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Prancūzų Parlamentas Lemia 
Europos Armijos Likimų

Po Pustrečių Metų Delsimo Prancūzai Svarsto Europos
Armijos Sutartį; Vyriausybės Vadas Mendės-France 

Sako, kad Vokietija Vienaip ar Kitaip Bus Gin
kluojama; Vakarų Valstybės Jau Tariasi,

Kaip Įtraukti Vokietijų j Vakarų Fron
tų, Jei Prancūzai Sutartį Atmes

šeštadienį, rugpiūčio 28'SenO/i Lūivūkrovių 
d., prancūzų parlamentas • Laimįj()
pradėjo svarstyti sutartį 3 3
apie Europos armijos kūri
mą. Kelios parlamento ko
misijos tą sutartį svarstė ir 
visos jos nutarė ją atmesti.
Parlamentas pirmiausiai ii- 
ii klausė tų komisijų prane
šimus.

Laukiama, kad ir visas 
parlamentas pasisakys prieš 
tą sutarti. Bet Prancūzijos 
vyriausybės vadas Mendės- 
France sakė, kad Vokietija 
visvien turės gauti nepri
klausomybę ir teisę ginkluo
tis, dargi jei ta sutartis ir 
bus atmesta. Londonas,
AVashingtonas ir Paryžius 
jau svarsto planus, kaip 
įtraukti vokiečius i Europos 
gy nimą, jei “Europos armi
jos” sutartis būtų atmesta 
parlamente.

Europos armijos idėją iš
kėlė prancūzai. Jie tuo bū
du tikėjosi ir vokiečių armv 
ją Europoje sukurti ir ne
leisti vokiečiams vyrauti 
Europoje. Bet prancūzų 
planuose ir Anglija turėjo 
būti “Europos gynimosi 
bendruomenės narys ir Įeiti 
į ją su savo armija. Kai šu
tai tis pagaliau buvo sutarta,
Anglija prie jos nesidėjo, o 
tociel ir prancūzų tarpe kilo 
abejonių dėl tos sutarties 
naudingumo. Daugelis žmo
nių Prancūzijoj bijo, kad 
vokiečiai su savo 12 divizi
jų “Europos armijoj’ bus 
stipriausia jėga ir vadovaus 
visai Europai, ypač kai 
Anglija prie tos armijos ne
sideda, o prancūzai turi sa
vo karo jėgas išblaškyti po 
visas kolonijas.

Laukiama, kad šią savai
tę prancūzų parlamentai 
debatus baigs ir pasisakys 
uz ar prieš, o tada, pagal 
balsavimo išdavas, bus pla
nuojama, kaip vokiečių vy
rų karo pajėgą Įtraukti į V a- 
kaių gynimą nuo gresiančio 
i usisko imperializmo.

Darbo Santykių Komisija 
pereitos savaitės gale nu
sprendė, kad senoji laivų 
krovėjų unija (Internation 
ai Longshoremen’s Associa- 
tion) turi teisę atstovauti 
darbininkus derybose su 
darbdaviais. Amerikos Dar
bo Federacijos Įkurtoji nau
joji laivų krovėjų unija ko
vą šiuo tarpu pralaimėjo.

Kova tarp senosios rakie- 
rių apsėstos unijos ir nau
josios, A. D. Federacijos 
įkurtosio

AIŠKINA KALTINIMUS PRIEŠ McCARTHY

Senatorius Arthur Uatkins, repuhlikonas (kairėj), pirmi
ninkauja senato komisijai, kuri aiškina prieš senatorių 
McCarthy kitų senatorių iškeltus kaltinimus. Paveikslo 
viduryje matosi advokatas E. W. Chadwick iš Chester, 
Pa., kuris bus komisijos advokatas, o dešinėje jo padėjėjas 
adv. Guv G. deFuris.

Prancūzu Partijos į Prancūzai ieško
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49 METAI

Goodyear Komp. 
Streikas Baigėsi

23,000 darbininkų Good
year gumos kompanijos 
dirbtuvėse, po 51 dienos 
atreiKO, susitarė su kompa
nija dėl vidutinio uzoaroių 
paKėhmo po G su puse cen
tų į \aianv.ą. ro los kom
panijos on oiuvių vėl pra
deda dirbti. Laukiama, kad 
»r visoj gumos pramonėj 
Goodyear kompanijos suši
lai linas bus priimtas pavyz
džiu ir bus panašiai susitar
ia. Iš keturių didžiųjų gu
mos kompanijų streiKUoja 
dar Firestone kompanijos 
darbininkai, kurie išėjo Į 
streiką rugpiūčio 12 d. Tos

Azijos Saugumo Sutartis 
Principe Jau Sutarta

Rugsėjo 6 Dieną Konferencija Maniloje Sujungs Astuo
nias Šalis Bendram Gynimuisi; Valstybės Sekreto

rius John Foster Dulles Šį Antradienį Išvyksta
Į Filipinus; Sutartis Bus Lanksti, kad Ga

lėtų ir Kitos Azijos Tautos Prie Jos 
Dėtis

Vargą Palaidojus 
Brazilija Nurimo

Rugpiūčio 24 d. Brazili
jos prezidentas Gertulio 
Vargas nusišovė po to, kai 
karininkai ji privertė pasi-

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles rugpiūčio 31 
d. išvyksta i Filipinus, kur 
įugsėjo 6 d. Maniloje prasi
dės konferencija dėl suda
rymo gynimosi sąjungos 
prieš tolesnę komunizmo 
ekspansiją pietryčių Azijoj. 

Konferencijoje dalyvauskompanijos dirbtuvėse strei-itiau^ iš prezidento vietos. _________ ____________
kuoja 25,500 darbininkų. Prieš nusižudydamas Geltu-Amerika, Anglija, Prancū- 
kitocc Hvioiosa knm, l10 baigas paiašė atsis\ ei-,zįja, Australija, Naujoji Ze-

Thaiian- 
Numato-

gas pai
kinimo laišką, kuriame 
tina savo priešininkus 
“internacionalines grupes” 
dėl savanaudiškumo ir sa
kėsi esąs darbo žmonių 
draugas.

Mirusiojo prezidento šali
ninkai ir bolševikai tuoj po 
Vargo mirties suruošė visą 

riaušių Brazi
lijos miestuose, bet kariuo- 

Darbo departamentas skel- menė visur tvarką atstatė.

•Kitose dviejose gumos kom 
jpanijose, Goodrich su 18,- 
• 000 darbininkų ir United 

•'States Rubber Co. su 35,000

j landi ja, Filipinai, 
11 das ir Pakistanas.ir

ma pasirašyti bendro gyni
mosi sutartis, prie kurios vė
liau galėtų prisidėti ir kitos 
Azijos valstybės, kaip Bur
ma, Ceilonas, Indonezija ir 
Indija.

Pasirašomoji sutartis nu
matys ne tik bendrą gyni
mąsi, bet ir ekonominį ben
dradarbiavimą tarp pasira
šančiųjų valstybių, kad tuo 
būdu sustiprinus Azijos 
kraštus prieš bolševikišką 
propagandą ir vidaus per
versmus. Konferencija ap-

-j-j---------------------- --------- ,«»• tars, kaip Įtraukti Į bendrą
Įneša fietikrumą i parlamen-jdėl to krašto platesnės au- ras bedarbių skaičius statis- jos krašte aprimo, bet pade- gynįmąSį Indokinijos vais
to balsavimą dėl Europos'tonomijos. tika nepaduoda. Rugpiūčio tis Brazilijoj tebėra nejauki j tybes: ‘ Lnosą, Kambodžiją
armijos kūrimo iki paskuti-Į vvriamvhe halsavn 14 d’ šaunančili pasalpas įir nenusistovėjusi. j ir'pietinę Indokiniją. Tos

valandos. dešimti ^Xv2 kurie bedarbių buvo 1’716’200’ o Pereitos savaitės gale-valstybės pačios konferen-
dėl Europos armi-!^1“^ ^ova,J; pernai tame laike panašių kruvinos nausės įskilo Porto|cijoj nedalyvauja, bet jų li-

icūziioi ėjo la-r . , ’ R d vyriaus>?)e bedarbių buvo 822,100. (Alegre mieste pietinėj Bra-!kimas parejg nuo t0? ar frį_
Tikras bedarbių skaičius zilijoj, bet. kariuomenė iij^yg šalys sutiks garantuoti 

yra kur kas didesnis, nes ten skelbiasi atstačiusi tvar- saugumą nuo galimo ko- 
prie gaunančių pašalpas ką. Susirėmimuose su po-‘
darbininkų prisideda ir tie licija ir kariuomene ten žu- 
bedarbiai, kurie jau yra iš- vo 6 žmonės. Porto Alegre 
ėmę savo bedarbių pašalpas riaušes sukėlę komunistai, 
ir darbininkai, kurie iš viso į ---------------------------

Taikos Š. Ai riko jNegali Susitarti
Visos prancūzų politinės 

partijos yra nevieningos sa-'451 balsu prieš 122 išreiškėU-

!darbininkų, derybos dėl už-
_ ~ , (darbiu pakėlimo dar veda-
Prancūzijos parlamentas mog

eina jau virs me-lvo tarpe dėl “Europos armi- pasitikėjimą vyriausybei dėl o j / •
s. Tik krikščio-1 jos vedamos susitaikinimo j ,__ o- ____

nių demokratų partija vie-'ii- derybų politikos šiaurės: Mokėjimas Mažėja eilę kruvinų
tų laiko. Du kartu laivų'jos” sutarties
krovėjai balsavo ir dabar 
Darbo Santykių Komisija 
ginčą išsprendė senosios 
unijos naudai. Paskutinių 
me balsavime senoji unija 
surinko šiek tiek daugiau 
balsų, o todėl jai ir pripa
žinta teisė atstovauti darbi
ninkus.

Prezidentas Vetavo 
Algų Pakėlimą

ningai pasisako už tą sutar
ti, o kitose politinėse gru-

Afrikoje. Vyriausybės va-; 
das Alendės-Franee aiškino?

yra sutarties šalininkų kad vyriausybę veda dery- bia, kad rugpiūčio mėnesį! Bertulio Vargas palaido- 
ir priešininkų. Komunistai,‘bas su Tuniso nauja vyriau-'pašalpas gaunančių bedar-.tas 
žinoma, vieningai stovi sybe dėl suteikimo Tunisui bių skaičius sumažėjo irįtą 
prieš, bet jie tą daro Mask-plačios vidaus savivaldos, o bendrai per paskutinius tris Joao Cafė, kuris sudarė 
vos interesuose. Toks pa-dabar pradės panašias dery-'mėnesius bedarbių skaičius naują vyriausybę. Po Var 
sidalijimas partijų eilėse bas* ir su Moroko arabaisj ėjo žemyn, bet koks yra tik-go laidotuvių demonstraci

savo gimtinėj, o jo vie- 
užėmė viceprezidentas

Pataria Įsileisti
Daugiau Mokslininkų

Kongresmonas C. Hin
shavv, kalbėdamas legionie
rių suvažiavime Washingto- 
ne, ragino legionierius pasi
sakyti už laisvesni Įsileidi-

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower vetavo kongreso pri
imtą Įstatymą apie pakėli
mą valstybės tarnautojams 
algų 5'/'. Prezidentas savo 
veto aiškina tuo, kad kon-< 
gresas nenumatė iš kokių 
šaltinių imti pinigus padidė
jusioms išlaidoms padengti. 
Įstatymas apie algų pakėli
mą buvo priimtas didele 
dauguma senate ir atstovų 
rūmuose, bet prezidentas 
visvien bilių vetavo. Kon
gresas prieš rinkimus neno
rėjo pakelti pašto patarna
vimo kainas, todėl vyriau
sybė skaitė negalima patvir
tinti algų pakėlimo Įstaty
mą.

Klausimas apie tarnauto
jų algų pakėlimą iškils kita
me, jau 84-me kongrese.

nės
Ginčai

jos visoj Prancūzijoj ėjo
bai karšti ir net aistringi. I f Yuv. j'1.""’/
r- - • . - - -- noc * kos Siaurės Afrikoj.

atsisako nuo prancūzų įta-
Ginčai ypač paaštrėjo pas-i 
kutinės kelias savaites, ka
da klausimas jau buvo nu
spręstas balsuoti parlamen
te.

LĖKTUVO NELAIMĖJ
ŽUVO 24 KARIAI

Ellsvvorth oro 
Į prie Rapid City, S.

bazėje
PrerMpntne flirin !Plle KaPlcl v,ly- D" pašalpų ne?allna'
rreziaeriias Irll IU Įeitą šeštadienį nukrito že-.

Farmų Įstatymą\myn didžiulis b-36 lėktų- Randus Atimti iš
vas su 27 vyrais. Nelaimėje 57 -

ANTRADIENĮ PRADEDA
tyrinėti McCarthy

žuvo 24 vyrai, o 3 buvo nu
gabenti Į ligoninę sunkiai

& • 4 ’* • Senato komisija, paskirta
/11/lZtt.S senatoriaus McCarthy “pra- 

_ ^įkaitimams” tyrinėti, pra-
Vyriausybė skelbia, kad de(ja savo darbą ši antra-

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasirašė Įstatymą
apie palaikymą /‘lanksčių” j sužeisti. Jau 15 didžiųjų _ .... . .
farmų produktų kainų ir B-36 lėktuvų yra nukritę ji bandys per teismus ir ki-. dienį. Komisijai pirminin 
sako, kad tas Įstatymas bus žemyn ir nelaimėse su tais tomis priemonėmis išreika- kauja sen Arthur Watkins. 
naudingas ir farmeriams, iri lėktuvais yra žuvę 157 vy- iš statybos kompanijų Komisija paskirstė prieš 
vartotojams, ir visam ūkiui.irai. Tą pat dieną nukrito daug milionų dolerių, ku- sen McCarthy 46 kaltini- 
statymas numato palaikyti ir kitas B-36 lėktuvas EI riuos tos kompanijos ”už-(inus j penkias dalis ir pir- 

Paso, Texas: 1 karys žuvo, Į dirbo’ šmugelio keliu. Dau- miausia pradės nuo kalti- 
14 sužeistų. jgelis statybos kompanijų nimo, kad senatorius Mc

senatą,

Įstatymas numato palaikyti 
farmerių svarbiausių pro
duktų kainas nuo 82 su pu
se iki 90 procentų “parite-Į 
to” aukštumoje. (Paritetas

ėmė
las

SOVIETUOSE PERFUMŲ 
IR PUDRŲ NETRŪKSTA

Sovietų Rusijoj, pagal 
spaudos pranešimą, galima 
gauti pirkti visokių kvepa
lų, pudrų ir “kremų” mote-Įžadus 
rų grožiui palaikyti. Pas
kutiniu laiku kvepalų ir kos
metikos trustas aprūpina so-

yra 1909-1914 metų viduti- VIENAS^NUSKENDO. 
nės kainos.)

Buvęs demokratų kandi
datas Adlai Stevenson dėl J- 
to Įstatymo sako, kad re
publikonai sulaužė savo pa-

datas
farmeriams.
Eisenhovver

Kandi 
iškilmin-

mą svetimšalių mokslininkų'vietiškas moteris, kurios ga- 
į Ameriką. C. Hinshavv nu-Ji mokėti aukštas kainas, vi- 
rodė, kad Amerikai trūksta šokiais madniausiais kvepa-
savų mokslininkų. Didieji 
jos mokslininkai, kaip A. 
Einstein, E. Fermi, Teller, 
Wigner, Rabi ir 
yra ateiviai iš kitų kraštų. 
Be Europos mokslininkų pa
galbos atominiai tyru ';imai 
čia bufų žymiai atsilikę

lais ir kremais.
Bendrai aprūpinimas var

totojų Rusijoj taikomas pa- 
daug kitų'siturintiems žmonėms, aukš

tiems biurokratams ir ka
riškiams. Eiliniu žmonių

munistų puolimo.
Amerika per šešius mė

nesius ruošė dirvą Azijos 
pietryčių apsaugos sutarčiai 
ir dabar pranešama, kad 
visais svarbiausiais klausi
mais jau esą susitarta. To- 

‘dėl konferencija Maniloje 
užtruks gal tik savaitę lai
ko.

Keturiasdešimt Kandidatų 
Kaltina Republikonus

statybos
iš vyriausybės pasko-• Carthy paniekino 

namams po karo statyti atsisakydamas duoti vienai i

40 demokratų kandidatų 
Į senatą ir atstovų rūmus Vi
duriniuose Vakaruose šio
mis dienomis paskelbė savo 

[pareiškimą dėl republikonų 
administracijos padalytos 
farmerių “išdavystės.” Kan
didatai nurodo, kad prezi
dentas Eisenhoweris pakar
totinai žadėjo palaikyti že
mės ūkio produktų kainas 
90'/* pariteto aukštumoje, 
o padarė visai kitaip.

Tuo tarpu prezidentas D. 
iD. Eisenhower kreipiasi Į

ir ėmė daugiau paskolų, ne
gu kainavo namai pastatyti.
Tuo būdu visa eilė kompa- operacijas. 

Isekevičius su broliu ir nijų uždirbo gal 500,000,-j kiti kaltinimai. 
000 ar daugiau dolerių ir 
piršto nepajudindamos, tik 
vyriausybę apgaudinėda- 
mos.

DU IŠSIGELBĖJO

draugu Rugpiūčio 22 d. val
tele važinėjo tarp Eliza- 
beth ir Bayonne, N. J. Val
telė apsivertė ir visi trys iš-

gai žadėjo palaikyti kainas! v*i to I vandenį. I)u issigel-
90 'r pariteto aukštumoje ir 
net žadėjo eiti prie 100 pro
centų pariteto kainų.

Pagal Stevensoną, vy
riausybė farmų produktų 
kainų palaikymui per visą 
programos veikimo laiką 
(17 metų) išleido 1,000,- 
000,000 dolerių, o per tą pa
tį laiką Įvairių pramonės ir

bėjo, o Jonas Isekevičius 
nuskendo. Jo lavoną tesu- 
rado po trijų dienų. Laido
tuvės Įvyko rugpiūčio 28 d. 
Velionis buvo gimęs Ame
rikoj, karo veteranas. Pa
liko nuliūdusius žmoną, tė
vą, brolio žmoną.

