Dėl to ji buvo ir iš CIO pa- 
ir ko galima tikėtis iš Ang- šalinta. Jos vadas Ben 
lijos, jeigu Darbo Partija Gold nesenai buvo suimtas, 
vėl paimtų valstybės vairą bet padėjus $19,000 užsta- 
į savo rankas. ;to, iki teismo paleistas. Jis

Penkios rezoliucijos rei- kaltinamas neteisingai pri- 
kalauja, kad Jungtinės Tau-(siekęs. Mat. jis po priesai- 
tos įsileistų komunistų Ki- ka sakė nesąs komunistas, 
nija, kurią jos vadina “liau- o iš tikrųjų toks vra. 
dies Kinija.”

Jis “Bendradarbiauja”
Ponas Stasys Lozoraitis, mu- 

diplomatijos šefų šefas.
su

ne- AFL unijos baigia sušiur
ti su CIO unijomis dėl susi- skaito, kad jis “kooperuoja

Viena rezoliucija reika
lauja tuojau panaikinti Lor
dų Rumus Anglijos parla
mente.

Kelios rezoliucijos labai 
giria Sovietų Rusiją, kad ji’^V~‘.a 
pasidarė labai “draugiška1 - 
ir taikinga,” o smerkia 
Ameriką, kuri trukdanti 
taikos reikalą.

Dvi rezoliucijos atakuoja 
Ameriką, kam ji remia Ki
nijos nacionalistų valdžią 
Formozoj: kitos gi kritikuo
ja Washingtoną, kam šis 
stengiasi apginkluoti Vo
kietiją.

Viena rezoliucija reika
lauja. kad busimoji Darbo

Unijų Radijas

Amerikos Darbo Federa
cija (AFL) jau senai turėjo 
savo radiją. Jos komenta
torius Frank Edvvards kas 

10 vai. (Bostono 
laiku) per Mutual tinklo 
stotis duoda gerų apžvalgų.

Netrukus rengiasi radijo 
programą duoti ir CIO pen
kis kartus per savaitę per 
ABC stotis. Jos komenta
torių busiąs rašytojas John 
W. Vandetcook.

Tik prabilus AFL ir CIO jungimo, nelaukiant jeigu jis sutinka

unijų vadovybėms apie vie- uniju centrai susitars dėl) ' ..Ul Prąnesti. o ius atsto- 

tybę. pasigirdo ir ne vieny-jungimosi sąlygų. Pnes tai atstovauti Jo
bės balsai. __ ,CIO unijų .pirminin'as pasitarimo su VLIK’u. jo-

CIO unijų kūrėjas ir jų Reuther viešai protestavo susitarimo su VLIK’u. jokio 
vadas per eilę metų buvo ir vėliau apie tą skubotą ir prjtarimo ir net jokio VLIK’o 

patarimo jam nereikia. Jis ski
ria atstovus ir baigtas reika
las. o VLIK’as paskirtus atsto
vus turi pripažinti ir jokių abe
jonių neturi kelti ir net blogų 
minčių neprivalo turėt’

Pono I>ozoraičio bendradar
biavimas su VLIK’u man pri
mena aną gerąją žmonelę, kuri 
vyrui pasakė trumpai ir drūtai: 
“Vyreli, klausyk manęs, nesi- 
sprečyk. o tada šeimoje turė
sime širdingą santaiką ir nenu
traukiamą bendradarbiavimą.“ 

Iš tos moterėlės pasimokęs, 
Stasys l/ozoraitis sako: Bend
radarbiavimo “formą suradau.

Ją priimkit. Atstovą pa
skirsiu aš. ir visi nesusiprati
mai atkris.“

Matote, kaip viskas paprasta. 
Klausykit manęs ir busite ea- 

cos. Ir šitaip kalba žmogus, 

kuris sakosi esąs patriotas ar 

bent vaidina patriotą tėvynės 

įnelaimės valandoje.

SUDEGS MOTERIS IR 5 VAIKAI

Maža mergaitė bando prikelti Paulą Križaničą, kuris ne

teko savo žmonos ir penkių vaikų. Visi jie sudegė, kuo

met ugnis sunaikino jų namą Pittsburgho priemiesty.

Partijos valdžia tuojau pa
reikalautų Ameriką atšauk
ti McCarreno imigracijos 
aktą.

Iš viso< prieš Ameriką esą 
paruošta ir jau paskelbta 
apie tuzinas piktų rezoliu
cijoms projektų, bet nesą 
nei vieno, kuris reikalautų 
gerinti su Amerika santy
kius. Kritikuojama ir Ang
lijos užsienio politika. Pa
vyzdžiui, reikalaujama, kad 
Šiaurės Airijoj butų panai
kinta anglų “policinė vals
tybė” ir kad visoms koloni
joms butų duota pilna au
tonomija.

12,600,000 Nedarbo Dienų
Darbo Departamentas 

praneša, kad per pirmutinį 
šių metų pusmetį dėl strei
kų buvo 12,600,000 pavie
niu nedarbo dienu.

Kas Nužudė AFL Veikėją?

Nevv Yorke ties vienu 
apartmentu buvo nušautas 
Amerikos Darbo Federaci
jos lyderis. Thomas F. Levv- 
is. Federacija paskyrė 
$5,000 tam. kas nurodys 
žudiką ar žudikus. Spėja
ma. kad šitą kriminalą bus 
atlikę priešingos unijos 
gengsteriai.

A R ŽINOT, KAI)-
Yra tokių medžių, kurie 

kasdien suvartoja po 200 
galionų vandens.

Pasaulio Maisto Taryba 
ori e Jungtiniu Tautu orga
nizacijos parodo, kad išsky
rus Sovietų Pusiią ir Kini- 
ia. visose kitose pasaulio 
«alvse maisto gamvba pra
lenkia gyventoj:: prieauglį 
dviem nuošimčiais.

Pienas duoda daugiau 
žmogui maistingumo, negu 
kuris kitas produktas už 
tuos pačius pinigus. Vadi- 
jnasi, pienas yra pats pigiau-

Eilinis.| ši nistų brolija pakėlė vi-,sias maistas.

Unijų Vadams Pakeltos 
Algos

Gelžkelių nečkuriu ir ma-
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Atgal į Hawajus wood Opening Night,“ 
“Burns and Allen,” “Fire
side Theatre,“ “Life with 
Luigi,” “Lux Vidio,“ “Art 
Linkletter,“ “The AnnaPa* Kilmonius Hollywoode rodo lyg Pacifiko mėlynųjų

Kilmoniai yra draugia marių vanduo’ gylio nuo 3 May Show,” “ABC Radio 
ir vaišingi žmonės Ka? <rVJlkl 8 P^dų, aplinkui sėdy- Work Shop,“ ir “Super-vaisingi žmonės. Kai gv-. - ..
veno Montrealio priemiesty nes’ ° 18 gal° Pla’
\erdune, jie buvo gerai 
įsikūrę, gražioj vietoj, prie 
pat St. Latvrence upės; 
kambariai erdvus, buvo lig- 
valiai vietos ne vien svečius 
priimti, bet visokių komite
tų susirinkimams laikyti, o 
po susirinkimų stiklą kitą 
“molsono” išragauti. Tie
sa, perdaug čia to trunko 
nebūdavo, bet sausom sve
čių jie niekad neišleisdavo. 
Gal tik todėl čia ir susirin
kimai būdavo gausus ir 
dažnai laikomi. Ne kur ki
tur, kaip tik čia buvo suma
nyta, įkurta ir išugdyta 
Kanados Lietuvių Taryba. 
Ir savaitraščio “Nepriklau
somos Lietuvos“ pradžioj 
sunkiausios dienos pergy
venta.

Bet kaip dabar Kilmo
niai gevena Hollyuoode, 
tai visai nėra ko lyginti su 
A erdunu. Atvažiavus ir iš
sisukus iš plataus kelio, ku
ris vingiuoja palink kalną 
vis aukštyn, siauru keliuku

vaidino:. 
Great to’

Be Ali ve“ ir “Baby Face 
O’Flyn.“ Be ‘abejo, tūks
tančiai lietuvių matė ypač. 
per televizijos aparatus mi-j 

džiai ir daržovės: agurkai, Inėtus vaidinimus, bet nie-

man." Teatre ji
Iti lenta pasišokėjus nerti “On the Town,”
• stačia galva, kaip daugely 
vietų būna viešose maudy
nėse.

Aplinkui gėlės, vaisme-i

arbuzai, žemuogės, apelsi
nai, citrinos ir įvairiausi me
džiai, ant kurių kabo prisir
pę vaisiai, tik skink ir dėk 
j burną, kai dėdės sode.

Apie šimtą jardų palipė- 
jus dar aukščiau, yra dau
gybė kralikų, jie kaip rei
kiant išskirstyti grupėmis; 
toliau vištos, antys, žąsys, 
garguolės, kalakutai, povai 
ir dar kitokie paukščiai, ko
kių savo gyvenime nesu nė 
matęs. Jie visi išskirstyti 
grupėmis, kiekviena paukš
čių giminė savo vietoje.

Nuo prado po dešinei pa 
lipėjus laiptukais žemyn 
yra įmūryta kalne didelė 
krosnis, kurioje galima iš
kepti visą jautį, o iš abiejų 
pusių mažesnės krosnikės 
vienoj galima iškepti dido
ką paršiuką, o kitoj jau ir 

užyažiavom ant aikštės, didoką aviną. Tą viską ap-

kas nežinojo, kad čia daly-, 
vauja ir vaidina graži lie
tuvaitė. Juozo ir Marijos 
Kilmonių dukra Rūta. Bet 
dar neviskas. :

prie pat garažų, kur apie už 
50 pėdų stovi vila medžiuo
se ir gėlėse paskendus lyg 
norėtų pasislėpti.

Keliais laiptukais pako
pus vėl asfaltuota lyguma. 
Čia yra puošnus bronzinis 
bromas; vartus pravėrus, 
vėl keletas laiptukų ir čia 
jau priekinės durys. Pilio-

riurėjęs, sakau:
—Juozai, aš žinau, kad

tu čia atvykai iš Kanados 
ne milionierius, tai kaip ga
lėjai šitokį dvarą arba, ge
riau pasakius, vilą įsigyti?

—Ot, taip sau, atvykau, 
pamačiau, patiko ir per 15 
minučių nupirkau,—prata- ir 
rė, lyg nenorėdamas to pla-

iy migtukas. Jį paspaudus,’čiau aiškinti, 
durys pačios atsidaro. Įžen-j —Jeigu norėtum parduo- 
gus viduje didelis salionasbj |<iek prašytum ir už kiek 
išklotas brangiais kilimais,
puošnus rakandai, aplinkui 
vazos gėlių, ant sienų pie
šiniai. Durys po dešinei 
veda į verandą ant gonkų,
po Kairei į biblioteką, čia paaiškinimu neįeik, 
daug vertingų knygų ir la

atiduotum?—vėl teiraujuo
si norėdamas partirti vertę.

—Prašyčiau nedaug, bet 
be šimto tūkstančių vistiek 
neatiduočiau.—To ir užte-

Pabaltijo Kraštų Gražuolė
Rūta pernai, Naujųjų 

Metų (1952) išvakarėse lai
mėjo Pabaltijo kraštų—Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos—’ 
gražuolės kontestą. Iš dau
gelio mergaičių, dalyvavu-' 
šių konteste, teisėjai iš-1 
sprendė ir pripažino Rūtą 
vieną gražiausių ir apvaini
kavo Pabaltijo kraštų ka
ralaite. Vėliau ji turėjo 
teisę ir dalyvavo visų pa
saulio gražuolės — "Miss 
Universe”—konteste. Rūta 
buvo pasipuošus savo tauti
niais kostiumais, parodavo 
6-toj divizijoj, kur jau bu
vo belikę tik 6 mergaitės: 
Esther Beckstead, atstova
vusi skandinavų tautas; 
Grace Matthevvs—Pacifiko 
salų tautas: Rūta Kilmo- 
niutė—Pabaltijo kraštų tau
tas; Yvonne Ivvamizu—ori- 
entų tautas; Maribel Arrie- 
ta—Amerikos lotynų tautas 

Marlene Empey—Euro
pos tautas. Kas tuos daly 
kus supranta, jau žinos, 
kad šitos lietuvaitės butą 
labai toli prasisiekusios. 
Garbė Rutytei, garbė jos 
tėveliams, garbė mus visai 
tautai!

M KENTĖJUS NUO KARO

' ~......

Italijoj pradėjo organizuotis nukentėję per Antrąjį Karą 

jaunuoliai. Organizacijun priimami visų tautų berniukai, 

šitas jaunuolis neturi vienos kojos ir abejų rankų. Jis 

laiko apglėbę.-, kelių tautų vėliavas.

KorespondencijoS

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 

SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari 
dienų klausimams 
Kaina ...................

ir naudinga šių 
suprasti knvgutė...................

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yta tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus gale-i gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugeli autorių parašė Iksas. Antra 
knygutė* dalis yra: “fšvirkšria* Ma
kalas. arba Kaip Atsirado kaltos.** 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
SOCIALDEMOKRATIJA IR 

BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesnėmis 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina.........................’..20e
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtų visą žemės rutulį? Iš lqp 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kana 
šitie klausimai rupi, te perskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-

Kaina 2ac

Kyla Nauja Žvaigždute

Kilmonių vienturtė duk
ra, Rūta, jau eina devynio
liktus metus, skaisti gelton
plaukė, labai graži lietuvai
tė. Ją pažinojau, kai bu
vo dar visai mažuliuke, 
kuomet vos tik ištardavo 
žodžius, ir jau šoko, dekla
mavo liaudies poemas Mon- 
trealy, lietuvių svetainėj ar
ba bažnytinėj salėj; nebuvo 
to parengimo, kuriame Ru
tytė nedalyvautų programo
je ir ją visuomet publika ly
dėdavo karštais plojimais

Dabar gi Rūta Kilmo- 
niutė jau žavi savo ritmiš 
kais šokiais ir dainomi: 
tūkstantinę minią Holly- 
vvoode. Dar daugiau, jinai 
savo išsilavinimu ir talentu 
žavi visa Amerikos publi 
ką per televizijos aparatus.

televizi- 
“Hollv-

bai gražių piešinių.
Iš bibliotekos išėjus du-j 

rys po dešinei į valgomąjį! 
kambarį, kuriame pačiam* 
vidury stovi ilgas stalas ir 
jau apkrautas įvairiausiais 
skanumynais; taipgi stovi 
pusgalionė apipinta bonka 
burgundiško vyno ir kartu 
bonka stipresnės. Durys po 
kairei i Juozo raštinę, viduj 
didelis apskritas stalas, ap
linkui irgi apskritas suolas 
(sofa), kampe rašomasis 
staliukas,, kaip, paprastai, 
apkrautas visokiais popier
galiais.

Laiptai į antrą aukštą iš
kloti aksomu. Čia miega 
mieji kambariai, visur sko
ningai įrengta, išpuošta. Iš 
rytų pusės čia via antras 
aukštas, bet iš vakarų vėl 
pirmas. Išėjus lauke yra
čia didelis prūdas, sienos ir Rutytė dalyvauja 
dugnas išdažyti melsvai, at- jos vaidinimuose:

Klausiu Rūtos, ar yra 
daugiau lietuvių Hoolyvvoo- 
de meno kūryboj?

—Mažai. Vaidinime se
niau buvo viena lietuvaitė 
ir jau ganėtinai toli pažen
gusi, bet jos žvaigždė urnai 
krito, užgeso ir daugiau ne
sigirdi.

—O kaip su produseriais, 
kūlėjais, ar tokių nesiran
da?

—Taip, yra vienas stam 
bus kūrėjas (producer-di- 
rector “Fireside Theatre“) 
lietuvis, Pranas Vizbaras, 
Kuris čia žinomas "Frank 
Wisbor” vardu. Jis skaito 
garbinga būti lietuviu. Tai 
ir viskas.

—Kaip patinka būti ak
tore? Ar nesi jaučiat nusi
vylus pasirinkusi šį gyveni
mo kelią?

—Labai myliu vaidinti ir 
turiu didžiausi' malonumą 
nuo estrados žavėti publiką.

—Ar galima sakyti, kad 
jau esat Hollywoodo žvaig-

Valdžia Davė BALF’ui 
Sviesto už $29,885

Valdžia paskyrė BALF’ui 
43,000 svarų sviesto, kurio 

lės kaitros dienų, pagaliau urmo kaina yra $29,885, 
ateina vėsesnis oras ir pra- padalinti lietuviams Vokie- 
sideda organizacinis lietu- rijoje, Austrijoje ir Italijo- 
vių veikimas. je.

Ateinančia savaitę, rug- Liepos mėnesį BALI as 
sėjo 11 d. (penktadienį), £avo pieno miltelių 53,000 
ivvks LSS 19 kuopos susi- svarų, $9,010 vertės, 
rinkimas Lietuviu Atletu Šias gėrybes lietuviai ga- 
Klubo patalpose. Pradžia vo dėka to, kad šalpos dar- 
8 vai. vakaro. ha vykdo vieningai per vie-

Visi kuopos nariai malo- visus apimantį šalpos 
Rėkite šiame susirinkime f°nd3- 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai rei- BALF’as

BROOKLYN, N. Y.
LSS 19 Kp. Susirinkimas

Po ilgų atostogų ir dide-

i — ozae?

!

yra kviečiami toj gegužinėj 
dalyvauti. Susirinkime tiek 
daug, kad Lindbergho kai
ną įlenktume!

Pelnas eina užjury pasi- 
likusiems ligoniams ir naš
laičiams.

J. —. D-kis.

CHICAGO, ILL.

A. Kuprevičiau* Koncertas

KURGI VISA TAI NYKSTAT

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojanti politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut-
sky. Kaina ................................ 10c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

nyga
tlikų

Parašė kun. M.
drąsiai kritikuoja Romos Kata! 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 

! rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie* 
J tininkas. 224 pusi. Kaina .... >1.26

Kuprev^iau*
Argentinoje gyvenantis,

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini- iaikinai atvykęs ir Čia jaUlmas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 

'garbino musų bočiai? Kokias žmy- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimas galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 

■ ■Imato, 271 puslapio knyga. .. $1JW

prieš 8 mėnesius į Ameriką

rugpiučio menesi 
išvien su Kanados 

Lietuvių šalpos Fondu pir
ko ir išsiuntė į Vokietiją 
30,000 svarų cukraus.

kia aptarti. I
Be to, jau laikas užsimo

kėti 1953 metų duokles. To
dėl, jei kurie dar nėra užsi
mokėję, prašomi šiame su
sirinkime užsimokėti.

Susirinkiman yra nuošir
džiai kviečiami ir tie drau
gai, kurie dar prie socialde
mokratų organizacijos 
priklauso, bet norėtų
dėti. Prašome atvykti ir privalo jame dalyvauti, 
įsirašyti.

LAWRENCE, MASS.

Lietuvių Piliečių Klubo 
Piknikas

Metinis piknikas įvyks 
ne- rugsėjo 13 d. Lietuvių Tau

piusi- tiniame Parke. Visi nariai

spėjęs pagarsėti pianistas 
Andrius Kuprevičius ragsė- 
jo 13 d. Marijos High 
School salėje duoda antrąjį} 
koncertą. Pirmasis jo kon- KAIP TAPTI SI VIENYTŲ 

certas buvo pernai gruodžio VASTIJŲ PILIEČIU ?

mėnesį. i Išaiškinimas pilietybės statymų su
•reikalingais klausimais ir atsaky-

Išvyko Atostogų ’ ’-'s lietuvių ir anglų kalbose.
* Kaina .......................................... 2oc

P. Miller, Chicagos Lie- jį;0ZAS STALINAS
tuvių Draugijos sekretorius, Arba kaip Kaukaz0
ir rašytojas J. Švaistas iš- pasidarė Rusijos diktatorium. Kai* 

, -1 -a- • 1 r>• jis išrijo valdžią ir pasalino savo bv-
VVKO PHSllSCtl į LyGClHV vusius draugus. Labai įdomi knyga.
er, Mich. Kaina. .............................. Ss

v . .. Z • • - 1 KODĖL Aš NETIKIUKristina Griniene, buvu- . d.EVav
šio prezidento K. Griniaus 4 , . ' '. .. ...1 . ... Laisvamani? čia parado, kooei JisŽmona, gerokai sutiprėjusi negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

, • • • , rių nesumuš joks jėzuitas.......... 2Oąpo sunkios operacijos, da- ų J
bar ilsisi Beverly Shores, LIETUVIŲ KALBOS 
jn(l ' GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Lankėsi Daug M*

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

O 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.

—Ne, to negalima, mano 
tikslas dar nepasiektas.

—Ar sunku to siekti?
—Labai sunku, kelias

painus, suktas ir, galima sa
kyti, erškėčiuotas. Bet aš 
turiu pasiryžimą savo tikslą 
pasiekti, nes aiškiai jaučiu, 
kad su kiekvienu žingsniu 
vis kopiu aukštyn ir- tikrai 
žinau, kad pasieksiu Holly- 
\voodo žvaigždžių aukšty
bes.

Mano nuoširdus linkėji
mas, kad taip įvyktų.

(Bus daugiau)
A. Jenkins.

LSS 19 Kp. Komitetas.

Gimnazijos Rėmėjų 

Skaičius Didėja

Dar vienas būrelis Vasa
rio 16 Dienos Gimnazijos 
mokiniams remti įsikūrė 
Brooklyne. Būrelio nariai 
iš karto už 3 mėnesius su
dėjo $60 ir per BALF’o 
įstaigą išsiuntė gimnazijos 
vadovybei.

Būreli sudaro: Dr. E. 
Merkys, Dr. Grigaitis, Lui- 
za Pilelis (Amerikoj gimu
si lietuvė), J. Garšva, A. 
Vikrikas, J. Mačionienė, E. 
Sirgėdienė, S. Palionienė, 
M. Posolienė. J. Sirgėda, J. 
M i Ičius, .J. Briedis, M. Ta- 
mošickas, V. Milčius, A. 
Veleniškis, Arūnas, Fran
kas, Z. Dičpinigaitis, V. 
Graužinis ir Marija Grauži- 
nvtė.