Pirmą bandymą vyriau
sybė daro su statybininku 
Sarner, kuris Įdėjęs 13,000 
kapitalo pelnė $2,426,821

reikalai, kaip buvo, taip ir* kitokių biznių palaikymui 
lieka užmiršti išleido 47 bilionus dolerių!

Tebūnie lengva jam 
tis Amerikos žemėj!

senato komisijai parodymus 
apie savo painias finansi- 

Paskui seks

DYLO” TYRINĖJIMAS
DAR ATIDĖTAS

partijos pir-Demokratų
mininkas S. Mitchell piane .... ,
ša. kari kongreso jungtinė'Į,ubhkon« daugumą

I kraštą ir ragina išrinkti re- 
i sena-

atominės energijos komisija ‘l' atst0"» ,kart
uiLU!/. n.v Votoa “vi, i/” prezidentas galėtų “įvykin-grymausio pelno iš vyriau- 1 . ‘ ‘ , ?. Jti savo keturiu metų progra-
tynnejimą vėlesniam laikui.'1 ,,
S. Mitchell buvo pakviestas 
rugsėjo 2 d. liudyti toje 
kongreso komisijoje, kaip

ilsė- ~

Tremtinys.

sybės paskolų. Tas statybi
ninkas pastatė Linvvood 
Parke 13 mūrinių namų, 
prie Fort Lee, N. J.

“Keleivyje“ naudinga >r. 
daryti visokius biznio »ke' 
Pi mus ir pajieškoįimua

Amerikos Legiono suva- 
vyriausybė atidavė didelės'žiavime Washingtone šią 
elektrainės statybą privačiai J savaitę laukiama 120,000 
biznierių grupei be varžy- delegatų ir svečių iš Įvairių 
tynių. J Amerikos valstijų ir vietų.



FasUda Sntrss RffCElVlS, m sustot

LSS Suvažiavimas
Šios savaitės gale Brooklyne renkasi Amerikos Lie

tuvių Socialdemokratų Sąjungos (LSS) delegatai i dvi- 
metinį suvažiavimą.

Iš paskelbtos suvažiavimo darbų tvarkos matosi, kad 
suvažiavimas turės aptarti Įvairius organizacijos reikalus, 
perrinkti organizacijos vadovaujamus organus ir priimti 
tarimus dėl tolimesnio LSS darbo mūsų visuomenėje.

Lietuvių socialdemokratų visuomeninis dalbas, kai
po ateivių organizacijos, kurioje, palyginus, nedaug teda
lyvauja čiagimių lietuvių, yra dvejopo pobūdžio. Viena, 
gyvenant šiame krašte ir dalyvaujant jo gyvenime kiek
vienas LSS narys ar jos pritarėjas yra suinteresuotas, kad 
tas naujosios tėvynės gyvenimas būtų pažangus ir prie
lankus darbo žmonėms. Socialinis draudimas, unijinės 
kovos, darbininkų aprūpinimas nedarbo, ligos ir senatvės 
atsitikime, jaunimo švietimas- ir panašūs visiems gyven-, 
tojams rūpimi klausimai negali būti svetimi ir LSS na
riams. Tie klausimai ir yra jų kasdieninis rūpestis. Ai
tai rinkimuose paduodami balsą, ar dalyvaudami darbi
ninkų organizacijose, kiekvienas pagal savo geriausią 
supratimą siekia Įnešti savo dali Į šios didelės ir galingos 
šalies gyvenimo gerinimą visiems žmonėms.

Be dalyvavimo vietos gyvenime betgi, kaip ateiviai 
ir lietuviai. LSS nariai ir jos pritarėjai turi ir kitą labai 
svarbų rūpesti, kuris dabartiniu metu yra tiek pat svar
bus, kaip ir dalyvavimas vietos gyvenime. Tai yra seno
sios tėvynės Lietuvos ir ten likusiųjų brolių ir seserų 
likimas.

Kalbant apie Lietuvos likimą šiandien kiekvienas 
sąmoningas lietuvis gali galvoti tiktai apie Lietuvos išva
davimą iš rusų okupacijos ir bolševikiško režimo tironi
jos. Nė vienas lietuvis negali susigvventi su mintimi, 
kad Lietuva liks Rusijos pajungta provincija ir mūsų 
broliai ir seserys Lietuvoje visiems laikams bus atskirti 
nuo laisvojo pasaulio aklai uždaryta tvora, pro kurią tik 
retkarčiais okupantų cenzūros išknaisioti ir nieko nesa
kantieji laiškeliai teprasiskverbia. Kaip siekiame laisvės 
atskiram asmeniui, taip-turime siekti laisvės ir atskiroms 
tautoms, o kol totalitarinis rusų režimas šėlsta Lietuvoje, 
tol jokios laisvės mūsų broliai negali tikėtis susilaukti.

Lietuvos vadavimo darbe LSS jau eilė metų bendra
darbiauja su visomis mūsų visuomenės grupėmis. Bend-j 
radarbiauja širdingai, be jokių užpakalinių minčių ir be Į 
iokiu išskaičiavimu. Lietuviai socialdemokratai bendra-•Z i »
me lietuviškame darbe neslepia, kad jie norėtų matyti 
Lietuvą ne tik laisvą nuo išorinių priešų, bet laisvą ir nuo 
vidaus visokiu smurtu Įsi piršusių “vadų” ir išnaudotojų, 
kad Lietuvos žmonės galėtų patvs laisvai išsirinkti savo 
šalies vyriausybę ir tvarkytis, kaip jie geriausiai išmano. 
Nesiekdami iš anksto spręsti Lietuvos vidaus tvarkymosi 
klausimų, lietuviai socialdemokratai griežčiausiai betgi 
atstovauja demokratinės Lietuvos principą ir tik sutikus 
visoms grupėms pasisakyti už siekimą atkurti nepriklau
somą. demokratinę Lietuvą buvo surastas to bendro dar
bo pagrindas Amerikos Lietuvių Taryboje.

KOREJiEciAi PROTESTUOJA DĖL ARMIJOS isTRAl'KIMO nesivaržydamas priemonė- 
jnis. 1930-1945 metais dik- 
įtatorius Vargas vienu laiko- 
I tarpiu buvo labai susižavė
jęs Mussolinio ir Hitlerio 
valdymo priemonėmis ir 
bandė bezdžionauti fašizmą 
Brazilijoj. Bet kilus ant
ram pasauliniam karui, Var- 
'gas savo nuomonę apie fa
šistinius diktatorius paket

Korėjiečių minia Senu, mieste protestuoja prie* Amerikos 
nutarimą ištraukti iš pietinės Korėjos keturias armijos di
vizijas. Korėjiečiai sako. kad amerikiečiu pa-itraukimas 
padarys bolševikams kelią laisvą vėl veržti.- i pietinę 
Korėją.
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‘Europos Armija” .Partijos vadu C. Attlee, siū-
. . . . . _ ’lė anglams savo draugišku-Pnes 4 metus gimė idėja .& ° .° .. .. n* nvpkvhn^ mainus hormą ir prekybos mainus, bet

kurioje vokiečiai būtų ••at.'užta‘ ''eikalav?’. kad Angli- 
aovaujami’ su 12 divizij, g . vest« ta,kl» lw',t1,.k«>. 
kariuomenės. Prieš du n£ ka!k » g.k'anta, b<dsev‘:
.us buvo pasirašyta ir šutai-. aĮ' ^a., U1/d, ’Yl1
.u mik, Lik t.,„i i r.Jltakos i Ameriką, kad ji ati- 

karo laivyną 
ir kad

Prancūzija, Vokietija, It4but?i
... D r -• /M i-- 'ir Anglijos ginklavimas, lo- lija, Belgija, Olandija ir . & / 6. , • a.- -T - ; u » r- mis salvgomis komunistineLiuksemburgas. Anglija i.., ... ,- -- ‘Kinija sutinka būti draugiš

ka ir daryti biznį su Angli-

sukurti “Europos armiją,

j tė ir Įsijungė Į karą pneš
įjuos šalia Amerikos.i *

Brazilija, vienintelė por
tugalų kultūros respublika 
Amerikos kontinentuose, 
yra viena iš didžiausių pa
saulio valstybių. Jos plo
jus (3,291,416 ketvirtainių Į Europos armiją nutarė ne- 
'mylių) yra didesnis, kaip sidėti.
Jungtinių Amerikos Valsty-

as tokią armiją kum. I Eu-• • Y-. • trauktų savoįopos armiją butu įėjusios ,-L v J i I t* inuo Formozos salossesios Europos valstvbes— , _

ja.
bių. Nors gyventojų Bra
zilija dabar turi tik apie 55 
milionus, bet ji neabejoja
mai yra “ateities kraštas.” 
Jos gyventojų skaičius grei-

________Neišnyks tai auga, ūkis kyla ir visas tarti
bolševikų spauda, neišnyks kraštas dideliais šuoliais ve-'dar gyvai atmintyje tebesto- 
r.ė jų Įvairios ‘fronto’ orga-'jasi pažangiąsias pasaulio 1 vi vokiška armija, kuri juos

Control Act of 1954’ mūsų pre- mo neuzsmaugs. 
ridentas Įtraukia šią šalį į sąra
mą tų kraštų, kuriuose komunis
tinės partijos Įstatymais už- njZacijos, neišnyks nė jų valstybes, 
draustos. Tokių kraštų yra ne- p10pagan(įa. Atrodo, kad 
mažai Beveik visos Lotyną,^ tik rinki.
Amerikos respublikos priklau
so tai kategorijai. Būdinga tas,., . , . . .
kad visuose tuose kraštuose!^511 kūne to Įstatymo ..........................“*.'"*““*1

taip pat garsiai ir šiandien kal-pdai patys žada jį pei žiū-: skurdas įi valgas žydi pla- sv _ y b 
ba apie -komunizmo pavoju/D ėti.” , Į čiuose Brazilijos plotuose. J spėti, parlamenta
aip kad buvo kalbama prieš tu . . . ,. j Kaip visuose Lotynų Ame-.ti greičiausiai atmes.

ul. omur.is-ai \a o<rįkos kraštuose, taip ir Bra-; jeį prancūzai atsimeta 
ten \nsos tatos partijos yra zijįjoj karininkai mėgsta’nuo Europos armijos, tai 

užsmaugtos.. kigtįg j politiką jr durtuvais pasaulio tvarkytojams atsi- 
Hlinkę pasakyti, ką jų ras naujas rūpesnis, kuo pa-

Anglnos apsisprendimas T. ...... ,. « V - , -.i Ka anglu darbiecių vadasstovėti nuosalvje palaužė1 ,, - U (atsake Kinijos bosui spaudadar negimusios Europos ar-. . . , 1•. , d. - 'nepraneša. Bet ir be prane-mijos sprandą. Prancūzai.. 1 . 1 ...r •• Simu aišku, kad Anglijossutarti apie Europos armiją , * .. . ’ ,. ° ..„ darbieciai negali atšauktipasirase, bet nesiryžo tą su-. . . 6 . .- (Amerikos karo laivu nuopatvirtinti, nes jiems

Kartu su kylančiu ūkiu'jo-
jper keturius metus

Brazilijoj betgi yra didelė! Dabar Prancūzijos parla-
(minis žestas. Po rinkimų’bedugnė tarp turtingųjų mentas pagaliau pradėjo 

auto-(sluoksnių ir eilinių žmonių. ‘ sutartį apie Europos armiją 
-ii,-, k- i-oi-rro<y nbi/ svarstyti. bet kiek galima

sutar-

partijų uždraudimą. Ar geriau 
-eksis panašus kovos būdas šio
je šalyje, tiktai ateitis paro
dys.“

griežčiausiai
Bet demokratinėje tvarkoje

1 toks partijosDemokratinėje tvarkoje1 
toks Įstatymas, kaip jis pri-!nėra Įmanoma.- 
imtas, komunistinio judėji- ra nė reikalingas.

uzsmaugimas 
. o čia jis nė-

Neteko Valdžios - Nusižudė

Formozos ir dar mažiau ga
li paveikti Ameriką dėl Ja-

mindžiZ P®?**? ginklavimo. O dėl 
vokiečių ginklavimo, tai 
pats Attlee, prieš nemažą 
dalį savo partijos narių, 
aiškiai yra pasisakęs už Vo
kietijos ginklavimą.

tą Mao Tse-tungo pasikalbė
jimas su C. Attlee Įdomus 
tuo, kad Kinijos bolševikų 
vadas jau matosi galis dik
tuoti Anglijai, kokią politi
ką ji turi vesti. Įdomus tas 
pasikalbėjimas ir tuo, kad

yra
šviesios galvos mano apie vaduoti tą negimusią armi- 
krašto tvarkymą. Priešin-‘ja?
gumai tarp pramonės baro-'vokiečiu nebus išsiversta, dėtų, užtikrino Attlee, jog 
nų, stambiųjų žemvaldžių’je{ ne per Europos armiją,'“P° Formozos atgavimo Ki- 

jir eilinių piliečių krašte yra*tai per Atlanto Sąjungą nŪa nebekels jokių terito- 
dideli ir armijos durtuvai'vokiškos divizijos visvien balinių reikalavimų.” Taip 
dažnai kylančius ginčus nu-ipasirodvs Europos
lemia turtingųjų naudai?

Priešin--ja9 Vienaip ar kitaip, be kaip Hitleris dėl Zu-

To bendro darbo eiga. trūkumai ir nesklandumai 
bus aptarti LSS suvažiavime, bet dėl paties bendro darbo 
būtino reikalo, rodos, niekas nekels abejonių.

Normalaus gyvenimo sąlygose, jei Lietuva būtų lais
va. Amerikos lietuviai rūointųsi, kaip padėti Lietuvos 
žmonėms spėčiau siekti ekonominio gerbūvio, o patys 
galėtų džiaugtis Lietuvos kultūriniais pasiekimais ir jais 
net naudotis. Bet dabartiniu metu “Lietuvos klausimas” 
susiveda prie to. kalu atgauti Lietuvos žmonėms pagrin
dinę gyvenimo sąlygą—laisvę, be kurios tauta dūsta ir 
skursta svetimo okupanto išnaudojama.

LSS suvažiavimui Brooklyne linkime sėkmingo dar
bo. Linkime išspręsti bereikšmius nesklandumus organi 
zaeijos viduje ir vieningai nutiesti gaires tolimesnei pa
žangiosios mūsų visuomenės veiklai.

A 1p z v a i g a
ĮSTATYMAS YRA,
BET NIEKO NEBAIDO

Prezidentas pasirašė Įsta
tymą “Komunistams Kon
troliuoti,” bet Amerikos ko
munistų partija skelbia, kad 
ji veiks, kaip veikusi, o jei
gu ją, pagal naują Įstaty
mą, kas nors bandys imti 
už kalnieriaus. tai ji bėgs 
i teismus ieškoti teisybės. 
Vadinasi, numatomos to 
Įstatymo “aukos” visiškai 
neišsigando ir nemano su
lysti Į pašluoti.

Lietuviškų bolševikų “Lais
vė” dėl to Įstatymo sako:

“Pirmu sykiu šios šalies isto
rijoj turime Įstatymą, uždrau
džianti politinę partiją. Tai 
naujas dalykas ir iis susilaukė 
įvairiausių komentarų. Tos par
tijos vadovybė sako, kad jinai

padan-ims ir nebekels! Užmirš 
(Indokiniją, Hong Kongą, 
(Malajus ir tą pačią begink
lę Japoniją. . . .

‘gėje.
Brazilijos prezidentas Ge- Lacerda. PasiR e s i n i m a s Plačiose masese, 

tūlio \ argas rugpiučio 24 d. prieš žurnalistą nepavyko, o (policijos persekiojimų, bol-l Aiškina “50,000 Kailinių” 
paleido sau šūvi i širdį ir žmogžudžiai nušovė su žur- ševikai savo demagogija^ ...
baigė savo dienas šioje aša-'nalistu buvusi vieną oro pa-'randa nemažai pritarimo. ! Kongreso jungtinė atomi- 
į-ų ir kovos dėl valdžios pa-'jėgų karininką, žurnalistas' Vargas, prieš nusižudy- nės energijos komisija per 
kalnėje. Savo atsisveikini-jC. Lacerda griežtai kritika- damas, parašė ilgą laišką savo Piiminm ą . . oie

jis sako, jog jis vo Vargo režimą dėl Įvairių “visai tautai” ir tame laiš-!Pa xiete (emo iaLlmo laiške

nežiūrint >4

x
Pasiuntinys Vokietijoj

Kol VLIK’as pešasi su 
demokratų parti-į“diplomatijos šefu” dėl pa

rbaigia gyvenimą ir Įžengia'finansinių skandalų, dėl ko- ke sakosi norėjęs valdyti
į istoriją. įupcijos ir kitų negerovių, plačiųjų gyventojų slucg

Brazilijos prezidentas, su.Todėl daug kas Įtarė, kad'snių naudai. Bet jis 
lietuviška pavarde Vargas,{pasikėsinimą prieš tą žur- džiasi, kad tam tikros 
neabejojamai Įeis i istoriją,'nalistą ruošė Vargo šalinin-
kaip i ja Įėjo daugybė kitų*kai.

{prezidentų ir diktatorių. j Nušovimas visai niekuo

loliau ves kovą už teisę legaliai, 
viešai darbuotis, kad naujasis 
Įstatymas priešingas šalies Kon 
rtituciiai ir kad ji eis Į teismus 
to Įstatymo išbandymui. Dau
gybė advokatų ir konstitucinių 
teisių žinovų yra tos nuomonės 
kad šis Įstatymas paneigia Kon
stituciją. Visa eilė pažangių 
darbo unijų, prieš kurias šis 
Įstatymas taip pat atkreiptas, 
ruošiasi jo legališkumą išban
dyti teismuose. Iš Washingto- 
no pranešama, kad Įstatymo 
pradėjimas vykdyti gali dar ge
rokai užsitęsti, nes nebus ga
lima apsieiti be teismų Įsimai
šymo.’’

Išdėsčiusi savo “abejo
nes” bolševikiška “Laisvė” 
mirkčioja viena akimi ir sa 
ko štai kokią teisybę, kurią, 
tur būt, žino ir to Įstatymo 
leidėjai:

nacionalinio komiteto skyrimo Lietuvos Respub- 
pirmininką S. Mitchell liu-jlikos atstovo prie Vokietijos 

dy-j vyriausybės, niekas ir ne- 
S. Mitchell pa va-! kreipė dėmesio, kad toks 

atstovas jau yra. Jis dabar

Įdyti apie “Dixon-Yatesi ‘ - skun-i ,
žur- džiasi, kad tam tikros .“in-!

ternacionališkos gnipės”;d,n0 °0’000 kallln,« d-v1"' 
jam tiukdė padalyti tiek •

kuri

Dixon - Yates
gero, kiek jis būtų norėjęs.;grUpė gavo sutarti iš Ato- 
■Jis nurodo, kad Brazilijos minės Energijos Komisijos! 