Rengimo komisijos na
riai Andrius Tataronis ir 
Rapolas Mikolaitis įnašo 
dalyvauti ir kitu kaimvni-v 4. •/
nių klubų narius.

Sporto komisija—Jonas 
Stundžia ir Albertas Skuse- 
vičius — rūpinsis įvairiais 
žaidimais. Lietuvių Mote
rų Piliečių Klubo narės ap
rūpins svečius skaniais lie
tuviškais valgiais.

Gaila, kad mus apleido 
A. Jenkins. Jis buvo uolus 
“Keleivio“ reporteris, jis 
dažnai gražiai aprašydavo 
lawrenciečių lietuvių veik
lą. Dabar juntame toj vie
toj spragą.

Gaila, kad klubo komite
tas nesurengė Jenkinsui at
sisveikinimo vakarėlio.

Klubo Reporteris.

is lietuvisžo jaunimo nori 
tinkamai išmoku savo tėvų kall-ą, 

Tč Vorlm Luv,, otvv ° senimas irgi dažnai nori pag'lirttiŠ 1 OI KO OUVO atv> savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-
kęs Steponas Zobarskas, m». Šitą gramatika yra tinkama ri-

. ... __ ’ s:ems, kas nori gerar lietuvių kal-aplankė lietuviu laikraščiu bą išmokti. Didele knyga, 144 pw«L 
- • , ' Kaina tik  ......... .. S l.-fiflir savo pazįsta-

TAVO KELIAS i 

SOCIALIZMĄ,

• parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš- 
Rugsėjo 6 d. pažangiųjų kus socializmo aiškinimas..........26c.

moterų Apšvietos Draugija SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
surengė metini išvažiavimą ,,Lab’' .domi knygutė s'lu«
LiepOS soae, pnes Lietuvių vienas katalikas ir socialistas. Pa- 
Tautines Kapines. Buvo X? Kaiiu,311^’^. - .V.ar’ioė
tikrai jauki gegužinė. i tEMA1Tes I{AjfA,
Susirūpino Bridgeportiečiai Ar <(le kad buv„

_. .. . , . na žymiausių lietuvių rašytojų? KrKalbama, kad naujuo- žinote, kad j> buvo paprasta kai-
• • • • , , mo moteris, mažai mokslo išėjusi.Šiuose pigiųjų butų namuo- 

busia

redakcijas 
mus.
Jaukus Išvažiavimas

se Dusią apgyvendinta ir 
neg’ų. Kai kas dėl to su
sirūpino.

Chicagietis.

WESTVILLE, ILL.

Mirė Ona Maziliauskienė

NEW YORK, N. Y.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke 

leivį”. Kaina metams $4.

Iš BALF’o Gyvenimo

Rugsėjo 3 d. BALF’o cen
tro iždininkas A. S. Trečio
kas su žmona laivu, “Amer
ica“ išvyko vienam mėne
siui į Europą. Trečiokas 
numato žymfią laiko dalį 
pašvęsti Vokietijoje ir kito
se Europos valstybėse 
BALF’o reikalams.

gy\ 'no ūkyje ir augino vsikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaite yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu

sų gyveninio būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi pave'k- 
slai vaikų p. ieg'audų. kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Buk.iiene. Bilotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knvgn. 12H puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks- 

Kaina ................................ 60c

Ona Maziliau.'kienė, gi
musi 1873 metų balandžio 
11 d., iš Petro ir Domicėlės 
Matukų, Malupių kaime.
Pašilės parapijoj, atvyko i**’- 
Amerikon prieš 50 metų, nELKO REIKIA ŽMOGUI 

apsigyveno ir ištekėjo už GERT IR VALGYT?
draugijos rengia1 vyro VVestvillėj; išgyveno Valtryt ir eert pefKja d4.,

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
... , Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val-

pallKflama gįo Žmogus silpsta’’ Ir delko vienas

PATERSON, N. J.

Gims Lietuvių Diena
27 d. PatersonoRugsėjo 

lietuvių
gegužinę, kurioje gims lie-Įčia visą laiką, mirė siu me 
tuviu diena. Nors gegužinė.tų liepos 15 d..

dukteris ir 2 sunu.įvyksta gana vėlai, daug, 
gėlių jau bus tada nužvdė- Tebūnie jai lengva Ar 
ię, bet musų Patersono lie- likos žemelė.
tuvių 
eims, 
dės.

Todėl
tersono

vienybė 
vėliau ji

tą
augs

dieną 
ir žv

J. Maziliauskaitė.

visos plačios Pa- 
apylinkės lietuviai

“Keleivyje” naudinga vra 
daryti visokius biznio skel 
bimus ir pa j ieško j imu*.

maistas duoda daugiau spėkų, kita.? 
mažiai’? Delko žmogui reikia cuk- 

me- raus. druskos ir kitų panašių daly
ku? Kode! jam reikia riebalu? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-rous. Jos
kaina tik .................................... 16c
SOCIALIZMO TEORIJA

dis veikalas trumpais ir aiškiais 
. faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
1 draugijos formos, ir kodėl turės bu- 
' ti pakeistai, kapitaliauias. Kauia 26<
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Moterų Skyrius
9

Lakiojanti Daktarė
Šiais laikais mes Įprato- ti skraidymo pamokas, 

me matyti moteris tokiose Kaip daktaras ji gavo 
vietose ir pareigose, apievietą viename aerodrome, 
kurias musų močiutės nė kur buvo paruošiami para- 
pagalvoti nedrįso. Turime šiutininkai. Ji taipgi pra- 
moterų inžinierių, daktarų,1 dėjo šokinėti su parašiutu 
lakūnių, kareivių ir kitokių’ir po kiek laiko gavo ati- 
profesijų, bet Praneuzijos'tinkamą “laisni.” 
skrajojanti daktarė, p-lėi Kai Prancūzija pradėjo 
Edmėe Andre, yra vienin- verbuoti daktarus i Indoki-

bE .'■J- ~ ’*
. v s-

- *
*v * ss

telė savo imsies moteris. 
Apie ją plačiai rašė perei
to mėnesio ‘‘France Illustra- 
tion” ir šio mėnesio “Read- 
er’s Digest.”

P-lė Andre yra mažutė,

niją, Edmėe Andre užsirašė 
savanore ir pradėjo dirbti 
Saigcno ligoninėje. Vieną 
dieną atėjo žinia, kad nuo
šaliam poste, džungiėse 
sunkiai serga seržantas. Iš

'JE-'- •’ v L«««.«•' * "1

' XK <3

1 čiaus ir išvykti ilsėtis vie-. V. 
Inai. Kažkaip įtartinai! 
skamba. Aš bent, prisižiū
rėjęs savo vedusių draugų,, 
kurie leidžia žmonom atos
togauti vienom, patariu vi
som porom: atostogaukit 
kaitų, bet ne pavieniai.
uokitės abu kartu, bet ne 

vienas iš kito!

KUDIRKA:

Cenzūros Klausimas
K

Viengungis.

Prancūzijos Vyrai 
Įvertina Moteris

penkių pėdų ir trijų colių tos vietos pasiekti artimiau- 
juodplaukė moteris, bet jos daktarą reikėjo penkių 
drąsa viršija ne vieno vyro.!^en’^- Kilo klausimas, ar 
Ji turi kapitono laipsni, yra Edmėe, kaipo patyrusi pa- 
apdovanota keliais aukš- rašiutininkė,_ negalėtų iš 
čiausio laipsnio medaliais, lėktuvo nušokti i postą, 
už drąsą, ir apie ją vienas Edmėe nušoko ir tris savai- 
prancuzų generolas taip iš
sireiškė: “. . . po silpna mo
ters figūra ji slepia nepap
rastą energiją, niekad ne
suklumpančią drąsą ir beri
bį pasiaukojimą, puikiai

SS!

Prancūzijos^' moterys nuo 
seno yra elegancijos ir puoš
numo simbolis. Madų pa
sauly Prancūzija ir dabar 
užima pirmą vietą, o kas 
dėl prancūzių moterų, tai 
ne vienas vyras tvirtina, 
kad žavingesnių ir koketiš- 
kesnių moterų už prancūzes j 
nėra. Tačiau butų klaidin-r1^3-

iū tkaway Beach maudyklėse 
jaunuoli plaukiant ir griebė už 
damas.

.< - M
didelis ryklys 
kojos, skaudžiai ją

tarnaudama - Prancūzijos 
reikalui.”

P-lė Edmėe yra daktaras 
ir kareivis vienam asmeny. 
Būdama aviacijos lakūnas,

tęs gydė kareivius nuo tyfo. 
Po to ji dažnai iš lėktuvo 
nušokdavo pas kareivius, 
tačiau su grįžimu būdavo 
sunkiau. Džungiėse lėktu
vas retai kur gaU nusileisti 
ir p-lei Edmėt tekdavo 
laukti ištisas sakaites, kol 
vėl galėdavo grįžti i ligoni
nę. Atėjo mintis panaudo
ti helikopterius, bet Pran-

Aš žinau, žinau Verpėją 
Jos linus jos Tėvas sėja .. 
Ji su saule gimė. augo.
Ir aušra jos slenkstį saugo.
Ryto rožės dar nebiro,
Kai ji tekėjo už vyro ... 
Tėvas žentą sau parinko. 
Jos neklausęs, ar sutinka..

E ERPĖJA
. Kad užverptum pilną ritę. 

verpė, ir jai klojos

Vakarykščiai ji dar juokės.-Kaip 
Bet apsiverkė, kai tuokės—

Buvo jaunos, rankos, kojos, 
(Verpiant pirštas pirštą vijos 
L gausėjo drūtos gijos ...
Bet ne tiek gija daugėjo, 
Kiek menkyn kuodelis ėjo— 
ir Verpėja susimąstė,

šį trukumą suprasti.

ji, pasikinkiusi helikopterį, CUZlJa helikopterių negami- ves jį jautė, nes ji minė.
nusileidžia Indokinijoje į 
tamsiausius užkampius, pa
ima sužeistus kareivius, jei
gu reikia, vietoje padaro 
operaciją ir nugabena į už
frontės ligonines. Ji yra

na, o Amerikos heiikopte-?Tro
riai buvo visi siunčiami Ko
rė jon. Pagaliau 1950 me
tais Edmėe gavo helikopte
rį. greit išsimokė jį vairuo
ti ir po to galėjo skraidžio-

Kad užgęso jos aušrine.
Kad tamsus likimas mezu; 
Skirtą žmogui žemės mažu: 
Kraudamas į vieną rėtį 
Žalia rūta ir erškėti...

skrajojantis U<XZ\lX31 CVC, ti po džungles pas sužeistus Kai ji mauna aukso žiedą
riam trunka kelios valandos 
nuvykti pas sužeistus karei
vius tokiose vietose, kurias 
džunglių keliais galima bu
tų pasiekti tik per kelias 
dienas.

Edmėe Andre gimė Stras- 
burge, kur jos tėvas buvo 
lycejaus (aukštesnės mo
kyklos, ruošiančios moki
nius universitetui) profeso
rius. Iš pat mažens ji pasi
žymėjo savarankiškumu ir 
drąsa, prilygstančia pra
muštgalviškumui. Kai jos 
sesers sužadėtinis vieną 
kartą pėmė ją paskraidyti

kareivius, pati būdama ir Jai vargonų dūdos gieda 
daktaras ir helikopterio pi- . Ir ją lydi vainikuotą 
lotas. IĮ vestuvių trankią puotą

Jau trys metai, kaip p-lė Tėvas rinko kraiti,
Edmėe skraidžioja Indoki
nijoje. Per tą laiką ji atli
ko 120 skridimų ir išgelbė
jo 168 vyrus, kurie be jos
pagalbos
žuvę.

Daktarė 
kada jos 
prasideda

tikriausiai butu

Edmėe nežino, 
darbo valandos! 
ir pasibaigia. 

Kiekvieną minutę ji yra pa
siruošusi, eiti arba skristi su 
helikopteriu pas sužeistus, 
juos tvarstyti, operuoti ar-

lėktuvu, ji susidomėjo avia- ba perkelti iš nuošalių 
cija ir, sulaukusi 16 metų, J džunglių užkampių į už- 
pradėjo imti skraidymo pa-įfrontės ligonines. Ji kiek- 
mokas. Kai per paskutinį»vieną dieną mato naujus 
karą vokiečiai užėmė Pran-1 sužeistų ir kenčiančių karei- 
euziją, aviacijos mokyklos’vių veidus, tad lengvai už- 
buvo uždarytos ir tada Ed-'miršta tuos, kuriuos ji išgy- 
mėe pradėjo studijuoti me-!dė arba išgelbėjo nuo tikros 
diciną. Iš pradžių studija- mirties. Bet kareiviai ne- 
vo Strasburge, vėliau persi- užmiršta mažutės. juod

11
Drobės ritinio neraitė.
Bet tik liepė susirišti 
Jos linų geltoną grįžtę ...
Vežkis visa, kas tau ruošta 
Saugok, dukra, savo pluoš

tą—
Nes, kaip amžių amžiais bu

vo,
Nebegrįžta, kas pražuvo
Laimino močia jos kelią 
—Neužmiršk namų, dukre-1 

le,
Verpk, kaip voras, verp, 

kaip bitė,

kėlė į Paryžių, kur speciali
zavosi smegenų chirurgijoj. 
Paryžiuje ji vėl pradėjo im-

plaukės daktarės su spar
nais, kuri grąžina juos gy
venimui.

AUDROS AUKOS PRIE DARBO

šitos dvi jaunos moterys, kurios sėdi prie stalo, per audrą 
Mich i gano valstijoj neteko kojų ir dabar mokinasi siuvi
mo amato.

—Pažįstu. Štai šituos tri
nyčius jis siuvo.

—Ar jis daug knygų tada 
su savim turėjo?

—Nemačiau nė vienos.
—Jis pats man prisipaži

no, kad tada turėjęs daug 
knygų ir visiems

Iškaitęs.
—Gali būt, tik aš nema

čiau ir skaitant negirdėjau.
—O šituos pažįsti?—pa

klausė Podieckoj, rodyda
mas kelias fotografijas.

—šitų nepažįstu, o anas 
ar tik nebus Naupilės gydy
tojas.

—Taip, tai geras žmogus. 
Ar jis tau neduodavo kar
tais knygučių pasiskaityti?

—Buvau pas jį kelis kal
voje, dažnai pašokdavo iš’tus, bet ne knygų prašyt, o 
miego ir sušukęs: Karaul! tik su akimis.
Tainaja organizacija’—vėl j —Ar nežinai tokio žmo- 
užmigdavo. Dabar, užtikus gaus, kuris knygas paiduo- 
“Sietyno” draugijos vardą da?

(Pabaiga)
Suspėjo ateit atgal iš 

Kauno ir tupykla su masko
lišku lietuviškų antrašų ver
timu. Podieckoj, perskai
tęs vertimą pažodžiui, rado 
jame gilesnę prasmę, tin
kančią plačiai politinei by-Į^ al?f^, 
lai. Popierių nedraskyk,— 
mastė,—tai reiškia: nenai
kink lietuviškų raštų. Ne
galėjo tik suvokt, ką tokiu 
budu reikštų: nebadyk. Dėl 
to spėjo, kad tai yra slaptos 
organizacijos ženklas. Taip 
galutinai išaiškindavo Pod
ieckoj visada, kai tiktai ko 
negalėdavo suprast, o su
prasdavo nedaug. Slapta 
organizacija—tai buvo jo 

Dar būdamas Varšu-
ga manyti, kad prancūzė 
moteris yra vien meile besi
rūpinanti plaštakėlė. Pran
cūzės ir visuomeniniame gy
venime užima nemenką vie
tą ir vis daugiau gauna vy- 11 
rų pasitikėjimo. Prancūzi
joj yra daugiau moterų ma- 
jorių (miesto galvų) negu 
Amerikoj, tai reiškia, kad 
vyrai visai nebijo atiduoti 
savo balsus už moteris. Per 
paskutinius rinkimus už mo
teris balsavo 221 apylinkė.

žvalgo stipinus jos rato— 
Niekur ydos ji nemato,
Kai daug rymojus nerado, 
Ką jai žemės sapnas žada.
štai ji nuo nakčių be miego 
Vargo ilgesiu paliego, 
Meldės: Visa—Tėvo galiai, 
Tė v ■ >—grįžtė, Tėvo — spa

liai__
Ir sustojęs valandėlei 
'Vargšės ratas sukos vėliai,
’ i'i.K kuodelis vėlės, iro—
I. galvelė jos pasviro ...

ji vargsta, verpia, sku
ba,
jau jos skruostai įdu

bo,
ne ji, bet jos kankynė

I

N i'T-

iNors

nuolat rūpinantis ją su- —Nežinau.
—Matai, aš turiu

Vienas reporteris aplan
kė 8 vietas, kur moterys 
buvo majorai. Daugely jų 
jis rado ištekėjusias moteris 
ii- kelių vaikų motinas, ku
rios majoro pareigas visai 
gerai suderino su šeimyni
niais uždaviniais. Kai ku 
rios majorės buvo perrink 
tos po kelis kartus, nes sa
vo majoravimo metu page-
nno kelius, pr a vedė

pakoją tyliai myne...
b kai ji kuodelį pašo, 
Trykšta ašaros po lašą 
!r ratelis kliba, prepsi,

Kaip toliau tu, vargše,
verpsi?

J. Baltrušaitis.

L-unu.
lizaciją ir 
įrengimus.

kitus naudingus

ATSARGIAI SU ATOSTOGOM!
Skaičiau p. Pakarklienės randa ir naujų vyrų, kurie 

straipsnį dėl atostogų mo-jjai atrodo įdomesni už nuo 
terim, ir visai sutinku, kadsaą. Atostogų metu ro-

sekti, liga perėjo į haliuci- —Matai, aš turiu vislab
nacijos formą. Pradėjo ro- užrašytą ir žinau net, nuo 
dytis akyse katės pavidalo ko tu ėmei kalendorių. Ge- 
šmėkla su ilga uodega ir liauk sakyk teisybę,—tarė 
“Sietynu” akių vietoje. Tem-,Podieckoj, neva žiurėda- 
stant, pavakare, Podieckoj. mas į surašytą aktą. 
jau nerimauja, lenda po lo- _je; žinote taj be rei. 
va ir ziun kur j kampą, iki kaIo klausiate.

—Tai prisiek, kad neme-

Kaimyninėj Šveicarijoj, 
kur moterys neturi balsavi
mo teisių ir bendrai nesiki
ša į visuomeninį gyvenimą, 
vyrauja nuomonė, kad, kai 
moteris išeina į viešumą, ji 
netenka moteriškumo ir 
garbingumo. Atrodo, kad 
Prancūzijos balsuotojai vy
rai to nebijo, gi minėtas re
porteris įsitikino, kad “ma
jorų pareigos” visai nepa
kenkė moterų moterišku
mui.

pasirodys akyse katė. Ta
da selina pamažėl prie ka
tės, stveria ją už uodegos, 
sušunka: Karaul! Tainaja 
organizacija!—ir, pajutęs, 
kad rankoje nieko neturi, 
grįžta vėl po lova. Kartais 
per ištisą naktį taip kanki
nasi.

Pargabeno Klubą į Sena- 
pilę tardyti.

—Ar tu prilipinai tuos 
lietuviškus žodžius ant tu
pyklos?— klausia Podiec
koj.

—Aš,—atsako Klubas.
—Kam. tu juos lipinai?— 

klausia vėl Podieckoj, užra
šęs pirmąjį atsakymą.

luoji,—staiga sušuko Pod
ieckoj.

—Aš galiu prislėgti tik
tai prieš kunigą, kam gi čia 
ta priesaika, ir ko jus, dėl 
Dievo, iš manęs norite?— 
tarė Klubas, netekdamas 
kantrybės.

Dar Juda Izvergovičius 
norėjo toliau kankint savo 
auką painiais klausimais,
tik prokuroras sudraudė,
tuo pasibaigė tardymas. 
Nuvedė Klubą pas fotogra
fą, nufotografavo jį ir nu
siuntė atgal į Kalvariją.

. Iš Klubo atsakymų ir sa- 
Jvo galvos Juda Izvergovi-

kiekvienam žmogui, taigi ir 
moteriai, atostogos yra rei
kalingas dalykas. Jeigu 
žmogus nori ilgai gyventi ir 
būti sveikas, tai savaime su
prantama, kad per metus 
jam reikia nors porą savai
čių pailsėti, pakeisti aplin- *a 
ką ir atsikratyti kasdieninių 
rūpesčiu.

Tačiau vedusiom mote
rim su atostogom reikia at
sargiai elgtis. Antai p. Pa- 
karklienė sako, kad moterį 
reikia bent dviem savaitėm 
išleisti poilsio nuo virtuvės, 
nuo namų ir nuo vyro. Po
ilsis nuo vyro moteriai gal 
ir malonus dalykas, bet jis 
gali vesti (ir dažnai veda) 
prie visai nemalonių rezul
tatų. Vienas garsus New 
Yorko advokatas, kuris 
daugumoje veda “divorsu” 
bylas, sako, kad visos nelai
mės prasideda tada, kai 
žmona pasiima atostogas ir 
išvažiuoja ilsėtis viena. Ta-

mar.sai” lengvai užsimezga, 
bet sunkiai atsimezga. Daž
nai atostogų nuotykiai taip 
'usbaizgo, kad tenka kreip
us pagalbos' pas . . . advo
katą.