į-f.

. . pasiskelbė iš Washington’o, 
biznieniĮ.D. c., “Naujienose.”

Vargas per 18 metų sto-lciėto karo aviacijos karinin-
vėjo Brazilijos priešakyje, ko sukėlė i kojas kitus kari- kongresas nepritarė jo su-; pastatyti didelę elektrainę, 
Jis i valdžią Įkopė 1930 me- ninkus, ypač aviacijos kari- manymui elektrifikuoti i kulj tieks 600.000 kilov.aių 
<ais kariško perversmo ke-'ninkus, kurie pradėjo mi- kraštą per valstybinę elek-’eiektros energijos Tennes-
liu ir valdė diktatoriškomis1 tinguoti ir reikalauti, kad ,trifikacijos Įstaigą, jo prie-|see Valley Authority 
priemonėmis iki 1945 metų? žmogžudžiai būtų nubausti, šai sutrukdę ir valstybinės;trainių tinklui. Prieš tą su- 
kada ji sukilusi kariuomenė Kadangi policija nesiskubi-1 aliejaus kompanijos kūrimą. Itarti buvo pasisakiusi ir 

valdžios pavarė. 1950 no kaltininkų surasti, tai! Ką daugiau Vargas norėjojTennessee Valley Jnuo
metais Vargas vėl atsistojo karo aviacijos karininkai 
Brazilijos priešakyje, bet šį patys ėmėsi žmogžudžius 
kartą teisėtai tautos išrink- aiškinti ir Įtarimas puolė 
tas. jant prezidento Vargo sar-

Likimas taip lėmė. kad'gybinių. Buvo Įtartas ir

alley Authority 
padaryti žmonėms gero, net;h- Atominės Energijos Ko- 
ir jis pats nepasako, bet jis misijos dauguma (3 iš 5 na 
prieš mirti pasisakė stovis ' “ * *
už eilinių žmonių interesus,

rių). Sutartis buvo pasira
šyta be viešu varžytynių

Vargas bediktatoriaudamas 
nesusilaukė kulipkos, o kai 
jis teisėtai pateko valdžios 
priešakin, jo likimas baigė
si revolverio šūviu neišbu
vus jam prezidentu konsti
tucijos nustatyto laiko.

Prezidentas Vargas nusi
žudė po to, kai. armijos ka
rininkų vadovybė ii priver
tė “laikinai” pasitraukti iš 
valdžios ir užleisti preziden
tūrą viceprezidentui. Var
gas labai nenoromis su ar
mijos reikalavimu sutiko, 
nes kitaip jis visvien būtų 
buvęs nuverstas. Protestuo
damas prieš jo pavarymą, 
V argas parašė kurstanti 
laišką prieš savo priešinin
kus ir paleido sau šūvį, tuo 
užbaigdamas savo karjerą, 
bet palikdamas Brazilijai 
nejaukų nesantaikos, varžy
tynių dėl valdžios ir Įtari
nėjimų palikimą.

Vargo vargai Brazilijoj 
prasidėjo įugpiūcio 5 d. Ta
da kokie tai nežinomi as
menys bandė nušauti vieną

prezidento Vargo sūnus, 
bet jis užsigynė nieko neži-

Tas atstovas yra p. K. 
Škirpa, kuris buvo Lietuvos 
pasiuntiniu Vokietijoj iki 
1940 metų vasaros, kada vo- 

elek- kiečiai Lietuvos pasiuntiny
bę uždarė ir namus atidavė 
Rusijai.

Ponas K. Škirpa aiškina, 
kad jis iš savo vietos nepa
sitraukė, Lietuvos vyriausy
bė jo nėra atšaukusi, todėl, 
jei vokiečiai sutinka, jis bet 
kurią dieną gali savo seną 
vieta vėl užimti.

prieš tas “internacionalines prezidento asmenišku Įsa
kymu.

Opozicija dėl tos sutarties 
ir kelia protestus. Girdi, 

•! sutartis atiduota neprisilai- 
nios pradėjo demonstruoti į kant pagrindinio laisvų var- 
ir daužyti langus, matomai:žytynių reikalavimo ir iž- 
protestuodamos prieš tuosMuį tas biznis kainuos daug

grupes.
Vargas Brazilijo zmone-

nąs. Kada karo aviacijos se turėjo nemažai pritarėjų.
karininkai pradėjo areštuoti 
prezidento palociaus sargy
binius, Vargas paleido vi
sus sargybinius ir kai kurie

Po jo mirties daug kur mi-

iš tų sargybinių bandė pa-j priešus, kurie jų
sislėpti.

Ar Vargas žinojo, kad jo 
palociaus sargybiniai ruo
šiasi nužudyti opozicini žur
nalistą, davinių dar nėra. 
Galimas daiktas, kad pre
zidento apsaugos kariai pa
tys sugalvojo tuo būdu pa
sitarnauti prezidentui ir at
keršyti kritikui. Vienaip ar 
kitaip, daug kas kaltino pre
zidentą dėl jo sargybinių 
netvarkingumo ir papildy
tos žmogžudystės. Ypač ka
rininkai buvo nepatenkinti, 
kad tokie dalykai dedasi 
prezidento pašonėje, ir pa
galiau pastatė Vargui ulti
matumą “laikinai” pasi
traukti iš savo pareigų.

Taip baigė savo dienas 
“stiprios rankos” Brazilijos

mėgiamą, milionų doleriu visai nerei-

“Su pasirašymu ‘Communist’Brazlijos žurnalistą, Carlos valstybės vyras, kuris valdėjtė, bet vargo nepašalino.

prezidentą nuvarė i kapus.,kalingų išlaidu.
Minių riaušes visur aktin-, Demokratų‘partijos pir 
gai kursto komunistai, ku-Jmininkas sutiko liudyti kon- 
rie tokių progų laukia, kaip; greso komisijoj, bet jis rei- 
gervė lietaus. kalauja, kad būtų pakviesti

Tuo tarpu Vargo Įpėdi- liudyti ir tie 3 Atominės 
mai turės vargo ne tik su.Energijos Komisijos nariai, 
minių demonstracijomis kurie balsavo prieš sutar- 
bet ir su pinigų vertės nu-itiep darymą ir kad liudy- 
smukimu (infliacija), su fi-Įtu atstovai tos kompanijos, 
nansiniais skandalais, kurie kuri siūlė tą patį elektraines 
jaudina visą kraštą, su ūkio
Įvairiais negalavimais ir, 
žinoma, klausimas lieka ne
išspręstas, kas Brazilijos 
valdyme turės paskutini žo
dį—stambieji žemvaldžiai, 
pramonininkai, ūkininkų 
masės, miestų darbininkai, 
ar durtuvais ginkluoti ir 
uniformomis pasipuošę ka
rininkai, kurie Vargą nuver-

statvmo darbą atlikti daug 
pigiau.

Dixon-Yates “dylas” dar 
tik pradedamas aiškinti. .Jis 
plačiai skambės šio rudens 
rinkimuose.

Ko Kinai Nori
Komunistinės Kinijos dik

tatorius Mao Tse-tung, kal
bėdamas su Anglijos Darbo

Išeitų, kad visi ginčai yra 
bereikalingi. Visi diploma
tai grįžta Į savo senas vie
tas, gauna savo senas algas, 
rašo raportus savo “šefui” 
ir “atstovauja” Lietuvą. 
Kad tos vargšės Lietuvos 
dabar nėra, tas diploma
tams ūpo negadina. Svarbu 
būti vietoje ir “atstovauti,” 
o kada nors ir Lietuva atsi
ras. . . .

x
Prie Formozos

Kinų bolševikai giriasi 
padarę puolimą prieš Que- 
noy salą Kinijos pakraštyje. 
Tą salą valdo nacionalistai. 
Amerikos karo laivynas tu
ri Įsakymą ginti Formozos 
salą nuo bolševikų puolimų. 
Jei kinų bolševikai tęs puo
limus prieš nacionalistų sa
las, tai susikirtimas tarp 
ševikų gali Įvykti bet kurią 
Amerikos karo laivų ir bol- 
dieną.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU

JO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

JAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne
Mitchulio Darbininkai minė, kad Mitchulio dirb- 
Nusikratė Diktatūros : tuvės tvarkymas iš viršaus,

Rugpiučio 13 d. Mitchulio “bukimas dirbtuvės dai- 
dirbtuvės darbininkai per 1 bln*.nli’i susirinkimo ir ne
motus gavo progos pirmą ^h^imas jienu, . išsmukti 
kartą susirinkti ir išsirinku dėtuvės darbininkų pirmi- 
dirbtuvės darbininkų pir- “lnko <lfb'Binkus erzina; 
mininką (čermoną) ir kitus ^le uepakencia diktatuios, 
pareigūnus. Tiesa, lietuvis- n“ įle nu“ Stalm,0
kas dirbtuves laiko didžiu- !'ez,mV atb?b'° ? sa’!
moj lietuviai konlraktoriai, “ no“ t“m,s laisvėmis nau- 
bet dirbtuvių darbininkus dotl‘- Sk5'rlau8 val^ba su

CLEVELAND, OHIO

kuriems lietu- del?«atu I?aslJ.uto "jokioj 
Iš tokių diro- Padet:v' Jle zln°J° Mrtchu- 
ir Mitchulio 110 . darbininkų didžiumos 

j nusiteikimą, kad jie nepa-
Michulio dirbtuvės darbi-' kenčia diktat“!'0?/ bet Jie 

ninku pirmininku buvo j. užsispyrė ją išlaikyti. Ne- 
begalėdami ilgiau susirinki-

valdo tokie, 
vybė nerūpi, 
tuvių buvo 
dirbtuvė.

m.Stakvilevičius (miręs š......  ....
kovo 30 d.)—komunistas, ™ ,•>!? pasiruošę
••Laisvės” korespondentas. Jam’ k,e.k galėjo šukele j
Jis kartu su dabartiniu de- ko->as .v,sus b™bln,us »' 
legatu C. Kundrotu plana- citavimus pasėkėjus, 
vo, kaip šmeižti ir dergti Paprastai į susirinkimą ■ 
prieš Bimbą nusistačiusius ateidavo du vykdomosios, 
žmones. Kas neatmena, tarybos nariai, o šį kartą, 
kaip kaltino J. Buivydą, atėjo keturi: S. Jackus, V. 
kad jis būdamas delegatu Uberas, J. Bernotas ir G. 
nuo vieno darbininko “nuė- Kazakevičius Jr. Kundro- 
męs” mokesti ir uždėjęs sa- tas susirinkimui vėsti pa- 
vo žmonai. O tas žmogus siūlė Jackų, V. Brazaitis— 
gavo pastovų savaitini atly- bimbinė uodega — tuojau' 
ginimą ir nieko panašaus pasiūlė kitas du vykdomo-Į 
nebuvo. Per spaudą ir ki- sios tarybos narius balsams 
tais būdais buvo kartoja-skaityti. Vadinas, viskas 
ma, kad Buivydas rūpinęsis “sutvarkyta,” paruošta Mit-Į 
tik savo žmonos uždarbiu,'chulio darbininkų užnugary.' 
o ne visų darbininkų. Dar, Mitchulio darbininkai t„J 
kai kas ir dabar tą SPy^iems skynaus vaidybos pa-<
įsmislą kartoja. I tvarkymams pasipriešino,

-i StaKvilevicius buvo ko- * i- r ,

GENGSTERIŲ KARO NEKALTOS AUKOS

M rs. Frank Diamond (dešinėj) gailiai verkia savo motinos 
rankose Chicagos ligoninėj, kur buvo atvežtas jos gengsle- 
rių nušautas vyras, žinon.as ir ?»Iartitote varau. Frank 
Diamond yra savo laiku pagarsėjusio gengsterio Al ta
penę švogeris. Cengsleriu karas Chicagoje vėl prasidėjo 
po to. kai nesenai buvo nušautas Charles Giol, Diamond 
prietelius ir vienas iš Caponės gengės palikoniu.

Liaudininkų Suvažiavimas

Rugsėjo 4-5 d. čia Įvyks 
Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus 
Jungtinėse Arperikos Vals
tybėse ir Kanadoj gyvenan 
tieji tos sąjungos nariai.

UNION CITY, CONN.

Bus Didelė Gegužinė

Sandaros antroji apskri
ties gegužinė Įvyks sekma
dienį, rugsėjo (September) 
5 d., Linden Parke. Ji pra
sidės 12 vai. ir tęsis iki 9 
vai. vakaro. Gegužinė ivvks

o , Jie pareikalavo savo teisių,'munistas. Bet, kaip dauge- r , y,
.. , • i i -i • nes jie moka duokles, ru-!lis komunistu. kol sveiki J ..lis komunistų, kol sveiki J _ _______, ... , ‘ pinas unija iic prasčiau,drūti, paburnoja prieš baz- 1 . j , * - u’ 1 . „ . ?. . . Kaip delegatas ir pildomo-nycią, prieš tikėjimą, taip . . ./ v,. , Z. ” D * sios tarybos nariai, ir noridarė nv Stakvilevičius. Bet, _ • • i • , -, . x-- i.i patys įssmnkti susirinkimuikai atėjo mirties valanda, 1 . . , . , , „j - x -i •• • .vesti pirmininką ir balsamsjis padare atgaila: jis pasi- . *T -x- j • • > suskaityti asmenis iš savokviete dvasisKi ir jam savo-j. • - * , • ... i tai po.nuodėmės išpasakojo. Ais- 1 . . . , , ..., , . L • -x Ctincai buvo kaisti,ku, kuomet žmogus miršta, ... , , . ’, .. , Mitchulio darbininkai nenu-isbart jį, pamokyt nelaikąs 
—atleido jam nuodėmes, 
palaimino kaip pridera.

bet

Kas Girdėt Chicagoje
Kuprevičių Koncertas . ; Didžiausias Pasauly

Rugsėjo 26 d. Maria Garaža‘
High School salėj Įvyks Rugsėjo 1 d. čia bus ati- 
smuikininkės Elenos Kup- darytas didžiausias pasauly 
revičiūtės koncertas. Jos požeminis garažas, kuriame 
brolis, žinomas pianistas, yra vietos pastatyti 2,359 
akompanuos. Kuprevičiūtė automobiliams. Šitas gara- 
nuolat gyvena Argentinoje,1 žas yra žemėj po Grant
po koncerto ji apleis Jungti 
nes Amerikos Valstybes, Į

Park ir Michigan Avė., nuo 
Randolph gatvės iki Mon-

kurias atvyko koncertuoti roe gatvės, pačiame miesto
si pavasari.
Golfą Laimėjo Pivaronas

prekybos centre, vadinama
me Loop. Jis yra dviejų 

laukštų, jo statyba kaštavo
Golfą žaidžia ne tik pre-j daugiau nei 6 milionai do- 

zidentas Eisenhovver. Yra J lerių.
|golfo mėgėjų ir lietuvių tar-J jį pastačius, žymiai pa-

net iei ir lytu Bus kalbu'p^’ Lietnvių Chambel of{lengvėjo susisiekimas auto-
• vi'rtin nriirnntni n? Commerce surengė savo mobiliais Į ir iš miesto vidu- n visokių pramogų. Gros „ kuri • dalv. , . n vi.u _r, . , ... . t teolfo dieną,” kurioje dalyEx.e Rudaičio orkestras. vav0 120 žajdžj Fi j 
Kesigailts atvykę nei seni, ,.jeų ,aimėjo Algirdas pjva
nei jauni.

LOWELL, MASS.

Turime Naują Klubo 
Pirmininkų.

jonas. Be jo geriausi žai
dėjai buvo S. Treinis, teisė-

durio, bet jo vieno yra per- 
maža. Yra numatyta mies
to centro garažams išleisti 
iki 50 milionų dolerių ir pa- 
statvti dar kelis tokius mil-

Į jas Žuris, Julius Brenza ir; žiniškus garažus ir šimtus 
tt. , {mažesnių garažų bei maši-

jnoms sustoti aikščių.
Už mašinos pastatymąIš moterų geriausios gol-l 

fininkės pasirodė esančios;
D. L. K. Vytauto Klubas Helen Dahlin ir Josephinejb™"a

___ __ pirmininkas yra plačiai apy-
i r-u t iz i i --j. v r - u i • ’linkei žinomas ir nenaujo-rol Chasna, J. Kazlauskas amžiaus. Velione buvo ki- , . , . , , , J

ir Ann Daugirdienė. įlusi iš Girsteikių kaimo, 2X5 ___________

turi naują pirmininką. Tai Bertash.
Vilimas Peslikas. Naujasis įr Evangelikąi Nebesutaria

Dabar kalbama, kad vyk- Pandėlio parapijos, Panevė- 
domoji taryba galinti pir- žio apskr. Ji paliko nuliu-1 
mininko išrinkimą suspen-'dusį brolį Petrą Paliuką, se-' 
duoti, bet niekas neišmano,'šert Elzbietą Šileikienę ir 3 
kuo pasirėmus būtų galima Į sūnus—Joną, Albiną ir Juo- 
tas padaryti. Ar išrinkta-'zą. Jos duktė Paulina pneš 
sis nėra geras unijistas? O! 16 metų žuvo jos vairuoja- 
gal jis netinkamas dėl to,
kad nepučia i Bimbos dū
dą?

mam automobiliui susidūrus 
su kitu automobiliu.

Gedulingos pamaldos bu- 
Tiesa, Diržio dirbtuvėje’vo atlaikytos šv. Petro baž-

vykdomoji taryba su dele
gatu prieky dirbtuvės iš
rinktąjį pirmininką suspen-

nyčioje, palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse.