Minėtas skyrybų advoka-
< sako, kad žmona ir vy

ras turi atostogauti kartu 
Jeigu žmona ima atostogas 
nuo vyro, o vyras nuo žmo
nos, tai reiškia, kad šeimos 
pamatai kliba. Tuomet rei 
kia ieškoti būdų, kaip juos 
sucementuoti, gi atskiros 
žmonos ir vyro atostogos 
gali tuos pamatus dar dau
giau išklibinti

Vesdamiesi vyras ir mo
teris pasižada ne tik kartu 
gyventi, bet kartu dalintis 
visais džiaugsmais ir var
gais. Man atrodo, kad to
kiu budu ir atostogas, nors 
ir labai kuklų džiaugsmą, 
reiktų dalintis kartu. To
dėl man visai nepatinka M. 
Pakarklienės receptas žmo-

ADRIJOS KARALAITĖ”

Rimini miesto italai išrinko 
šitą ilgakoję, Silvaną Gran
dą, kaip gražiausią tos apy
linkės merginą į Adrijos gra
žuolių kontestą; ir tame kon- 
teste jai buvo pripažintas 
“Adrijos Karalaitės” titulas. 
(Adrijos vardu vadinasi ir 
jura, kuri supa Italijos pa
kraštį iš rytų.)

—Kad šeimyna žinotų ir 
nedraskytų popierių, ku
riais aš plyšius užlipinau.

—Ar tu liepei šeimynai
juos skaityti?

—Liepiau. 0 kam aš bu
čiau juos lipinęs?

—Ar negana buvo vieno 
sakinio? Kam tu prilipinai 
net kelis?

—Kad greičiau pastebė
tų. ,

—Ką reiškia žodžiai— 
popierių nedraskyk?

—Tai dabar ir gana: na
gi reiškia tai, kas parašyta.

—Ar tu niekad nemokei 
seimos, kad nenaikintų lie
tuviškų raštų?

—Iš kur man butų atėję 
galvą?
—O ką reiškia žodis: ne

badyk ?
—Nebadyk, na, tai neba

čius išvedė šitai: 1. Endrius 
Klubas laikė lietuviškos 
spaudos dalykus ir platino 
juos, nes lietuviškas sakinys 
buvo po kelis kartus atkar
totas ant tupyklos sienų ir 
tą sakinį liepė skaityt šei
mynai. 2. Pats sakinys yra 
kurstomas, o jo paskutinis 
žodis meta aiškų šešėlį Į 
slaptą organizaciją. Be to, 
Klubas pažįsta žmones, 
baustus už lietuviškus raš
tus.

Visi su Klubo byla susiję 
raštai nusiųsti į Varšuvą 
prokurorui, o maldaknygės, 
uusė kalendoriaus ir tupyk
la nusiųsta į Vilnių, 'kur 
naikinami lietuviškos spau
dos dalvkai.

Netikėtai
VI
parsiunčia iš

tik-—ivet)aciyK, na, tai neoa- Vilniaus tupyklą su tam ti 
dyk: o ką daugiau reikš. ru raštu. kur paaiškinta, 

maldaknygių ir

da ji ne tik pailsi, bet su- nom palikti vyrą prie pe-

Na, o ką pagal jus reiškia? 
—paklausė Klubas.

—Ar kitokių knygų ne
liepei skaityt šeimynai?

—Aš nė neturėjau.
—Ogi kalendorius?
—O ką ten skaitysi?. Juk 

ten šventės užpernykštės ir 
prekymečiai, o kitos pusės 
visai nėra.

—Kam davei kitą pusę? 
—Niekam. Vaikai turė

jo sudraskyt.
—Nuo ko gi tu pats ga

vai kalendorių?
—Koks čia gavimas? At

nešė žmogus, ir nupirkau. 
—Koks žmogus?
—Nepažįstamas.
—Ar tu pažįsti siuvėją

Siūlaitį?—paklausė Podiec
koj, ilgiau luktelėjęs.

kad prie 
pusės kalendoriaus, prisiųs
tų sunaikinti, netyčia pridė
ta tupykla, kurią, kaipo ne
priklausančią prie spaudos 
dalykų, ^grąžina atgal.

—Kaip tai tupykla nepri
klauso prie spaudos daly
kų?—užsirūstino Juda Iz- 
vergovičius Podlecokj.—Jo
je tupi mano politinė byla! 
O juk ta bvla iškelta dėl 
spaudos dalykų. Palaukite!

Sėdo Juda Izvergovičius 
ir surašė ilgą, ilgą raštą, 
maždaug tokio turinio: 

(Nukelta į 7 pusi.)

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4«
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Iš Pavergtos Lietuvos
klaus: jei Kacevas panašias 
gastroles senai praktikuoja, 
tai jos turėtų būti žinomos

Pralenkė Caro Laikų 
Viršininkus

Kokių smarkių viršinin
kų esama dabar Lietuvoje, viršininkams? Taip ir
papasakoja pati komunisti- ~.ra' žino ... ta
ne “Tiesa”: čiau jie nesiima jokių prie-

Maždaug prieš mėnesi monilJ. sauvaliautojams su- 
Kelmės spaustuvės vedėją* °iaust**
iškvietė prie telefono rajo
ninių spaustuvių trusto val
dytojas drg. Kacevas.

—Paimk visą spaustuvę 
ir ateikit stumti mašinos, 
iklimpome. Reikia prava
žiuoti i Tytuvėnus. Aišku? 
Supratote?—valdingu tonu 
Įsakinėjo viršininkas.

—Tai, mat, mat,—mėgi
no aiškinti spaustuvės vedė
jas.

—Be jokių “mat.” Tie
sa, jus važiuosit kartu su 
mumis. Nepamirškit pasi 
imti pinigų.

Nedaug ir Silkių Tegali 
Valgyti

Lietuvoje silkių svaras 
kaštuoja 25 rublius. Ar 
daug jų žmogus gali valgy
ti, uždirbdamas per mėnesį 
3-400 rubliu.

Taip Buvo, Taip Tebėra
Mes jau daug kartų esa

me davę pavyzdžių, kad ir 
šiandien komunistai dirba 
atbulomis rankomis. Jie tą 
tvarką Įvedė ir Lietuvoje.

KELEIVIS, SO. BOSTON
RETA PAVEIKSLŲ “GALERIJA*

šitas amerikietis kareivis buvo paimtas Korėjoj nelaimėn 
ir dabar panotas. Nors baltas žmogus, bet turi Af
rikos juodveidžio skonį. •

drg. Pagiri, kuri “T. Ž.” j Komunistų kalbėtojams so-'je, apsiverkė. Kam, varg- 
kehs kaltus komunistu ap- cialdemokratų rinkiminiuo- še, pasiskųsti, ir kas atly- 
šaukė, bet nė karto neatsi- se susirinkimuose, ypatin- gins?
prašė), bet Nr. 32 jau ra-gai tais atvejais, kai jie dar} Štai atėjo ir naujai iš-

Kas girdėjo, kad lietuvis, 
Metę skubios rinkiminės jko1 Jis buv« laisvas, butų

medžiagos spausdinimą, 
spaustuvininkai nuskubo 
stumt rajoninių spaustuvių 
trusto viršininko mašiną. 
Viršininkas, inžinierius ir 
sandėlininkas patys nei ne
pajudėjo iš mašinos.

Suplukę darbininkai gri
žo i spaustuvę, o gastrolie
riai nudumė toliau. Netru
kus mašina sutriubijo prie 
Tytuvėnų rajoninės spaus
tuvės.

—Pats, draugas vedėjau, 
parenk mums pietus. Su
kombinuok porą liti-ų deg
tinės, o kelmiškis spaustu
vės vedėjas pats nusipirks.

Dargis dar nebuvo gavę 
algos. Teko sukti galvą, 
kaip pavaišinti brangiuo
sius svečius. Vargais nega
lais šis reikalas išsisprendė 
—ant stalo atsirado kelios 
bonkos degtinės, užkan
džių.

Iš Kelmės “Pobeda” (au
tomobilio vardas — Red.) 
pasuko Kauno link . . . tik
rinti kitą spaustuvę.

Panašias gastroles Kace
vas praktikuoja jau senai. 
1950 metų vasarą prie Kel
mės spaustuvės sustojo 
sunkvežimis. Pasišaukęs 
spaustuvės vedėją B. Čer
niauską, Kacevas griežtu 
tonu tarė:

—Važiuoju Į Rygą. Tau 
palieku tuščius maišus, o 
grįžęs, kad rasčiau- pilnus. 
Nupirksi bulvių ir porą 
centnerių miltų. Mano mai
šai, pinigai tavo. Viskas. 
Aišku?

savo dirvų laiku nesuaręs 
arba nepasėjęs, nenupio- 

? Tik vienas antras 
toks tinginys pasitaikyda
vo. O šiandien visą laiką 
komunistų laikraščiai pilni 
ujimų, kad laukai dirvonuo
ja, grudai išbiro, nes laiku 
nenupiauta ir tt.

Daržineš stato tokias, ku
rių durys siauresnės už ve
žimus, fabrikų gaminiai ne
tikę ir tt.

Naujienos is Kanados
Montreal Padangė Vasarą’ Kadangi Quebee'o pro-

Mieli “Keleivio” skaityto
jai ilgai laikraščio skiltyse 
nerado žinių iš Montrealio 
padangės. Reikėtų išbarti 
ir Pagiri ir J. Valeiką—per
ilgai jiedu atostogavo. Bet

Rusų komunistai visada 
buvo tokie “tvarkingi.”

Štai, 1933 metais Į Lie-J 
tuvą pirmą kartą atvežė iš 
Rusijos siuvamųjų mašinų. 
Jos bematant buvo išpirk
tos. Kodėl? Dėl to, kad 
jos tekaštavo po 300 litų, 
o už Amerikos Singer siu
vamąją masiną reikėjo mo
kėti 900 litų.

Atėjo antroji mašinų par
tija. Jų jau mažai kas be- 
pirko, nes tie. kūne buvo 
pirkę, pradėjo skųstis, kad 
rusų mašinos greit genda ir 
pataisyti negalima. Taip ir 
šiandien pas rusus viskas 
genda.

DIDYSIS 
S A P N I-N I N K A S
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio“ knygyne gau
siai iliustruota, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:

KELEIVIS
Skaitytojas pagristai pa- Broadway. S. Boston. Mass.

NUKRITO UPĖN

čia matosi annijos balionas, kuris anądien nukrito į Dela- 
ware upę ties Philadelphiją.

vincijoje mokyklos tvarko
mos tikybiniu pagrindu, tai 
ir jų skaičius yra pagal ti
kybas. Vyraujančia daugu 
ma yra Romos katalikai 
toliau seka protestantai ir

tikėkimės, kad su visais nežymios kitos sektos. Ro- 
“kriaučiais” ir jiedu atosto- mos katalikai šiais metais
gas baigs. 

Bendrai paėmus, Mont
realyje lietuviškas gyveni
mas apsnūdęs. LOK’as lik
vidavosi ; Bendruomenės 
valdyba tur būt miega: Ta
ryba, piknikams paveržusi 
“Liaudies Balso” aikštę—
Y- L- ZIVI a 1▼ tTIALCT IU /armaA OI I IXW oiirpnfzp -------o—
kelis piknikus. Prie Tary
bos prisidėjo ir D. L. K. Vy
tauto Klubas. Piknikai bu
vo sėkmingi. Išvažiavimus 
rengė ir kitos organizacijos, 
tik negirdėti apie LDD išva
žiavimą. Bet reikia tikėtis, 
kad ir jie dar pasirodys. 
Laukiame!