Velionei Konstancijai te-

pirmoji valanda 40 centų, 
kitos 8 valandos po 15 cen
tų ir kitos 15 valandų po

siieido ir privertė skyriaus' 
valdybos narius ir delega- 
tą skaitytis su darbininkų 

J. Stakvilevičius, eidamas reikalavimu.

davo ir pasidėjo savąjį. Jie būnie ramus poilsis šio kraš
tą padarė tik todėl, kad to žemėj, o jos artimiesiems 
Diržio dirbtuvės darbinin- reiškiu gilią užuojautą.

i ligoninę, Mitchulio dirb- Mitchuiio dirbtuvės dar-
tuvės pirmininko pareigoms bininkų susirinkimui vesti 
eiti paliko P. Grabauską, (išrenkamas J. Buivydas, 
laisvieti. Nelaimei ir Gra-J Darbininkų ūpas pakilo, nes 
bauskas apserga. Jis, eida-ljie pajuto iš viršaus suka
mas i ligoninę, palieka lais-
viečių uodegoj besivelkanti
F. Krunglį pirmininko pa
reigoms eiti. Darbininkai 
tokia unijos viršūnių elgse
na buvo nepatenkinti, bet

mus varžtus pralaužę. Ir 
delegatas Kundrotas su sa-j 
vo pasekėjais nosis nukabi-Į 
no ir tapo sukaibamesniais.

Renkant dirbtuvės darbi
ninkų pirmininką kandida-

kas to paiso. “Mes valdo-!tu buvo pasiūlytas Walte-
me ir mes valdysime, kas 
mums ką padarys!” Taip 
kalba dabartinė skyriaus 
valdyba.

ris Janevičius, laisviečiai 
pasiūlė F. Krunglį. Bal
suojant W. Janevičius gavo 
20 balsų, F. Krunglis 9 bal-

J. Steponavičius (Mitchu-'sus. Tokiu būdu pirminin- 
lio darbininkas) kartą uni- ku išrinktas Janevičius. Ko
jos skyriaus susirinkime pri-1 misijos nariais išrinkti: Ca-

r

kai nesupranta savo tiesų. 
Jeigu jie suprastų, jie pri
verstų sušaukti Diržio dirb
tuvės darbininkų susięinki- 
mą ir išsirinktų iš savo tar
po tokį pirmininką, koks jų 
manymu yra tinkamiausias.

Skyriaus valdyba mano, 
kad Diržio dirbtuvėj tik 
vienas G. Kazakevičius tėra 
tinkamas būti pirmininku, 
bet tas yra klaida. Pas Dir- 
žį, kaip ir pas Mitchulį, dir
ba geri unijistai, bet jie yra 
priešingi Bimbos ir Tyslia- 
vos bendram frontui. Mit
chulio darbininkai, nusikra
tę bimbininkų diktatūros 
kontrolės, ragina ir Diržio 
dirbtuvės darbininkus tą 
patį padaryti.

Kriaučius.

BALTIMORE, MD.

Antanas Kumelaitis.

EVANSTON, ILL.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

‘Kvleiiio” Kalendorius 1955 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis’ 

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

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

Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. • ,

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: I 4 , Į A*

leidžia
Kalen-

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

Įsteigtas Našlių Klubas
Rugpiučio 22 d. susirinko 

našlės ir nutarė įsteigti Mo
terų Našlių Klubą. Jo pir
mininke išrinkta Magdalena 
Vyšniaukienė. Mūsų mies 
te yra visokių našlių, tikrų
jų ir gyvanašlių, bet pasku
tiniosios į susirinkimą ne
drįso ateiti. Pakaks ir tik
rųjų našlių, jų yra čia tiek, 
kad jos gali turėti didelį ir 
veiklų klubą.

Vyrai, lazdų draugai, ta
riasi kurti “Lazdų Klubą,” 
bet vargu tas pasiseks.
Mirė Konstancija Vizgienė

Rugpiučio 15 d. mirė il
gai sirgusi Konstancija Pa- 
liukiūfcė-Vizgienė, 80 metų

Baltijos Evangelikai 
Bažnyčių Suvažiavime

Evanstone, netoli Chica
gos vykstančiame pasauli
nės protestantų stačiatikių 
bažnyčių atstovų suvažiavi
me Lietuvai atstovauja 
evangelikų reformatų kun. 
Dilys. To suvažiavimo pro
ga lietuviai evangelikai re
formatai yra išleidę anglų 
Kalba brošiūrą “The Evan- 
geiical Reformed Church of 
Lithuania,” kurioje patek 
kia ir bendrų žinių apie 
Lietuvą. Gaila, leidinyje 
visai nepaliesta evangelikų 
reformatų bažnyčios padė
tis okupuotoje Lietuvoje. 
Bet gerai, kad pasaulinio 
masto suvažiavimas bent 
šiek tiek gaus duomenų apie 
Lietuvą.

Rugpjūčio 12 d. tarybos 
generaliniam sekretoriui 
kun. dr. W. H. Vissert 
Hooft buvo įteiktas bendras 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
protestantų ir stačiatikių 
vardu memorandumas, ku
rio nuorašai išdalyti suva
žiavimo dalyviams. Memo
randumas primena dabarti
nę padėtį okupuotuose Bal
tijos kraštuose, deportaci 
jas, prievartinį komunistinį 
jaunimo auklėjimą, sovieti
nes pastangas bažnyčią pa 
versti savo politikos įrankiu, 
sovietinės taikos propagan
dos apgaulingumą.

Kor.

VILIMAS PESLĮ KAS

Šėpas lx>well. Mass.. darbuo
tojas. nesenai išrinktas L. D. 
K. Vytauto Klubo pirminin 
ku.

250 Valgių ir
Gėrimų Receptu

Spaudoje buvo pranešta,:® centus valandai, 
kad rugpiučio 21-23 d. To
ronte šaukiamas lietuvių 
evangelikų sinodas, kuris, 
aišku, turėjo išrinkti ir Vy
riausią Bažnyčios Tarybą.
Minėtas sinodas (suvažiavi- Naųjąi išėjusioj M. Mi
mas) jau bus pasibaigęs,jchelsonienės parašytoj 
tik dar viešai nepaskelbta,Į “Naujoj Valgių Knygoj” 
ką jis nutarė. (Jau žinoma,'yra įdėta virš 250 įvairių 
žr. korespondenciją iš To-(valgių ir gėrimų receptų, 
ronto.—Red.) 'Pavyzdžiui, vien gėrimų yra

~ , rp , • c (paduota tokie receptai:
O štai kun. Tiakis, Evan- iįetuvišką krupni-

gelikų Liuteronų Vyliausios k kaį d ti ..highbai,,- 
tarybos įgaliotinis, praneša, Manhat‘tan kokteiiį, Martini 
Kaa Chicagoje buvę susauk- kokteilj Gin Rickey Tom 
ti Amerikoj gyvenantieji Co„ins; Kumi Midu kaip 
minėtos tarybos nariai, ku-| štj karšto ’ tėli. 
ne beveik vienbalsiai nuta- žį kai (la tf va.
rę organizuoti Amerikos sarjšk R b. k(
Lietuvių Evange ikų Liūte- R ,e žešj
ronų Tarybą, i kurią įeitų , turfni kuriame it 
Amerikoje gyvenantieji lie- ,ima su,.asti reika,ĮReas
tuvių evangelikų bažnyčios *eceptas žuvies, mėsos, dar-

_ ... . .. U,194S metais išnoktieji na- žovj ar kitokiara valgiui
reslikas klube jau dirba nai, evangeliKų liuteronų 

Kunigai ir parapijų arba pa-apie oO metų Jis yra tas,|Kumgai ir parapijų arna pa- - Ktf^os kainį &s
kuris paraše klubo kenstitu- rapijmių vienetų rinkti pir- jį 13g , ius. už.
ciją ir buvo to klubo pirTni.jmin.nkai Si taryba veik-1 ini 
mminku per 10 metų. Jis siunti iki kito suvažiavimo.
Jaug pastangų padėjo, kol;Jai vadovauti pavesta kun.
klubas įsigijo namus. Prieš,Trakiui, kuris yra LEL Baž-
15 metų klubas neturėjo nei'nyčios vicesenjoras.
namu nei pinigu, o šiandien T, _ , .Kun. Trakis tuo pasirė-

me siusti:
gį

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

klubo turtas siekia $100,- 
000.

Pesliko darbai ir kultūri-
męs prašo pranešti parapijų Amerikoje per metus alkoho- 
ąrba parapijinių vienetų Uniams gėrimams išleidžiama

nėję srityje yra dideli. Jis Pirm’-ninky vardus ir pavar- apie 9 bilionai doleriu.
dės iki rugsėjo 15 d. šiuo 
adresu: v Rev. A. Trakis, 
6105 So. Green St., Chica
go 21, III.

daug metų buvo SLA 173 
kuopos pirmininkas, daug 
yra dirbęs ir įvairiose kito
se organizacijose.

Peslikas ir šiandien yra
apsikrovęs savo profesijos', 
darbais, dirba po 12 valan
dų per dieną, eidamas vado
vaujamas pareigas vienoj 
didelėj Įmonėj. Pažymėti
na, kad toj įmonėj 70% 
larbininkų yra lietuviai.

Peslikas išauklėjo 2 sūnus 
ir 3 dukras. Vienas jo sū
nus yra baigęs oro laivyno 
akademiją ir tik nesenai su
grįžo iš Japonijos, kame va
dovavo lėktuvų statybos 
bendrovei.

Klubo nariai ir apylinkės 
lietuviai neabejoja, kad 
Pesliko darbuotė bus klubui 
labai naudinga ir linki jam 
jėgų, kurios įgalintų jį dar 
ilgai dirbti klubo ir lietuvy
bės reikalams.

Vyt. Ramanauskas.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke- 

Brid. leivj”. Kaina metams $4.

LENGVAS BVPAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadw«y, So. Boston 27, Mass.
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Kaikas Apie Kavą
Kavos Privalumai įkartais ginčijamasi dėl 

Apie kavą visuomet buvo'*? niek«> kad bŪtų
V1SO- 
“vir

kalbama ir rašoma, o sus " Eti°Pai yra .^"m- 
dabar dar daugiau, kai jos arabams' » e™‘nes daz’ 
kaina pakilo. Tas niekoįn,?us‘a „vlenl. Pgs.. , sau dėtL augaliukas žmo-!™*?? “P*?.!?“?*- Na, te
gaus gyvenime yra virtęs.’le £lnc 1511 neku a 
būtinybe. Kava nebūtų ka-'nau^a"
va, jei savy neturėtų kiek' Kavos Imperializmo Žygis 
svaiginančio', narkotizuojan-1 Nežlnomaif keliais ir bū. 
cio kafeino, kurj mokslo

ti jų krašte tiek įsigalėdavo, 
kad sukeldavo revoliucijas. 
O vėlesniais laikais, kai po
litinis gyvenimas kiek apri
mo, tose kavinėse rinkdavo
si žmonės ir dabar dar tebe- 
irenka pasiklausyti dainuo

jančių ar muzikos, na ir pa
kitus šokti. Tatai kavinėse gimė 

žymūs muzikos veikalai, sa
kysime, įvairūs valsai ir ki
ta.

Taigi, kava moka* politi
kuoti, bet ji mėgsta ir kul
tūrines pramogas. O myli-

vyrai vadina tri mentyl-xan- 
thin. Kafeino galima užtik
ti ir kitoj augmenijoj. Ar
batos stiklinėj kafeino esa
ma iki 75 miligramų, coca 
eolą bonkutėj—54 miligra
mai, o kavos stiklinėj—68- 
107. Be to dar šokolado

POTVYNIAI PAKISTANE DIDELĖ ŽMONIŲ NELAIMĖ

Milžiniški potvyniai Pakistane padarė didžiausiu nuostoliu 
milionams žmonių. Amerika pasiuntė pirmą pagalbą Pa
kistano nukentėjusiems nuo potvyniu žmonėms lėktuvais 
iš Japonijos. Maždaug 7 milionai žmoni ii vienaip ar kitaip 
nukentėjo Pakistane nuo nepaprastu potvyniu.

.. ...... ......... pramogas
jau vėlesniais laikais, miausiu kavos privalumu

Dėl kavos biz- 
mes negalime 

kava žalinga 
žmogau* sveikatai.

O buvo amžiai, .kuomet 
kava buvo geriama kaip 
vaistai. Bet buvo ir kitaip.

kava atsirado Pietų Amen- vra biznis 
koje ir Pietų Amerikos pa- *nio 5?oj 
krantėse—vandenynų salo- tikrai žinoti ai 
se. Dabar I*ietų Amerika
būtų lyg antroji kavos tėvy
nė. Bemaž 75G per metus 
pasauly suvartojamos kavos

atgabenama iš Pietų Turkjjoj 
*’ —- iš Brazili-

yra kadaise... ____ ___________ gerianti
Amerikos, y>ac is Biazili- kavą moteris buvo laikoma 
JOS. Brazili. >s kava skaito- negarbinga moterim. 1666 

ena geiesnių. Mat, ka- metais Prancūzijoj kava bu- 
porai valandų žmogaus kū- vos kvapus skonis pareina VQ net uždrausta vartoti!---------------------------------------------------------------- 1 '■
žLg^čWH^V2:kaJaVi^^ii^S1:nuo Rom^kaUhkų Nerimtai AP* RimtuS Kalbėjome
koma. smagiau, gyv iau. Is vandenvnų pa * iršitųk?, juo popiežius Klementijus Aš- 
čia ir atsirado tas prisirisi-'ji skanesnė. O Brazilijoje tuntasj?
mas prie kavos, jos didelis pasitaiko tokių vietų, kur

plytelėje jo 
miligramu.

esama iki 78

Kafeinas sužadina bent ma viena geiesnių. Mat, ki

pamėgimas, 
ta. kad be

Kiti tiek įpran- 
kavos negali vi-

įs buvo didelis kavos' 
mėgėjas ir jis leido visiems

(Laiškas iš Anglijos) didelis

kava dar auga šešių tūks- tiklnuems kavą vartoti.

—Alou, Maike! kuomet visas svietas žino,
—Sveikas, tėve! Ar bu- kad tenai tikra darbininkų 

vai pas Zacirka? baudžiava. Jeigu yra kur
—Šiur, kad buvau. darbininkų tėvynė, sakau,
—O ką pas jį sužinojai? tai tik Amerikoj. Čia, sa- 
—Sužinojau plenti, Mai- kau, darbininkai armobi- 

ke. Ale pradėsiu nuo pra- liais važinėjasi, cigaras lai
džios. Kai nuėjau, jo sa-jko, kasdien mėsą valgo ir 
liūnas buvo tuščias, tik vie- geria ką tik nori. O kokia 
na? vyras sėdėjo nosį nulei--laisvė, kokie raskažiai! Be- 

alaus stiklo. Za-Jveik viskas gatava, viskas 
pasiūta ir iškepta. Net bul
vės nuskustos, išvirtos ir i 
kenus sudėtos
ir kilbasų kokių tik nori, 
:įk imk ir valgyk,

—O ką jisai sakė?
—Jis, Maike, rokuoja,

kad Sovietuose daug geres
nis gyvenimas, ba daugiau 
visokių išradimų ir pagerini
mų. Sako. darbo jau ne
veikia žmonėms dirbti, ba 
visko pilna; jie tik šok 
dainuoja ir baliavoja.

—Tai jau labai nudėvėta 
komunistų pasaka, tėve.

—šiur, Maike, kad pasa
li* durna pasaka.

priedęs 
cirką mane 
juo. Sako,

supažindino su 
ponas Ci pri jo

nas Dzindra. Pasirodė, kad 
tas Dzindra yra zajadlas 
dzūkas. Jis trenkė savo 
stiklu i barą ir sako: neva- 
dzink mani ponu! Ir vėl 
nuoleido nosį prie stiklo... 
Kai viskas nusispakajino, 
aš paaiškinau Zacirkai sa
vo bizni. Sakau, turiu se
ną maldaknygę ir norėčiau 
pasiūlyt ją Antanui Bim
bai. Gal jis tada atsiverstų 
prie dvasios šventos ir gal 
Amerikos govermanas tada 
nedeportuotų jį Rasėjun. 
Kaip tu rokuoji, sakau, ai
man nebūtų už tai bėdo 
Zacirka pasiėmė gazietą ir 
sako, žiūrėk, kas čia para
šyta. Pagal naują zokoną, 
sako, komunistų partija jau 
uždaryta ir visi komunistai 
turės registraotis kaip Ame
rikos priešai: o jeigu kaSj 
padės komunistui pasislėp-Į 
t i. tas bus sunkiai nukoro- 
tas. Taigi, sako, lukaut su 
ta maldaknyge, ba gali pa
pult Į trubeli.

—Ir kam tau, tėve, rū
pintis Bimbos likimu. Jis 
visą laiką gyrė Rusijos ko
munistų diktatūrą, todėl 
dabar jis turėtų džiaugtis, 
jei Amerikos valdžia jį 
deportuos. Kapitalistiškos 
duonos jis atsivalgė, tegul 
dabar paragauja komunis
tišku pyragų.

—Jes, Maike, tą pati man 
ir Zacirka išvirozijo. Ale 
aš tau pasakysiu, kad tas 
ponas Dzindra, ką poniško 
vardo nemyli, labai tuo už- 
siiūstino. Jis pastūmė stik
lą nuo savęs ir sako: jūs, 
sako. apie komunistus per
daug nesiturbacykit ir su 
deportacijoms mūs negąs- 
dzykit, ba mes jų nebijom. 
Aš pirmuonis in darbinin
kų tevynį važiuosiu.

—Reiškia, jis irgi komu
nistas.

—Jes, Maike, tikras penk- 
takojis. Aš net supykau. 
I'akau, ką tu čia pliurpi 
apie darbininkų tėvynę

sai apsieiti, kaip sakoma, šiauš! 
virsta tikrais kavos alkoho
likais.

Žmonių sveikatos stebė-

tančių pėdų virš jūrų pavir-

Kas ten žino, gal Pietų! 
Amerikoj iš senų seniausių 
laikų kavos medeliai augo,’ 

Pietų

—J. K.

----------- į dėjo
Londone liepos 31 d. pra- binti 

dedant ir rugpiūčio 2 d. bai-Jdą,” 
giant įvyko Didžiosios Bri-. tijos 
tanijos Lietuvių Sąjungos si S.

ĮVAIRENYBĖS i skyrių atstovų suvažiavi

—Didžiausias

demokratas” pre
savo paskaitoje gar- 
būsimąjį ‘tautos va- 

šiandien tik “diploma- 
šefo” titulu pasipuošu- 
Lozoraitį.

Senkus žemai lenkiąs gal
vą prieš Lozoraiti, nes jis 

pasaulyje Kaip visose konferencijo-. esąs didelė asmenybė, jis
mas.

tojai teigia, kad pernelyg bet kalbama, kad
didelis kavos vartojimas Amerikoj kava buvo atga-gėlės žiedas yra Sumatroje, ?e su Molotovu būna vieši-daUg gera padaręs Lietuvai 
sveikatai yra žalingas, nes benta iš Arabijos ir čia ge- Pietų Azijos pakraščiuose. slapti posėdžiai, taip bu-, ir dar daug padarysiąs, 
kūnas įpranta svaiginamas rai prigijusi. Sakysime, Tos gėlės žiedo pumpuras vo čia. Suvažiavimas
ir tuo tampa neatsparus—'kaip sakoma, kad Jungtinė- užauga kaip didžiausias ar- buvo prarytas slaptu posė- 
išglemba. Kava taip pat se Amerikos Valstybėse ne- buzas, o pražydusios gėlės džiu, į kurį nepateko net 
veikia neigiamai širdies vei-. buvo žvirblių, jie kartu čia žiedas yra virš jardo pločio, tokie asmenys, kurie rėmė 
kimą. Vieni sveikatos ste-, atsirado su Anglijos kolo- Jis sveria apie 40 svarų. Sąjungą stambiomis sumo- 
Oėtojai taip toli pažengė,’nistais. Gali būt. Nesigin- —Iki žmogaus širdis su- j°Je buvo atsiribota
kad net nepataria kavos čysim. Bet tikra, kad Pietų tuksi du kartus, šviesos nuo kritiškos, “nepageidau-
vartoti; kiti, saikesni, sako,

Sūrių, mėsų viskas tvarkoje, jei kava 
saikingai vartojama. O yra

<A,

Amerika dabar geriausias spindulvs aplekia šešis kar-Jarnos publikos.

Lozoraiti išliaupsinės, Sen
kus paskendo biuletenių, 
aplinkraščių jūroje, skaitė 
ištraukas net iš privatinių 
Lozoraičio laiškų. \ įsa tas 
jam buvo reikalinga, kad 

įgalėtų apkaltinti Vilką ir 
išaukštinti “diplomatijos se

kavos augintojas.
Kavos Biznis

tu apie žemės rutulį. Tokiu Kas tame slaptame posė- fą” Lozoraiti, 
būdu, su kiekvienu laikro- dy buvo kalbėta ir nutarta, Daug kalbėjo Senkus apie 

... džio svytukolės sutvaksėji- nežinau. Ir “Europos Lie- Kybartu aktus. Urbšio tele- 
Jungtinių Amerikos VaIs-mU, šviesos spindulys nu-tuvis”, tepaskelbs, aišku, tik girnas'ir kitką; Įrodinėjo, 

lybių pei metus kiekvienas skrieja tris šimtus tūkstan- tą, kas jo sumanytojams, kokie tie aktai ir kiti Lozo- 
gyventojas kavos suvartoja čių kilometrų. > naudinga, o kas “nereika-

vartojama. Teisingai lietu- 19 su puse svaro. Metinė —Kiekviename didelia- linga,” visuomenė nežinos, 
viai sako: kas perdaug, taiįkavos apyvarta čia siekia me skruzdėlyne yra apie 10 Todėl ir aš tegaliu rašyti 
šelauk! Jvieno biliono dolerių! Skan- tūkstančių skruzdėlių ir jų apie tą suvažiavimo dali,

•dinavijos kraštuose—Švedi- vienuolika motinu—karalie- kuria viri matė ISenk-mjoj pandoj, Norvegijoj—į mų........................' Į Cki mintini Mancheste-lkad^

Kiekvienas gyventojas su-, —Didžiausią ir brangiau- rįo atstovo pirmininkavi-ljis tuoj Vlika pertvarkvtų 
vartoja kavos veik du kartu sią veidrodį turi Amerika. mas. Jis, už prezidiumo! taip, kad jame sprendz’ia- 
tiek, kiek jos išgena kiek- Jis yra New Yorke, Savoj ‘ * ' - - - . 1
vienas padorus amerikietis, viešbutyje. Tuo veidrodžiu
O kur dar Anglija, Prancū- yra uždengta 80 metrų il- 
zija ir kiti Europos kraštai, gurno siena, 
pagaliau visas pasaulis, nes —Saulė spindulys pasie-
Kava nūnai visur vartoja- kia žemę per 8 su puse mi-

vartojama 
ir tokių, kurie dėl kavos ža
lingumo bendrai abejoja. 
Jų Įsitikinimu visa žmogui 
kenksminga, kas perdaug

ka
įai, mano frentas Zacirka 
vra kytras biznierius ir sa- 
.0 kostumeriams visada pri
taria. Ale čia jau ir jis ne
iškentė to komunistų nepa- 
Jepęs. Teisybė, sako, tei 
-ybė, komunistai Rusijoj 
padarė dideli progresą. Ša
šo, net arbatos gėrimą pa
lengvino. Seniau, sako, 
uskiai gerdavo arbatą su 
nikuska, tai yra, cukraus 
itsikąsdami. O kieto cuk- 
aus atsikąsti būdavo ne- 
engvas darbas. Be to, vie
nas atsikasdavo daugiau, 
kitas mažiau, o trečiam vi- 
-ai nelikdavo. Vadinasi, 
nebuvo ir lygybės. Bet Ru
sijos komisarai ir čia pada
rė pagerinimą. Vietoj ger- 
i arbatą su prikuska, Įvedė 
nadą gerti su prigliadka, 
tai yra, tik pasižiūrėdami 
i cukrų. Pakabina šmočiu- 
ką cukraus viršum stalo ir 
žiūrėdami į jį visi srebia 
arbatą. Ir lygybė, ir dan
tų nereikia laužyt. O kokių 
mašinų darbininkų tėvynė 
Įsitaisė, sako Zacirka! Sa
ko, seniau ruskiai utėles 
gaudydavo pirštais, o dabar 
Sovietų inžinieriai išrado 
tokią mašiną, Vošeboinia 
vadinamą, kuri mala utėles 
kaip miežius.

—O komunistas nepro
testavo prieš tai?

—.Jis, Maike, tylėjo kaip 
žemę pardavęs. Bet kai Za 
cirką pabaigė savo kalbą ir

Kavos Kilmė
Kavos atsiradimo pradžia 

dingusi žiloje žmonijos pra
eity. Galima prileisti, kad 
kava žemėje anksčiau pa
sirodė, negu joje įsiveisė 
galvojąs, kojomis vaikščio
jąs žmogus, tačiau nei seno
vės graikai, nei romėnai ka- 
.os nežinojo.

Žodis kava yra arabų kil-
.nės—“k’havah.” Spėjama, 
tad arabai pirmieji pradėjo 
.artoti kavą pradedant de
vintu šimtmečiu Kristui gi
mus. Bet štai etiopai, taip 
pat dideli kavos vartotojai, 
tengia. kad jie pirmieji ka
vą “atrado,” pirmieji ją 
pradėjo gerti ir tai buvę 
laug anksčiau, negu arabų 
ii pradėta vartoti. Kavos 
pavadinimas esąs kilęs iš 
Etiopijoje esamo miesto 
vardo “Kafia.” Toje vieto
je kavos augalas buvo su
rastas ir todėl to miesto var
iu kava buvo pavadinta. Ir

ma
Bet gi kavos dabar tiek 

priauginama, kad jau neži
noma, kur ją dėti. Ana Bra
zilija kasmet tūkstančius 
jos maišų suverčia i vande
nis. Pradedant 1922 me
tais iki 1940 metų Brazilija 
per tą laiką sunaikino 68 
milionus kavos maišų. Vie
nas kavos maišas sveria 132 
svarus. Naikinama ji ne 
vien tik Brazilijoje, bet ir 
kitur. Ne visuomet kava 
naikinama dėl jos pertek
liaus, kartais ji naikinama 
dėl jos kainos palaikymo, 
kaip, sakysime, JAV super
kamas žemės ūkio derlius

jis
; nutės. Saulei staiga užge- chesterio 
sus, žemėje 8 su puse minu
tes dar būtu šviesu.

supaisyk dabar žmogus, kas , .. . x , ,
lesiginčijančių teisingas/ ^kslu palaikyti tų pioduk- 

: —ž:„:ltu kainas, kad ūkininkams

adimo nutrynė. Žinai, 
žmogaus, tautos, pagaliau 
valstybės noras pasirodyti 
vis išmintingesnių, išradin-

raicio turimi dokumentai 
yra vertingi Lietuvos bylai 
ir prikaišiojo Mikui, kuris 
tų aktų nepripažįsta. Iš 

kalbos buvo aišku, 
jei nuo jo pareitų, tai

--------------- —---- 7 ------ X' - -------------------------- --- | J “

stalo sėdėdamas, kraipėsi, j mą ji žodį turėtų Lietuvių 
šaipėsi ir buvo labiau pana-J Rezistencinė Santarvė, 
šus i cirkininką, negu rimto) Besiklausydamas gavai 
suvažiavimo pirmininką. Ir Įspūdžio, kad Senkui Mikas 
kalba jo buvo Įdomi. Štai

b
tik dėl to ir negeras, kad 
jarre nėra tos Rezistencinės 
Santarvės.

Išklausęs Senkaus paskai
tos, aš galvojau: Gyvena
me tikrai demokratijos kles
tėjimo amžiuje, nes dabar

kalbėdamas apie Man- 
lietuvių vieningu

mą, sakė, kad jie esą tokie 
vieningi, jog ir Į birželio 

—Lietuvoj seniausi ir tais baisiųjų dienų minėjimą vi- 
laikais didžiausi vargonai sj susirenka ir po to visi
buvo Zapiskio, \ytauto Di- bendrai čerką išmeta. Jeijvisi sako esą demokratai: 
džiojo laikais statytoje, baž- rnanchesteriečiai ir iš tikrų-) kairėje “liaudies demokra- 
nyčioje. Per pirmąjį pašau- jų taip daro, tai rimtam tija” su enkavedistais, deši 
lini karą vokiečiai okupan- žmogui tokioj rimtoj konfe-
tai išvežė tų vargonų 480 rencijoj nepriderėtu su pasi- 
metalinių dūdelių Į Vokie- tenkinimu apie tai‘ kalbėti, 
tiją, bet daug jų dar buvo Minėtinos ir dvi laikytos 
likę ir iki šio karo. Tuos paskaitos: J. Senkaus ir S. 
vargonus žmonės vadinda- žakevičiaus-žvmanto.

“tautos vadų demokra- 
su gestapais ir kito-

vo Lietuvos 
liais.

vargonų kara-
—P. B.

neje 
tija"
kiais tų Įstaigų vardais. Ir 
gaila, kad ir mūsų tarpe yra 
žmonių, kurie tas “demo
kratijas” priima už tikrą 
pinigą.

Žakevičius, kalbėdamas 
apie padėtį pavergtoje Lie
tuvoje, nieko naujo nepasa
kė. Kad Lietuvos ūkis su- 
kolchozintas, kad lietuviai 
subolševikinami, kad jie 
buvo ir tebėra vežami Į Si
birą, kad senosios kartos 
šviesuoliai naikinami ir ug
doma komunistinė inteli- 

tuvą prijungus prie Rusijos gentija ir tt., visa tas jau 
(Lietuvos galutinas prijun-|žinoma. Nieko naujo ne- 
gimas prie Rusijos Įvyko) pasakė paskaitininkas ir 
1795 metais). Įdomu pa- apie partizanus. Visa tą jis

Senkus kalbėjo apie “vi
daus politinę būklę,” o Žy
mantas apie “okupuotą Lie
tuvą.”

Senkus, pradėdamas paMusų Prabočiai
Geri Teisininkai skaitą, pasigyrė esąs demo-

nps tai buvo *pnai ir amžiai I kainas, kad ūkininkams --------- > 1 kratas, net didesnis už ki-
1 , a apsimokėtu iie auginti Ir Šiemet sukanka 425 me-tus, bet jokiai politinei sro-

visus pėdsakus to augalo su- Sa pakilo tai Lietuvos Statutui. Tai vei nepriklausąs. Toliau tas
ne dėl jos trūkumo, bet dėl Lietuvos teisynas, kuriame 
pirklių spekuliacijos. buvo moksliškai suskirstyti

„ . Iir sudėti visi anuomet vei-
Kava Politikuoja kusieji Lietuvos teisės nuo-

Pradedant septynioliktu statai. Tokio taip gerai su- 
šimtmečiu. Europos, ypač tvarkyto teisyno tuo metu 
Prancūzijos ir Austro-Veng- neturėjo nė viena Lietuvos 
rijos, didesniuose miestuose kaimyninė valstybė. Tas 
atsirado kavinės. Jos buvo liudija, kad anuomet lietu- 
plačiai žmonių lankomos ir vtai buvo aukšto kultūrinio 
dabar dar tebelankomos. lygio pasiekę, gilios teisinės 
Čia prie kavos puoduko ją išminties ir subrendę valsty- 
girkšnojantieji pradėdavo biniam gyvenimui

Česniu, nagingesmu, negu 
š tikrųjų jis tokiu yra. Tai

aš pradėjau juoktis, jis pa
griebė savo stiklą nuo baro 
ir paleido Į veidrodi Nu- 
nakino dvi bonkas viskės 
ir sudaužė zerkolą. Iškados 
padarė už kokią trisdešimtį 
dolerių. Bet iki Zacirka 
susigriebė uždaryti duris, 
komunisto jau nebuvo.

politikuoti. Tatai iš tų kal
bų gimdavo įvairūs politi
nės reikšmės sambūriai. Ki-

Statutas išspausdintas gu
dų kalba ir veikė iki 1840 
metų, taigi dar ilgai ir Lie-

stebėti, kad Statutas drau
dė svetimšaliams įsigyti ne
kilnojamąjį turtą, o taip 
pat užimti viešąsias tarny
bas. Išimčių nebuvo daro
ma ir Lenkijos piliečiams. 
Tuo būdu norėta apsisaugo
ti nuo svetimųjų, ypač len
kų antplūdžio ir išlaikyti 
klasta lietuviams.

papasakojo turėdamas tiks
lo surišti jo vadovaujamą 
Lietuvių Rezistencinę San
tarvę su Lietuvoje kovojan
čia tauta, lyg ta Santarvė 
čia būtų kovojančių Lietu
vos žmonių tikroji atstovė.

Tai buvo bereikalingas 
savo kromelio gyrimas.

Tamošius Tarka.
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Statys Operos Rūmus varta varomi ir tokių yra
Vilniuje kitais 

pradės statyti operos ir ba
leto teatro rūmus. Rūmai 
bus Neries pakrantėj, netoli 
Žaliojo tilto.

Pionierių Stovyklos

Šių vasarą buvo numaty
ta atidaryti 40 stovyklų, 
kuriose galės atostogauti 
apie 15,000 vaikų, įtrauktų 
į komunistinę jaunimo or
ganizaciją.

Lietuviai Geriausi 
Boksininkai

Algirdas Šocikas yra pir
masis boksininkas visoj fa 
rybų Sąjungoj, nes jis nu
galėjo visus savo varžovus. 
Paskutinėse grumtynėse su 
juo varžėsi Juškėnas, kurį 
Šocikas įveikė punktais. To
kiu būdu Juškėnas gavo 
antrąją vietą.

metais i dau£‘ ^avasarlten išgrūsta 
’daug jaunimo, vasarą mo
terų, o paskutiniuoju laiku 
ten vežami šoferiai ir kito
kie amatininkai.

Štai rugpiūčio 12 d. Vil
niaus radijas pranešė, kad 
į Akmolinsko (Sibire) sri
tį išvyko 250 šoferių, me
chanikų, šaltkalvių ir kito
kių specialistų, kartu išga
benta 150 mašinų ir trys kil
nojamos dirbtuvės. Be to i 
radijas pranešė, kad ten ne
trukus vyksią dar 150 žmo
nių ir 50 mašinų.

Rugpiūčio 14 d. Vilniaus 
radijas pranešė, kad iš Aly
taus, Vilniaus ir Ukmergės 
išlydėta antra autovežimių 
kolona į Altajaus kraštą 
(taip pat Sibire). Kolona 
susidedanti iš 30 sunkveži
mių (trokų) ir 65 žmonių. 
Be šitos kolonos netrukus 
išvyksiančios dar kelios ko-j

PREZIDENTAS AGITUOJA Už REPUBLIKONUS

Prezidentas Eisenhouer sveikinasi su Illinois gubernatorių 
Wm. G. Stratton valstijos parodoje Springfield, III. Ta 
proga prezidentas pasakė rinkiminę kalbą ir pasmerkė 
demokratus už j u juodas pranašystes dėl ūkio depresijos.

lonos į Altajų ir Kazachsta-j
Mokytojų Institutas

Viduriniųjų mokyklų mo 
kytojams ruošti institutai 
yra Vilniuje ir Šiauliuose.

ną.

Laimė Turėti Ožkelę

iI
i 
!
(Arba Apie Išpažintį iš Svetimų Griękų iš Viso Gyvenimo

Nereikalinga Polemika

tų moterėlių žmogus, kuris 
kitam prikaišioja jo bolše
vikišką praeitį ir išvardija” 
jo “nuodėmes”, nuo pra
džios iki galo?

Rodos, reikėtų tik džiaug
tis, jei kas pasitraukia nuo 
maskvinių diktatūros šali
ninkų ir grįžta į demokra
tinį darbininkų judėjimą. 
Bet ne". Atsiranda žmonių, 
kurie nieko negali užmiršti 
ir “vardan teisybės” velka 
senus dalykus ir juos su pa
sigardžiavimu dėste.

Reikia pasakyti, kad žmo
nės, kurie 1919 metais kly
do, dabar gali ir neklysti, o 
tie, kurie 1919 metais ne 
klydo, tuo dar nėra apsau
goti nuo galimų klaidų 
195! metais.

Maža tėra vilties, kad 
mano žodis paveiks polemi
zuojančius asmenis, bet vis
gi pagalvokime, vyrai, kaip 
būtų, jei mes rimtai paban
dytume padėtį į šalį asme
niškumus ir atsimintume or
ganizacijos reikalus?

—J. D.

Kas Mums Rašoma
Dėl Haiti Istorijos

Rengiasi Nemuną Įkinkyti

Kitais metais rengiamasi 
pradėti statyti elektros sto
ti, kurios mašinas suktų Ne 
muno vanduo.