P. Solys.

Sunkiai Statoma Bažnyčia
Aušros Vartų parapijos 

bažnyčiai statyti pinigai 
telkiami visu uolumu. Dir
ba trys kunigėliai, ir ne bet 
kokie, o tituluoti “dakta
rai.” jėzuitai. Nors pradžio
je metų buvo užtikrinta, 
kad rugsėjo 8 d. šventę 
švęs naujos bažnyčios rūsy
je, bet pasirodo, kad šiais 
metais dar nebus nė pama
tai pradėti. Priežastis— 
pinigų stoka.

Raginama visokiais bu 
dais—liepiama pasiskolinti 
ir duoti. Bet ir tam negelb- 
stint. mesta nauja meškerė: 
prašoma paskolinti. Žada
ma net 3%. Tik nesakoma, 
kas ir kada paskolą grąžins

-tas griešniems žmone 
liams nereikalinga žinoti.

Norintiems didesnių nuo
šimčių galima nurodyti ge
resnį investmentą—tai pirk
ti paskolos lakštus t. v. sav- 
vings bonds. Už juos mo
kama 3.5% ir, kas svar
biausia, kiekvieną dieną ga
lima juos banke iškeisti į 
grynus pinigus, nieko ne
prarandant.

Mokslą* Prasidėjo
Rugsėjo 1 d. visose Mont

realio mokyklose prasidėjo 
pamokos, šiais mokslo me
tais Montrealio distrikte

atidaro 10 naujų mokyklų 
o protestantai 2.

Dėl aukštesnio mokslo 
lygio, higieniškesnių mo
kyklų ir geresnio auklėjimo 
nemaža- ir Romos katalikų 
tėvų, ypač šviesuomenės, 
vaikų lanko protestoniškas 
mokyklas.

Transporto Nuostoliai

Per pirmuosius š. m. še
šis mėnesius Montrealio su- 
isiekimo komisija turi 

$22,495 nuostolių. Komisi
ja per tą laiką turėjo paja
mų $22,195,835.66, o išlai
dų $22,218.331.39. Liepos 
mėnesį viešomis susisieki
mo priemonėmis pasinau
dojo arti 2,500,0b') asmenų

Tokius davinius skelbia 
Montrealio transporto ko
misija.

Kokie daviniai bebūtų, 
bet Montrealyje susisieki
mas tramvajais ir autobu
sais yra nepavydėtinas. Ne
retai, siaučiant lietui, ar 
darganai, o žiemą šalčiams, 
buso ar tramvajaus tenka 
laukti po pusę valandos ir 
daugiau, ir tai sulauki per
pildytą. Komisija skelbda
ma tariamą nuostolį, maty
ti, vėl ruošia dirvą tarifo 
pakėlimui. O susisiekimas, 
atsižvelgiant į Kanados 
darbininko pajamas, ir da
bartinis yra gana aukštas. 
Unijos ir darbininkų orga
nizacijos turi budėti!

Be Melo Nė Žingsnio
Nesenai p. J. Juškaitis 

nusiskundė, kad jis neran
da nė vieno “Tėviškės Žibu
rių” numerio, kuriame ne 
butų parašyta melo. Bet 
tai ir tiesa. Štai, Nr. 31 pa
skelbta net dideliu šriftu, 
kad Lietuvių Darbininkų 
Draugija yra įtraukta į sub- 
versyvinių organizacių są 
rašą. “Pilnutinis katalikas’ 
Šapoka šiai žiniai patvirtin
ti šaltinio nenurodo.

Toliau, nors dar neteko

šo tik paprastu šriftu: “. . . 
yra ne Lietuvių Darbininkų 
Draugija, bet ... tai nuo 
SLA atskilusieji bimbinin- 
kai. Lietuvių Darbininkų 
Draugija yra socialdemo- 
kratiška. . . .”

Reiškia, atitaisė. Arba 
vėl, Nr. 33 skelbia, kad 
Aušros Vartų naujai stato
mai bažnyčiai jau surinkta 
$30,000. Šią žinutę pasku
tinės savaitės A. V. parapi- 
os biuletenis atitaiso. Pa

sirodo, kad iki tos sumos 
aukšta $17,000.

0 kieš šmeižtų, iškraipy
mų rasime kiekviename “T. 
Ž.” straipsnyje! Bet pail
sim ateičiai. Katalikams 
meluoti leidžiama. Žmogaus 
ar organizacijos garbė, jei
gu ne jų idėjos—niekis.

Šeštadieninės Mokyklos
Manoma, kad jų vei 

dvi. Viena Rosemounte, 
antra Verdune. Jose dėsto
ma lietuvių kalba, istorija, 
geografija ir tikyba. Ka
dangi pamokoms yra skiria
ma apie 3 valandos, tai iš 
jų lituanistiniams dalykams 
lieka tik apie 2 valandos.

Be to, mokyklą, praktiš
kai, gali lankyti tik Romos 
katalikų tėvų vaikai, nes 
dėstoma Romos katalikų ti 
kybą be išimties visiems. 
Dėl tos priežasties pernai 
ir liko tik apie pusė moki
nių.

Ką veikia ir ką atstovau
ja PLB apylinkės valdyba?

J. Valeika.

dedasi socialdemokratų'rinktas vaitas Psarskis, rei-
draugais, negali būti vietos.

• *
Pietų Bavarijos jaunųjų 

socialistų pirmininkas Lo- 
thar Bossle ir Miuncheno 
jaunųjų socialistų pirminin
kas Otto Kraemer savo raš
te ragino Junge Union 
(Jaunųjų Sąjungą) ir jau
nuosius demokratus ruošti 
bendras diskusijas tikslu, 
kad rinkimų kampanija bu
tų vedama padoriai ir kad 
jaunieji rinkikai geriau įsi- 
ąmonintų demokratijos są

voką. Kad jaunuomenei

kalaudamas sumokėti užsi
likusius mokesčius.

LONDONAS, ANGLIJA

Drg. Zamžickienė Sveiksta
Mums malonu pranešti, 

kad draugė Zamžickienė, 
nenuilstančio musų bendra
darbio draugo A. Zamžicko 
Londone žmona, jau sugrį
žo iš ligoninės ir pradeda 
stiprėti. Jai buvo padary
tos dvi sunkios operacijos, 
kurių pirmutinė, per dakta
rų neapsižiūrėjimą, buvo

butų lengviau rinkimuose padaryta visai be reikalo, 
apsispręsti ir iš viso įsijung
ti į parlamentarinę demo
kratiją, buvo rengiami jau
nųjų demokratų ir jaunųjų 
socialistų bendri susirinki
mai.

matyti, kad “T. Ž.” ap
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HARTFORD, CONN.
M. J. Švilpa praneša, kad šių metų 

rugpiučio mėnesį sukako jau 13 me
tų kaip jis gamina vaistus ir par
duoda juos Amerikoj ir Kanadoj, 
nusiunčia kur kas nori. Dabar Hart
forde jis atidarė krautuvę adresu 
1347 Main St., skersai gatvės nuo 
miesto bokšto su laikrodžiu. Per 13 
metų daugeliui žmonių pagelbėjo, kų 
liudija gauti laiškai su padėkom. 
Bet daug lietuyių dar nėra tų vais
tų bandę, reiškia, nenori tikėti. Ne
bandysite, nežinosite.

No. 1—švilpas mostis iš žolių 
(herb salve). Pašalina įvairias odos 
ligas, išbėrimus, votis, nudegimų, 
nušutimą, gydo žaizdas, sainus, ath- 
lete’s feet, hay fever. Kaina tik 
$1.50 už 3 oz.

No. 2—Salve for ezternal pains,
nuo įvairiausių paviršutinių skaudė
jimų, kojų, rankų, strėnų, sąnarių ir 
raumenų. Kaina $1.

No. 3—Ointment for toothache 
and hardening gums. Pašalina dan
tų gėlimų ir sustiprina dantų sme- 

Kaina $1.
I—New Diaeovery. salve for

po įso n ivy, itching skin; nuo odos 
niežėjimo, išbėrimo, veikia greitai. 
Kaina $1.50.

ha tuščia ar nilna Tai tra- No- 5—Svilpa’s Herb Salve for□a, lustia ai pūna. iai ga-:piles Gnfit pašaiina pUeB be ope.
Įima padaryti tiktai tąsyk 1 racijos. jeigu dar neišsivystė į vėžio

__ , , ‘.T, 'ligų. Visos mostys garantuotos,
kad pagelbės nuo pažymėtų ligų. 
Ant dėžių yra nurodyta kaip vartoti. 
Užsakymus su čekiais ar money or
deriais siųskit registruotais laiškais. 
Adresuokit: (37)

'M. Švilpa,
P. O. Box 353, Hartford 1, Conn. 

Krautuvė: 1347 Main Street.

Cenzūros Klausimu
(Atkelta iš 6 pusi.)

Aš atėjau naikinti lietu
viškos spaudos ir noriu at
likti tai sąžiningai. Mano 
nuomone, lietuviškos spau
dos išnaikinimas reikalauja 
naikint ne tik knygas ir 
laikraščius, bet ir kiekvieną 
daiktą, kuriame lietuviškai
parašyta, ar tai bus tupyk- ge^‘ 
la, kaip šiuo žygiu, ar kluo
nas, ar klėtis, ar kitokia tro

Vokietijos Rinkimai 
Ir Socialdemokratai

Socialdemokratų vadai E. 
uz/vii_ 1--—vniennauer

prof. C. Schmidt ir kiti l>ent 
100 įvairių vietų pasakė

veiks 351 mokykla su apie šmeižtą asmenį ar draugiją 
165,000 mokinių. latsiprašytų (pav., kad ir

jeigu ir troba su lietuvišku 
antrašu cenzūros bus pri
skirta prie spaudos dalykų. 
Kad vyriausybei neatsieitų 
perdaug brangiai, pavyz
džiui, kluono siuntinėjimas 
į Vilnių, tai galima kluoną 
sudeginti vietoje. Žmones, 
kurie gelbėtų tokį kluoną 
nuo ugnies, reiktų laikyt po
litiniais nusikaltėliais ir

kalbas apie rinkimų reikš
mę.

Komunistai, kurie visur 
veltui mėgina socialdemo
kratams kabintis už skver
nų, tuo budu trukdydami 
socialdemokratų rinkimų 
kampaniją, su savo nuosa
vu sąrašu po KPD ženklu, 
nebeturi jokio patrauklu
mo. Kur tik jie pasirodė, 
turėjo_ dangstytis ir tikėjo
si turėsią daugiau pasiseki 
mo, jei apsivilks tautiškai 
miesčionišką drabužį. Rin
kimuose jie ėjo viešumon 
su “Bund der Deutschen 
(Vokiečių Sąjunga) organi
zacija. Tačiau, nepaisant 
visų vardų, jų priedanga 
buvo labai permatoma

Komunistai vis dar nepa
simokė iš birželio 17 d. 
įvykių ir vis dar nesupran
ta, kad tiek Rytų, tiek Va
karų zonoje darbo žmonės 
su sovietine teroro sistema 
nieko bendro nenori turėti. 