Skiria, Kur Nori
Kad Lietuvos mokyklas 

baigusieji yra skiriami ten, 
kur komunistai nori, patvir
tina ir “Vilnyje’ išspaus
dintas Justino Radausko, 
gyvenančio Gikonių kaime, 
iakiuoiaus rajono, laiškas, 
kurį gavo Leonas Radaus
kas. lame laiške be ko ki
ta rašoma, kad sūnus Jurgis
esąs elektros inžinierius, didesnis ir tas skirtumas 
“bajavas vyras, dirbti irgi; nuolat didėja, nes vis spar-

Viena chicagietė pasiun-(
vė į Žagarę seną vyrišką. pldeg pgg suvažiavimą r.iški įsipykimai pereina tam 
švarką. Senute .zaganete BrooRlyne Raį kuide tikrą tada jie darogi
svar ą pai avusi ir nusipir jdemokrataį rado reikalo pa- nebesuvaldomi ir žmonės 

11 m. l-. 1 sparti “Naujienų” laisvojoj pradeda ieškoti tiems Įsipy-
ea' * a. ’ afvu Js a\ tribūnoj. Jie barasi ne dėl kimams “idėjinio” pagrin- 
"er? a al TsVn u' . Z18 , 1 LSS reikalų, ne dėl suvažia-! do. Jei jo nėra, tai išpeša 
oz'e e. ai ne įe aug,vime svarstvtinų klausimų,'iš už ausų “kriaučių proble- 
pašaro reik, vis kur pake- bet dėl B,.;oklvno siuvėjų mas’> ir su jomis nešiojasi, 
lese, paukese žolių pas.rau- ,.eikaIų .p katinas%u pūsle.

tariamų nuodėmių. Brooklyno
Dėl tos polemikos geriau-iokaĮo negalavimų reikalas,

šiame atsitikime galima pa- !rodoSj gaiėtų būti labai aiš- 
sakyti, kad ji yra nereika- kus. Ir Buivydas, ir Glaves- 
linga, o atviriau kalbant’kas, jr Tiškus ir net tas “A.” 
teks pripažinti, kad ji yra su svetimu nuodėmių mai-

j Pamirštas Klausimas
LSS Centro Komiteto pa-j balso ir 4 dažnai tas balsas 

skelbtoj rugsėjo 4-5 d.: yra lemiamas,
įvykstančio Amerikos Lietu-! Todėl, atrodo, Centro 
vių Socialdemokratų Są-Į Komitetas turėtų suvažiavi- 
jungos suvažiavimo darbo- mo darbotvarkę papildyti 
tvarkėj, atrodo, bus pamirš- nauju punktu, LSS ir JAV 
tas mažų mažiausia vienas rinkimai, ir pavesti kam 
svarbus klausimas. Turiu nors tą klausimą visapusiš- 
galvoje šių metų Jungtinių kai suvažiavimui referuoti. 
Amerikos Valstybių rinki
mus.

Daugumas mūsų yra šio 
krašto piliečiai, kurie gali 
ii* turi rinkimuose dalyvau
ti, patys balsuoti ir kitus ra
ginti balsuoti ir patarti už 
Ką balsuoti.

Tegu šį rudenį nerinksi
me prezidento, tegu rinksi
me tik dalį kongreso, bet 
rinkimų pasekmės gali būti 
labai svarbios. Juk ir At
stovų Rūmuose ir Senate jė
gų santykis yra beveik ly
gus ir todėl rinkimų pasė
kos gali labai lengvai tą jė
gų santykį žymiai pakeisti.

Esame organizacija, ku
riai rūpi šio krašto politika.
Mes esame silpni, kad ją 
galėtume paveikti, bet daž
nai tik plunksnos tetrūksta 
svarstyklėms į tą ar kitą pu
sę pakreipti. Vadinasi, ir 
mūsų prisidėjimas ten ar 

J čia kartais gali visą reikalą 
nulemti.

—R. M.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Skaičiau “Keleivyje” trumpa 
“juodųjų respublikos” istoriją.
Ji ne tik trumpa, bet ir ne visai 
tiksli.

Haiti sala, Kolumbo 1492 me
tais pavadinta Espagnola, o vė
liau vadinama ir Santo Domin- •• • • - ...k . . . ... zacijos nariui nėra aišku,turi dvi nepriklausomas . . J . . . . . ’

Dažnai atskiram organi-

si ir pasersi

Rojuje Net 4 Klasės
Komunistai ant kiekvie

no skersgatvio šaukia, kad 
Sovietų Sąjungoje panai
kintos klasės, o iš tikrųjų

go,
valstybes: Domininkonų res
publiką ir Haiti. Domininkonų 
respublikoje vyrauja ispanų 
kalba, o Haiti respublikoj vy
rauja prancūzų kalba. Tų res
publikų atsiskyrimas įvyko 
1844 metais. J. K. tas respab- 
likas suplakė Į vieną.

Haiti iškovojo nepriklauso-

UzįviLromin IltZV irv^mxi -Dnk'<min-— ISIUKU

sekasi, tik mums liūdna, 
kad taip toli nuo mūsų, net 
Uralo kalnuose gyvena.”

__ .. . galėtų . juk
ga todėl, kad joje asmenis- pasitarti, ką jie, kaip social-

ten žmonių nelygumas yra ^as IslPykimas užmuša vis-(C.emokrataij gaiį daryti kad 
ką—saiką, perspektyvą, oi-( Brooklyno siuvėjų skyrius 
ganizacijos narių solidaru-’ pasuktų geresniu, unijiniu 
mą ir net paprastą padoru- jr lietuvišku keliu. Jei jie 
mą.čiau auga nauja ponija. Ją 

gali vadinti kaip nori, bet ji 
yra ponija, savo rankose

Mat, jis dirba ten Alagnito--turi ir valdžią ir medžiagi- 
gorsko juodosios metalurgi-inius išteklius ištaigingai
jos kombinate.

Aziatai Birštone
Birštono vasarvietėj gy

dosi ligonys iš viduriniosios 
Azijos, Uralo, Užkaukazės 
ir kt.

gyventi.
Vienas geras iš tos srities 

pavyzdys yra šis. Volgos 
ir Dono upės yra sujungtos 
kanalu. Ten plaukiojan
čiuose laivuose yra net ke
turios klasės, keturi skyriai,

sueiti

kaip pasielgti tuo ar kitu 
atveju. Tą bendrą organi
zacijos patarimą ir turi duo
ti Sąjungos suvažiavimas, 
jis turi pagrįstai išaiškinti, 
už ką mes turime atiduoti 
savo balsus.

Tas svarbu ne tik Sąjun 
I gos nariams. Nėra abejomybę kovo, prieš prancūzus.1^ kad nemažas skai.

Keista, bet ir lietuviai dalyvavo .. . , -ou -r, ; .. . . cius zmonm. kūne nėra SąHaiti Kare. Jie dalyvavo pran — -
cūzų pusėje.

Po Lietuvos ir Lenkijos pa-

R. S., St. Johnsville, N. Y.
—Tamstos pakeltam klausi
mui patarimo, deja, neturi
me. Manome, kad tik spe
cialistas gydytojas gali duo
ti kokį nors patarimą.

Seniausiam, Jackson Hts.,
N. Y.—Tamstai nepatinka 
Šv. Mergelės vardas, tamsta 
norėtum pasilikti prie seno 
Šv. Panos vardo. Deja, lie
tuvių kalbos žinovai sako, 
<ad lietuvių kalba tai tin
kamiausias vardas. Sakai, 
vadovaukimės Lietuvos him
no žodžiais: “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia.” 
Tas čia nieko nepadės. Ne
gi tas reiškia, kad praeities 
ir blogus dalykus turime sa
vintis ir kartoti. Iš praei
ties imame tik kas gera, 
mokomės jos klaidų nebe
daryti, visa, kas atgyveno 
savo amžių, metame į šalį. 
Ir kalba vystosi, tobulėja, 
daug ką ir iš jos laikui bė
gant tenka išmesti, pakeisti.

jungos nariai, bet kurie

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

VALERIJONO LAŠAI, 
Dr. S. Aliūno jumoristinių 
eilėraščių rinkinys. 64 pusi. 
Viršelį piešė JJ. Kelečius.

spręsdami politinius klausi- Išleido “Nemunas.” Kaina

1 rimtai.. pasitartų, jei jie,
Brooklyno siuvėjų unijos užuot viens kitam akis ba 

skyrius jau keli metai turijdę, Veiktų kaip pridera tvar- 
vadovybę, kuri yra nei ?io- kingiems organizacijos na- 
kia nei tokia. Tą vadovybę riams, Brooklyno siuvėjų 
remia bolševikai ir tautinin-'reikalai išsiaiškintų ir “va- 
kai, todėl norom nenorom Cistinės minties” koalicija 
tenka ją skaityti sudarytą siuvėjuose subyrėtų. Jei ne
iš bimbinių ir smetonininkų subyrėtų iš kaito, tai protin-
koalicijos? Tai yra faktas, 
kuris Brooklyno siuvėjams

dalijimo labai daug lenkų ir.mus pasiklauso Sąjungos nepažymėta, 
lietuvių, ypač kareivių dalyva
vusių Kosciuškos vadovaujama
me kare, pabėgo į Prancūziją.!
Iš tų karių Napoleonas sudarė 
svetimtaučių pulkus ir 30,000, 
tų karių atsiuntė į Haiti nu-j 
malšinti vergų sukilimą.

Žinoma. 30,000 armija būtų 
galėjusi nuveikti sukilusius ver-j 
gus, bet neįveikė. Atsiųstieji i 
kariai, lenkai ir lietuviai, žuvo’
Haiti saloje nuo maliarijos Ii 
gos ir negrams r^ereikėjo su!

Preke $10, o Muitas $31
“Naujienos” rašo, kad 

Chicagos žydė siuntė į Ta
rybų Sąjungą 10 dolerių 
vertės siuntini, o muito su
mokėjo 31 dolerį.

Vežimai Nesiliauja

Kad kas nors savo noru 
iš Lietuvos važiuoja į toli
mą Sibirą plėšimų plėšti, 
galima tik vaikams pasako
ti. Ten važiuoja tik prie-

kurių kiekvieno kaina skir- «arbės neda,r0'.
tinga. Žinoma, pirmosios tokios jov alines siu-
klasės patalpos yra gražiai,
ištaigingai įrengtos, bet ir 
važiuoti ja daug brangiau 
kaštuoja. Ja naudotis te
gali tik bolševikiškoji poni
ja. Paprastas bolševikijos 
žmogelis, darbininkas, ten
kinasi žemesne, o gal že
miausia, klase, kurioje nė
ra jokių patogumų. Bet 
kam gi jie proletarui reika- 
lingi!

gai pasidarbavus ir siuvė
jams išaiškinus jų dabartį' ’ais n.® kariaut‘- Kokie susirė-i
nių vadovų netinkamumą, mimai buvo, tai tik tarp malia-Į

vėjų unijos vadovybės 54įkratytų. Toks būtų pro- 
Amalgameitų unijos sky- tingas organizuotų žmonių 
rius lietuviškame gyvenime
nedalyvauja ir prie bendrų-

... - -i • • - . i rijos iškankintu Napoleono ka-siuvėjai nuo jų ilgainiui at-|rju ljkuįju ir vjetjniu au)d

kelias.
Bet kai kurie žmonės ma

jų lietuviškų reikalų neside-'no? kad jiems organizacijos 
da. Ta jovalinė vadovybė i susiklausymas nėra privalo-
ir unijos reikalus veda pa
gal tą patį jovalinį principą, 
kuriuo ji yra sudaryta. 
Daugiausiai įtakos toje va- 

turi “Laisvės” 
žmones, nes jie žino, ko no
ri, o kiti pasitenkina tuo,

KĄ Tik IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

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

'kad jie “valdžioje” ir gauna
šiokius tokius trupinėlius ar 
privilegijas iš organizacijos.

Toks yra Brooklyno siu
vėjų tvarkymosi faktas.

adovybė į susiklausymas nėra privalo
mas. Tokie žmonės gyvena 
klikų klrkelių papročiais, o 
organizacijos tarimus jiems 
pavaduoja pletkai. Kai 
prie to prisideda asmeniniai 
kerštavimai, tada gaunasi 
įdomi “polemika,” kuri nie
kam jokios naudos neduo
da.

Aš nesakyčiau, kad vie
nos organizacijos nariai tu
ri būtinai būti geriausi as-

Karą laimėjo maliarija, o neg
rai gavo nepriklausomybę. Tie 
negrai nėra “vietiniai.” bet at
vežti iš Afrikos.

Šiandien Haiti yra vienintelė 
grynai negrų įpespublika Ameri
kos kontinentuose ir vienintelė 
čia nepriklausoma respublika, 
kuri naudoja prancūzų kalbą.

BOSTONIETIS.

DAUG NAUJŲ PILIEČIŲ

Kas dėl to kaltas ? Priete-! meniniai prieteliai. To vi- • 
Įliai Glaveskas su Tiškumi!sai nereikia. Jei kas negali
!mano, kad J. Buivydas kal- 
Itas. J. Buivydas mano, kad 
lir tiedu prieteliai nėra be 
kaltės. P. B. “bešališkai” 
visus* apglostė, o tūlas “A.” 
ne tik kaltina J. Buivydą, 
bet rado net reikalo atlikti 
išpažintį iš visų Buivydo 
nuodėmių ir tai net iš viso 
gyvenimo! Viskas “vardan 
teisybės”!

Toks akių badymasis dvo
kia asmeniškumu ir tiktų 
geriau neorganizuotiems

su kuo sugyventi, tai už or
ganizacijos ribų jis gali ne
turėti santykių su jo nemė
giamu žmogumi ar žmonė
mis. Bet organizacijos ri
bose visi tokie asmeniškai 
nesutinką žmonės gali ir tū
ri laikytis bendros visiems 
privalomos drausmės ir 
jaustis atsakomingi už visą 
organizaciją. Tiktai tiek.

Sako, kad kaimo moterė 
lės kartais viena kitai pri
kaišioja visus praeities tik-

Per praeitus biudžetinius! 
metus (nuo 1953 metų bir
želio 30 d. iki 1954 metų 
birželio 30 d.) Jungtinių 
.Amerikos Valstybių piliety
bę gavo 92,051 asmuo.

Čia įdomu pastebėti, kad 
iki 1871 metų pilietybę gau
ti tegalėjo tik baltosios ra
sės asmenys. Nuo to laiko 
Įpilietinimo suvaržymai at
skiroms rasėms mažėjo ir 
galų gale 1952 metų įstaty
mas panaikino visus rasi 
nius skirtumus pilietybei 
gauti.

Iš 34 Jungtinių Amerikoj! 
Valstybių prezidentų 22 buvo 
advokatai.

žmonėms, kaip seniems LSS rus ar tariamus prasi žengi -
Pirmoji Amerikos anglių ka

sykla pradėjo veikti 1745 me

Skaitykime Vertingas Knygas!
MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 

rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... $3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ...............................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

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

darais, kaina ............................................... 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

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

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

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

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway -:- So. Boston, Mass.

nuliams. Deja, kada asme-'mus. Bet kuo skiriasi nuoĮtais arti Richmond, Va.
1 /
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Ar Pavydėti Amerikietems?
Amerikietės moterys daž- gyvenime. Pirmoje eilėje 

nai sako, kad ju padėtis yra iš moters reikalaujama, kad 
daug geresnė negu moterų, ji būtų graži. Ar ji tą pa
gyvenančių kur kitur. Ame- siekia natūraliai, ar su viso- 
rikietės mano, kad jos turi kiom kosmetikos priemo- 
daugiausiai laisvės ir lygy- nėm, tas nesvarbu. Bile 
bės su vyrais. Jos yra dau-Jgražiai atrodytų. Todėl 
giausiai gerbiamos, jos dau-J amerikietės moters pirmas 
giausiai savarankiškos ir jos.rūpestis yra jos išvaizda, 
daugiausiai vyrus valdo J Ji žino, kad su viliojančiom

kūno formom ji greičiau ras 
vyrą. negu su išsilavinimu 
ir geru charakteriu. Bet už
tat amerikietės pasidaro 
tikros grožio garbintojos, ir 
tai ne natūralaus grožio, bet 
dirbtinio.. Priklijuotos blak
stienos, dirbtinės figūros ir 
besaikis dažymasis yra ame
rikiečių moterų specialybė.

Bet ar amerikietės yra lai
mingos ir savo padėtimi pa
tenkintos?

Juk jeigu jos jau taip ger
biamos, taip jau lygiai su 
vyrais stovi, tai kodėl Ame
rikoje daugiausiai skyrybų?
Kodėl tiek daug nepaten
kintų gyvenimu moterų, ku
rios su pakrikusiais nervais
ieško pagalbos pas psichiąt- Ir kas iš to? 
rus ir kitus nervų ir sielos 
gydytojus? Atsakymą Į ši 
klausimą negalima duoti, 
bet aš manau, kad ameri
kiečių moterų gyrimasis, 
jog jų padėtis geriausia, yra 
truputį nepagristas. Aš ma
nau, kad reta europietė mo
telis sutiktų mainytis savo 
vieta su amerikiete.

Pasigauti vyrą yra daug 
lengviau negu jį išlaikytu 
Ištekėjusi amerikietė vis
vien jaučiasi nesaugi, nes 
ji nuolat turi konkuruoti su 
gražesnėmis moterimis. Ji 
žino, kad jos vyras mielai 
ją “divorsuos,” suradęs pa
ti auklesnę ir gražesnę mo- Amerikoje 
terį. Europiečių santykiuo- 

Faktas yra, kad amerikie- se yra daugiau romantikos, 
tės moterys turi daug pato-prisirišimo, gerbimo viens 
gumų, kurių neturi europie-j kitame žmogaus, o ameri- 
tės. Pirmiausia, joms yra kiečiai visą reikalą supras- 
daug lengviau atlikti namų tina. Jiems meilė yra “sex.” 
ruošos darbus, nes čia yra Vyras į moterį žiūri kaip i’ 
daug visokių techniškų įren- moterį ir nori kuo daugiau 
girnų ir palengvinimų. Joms malonumo. Europietė mo- 
nereikia eikvoti tiek daug teris nori, kad ją mylėtų, o 
fizinės jėgos ir, be to, jos amerikietė nori. kad josi 
turi daugiau laisvo laiko.'
Bet ar jos sveikesnės? Ne
žinau, ką į tą klausimą pa
sakytų statistika ir gydyto
jai, bet man atrodo, kad 
moterys daugiausiai serga 
Amerikoje, o jau nevaisin
gų moterų tai tikrai Ameri-
koje daugiausiai. Niekui 
nėra taip sunku gauti Įsūny- 
jimui vaiką, kaip Ameriko
je, nes niekur nėra tiek ne
vaisingų poių. Europietės

nori,
geistų, ir kad tam geismui 
patenkinti nesigailėtų išleis
ti pinigų. Iš tų skirtingų 
požiūrių į moterį atsiranda 
skirtinga padėtis šeimoje ir 
visuomenėje. Amerikietė 
vertina savo laisvumą, ji ne 
sivaržydama dėvi vyriškas 
kelnes ne tik sportuodama,! 
bet ir visur kitur, tarvtum, 
gėdydamosi būti moteris; 
ji rūko gatvėje ir tą vadina 
lygybe su vyrais. Europie-

moterys daugiau nusidirba, tė moteris žiūri į save kaip
greičiau sensta, ir, be to, ne 
tiek turi laiko prižiūrėti sa
vo išvaizdai. Be to, jos ne
taip dažosi. Joms taip da
žytis ir nereikia, nes euro
piečių vyrų požiūris į mote
rį yra kiek kitoks, kaip ame
rikiečių vyrų.

Man atrodo, kad nežiū
rint visų amerikiečių mote
rų laisvių ir lygybių su vy
rais, ji yra tik papuošalas

į būsimą motiną ir nesisten
gia lekiančiomis kūno for
momis patraukti vyrą, nes 
ji žino, kad toks patrauki
mas neilgai tęsiasi. Ji nori 
santykių, kurie tęsiasi visą 
gyvenimą, o ne iki greito 
divorso. Ji nori meilės, o 
ne vien fizinio geismo ir jo 
patenkinimo.

Amerikoje moteris tol pa- (dykini Dėmes,
ir malonumų šaltinis vyro įtenkinta, kol ji yra jauna iri farf Šviežios

DĖDĖ IR DUKTERĖČIA GIMĖ KARTU

Mažiukas dėdė ir jo dukrėčia gimė beveik tuo pačiu metu 
Ix>s Angeles ligoninėj. Priešaky Mrs. Joan Doersam. 19 
metu moteris, laiko savo dukrelę, o gretimoj lovoj jos mo
tina, Mrs. E. Edwards. laiko savo sūnų, kuris jau yra 
penktas vaikas šeimoje.

KELEIVIS, SO BOSTON
LIGONĖ MOTINĄ PAGIMDĖ SVEIKĄ SU N V

Mrs. Margutei l.ee. 23 mėty moteris iš San Erancisco, pernai susirgo vaiku paraly
žiaus liga. o dabar ji pagimdė sveiką sūnų Mrs. Lee 'isą laiką buvo dirbtino kvėpa
vimo aparate (iro.n lung). Kairėj Mrs. Le e ir jos vyras, o dešinėj slaugė laiko mažiu
ką sveiką sūnų. kuris jau yra trečias Lee š r moję.

graži. Kai ji pasensta, jau- Aš manau, kad daugelis ar valandą. Nuplauti 
čiasi lyg išstumta iš gyve- europiečių moterų pasakys _ vandeniu ir muilu.

su

nimo, todėl, kad Amerikoje tą patį: grožis ir jaunystėj Majonezo dėmes ir kitų
gera ir graži išvaizda stovi Amerikoje yra svarbiausios valgių, kurie turi rūgšties,
pirmoje vietoje. Vienas ang-1 moters dorybės, o Europo-! išimti su vandeniu ir kepi- 
lų filosofas, kuris ilgai gy-je moteris yra ne vieno gro-Jmo milteliais arba amoni ja. 
veno Amerikoje, pasakė, žio ir pasitenkinimo šalti-
kad jeigu jis būtų moteris,'nis. Negraži moteris Euro- 
tai Amerikoje praleistų sa- poje turi daug daugiau ga
vo jaunystę, o senatvei griž-'limybių surasti vyrą ir su- k kai , šviežias 
tų i Europa, nes ten senų kurti šeima, negu Amen- P. . ,
moterų padėtis yra kitokia,1 koje.

j Marė Pakarklienė.

Paskui nuplauti 
niu ir muilu.

su vande-

:i.

— I

Vai Žydi, Žydi Šile Putinėlis
Vai žydi, žydi šile putinėlis,
Tai gražiai žydi šile putinėlis.
Vai dūzgia, dūzgia sode bitinėlis.
Tai gražiai dūzgia sode bitinėlis.
Vai joja. joja brolelių pulkelis,

‘zircr^liuiHToJ m’O'yiui ervL'O 1 ai i ia i crvzrvc*
Užjoki, broleli, nors pas našlelę,
Nors pats nejosi. nors pulkeli leiski.
—Nei aš pats josiu, nei pulkelio leisiu, 
Jaunos našlelės juodos rankelės. 
Juodos rankelės, rūstūs žodeliai.

Vai žydi, žydi šile putinėlis,
Vai gražiai žydi šile putinėlis.
Vai dūzgia, dūzgia sode bitinėlis.
Tai gražiai dūzgia sode bitinėlis.
Vai joja, joja brolelių pulkelis,
Tai gražiai šoka juodbėri žirgeliai.
L’žįjok, broleli, nors pas mergelę.
Nors pats nejosi, nors pulkelį leiski.
—Ir aš pats jousiu. ir pulkelį leisiu! 
Jaunos mergelės baltos rankelės.
Baltos rankelės, meilūs žodeliai.

(Liaudies daina)

imti dėmes, kol jos šviežios. 
Vyno dėmes iš nailono ar

! oriono bei dakrono geriau
sia išimti su krakmolu. Pa-

Prieš kuri laiką Moterų 
Skyriuje buvo klausimas, 
kaip Įrengti vištų ūkį. Ne
žinant. kokioje vietoje no
rima ūkis įrengti, negaliu 
duoti aiškių patarimų. Prieš 
perkant ūkį, reikia žinoti 
daug dalykų: ar vieta tinka

Norintiems eiti Į vištų biz
nį arba imti kitą ūkio šaką, 
aš patarčiau kreiptis pas sa
vo apskričio agronomą (Ag- 
ricultural County Agent). 
Vietinis agronomas duos 
patarimų ir paaiškinimų ne
mokamai ir daug geriau, 
negu tas būtų galima pada
ryti per spaudą.

—J. S.

ŠEIMININKĖMVasarą daugiau 5utepam!balft¥ti dį krakmolo
i ūbus . negu žiemą. Ypač milteliais, o paskui nuplauti 
dažnai sutepami rūbai su\u alkoholio ir vandens mi. 
vaisiais, gėrimais ir kitokiu
maistu. Pasitaiko, kad val
gant vaisius, vienas kitas la
sas vaisių sunkos nukrenta 
ant sofos ar kilimo ir pada
ro dėmę. Tiek iš rūbų, tiek 
iš kitų audeklų dėmes daug 
lengviau išvalyti, kol jos vi
sai šviežios. Kai dėmė Įsi
senėja, tai vanduo ir muilas 
nebegelbsti arba, dėmę iš
ėmus, lieka gelsva vieta.

Dabar, kai tiek rūbam, 
tiek baldų apmušalam ir 
audeklam vartojami sinteti
niai siūlai, kyla klausimas, 
kaip valyti iš tokių audeklų 
dėmes, kad jų nesugadinus. 
Pav., kaip valyti dėmes iš 
nailono, oriono, dakrono ir 
kitų sintetinių medžiagų? 
Didžiosios tų audeklų kom
panijos, kurios veda specia
lius tyrinėjimus, sako, kad 
ir iš tų audeklų geriausia

šiniu. Po to uždėti glyceri 
no, palaikyti pusvalandį ir 
nuplauti su vandeniu ir 
muilu.

Pieno dėmes iš sintetinių 
audeklų išimti su pepsinu 
Pirmiausiai dėmę sušlapinti 
su šiltu vandeniu, užbarstyti 
pepsino (jo galima gauti 
beveik kiekvienoj krautu
vėj i ir patrinti su stikline 
lazdele. Palikti valandą 
stovėti, o paskui nuplauti su 
vandeniu ir muilu.

Rudas dėmes, kurias pa
lieka alkoholiniai gėrimai, 
valyti su mišiniu šalto van
dens ir denatūruoto arba 
medžio spirito (imti lygias 
dalis). Jeigu dar lieka žy
mė, tai nubaltinti su acetic 
acid (10 procentų skiedi
nys). Po to uždėti glyceri- 
no ir palaikyti pusvalandį
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Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

(Tęsinys)
Vieną dieną pasklido gandas po Garliavą, kad sena 

Carliauskienė mirė. Visi tuomet atsiminė jau visų už
mirštą senę ir pradėjo ruoštis laidotuvėms, kurios tiem 
laikam buvo labai puikios ir iškilmingos.

Buvo kalbama, kad Garliauskas daug pinigų paliko 
parapijos klebonui, kad šis tinkamai palaidotų jo našlę, 
nes pastarasis nežinojo, kaip iškilmiftgiau laidotuves iš
kelti.

Nors tada buvau dar maža, bet atsimenu, kaip su 
kitais ėjau vakare pasitikt karstą, kuris buvo lydimas iš 
Juozupavo į Garliavą. Visas keturių veistų kelias buvo 
nubarstytas kapotų eglių šakutėm. Iš abiejų plento pu
sių buvo pastatytos statinės su degančia smala. Raudona 
liepsna švietė palydovam ir karstui, kurs buvo pastatytas 
ant didelio juodu audeklu aptraukto vežimo.

Palydovu buvo labai daug. Suvažiavo visos giminės, 
daug kunigų ir šiaip žmonių. Juodos vėliavos plevėsavo, 
o graudžiosios giesmės ir litanijos buvo giedamos visu- 
keliu.

Beveik visi Garliavos gyventojai išėjo pažiūrėt to 
nepaprasto reginio. Visa bažnyčia buvo išmušta juodu 
audeklu. Karstas buvo pastatytas augštai, o aplink buvo 
pristatyta tiek žvakių, kad nuo jų galėjo užsidegt ir kars
tas ir visa bažnyčia.

Rytojaus metą, po skaitlingų mišių, pamaldų ir gar
bingų minėjimų, karstas buvo pastatytas nišoje, kur jau

Beveik visos vaisių dėmėsi s‘°vįj° ka.rsta.i jos sū"aus tr T0’ Po partiniu pamal- 
J dų vyrai įseme nisos duris ir sieną uzmunjo, nes daugiau 

ten niekam nebebuvo vietos.
Su tuo pasibaigė istorija dvarininkų Garliauskų, 

prie kurių karstų niekas ašarų neliejo, nes jie gerais 
darbais nepasižymėjo. Be kelių bažnyčių, kuinas pasta
tė. nieko gero žmonėm ir tautai nepadarė. Su jais, rodos, 
mirė ir baudžiavos gadynė.

Žmonės greitai juos užmiršo, o mirus Garliauskienei 
ir gandai apie neramią Garliausko vėlę nutilo. Po dau
gelio metų vien tik vardas miestelio pasiliko—Garliava.

išplauni 
niu. Jeigu lieka kokia žy
mė, tai nubaltinti su ”sodi- 
um perborate” baltintoju.

ĄPIE VIŠTŲ ŪKIO 
ĮRENGIMĄ

Lietuvos Švietimas

Nežydėjo Lietuvoj švietimas po sunkia Rusijos val
džia. Mažos pradinės trijų skyrių mokyklos buvo mies
teliuose ir bažnytkaimiuose, vieno mokytojo vedamos.

Kaimiečiai nenoriai leisdavo savo vaikus į tas sveti
mos kalbos mokyklas, gi pr iverstino mokslo nebuvo. Be 
to, dėl blogo susisiekimo ir kelių tolimesnių kaimų vai-

vištoms auginti, ar yra gera ięamg buvo sunku mokyklas pasiekti 
rinka vištoms ir kiauši
niams, ar vra užtenkamai 
kapitalo tinkamai Įrengti 
ūki, su visais Įrankiais, kad 
nereikėtų sunkiai dirbti ir 
kt. Kaip sėkmingai augin
ti vištas—toks aprašymas 
laikrašty užimtų labai daug 
vietos.

Caro valdžia nesirūpino mokyklų plėtimu, ypatingai 
užgrobtuose kraštuose, kad neprivistų perdaug “buntov- 
šeikų” (maištininkų), ko caras labiausiai bijojo.

Miestiečiai, daugiau suprasdami mokslo.reikalingu
mą negu kaimo žmonės, siuntė vaikus Į vietines mokyk
las, kokios tada buvo. Tačiau augštesnio mokslo para
gauti nedaug kas turėjo progos ir išteklių, nes ekonomi
nis stovis Lietuvoje buvo labai prastas.

Visoj Lietuvoj buvo mažai gimnazijų, vos po vieną 
kiekvienam apskrity. Pramonės, prekybos, amatų ir 
kitokių mokyklų buvo labai mažai, o universiteto Lietu
voj nebuvo nė vieno. Vilniaus universitetas buvo seniai 
uždarytas, ir jo atidarymu niekas nesirūpino.

Pabaigę gimnaziją jauni lietuviai, kad Įstotų i uni
versitetą, turėjo važiuoti į Rusiją, Lenkiją arba Į užsieni. 
Kadangi mokslas užsieny buvo labai brangus, tai mūsų 
jaunimas važiuodavo Į Rusijos universitetus dar ir dėl to, 
kad rusų kalbą mokėjo ir be kvotimų galėjo pradėt 
mokslą. , •

Į Varšuvą ir Krokuvą užbaigti mokslus vykdavo 
Lietuvos dvarponių sūnūs, kartais žydai, nes Rusijos 
mokyklose žydų skaičius buvo apribotas. Retkarčiais 
vienas kitas lietuvis patekdavo Į Varšuvos universitetą, 
bet tada iš anksto buvo galima pastatyt kryželį jo lietu
vybei, nes jis greit pasidarydavo Lenkijos patriotas.

Visoj didelėj Rusijoj buvo vos keli universitetai, toli 
nuo viens kito. Kitokios rūšies mokyklų, kaip karininkų, 
jūreivių, technikos institutų, amatų, žemdirbystės, giri- 
ninkystės ir tt. Rusijoj buvo labai mažai ir, lietuviams 
buvo sunku į jas Įsigauti.

Lietuviai daugumoj mokėsi Maskvos ir Petrapilio 
universitetuose, nes mokslas juose buvo geriau pastaty
tas, turėjo daugiau fakultetų, žymesnius profesorius, dau
giau laboratorijų ir mokslo tyrinėjimo Įstaigų.

Obuolių Blyneliai

Paimti kelis apyrūgščius 
obuolius, perplauti pusiau, 
išimti sėklas, nulupti, su- 
piaustyti apystorėm riekėm. 
Paruošti netirštą tešlą iš 
Meno, vieno kiaušinio ir 
miltų. Pieno ir miltų imti 
pagal tai, kiek asmenų val
gys. Tada sumesti Į tešlą 
obuoliu riekes ir su šaukštu 
dėti Į kaistą taukuotą skau- 
radą taip, kad kiekviena 
obuolio riekutė padalytų at
skirą blynelį. Aptepus abi 
puses, duoti stalan su cuk
rumi.

Tokie blyneliai yra leng
vas ir gardus valgis. Tešla 
yra labai minkšta, o Įkepta 
joje obuolio riekė duoda 
labai gardų skonį. Dėl Įvai
rumo galima blynelius pa
barstyti cinamonu ir cukru 
mi.

Lietuvoj buvo kelios kunigų seminarijos, dvi moky
tojų seminarijos (Veiveriuose ir Panevėžy), ir dar kelios 
nežymios mokyklos. Be to, buvo rabinų akademija, 
užsilikusi dar nuo senesnių laikų.

Turtingesni Lietuvos ūkininkai paprastai stengda
vosi išleisti nors vieną sūnų Į mokslą, dažniausiai iš jau
nesnių, nes vyriausiam būdavo skirta tėviškė—ūkis, kad 
mirus tėvui būtų kam šeimininkauti.

(Bus daugiau)
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' Iš Plataus Pasaulio
LENKIJA SIŪLO SĄJUNGĄ

Rusų valdoma Lenkija atsiuntė Prancūzijai pasiūly 
mą sudaryti karo sąjungą, kaip ji buvo prieš antrąjį pa 
saulinį karą. Sąjunga būtų nukreipta prieš Vokietijos 
militarizmą. Prancūzai Maskvos lėlių Varšuvoje patlū- 
lymą atmeta, kai}>o “nerealistinį.” Sutartis turėtų pras
mės, jei Lenkija būtų nepriklausoma.

o
POTVYNIAI AZIJOJE

i
Šiais metais milžiniški potvyniai pridarė labai dide

lių nuostolių Kinijai, Pakistanui ir Indijai. Pakistane 
7 milionai žmonių nukentėjo, o Indijoj potvyniai padarė 
įvairių nuostolių dvidešimčiai milionų žmonių. Kinijos 
potvyniai yra rekordinio dydžio ir sunaikino plačius ryžių 
laukus.

•o
KINIJA ATAKUOJA

Komunistinė Kinija skelbia, kad jos kariuomenė 
rugpiūčio 23 d. “sėkmingai” užpuolė kinų nacionalistų 
valdomą Quemoy salą ir ten užmušė 10 kinų nacionalistų 
kareivių ir vieną apėmė į nelaisvę. Jei kinų bolševikai 
pakartos savo puolimą, Amerikos karo laivai gali įsi 
traukti į kautynes.

o
FILIPINŲ PAGEIDAVIMAS

Filipinų vyriausybė žada siūlyti Pietryčių Azijos 
konferencijai, kuri renkasi rugsėjo 6 d. prie Manilos, kad 
ji priimtų aiškią karišką sutartį, pagal kurią visos pasira
šiusios tą sutartį valstybės gautų greitą pagalbą karo 
atsitikime iš kitų pasirašiusiųjų valstybių. Sutartis “be 
dantų” Filipinų nevilioja.