•
Niurnberge buvo susirin

kę socialdemokratų atsto
vai pasitarti rinkimų reika
lais ir pasidalinti savo lig
šiolinės rinkimų kampani
jos patyrimais. Konstatuo
ta, kad socialdemokratų 
partijos noras buvo rinki
mus pravesti rimtai ir pado
riai. Diskusijose su kitų 
partijų atstovais turi būti 
vadovaujamasi tolerancija.

Tačiau socialdemokratai 
laiko negarbinga vesti su 
komunistais politinius pasi
kalbėjimus demokratinėje 
plomėje. Savo elgesiu bir
želio 17 d. įvykių metu, ko
munistai iš naujo įrodė, 
kad jie demokratijos prie
šai ir toliau nori tokie likti.

J bausti administiatyviniu ke
liu. Tuo budu: 1, butų vi
sai užkirsta kelias lietuviš
kai spaudai, 2, visada butų 
pakankamai politinių nusi
kaltėlių; iš to butų aišku, 
kad teisingi viešpaties cie
soriaus tarnai atsimena sa
vo pareigų šventumą.

Parašęs ir, padėjęs tinka
mą adresą, tarė balsiai:

—Pažiūrėsime, ar tupyk
la priklauso prie spaudos 
dalykų, ar ne.

Dabar Juda Izvergovičius 
Podieckoj laukia Klubo by
los galo, atsakymo į suma
nytą naują cenzūros klausi
mą ir . . . kry želio.

Klubas, išsėdėjęs kalėji
me aštuonis mėnesius, buvo 
paleistas ii- pavestas ypatin
gai policijos priežiūrai, iki 
pasibaigs byla. Sugrįžo 
žmogus namo ir, išvydęs vi 
są pragaištį apleistame uky-

PARDUODU NAMUS
Kadangi išvažiuoju į kita valstiją, 

parduodu 12 šeimynų mūrinį namą 
su visais moderniškais įrengimais, 
automatiniu aliejaus šildymu ir kt. 
Namai geroj vietoj. Main St., Mon
terio. Retidų p€? duoda
$6.000. Išlaidų per metus $2^60. 
Gera proga lietuviui pasidaryti pini
gų. Dėl įnešimo susitarsim. Kreip
tis: Tel. 80850-M arba (37)

Kaz. Bielskis,
492 N. Cary St., Montello Mass.

PAIEŠKOJIMAI
Antanina Jarmokiutė-Butkienė pa

ieško savo vyro, Justino Butkaus, 
kilusio iš Naukaimio, Šiluvos vaisė., 
Raseinių apskr. Prieš 40 metų jis 
išvyko Amerikon ir nežinia kur ran
dasi. Ką nors apie jį žinantieji ma
lonėkite pranešti adresu:

Ant. Dzimidas.
428 Chipman St. Ekt., 

Waterbury. Conn.

GAILIOS DILGELES
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
btftzų. Mokslininkų
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

nes ligas, škorbutą, ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
za ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
$2.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mas*.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta 3U 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

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

SUSIRINKIMAS

LSS 6 Mos kuopos susi

VIENUR KARŠČIAI,

KITUR ŠALČIAI

Pi aeitą savaitę Bostone
Įvyks si rengta-ii daug kitur nežinota kur

Mokintis Apsimoka
Prasideda nauji mokslo 

metai ir mokiniai grįžta i 
mokyklas; bet, dėja, paste
bėta, kad daug jų nukrenta 
nebaigę aukštesniosios 
(high) mokyklos. Jei jie 
visi butų didelės bėdos pri- 
spiiti ir turėtų nebaigę 
mokyklos eiti dirbti, butų 
tiek to; bet daugelis be jo
kio reikalo meta mokyklas.

Sąmoningi tėvai, auklėto
jai, imonininkai ir unijų va
dai nurodo, kad baigti bent 
aukštesniąją mokyklą tik
rai apsimoka. Yra žinoma, 
kad baigę aukštesniąją mo
kyklą 25-29 metų amžiaus 
sulaukę uždirba tiek, kiek 
jos nebaigęs 45-54 metų, o 
aukštesnąją mokyklą bai
gusios mergaitės, sulauku
sios 21 metų, jau uždirba 
tiek,, kiek jų nebaigusios 
negali niekuomet uždirbti.

Taigi, visi turėtų stengtis 
gauti mokslo kiek tik pajė
gia. Į mokslą Įdėtas kapi-

jei ne šliupas, vyčių
NEBŪTŲ

Vyčių seime vienas 
“Draugo” redaktorių (Sa
kalas) kalbėjo apie Vyčių 
atsiradimą. Iš jo kalbos ga
lima buvo padaryti išvadą, 
kad Vyčiai turėtų Dr. Jonui 
Šliupui pastatyti paminklą, 
nes jis yra tikrasis Vyčių 
Įkūrėjas. Mat, kai kunigai 
pamatė, kad šliupo ir kitų 
laisvamanių, pažangiųjų ei
lės vis stiprėja ir yra rimto 
pavojaus nebetekti savų 
avelių, jie suskato spiesti 
jaunimą i Vyčių eiles.

Prezidento sveikinimas 
lietuviams: “Sveikinu visus 
susirinkusius i 40ji metinį 
Lietuvos Vyčių seimą. Te
gul šis seimas atspindi drą
są ir tikėjimą tų lietuvių 
kilmės amerikiečių, kurie, 
kaip ir latvių bei estų kilmės 
amerikiečiai, laukia dienos, 
kada šie trys Pabaltijo 
kraštai vėl galės džiaugtis 
laisvės ir demokratijos pa

linkima.'
dienj, rugsėjo (Septem^er) 
11 d.. “Keleivio" patalpose. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Visi nariai yra prašomi 
dalyvauti, nes reikia pasi
tarti vienu svarbiu . rusi
mu. Susirinkimas bus ‘.rum- 
pas.

Pirmininkas.

NAUJENYBĖ BANKE

dėtis dėl karščio, o Monta
noj sniegas ir lijundra, pa- 
\utę Į ledą, uždarė Įvažia
vimą iš šiaurės rytų Į Yei- 
loustone National Parką.

BOSTONO ŽINOVAI
TVARKYS EGIPTĄ

talas geriausia apsimoka, paima.” Toks sveikinimas 
-------------------------- 'prezidento Eisenhowerio

GARAŽAS PO BOSTON 
COMMON PARKU

Bostono centre nėra kur 
pastatyti automobilių, todėl 
yra sumanyta pastatyti 4,- 
000 mašinų garažą po Bos
ton Common parku. Jis kaš
tuotų $12,000,090.

vardu buvo prisiųstas Vyčių 
suvažiavimui Bostone.

Viena Nuotrauka Apims 
300 Ketvirtainių Mylių

Ji netrukus Įvyks Bostt 
no Pro' ident lnstituti«>n for 
Sa\ ings banke, kai bus 
Įrengti specialus aparatai 
kasininkai.

Tie aparatai atliks sku
biausia visus pinigų išėmi
mus ir Įdėjimus. Paspau
dus migtuką ir i mikrofoną 
pasakius sąskaitos numeri, 
kasininkas bus sujungtas su 
sąskaitų ir parašų skyriais 
ir televizijos lentoj bus ma
tyti indėlininko parašas ir 
jo sąskaitos stovis. Vadi
nasi, jokios sąmoningos ar 
nesąmoningos klaidos čia 
nebegalės Įvykti, nes viską 
atliks mašinos, kurios net 
klaidas pastebi.

Jonas Kakačius Laimėjo 
$1,500 Stipendiją

Bostono Artljur D. Little 
tyrinėjimų bendrovės atsto
vai išvyko i Egiptą vežda
mi ten paruoštą planą, kaip 
sutvarkyti žemės ūki, pra
monę ir kt.

VAIRUOTOJAI GAVO
DAUG “DOVANŲ”

Per šventes Massachu
setts policija “apdovanojo” 
net 13,801 vairuotoją už 
Įvairius nusižengimus susi
siekimo taisyklėms.

1,893 netaisyklingai vai
ravo, 4,113 mašinos buvo 
netvarkoje, 7,744 gavo tik 
Įspėjimą, 23 suimti gilti ir 
24 neturėję leidimo vairuo
ti.

Amerikos Laivyno Tėvo
John Barry Diena

Massachusetts gubernato
rius paskelbė rugsėjo 13 d. 
kaip Amerikos “laivyno tė
vo" John Barry dieną.

Ban y būdamas vaikas at
vyko iš Airijos i Ameriką 
ir čia iš laivo pasiuntinio 
prasimušė Į Amerikos laivy
no vyriausiojo vado vietą, 
ir prezidento \Yashingtono 
buvo pavadintas “laivyno 
tėvu.”

Jis revoliucinėse kovose 
iš burinio perdirbtu laivu 
stojo prieš Anglijos laivy
ną, paėmė nelaisvėn piiTną- 
mąji Anglijos laivą ir galų 
gale ji sumušė. Jis pastatė 
pirmąjį Amerikos karo lai
vą ir ji vadovavo.

“Angliakasių Atsiminimų”
Autorius Bostone

Bostono Universitete su
galvotas toks fotografijos 
aparatas, kuriuo iš 30,000 
pėdų aukščio bus galima 
nufotografuoti iki 300 ket
virtainių mylių plotą.

Neskubėk Važiuodamas,
Jei Nori Gyventi

Tokį patarimą duoda 
Massachusetts automobilių 
registracijos Įstaiga. Lėkti 
kaip be galvos pavojinga 
ne tik pačiam važiuojan
čiam, bet ir kitiems kelei
viams.

Greitai važiuoti nesveika 
ir kišenei, nes išeina dau
giau gazolino ir greičiau 
nusidėvi padangos.

Surado Pražuvusį Vaiką

Byme Kalbės 13 Rugsėjo LIETUVIŲ MELODIJOS 

VALANDA

Populiariškos Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nuo 11 

iki 12 vai. iš stoties WH1L* 
1430 kle.

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. I). PILKA
Oflao Valaadoa: n* I ttl I 

Ir Ml T IŲ •
B4fi BROADVVAY

•O. BOSTON. «AU. 
j: Talafooas SOUth Boatoo 1880

Suffolk kauntės distriet attornev Garrett H. 
Byrne yra paskirtas vyriausiu kalbėtoju “I Am an 
American Day” iškilmėse, kurios Įvyks rugsėjo 13 
dieną po pietų, Charles River Esplandoj. Jeigu 
lytų. a p vaikščiojimas bus perkeltas Į Gardnerio 
Auditoriją, State House.

“I Am an American Day” pirmiau būdavo ap
vaikščiojama gegužės mėnesį, bet šiemet perkelta 
Į rugsėjį.

FLOOD SQUARE 

HARDVVARE CO.

Savininkas A. J. Alekaa 
628 East Broadvvay

South Boston 27. Maaa. 
Telefonas SO 8-4148

Į Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langam*
Visokie Reikmenys Narnama 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

IDOMI BYLA Kiekvienas Savaip Švente Tel. AV 2-4026

I)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir fi-8 
Nedėliomis ir šventadieniai*: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 (olumbia Road

Savaitgalio proga vieni 
važiavo kur Į gamtą pailsė-

Reed Prince Manufactur- 
ing Co. Worcestery iškėlė
vienuolikai trokų bendrovių’ti. o kiti tuo naudodamiesi 
$1,000,000 vertės ieškinį, | “dirbo.” Štai, Magnoiia, 
nes šios bendrovės dėl dar- Mass., apsukrus vyrukai pa- 
bininkų 10 dienų streiko sisuko keliose drabužių 

jos pirmininkas Rieve, kai-:negalėjo atlikti savo įsipar-Įkrautuvėse ir viešbuty ir 
bedamas audėjų iškilmėse eigojimų. į pasiėmė $40,000 vertės
Nevv Bedforde, pasakė, kad J Iškėlusioji bylą bendrovė daiktu.
darbo sekretorius Durkin*remiasi senu Massachusetts 
padėjo Į šalį jo pirmtakuno1 Įstatymu, pagal kuri prekių 
fobino pripažintą bovelnos'vežėjai esą atsakingi už 
ir lavono darbininkams ai- nuostolius atsisakius dirbti.

Tekstilės Unija Prieš Darbo 
Sekretorių

Tekstilės darbininku uni-
Massachusetts Darbo Fe

deracijos laikraštis “Repor- 
ter” praneša, kad lietuvis 
Jonas Kabučius i Kaza
chus) laimėjo šitos organi
zacijos skiriamą $1.5'»o sti
pendiją lankyti Harvardo 
Universitetą. Antrą pana
šią stipendiją laimėjo Wil- 
liam Scott.

Bus jau 5 metai, kaip 
Massachusetts Darbo Fede
racija yra nutarusi skirti 
dvi stipendijas gabiausiems 
savo nariams, kad galėtų 
siekti aukštesnio mokslo ir 
butų naudingesni Darbo Fe
deracijos vadai.

Jonas Kabučius yra ug
niagesys ir priklaus? prie 
Massachusetts Darbi, Fede
racijos 718-to lokalo.

Bežaizdami 3 Sunkiai 
Sužeisti

Jei tą bylą iškėlusioji fir
ma laimėtų, tai tokių bylų 
butų ir daugiau, nes suei

Arti Upham’s C« 
DORCHESTER, MASS.

gų minimumo $1.20 valan
dai.

Pasak Rieve, Durkin yra 
geras vyras, bet jis yra ap-'kavo daugiau nei 500 trokų 
linkumcs Belaisvis. Yra aiš- bendrovių darbininkai.
ku, kad vyriausybė, kuri bi-j ----------------------------

,,c ot;<insw-ia ^rivatiems
biznieriams, mano, kad vie-1. 
nas doleris darbininkams 
yra perdaug.

lionus atiduoda privatiems JVIESULAS PASIEKĖ
NAUJĄJĄ ANGLIJĄ

Durkin yra kitos nuomo
nės, bet esamose sąlygose 
jis nieko negali padalyti ir 
jam reikėtų atsistatydinti.

Pirmadienį 
ėjęs viesulas

iš
dar

Pagerbs Pirmąjį Amerikos 
Paštų Sekretorių

LIETUVOS AIDŲ RADIC 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik) 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
VVBET, 1460 kle. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu<
azlroaii -

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. UO 5-5564

Floridos!
daužėsi

3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Rox būryje parsiduoda šeimynų.

Naujosios Anglijos pakraš-•'>-«-« kambarių • na-. įprastai 
J o j t -geram stovy. Savin.nkui teiefonoo-

kit angliškai: 6A 7-šO8fi ir kiau-X!j: 
M r. Stepnoski. (37,

čiais. Netoli Provincetovvn 
ant seklumos buvo užneštas 
3,500 tonų laivas. Visu pa
jūriu buvo didelės bangos. 
Maudyklėse nevienas besi
maudantis buvo
pavojuje, todėl sargybos 
žmonės turėjo daug darbo. 
Kai kurias maudykles dėl 
didelių bangų policija už
darė.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE A INSURANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Ras. 87 ORIOLB STRKBT 

Wnt Roibary, Maaa.
Tel. PArkvsy 7-0402-M.

Prie Ryalston. Mass., 3 
metų -Jimmi Jolly pasišali
no pikniko metu nuo tėvų 
ir paklydo miške. ' Jo ieš
kojo savanoriai, policija, 
kareiviai, bet negalėjo ras
ti. Visi manė, kad jis jau 
žuvęs. Bet štai po trijų pa
rų anksti rvtą jį pastebėjo 
bestovint pakelėj, vos my
lios atstume nuo pikniko 
vietos.

Per tas tris paras .Jim-

Malden’e, Mass., 3 pa
augliai (12-14 metui, radę 
dinamito kapsulę, norėjo 
Įsitikinti, ar ji dega. .Jie 
sukurė ugnį ir i ją Įmetė tą 
kapsulę. Sprogdama kap
sulė sunkiai sužeidė visus nas 
tris jaunuolius.

Didelis Gaisras
Frank Lavinskas, “Kelei

vio” bendradarbis ir “Ang
liakasių Atsiminimų,” sto 
ros ir Įdomios knygos auto
rius, švenčių proga iš Lo 
Island City, N. Y., buvo at
vykęs Į Bostoną pasimatyti j miegojęs, 
su draugais ir kaimynais.
Visų pirma, jis su žmona 
aplankė “Keleivio” redak
ciją ir paliko savo knygos 
“Angliakasių Atsiminimai” 
pardavimui. Knyga stambi, 
gražiais apdarais ir kainuo
ja $3.

my maitinosi uogomis ir

Manchesteryje, N. H.. .J. 
E. Faltin transporto bend
rovėj kilo baisus gaisras, 
kuriame žuvo 1 ir sužeisti 3 
žmonės. Medžiaginių nuo
stolių skaičiuojama iki 
tūkstančiu doleriu.

Rugsėjo 12- d. bus ati
dengta paminklinė lenta 
pirmojo Amerikos paštų 
sekretoriaus Samuel Os- 
good’o gimtinėj, North An 
dover, Mass.

Prezidentas ashingto- 
ji toms pareigoms pa

skyrė *1789 metų rugsėjo 25 
d. Tuo metu Amerikoj bu
vo 75 paštų viršininkai ir 
tik apie 20,000 mylių paš
to kelių, daugiausia pagal 
Atlanto vandenyną.

Streikavo Plumberiai

Buvo sustreikavę Bostono 
500 .lumberiai ir gazo prijun- 

gėjai.

frengs Sprausminiams
Lėktuvams Bazę

Tokią bazę Įrengti buvo 
numatyta prie Portsmouth- 
Lewington, N. H., bet šį pa
vasarį taupumo sumetimais 
oro pajėgų vadovybė nuo 
to sumanymo buvo atsisa
kiusi. Paskutiniuoju laiku 
ji vėl pakeitė savo nuomonę 
ir bazę nutarė Įrengti. Jo
je stovės
lėktuvai.

Kariuomenės Įstaigų 
Darbininkams Padidino

Atlyginimus

Bostono karo Įstaigų dar
bininkams pakelti atlygini
mai nuo 4 iki 7 centų valan
dai. Tuo pakėlimu pasi
naudos apie 18,000 civilinių 
darbininkų.

Universitetas Nupirko 
Teatrą

Bostono Universitetas nu
pirko Esęuire teatrą. Jame 
universitetas Įrengs savo 
teatro ir muzikos skyrius. 
Be to, čia bus ir universite- 

B-47 sprausminiaijto televizijos stotis mokymo 
[reikalams.

V. Gravitis - Foto Studija
106 Forest Hills St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113 

nuotraukas trijų įvairių ojdžių irDaro meniškas, retušuota- nop:. 
pavyzdinę nuotrauka n<.
Vestuvių, susirinkimu, ar kito... i --Uniu nuotraukas darome musų studijoje 

nurodytas vietas.
it darome nuotraukas.

■ ■ redukcijas įvairiuose dydžiuose 
i'zametę praktiką turinčių tos 
- foto aparatais

aroa vykstame fotojrrafuo’i . ..
Foto-mėjsėjams išaiškiname filmas 
Puikiai atliekame senų nuotraukų 
Foto darbai atliekami meniška:, 
spacielistų. su puikiausiais vokiškai 
Rimais.
įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonu- įr -reitas patarnavimas.

ir
srities

laboratorijos įrcii-

GERAS MAISTAS —ŽEMOS KAINOS

- tto • Fri.

TIL 9 P.M.

251 DORCHESTER ST. 

SOUTH BOSTON

Babenas Sugrįžo Barbernėn
Žinomas barberys Eabena- jau su- 

t grįžo iš neoninės ir vė! dirba savo atsidūręs barbernčj. sūri randasi jx> No. fi*, 
E. Fifth St., ant kampo M St.. So. 
Boston. (37)

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 

Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TARS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tuks- 

25 metų.

Cambridge’uje Parduoda- 
j mas Meat Marketas

I Mėsinė ir jy-osemė su visa.s 
įrengimais ir tavoru parduodama 
už $2300. Yra feros svarstyklės, 
10 pėdų šiokeisas. didelis saldytu- 
vas-sandėlis. šaldytuvas aiskrymui 
laikyt, masina mėsai laikyt, mašina 
hambureui malti, elektrinis šaldyts- 
cas coea-colai ir yra kambarys žmo 
sjui miegot. Guli dirbti moteris ar 
vyras. Renda—-830 mėnesiui. čia
pat mokyklos ir visokių tautų baž
nyčios. Telefonuot: ELiot 4-3783, 
arba kreiptis asmeniškai: 574 Cam- 
bridpre St.. Cambridge, Mass. (37)

tančių virš ®
DYKAI SKAITYTOJAMS

LAIKRAŠČIO
ŠIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas sraunuma pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos, jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą skreitai į:
Rosse Products €•-, Dept. x-9 
Z7i>» Ear*ell Ave_. Cine*** 45, III.

Parduodama “Sofa Bed’’
Ši “Sofa lova“ yra taip irera. kaip 

nauja. laibai peras pirkinys. Kreip
tis vakarais po fi vai. <3fi>

Anna Rarisas,
397-a Broadvvay, So. Boston, Mass.

RADIO PROGRAMA

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

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus ligoje
$25 pašalpom savaitei 

Visais insurance reikalais 
. kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-24S3

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING G0. 

409 VV. Broadway 
South Boston, Mass.

Rav ininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse SI erke
Dengiam Stoęns ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kc-npanijos
šingeLais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Entima:*)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja* Ir Chirortaa
Vartoja vėliausios konstrukicijoa; 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu*

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

80. BOSTON, MASS.

Tai. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną
447 Broadvvay

80. BOSTON. MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 

SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149

Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvia- 
cai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangioe. Gyvenama 
čia jau 20 metą.

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 
—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. Raina u* 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 

295 Silver Street
South Boston 27,

t