MALENKOVAS APLEIS KREMLIŲ
Iš Rusijos praneša, kad Malenkovas ir kiti bolševiku 

didikai rengiasi apleisti Kremlių ir persikels gyventi į 
Maskvos miestą. Kremlius yra senoviška rasų carų tvir
tovė (pilis), kur nuo Petro Didžiojo laikų buvo muzėjus. 
Bolševikai į tą muzėjų susikraustė tuoj po savo pervers
mo, bet dabar žada iš jo kraustytis.

formatorių kolegijos vardu:
Į kun. P. Šernas, krašto ben-j 
druomenės vardu Jokuby- 
nas, “Nepilkai asomos Lie-, 
tuvos” vardu Skirgaila ir,
kiti veikėjai, pavieniai as
menys.

Sinodas nutarė rinktis kas 
metai savo posėdžiams. Si-( 
nodas nutarė išrinkti vady
bą iš 3 dvasiškių, 3 pašau- ( 
liečiu ir 2 Lietuvos evange-! 
likų liuteronų konsistorijos’ 
pareigūnų, kurie palaikys' 
tęstinumą Lietuvos evangelį-J 
kų liuteronų bažnyčios. Į* 
sinodo vadybą išrinko kun. į 
P. Dagį, kun. J. Pauperą ir 
viena dvasiškio vieta paliko 
laisva, į kurią nutarė kviesti' 
kun. A. Trakį. Iš pasaulie-; 
čių išrinko G. Borcheitą, 
Chicagos Ziono parapijos 
pirmininką, ir R. Braką, 
New Yorko parapijos atsto
vą. Lietuvos evangelikų 
bažnyčios tęstinumui palai
kyti išrinkti į vadybą pas
kutinis Lietuvos evangelikų 
liuteronų konsistorijos pre
zidentas dr. K. Gudaitis ir 
vicesenjoras kun. J. Paupe- 
ras. Taip pat pripažįsta
mas, kaip autoritetas teisės 
reikalams, paskutinis Lietu 
vos evangelikų liuteronų 
konsistorijos prokuroras 
prof. K. ’Žalkauskas. Nors* 
šie paskutinieji Lietuvos* 
evangelikų liuteronų konsis
torijos pareigūnai, kurie 
Lietuvos okupantų buvo su
spenduoti nuo pareigų, šiuo
se kraštuose negali veikti 
savo vardu, bet, jei liečia 
Lietuvos evangelikų liutero
nų bažnyčios atstovavimą, 
jiems visos teisės pripažįs
tamos.

t

SCCKlS IKEZlUEMLI

..... —
Prezidentas D. D. Eisenhower sveikinasi su savo uošve 
Mrs. John S. Dodd. Prezidentas ir žmona leidžia atosto
gas uošvės namuose Denver mieste.

seimos, Kauno apskr. 26. paties teigimu, ten teprisi- 
kaimų 147 šeimos, Kėdainių'statęs tik 1952 metais, kad 
apskr. 36 kaimų 148 šei-. Vilkas dėjo pastangų susi
mos, Kretingos apskr. vieno tarti su Lietuvos diploma- 
kaimo 8 šeimos, Mariampo- tais atstovo skyrimo reikalu, 
lės apskr. 42 kaimų 281 šei- bet tas nepavyko dėl vi
ma, Mažeikių apskr. 2 kai- siems žinomų priežasčių, 
mų 5 šeimos, Panevėžio] Tokiai padėčiai esant 
apskr. 12 kaimų 162 šeimos, 1953 metų rugsėjo 1 d. Vli- 
Raseinių apskr. 47 kaimų kas paskyrė atstovą ir apie 
212 šeimų, Seinų apskr. 2 tai painformavo Lozoraitį, 
kaimų 8 šeimos, Šakių ap.’šis atsakė nesutinkąs dėl at- 
9 kaimų 72 šeimos, Šiau- stovo skyrimo tartis ir 1954 
lių apskr. 23 kaimų 107 šei-J metais kovo 19 d. pranešė 
mos, Tauragės apskr. 41 į pristatęs atstovauti dr. Ge- 
kaimo 114 šeimų, Telšių ap.'rutį.
11 kaimų 110 šeimų, Trakų! Vėliau paaiškėjo, kad Lo- 
apskr. 14 kaimų 29 šeimos,jzoraitis Gerutį tepristatęs 
Ukmergės apskr. 31 kaimodik liepos 19 d., o Vliko at- 

į71 šeima, Utenos apskr. 1 f stovo su teise atstovauti 
kaimo 1 seimą, Vilkaviškio Lietuvos valstybei oficialus 
apskr. 1 kaimo 7 šeimos. Vi- pristatymas įvyko gegužės 
so labo išvežta 1,557 šeimos.'4 d. Dėl šito pristatymo
Spėjamas Išvežtųjų Skaičius'Lozoraitis Vokietijos užsie- 

į nių reikalų ministerijoje da- 
Kaip matome, iš 18 ap-^ęg intervencijų. Jų pasė- 

skričių išvežta 1,557 šeimos. koj g. m. rugpiūčio 9 d. mi-

tuvių Bendruomenės pa- ko įdomaus pasakyti. Ha- 
kviestas padaryti pranešimą'miltone dr. Grigaitis nežinia 
lietuvių spaudos 50 metų kada yra buvęs, taigi daug
atgavimo sukakties proga. 

Dr. P. Grigaitis yra tikrai
geras kalbėtojas, visą laiką

kas jo nėra matęs ir jo gir 
dėjęs, bet iš spaudos visi jį 
žino ir todėl hamiltoniečių

Naujai išrinktoji vadyba 
pareigomis dar nepasiskirs- Elta šitaip rašo:

stovėjęs mūsų kovų dėl tarpe yra toks didelis susi- 
spaudos laisvės priešakinė-! domėjimas jo atvykimu, 
se eilėse, todėl jis gali daug, —J. ,P-

Kiek Ištrėmė iš Lietuvos?
Elta paskelbė suvestinius duotų Sovietų valiai, 

duomenis, kiek žmonių bol-j Iš vokiečių sugrįžėlių, 
ževikai išvežė iš Lietuvos kurie atsakė į klausimą, 
nuo 1945 iki 1951 metų. kuriais metais ir kaip daž- 
Tie duomenys gauti iš ke- nai buvo Lietuvoje masiniai 
lių šimtų vokiečių, kurie tremiami žmonės, 201 nu- 
tais metais gyveno Lietuvo
je ir vėliau grįžo į Vokie
tiją.

Elta skaičiuoja kiekvienoj nisterijos buvo pareikšta, 
šeimoj buvus 3 asmenis. Tai Lietuvos atstovu galėtų 
bendrai maža šeima, tas vi-^ūti uripažintas tas asmuo, 
durkis gal yra didesnis, bet dėl kurio būtų raštiškas Vli- 
imama mažiausias—3. Pa-j^o įr Lietuvos diplomatu 
dauginę išvežtųjų šeimųįsusįtarimas.
skaičių iš 3 gausime 4,67Ii Vlikas apgailestauja susi- 
asmenį (Eltos per klaidą įdariusią padėtį, kuri yra 
pažymėta 4,585). Minėto-j Lozoraičio veiksmu pasėka,
se vietovėse pagal gyvento- Tas pakenkė Lietuvos rei- 
jų surašymą gyveno 55,188Italui, mūsų vidaus nesusita- 
asmenys. Atlikę reikalingus f „mai išnešti iš savo kiemo, 
skaičiavimo veiksmus sura- Vlikas nutarė pavesti 
sime, kad išvežta 8.5 a V1“l Vykdomajai Tarybai dary- 
sų gyventojų, tai yra, be-^j visus žygius Lietuvos at- 
veik kas devintas žmogus. jstovavimui sutvarkyti. 

Kadangi paduotųjų vieto-l
vių skaičius yra pakanka-’ 
mai didelis ir iš įvairių Lie-

Dr. B. Matulionis

rodė 1948 metus ir 213— 
1949 metus

Šioje vietoje būtų tikslu

tuvos kampų ir kadangi nė
ra pagrindo manyti, kad iš 
kitų vietų buvo mažiau ve
žama, tai šitą skaičių

VĖL BAIDO TURKIJĄ
Sovietų Rusija pasiuntė diplomatinę notą Turkijai 

ir joje sako, jog pasirašyta karo sąjunga tarp Turkijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos yra “agresyvė sąjunga” ir įspė
ja Turkiją prie jos nesidėti. Turkai jau senai yra aiški
nę rusams, kad, jei rasai nepuola, jiems niekas negresia 
iš Balkanų Sąjungos.

’tė. Kadangi kun. J. Paupe- 
ras ir kun. P. Dagys atsisa
kė kandidatuoti į senjorus,

Sovietams užėmus Ryp- 
prūsius, tūkstančiai vokie- 

“f’ čių, gelbėdamiesi nuo bado

išryškinti “masinių trėmi- (8.5%) galima taikinti vi- 
mų“ sąvoką. Masinius trč- sam Lietuvos kraštui. Ži-j 
mimus reikia suprasti pla-Jnodami, kad tuo metu pagal 
taus masto deportacijas, ku- gyventojų surašymą Lietu-

Vidair=, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode lataod 

Adresas: State Senatoriam. 
Wallum Lake, Rhode Island.

Aštuntas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn..—10 myli ų.

PAIEŠKOJIMAItodėl, kun. P. Dagiui pasiū-’ mįrties trankė 1945-46-47 ^os Prave(^amos &an trum-(\oj buvo apie 2,800,000 gy- _______
liūs, nutarta palikti visus metais į Lietuvą Lietuviai p? Iaik? begyje meJu ventojų lengvai galime su-j Paieškau Mala kaimyw

.meuu i ueiuvį. visame krašte, pagal iš ank- zinoti, kad 8.5% sitos su-gkirkos ir Stanislovo visiii.
sto sudarytą planą. Tre-’ mos bus 238,000. Taigi, ma-’^™*" ar žinantieji at5i’iep(kįt)

Naujienos is Kanados
TORONTO, ONT.

Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Suvažiavimas

Rugpiūčio 21-22 d. susi
rinkę JAV ir Kanados di
desniųjų parapijų atstovai 
ir dvasininkai, svarstydami 
lietuvių evangelikų liutero
nų bažnytinius reikalus, visi 
buvo vieningos nuomonės ir 
nutarė įsteigti JAV ir Ka
nados bendrą lietuvių liute
ronų evangelikų sinodą. Si-

sveikino Latvijos arkivysku
po ir JAV įgaliotinio deka
no Kulličio vardu latvių 
evangelikų liuteronų bažny
čios vadovas Kanadoje de
kanas kun. Skrodelis, Lie
tuvos evangelikų reformatų 
bažnyčios tremtyje superin
tendentas kun. S. Neimanas, 
New Yorko latvių parapijos 
klebonas kun. R. Zarinš, 
diplomatijos šefas S. Lozo
raitis, Lietuvos ministeris 
Washingtone P. Žadeikis, 
generalinis konsulas pulk. J.

adybos dvasiškius be titu 
lų, nes dažnai dėl titulų bū
na nesusipratimų.

Šis sinodas nesikiša ir ne
liečia Vokietijos, Anglijos 
ar kitų kraštų lietuvių liute
ronų susitvarkymo ir palie
ka jiems teises savystoviai 
tvarkytis. Sinodas pagyrė 
kun. Kelerio astovavimą 
lietuvių reikalų Pasaulinėje 
Evangelikų Liuteronų Są-
jungoje.

Sinodo iškilmingose pa- ,’iU
maldose ir bendrame pobū
vyje dalyvavo daug žmonių.

nodas rūpinsis išlaikyti vi 
sas dvasines vertybes, ku-Budr-vs, Laivės Komiteto 

New Yorke vardu jo atsto
vas komiteto narys A. Bra- 

Sinodą labai nuoširdžiai kas, Lietuvos evangelikų ve

rias esame atsigabenę iš sa
vo krašto.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

į Lietuvą
tiek kaimuose tiek miestuo
se, nors ir patys sunkiai miama šeimOmis, žmonėms’žų mažiausia 240,000 Lietu-j 
versdamiesi, mielai davė leidžiama pasiimti su savi-! vos gyventojų bus išvežta 
jiems prieglobsti ir dailiu si tam tikra, kiekig daiktl?iper tuos keturius (1945-* 
su jais paskutiniuoju duo- Jr vietose jie ne! 1951) metus. Kiek išvežta:
nos kąsniu. Tokiu budu taipįnarni į darbo sto-'vėliau, neturime duomenų! 
daugumas jų laimingai su- kJ o jkurdinami laisvė-’ir spėjimui. 'Vežimai tebe- 
lauke 1951 metų gegužes / norg ju jud-jim<) laisvė*vyksta ir šiandien. 
menesio, kada jie buvo So- į ibJjį J j ____________________

^^n^^ę^Lieravode^i ei ’ Eitas vėl dalykas yra. Kas Girdėti V likę 
įgyvenę Lietuvoje pen-arešui už ivairius nusįkal- _______

kis ar daugiau metų, jie ee-sovietinei tvarkai ir' v • * u, .
ra. paz.no kra&ą .r žmones. režimui> kokio pobūdžio ,-ugpiūčio 11-13 d.!

dininkai didžiųjų trėmimų
ir nuolatinių areštų, nubloš-|pa,.;izanaiS!

Juozo 
Vasiliausko.

Ona Trilikauskas 
1938 EI Šerėno Avė. 
Pasadena 3, Calif.

APSIVEDIMAI
Neturiu jokių išskaičiavimų. tik 

labai nusibodo vienatvė. Esu 54 me
ti gio ir svorio. Nauja- 

prasilavinęs. Norėčiau susi
rašinėti su švelnaus būdo ir smai
laus sudėjimo moterimi ar mergina 
iki 46 metų. Išsiaiškinsim, susitar
sim, apsivesim. Rašyti: (37,

P. O. Box 383 
Stamford. Conn.

NERVINE
Alerander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti niu, 
nervų ligų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedu, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirimų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišinu, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti-

su priimtas nutarimas, ku-!"30’ kar^iavimų.’.išgąsčio,7 r , i j TTi-i Įpersidirbimo ir kitų nervinių nejfa-
nawe sakoma, kad Vilkas lavimų. Gerdamas tą mišinį Rrauni 
su Vokieijos valstybinėmis^^^r.^iirfeS K 

{įstaigomis palaiko ryšius siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25
pnezascių nuo 1950 metu gruodžio’ ALEXANDER S CO.

414 Broad«ay 
South Boston 27, Mana.

nusikaltimai bebūtų: saky-ĮjVyko Vliko posėdžiai, ku-! 
sim, palaikymas ryšių su riuose buvo svarstomas ir'

J ... —- kimiu ne vi p n« mimu tn-i. f. . 1 spaudoje jau gana tnuKsmovisiems paliko gilaus isPu“jtįe^ : tolimaii'Sibirą ju!ijunSlmut j Kolchozą, kriti- įkėlęs atstovavimo prie! 
dzio abai jautri a vių gar-| jvmais 2miant*' jkavimas Įvairių sovietinės Vakaru Vokietijos vyriausy-!

Įima susidaryti gana tikslųvaizdą apie tuos nuostolius^ n,™ rfval’ *7. k T“° rcikalu dauguma ba|- 
™ ezvbzv noirrnI dydžio n tt. Kaip su np imtas nutarimas, ku-

kalba, kuris aiškiai pabrė
žė tautos reikšmę. Sinodas 
nepamiršo vargan pateku
sios mirusio kap. Sideravi- 
čiaus šeimos, kuriai sudėjo 
30 dolerių.

Sinodui pirmininkavo kun. 
P. Dagys. Garbės prezidiu
mą sudarė: Dr. K. Gudaitis, 
A. Brakas, kun. Skrodelis, 
kun. J. Pauperas, P. Šernas 
ir G. Borchertas. Sekreto
riavo : L. Novogrodskienė, 
A. Grigaitytė ir J. Preikšai- 
tis Jr.

Pirmasis lietuvių evange
likų liuteronų sinodas tuo 
tarpu apjungė tik kelias di
desnes parapijas, turinčias 
apie 2,000 narių.

Sinodo posėdžiai vyko 
sklandžiai, visi nutarimai 
priimti veik vienbalsiai.

kuriuos mūsų tautai teko 
pakelti nuo antrosios Sovie
tų okupacijos pradžios iki 
1951 metų vidurio.

žinome, žmogų suareštuoti 
ir nuteisti Sovietų Sąjungo
je užtenka labai mažos

_ _ . . . „ . priežasties ir tų pnezascių nuo 1950 metų gruodžio
Trėmimai ir areštai sun-igali būti labai įvairių, ne-|mėnesio, kad Lozoraitis, jo

izvIzy vynini, 1 1 „ 1 _ x ’__ _ • • _!• I 1 *

Torontietis.

HAMILTON, ONT.

kiaušiai palietė mūsų tau
tą, jie neabejotinai iki šiol 
sudarė didžiausią mūsų tau
tos nuostolių žmonėmis da
li. Beveik visų, iš Lietuvos 
1951 metais grįžusių, vo
kiečių nuomone, didžiausi 
masiniai trėmimai įvyko 
1948 metais gegužės mėne
sį ir 1949 metais kovo mė
nesį, t. y., pradėjus inten
syviai kolektyvinti Lietuvos 
žemės ūkį. Tų trėmimų 
tikslas ir buvo palaužti mū 
sų tautos pasipriešinimą so
vietiniam režimui, ypatin
gai ūkininkų pasipriešinimą 
kolchozu įvedimui, išrau
nant iš mūsų tautos akty
viausią ir pajėgiausią su So
vietų užmačiomis kovoti lie
tuvių tautos dalį. o likusius 
krašte torrus žiauriomis 
priemonėmis tiek įbauginti, 

pasi

Laukia Dr. P. Grigaičio
' “Naujienų” vyriausias re
daktorius dr. P. Grigaitis
čia atvyks rugsėjo 12 d., Lie-1 kad jie besąlyginiai

kalbant jau apie kriminali- . 
nius nusikaltimus. Arešto 
pasėkoje suimtasis taipgi, 
nuteisiamas ištrėmimui, bet' 
tai jau yra sprendimas, tai-j 
komas jam asmeniškai, šei
mos nariai gali būti to 
sprendimo ir nepaliesti. Nu
teistasis ištrėmimo vietoje 
jau yra patalpinamas į dar
bo stovyklą. Antra vertus, 
jo tremties laikas bent for
maliai yra ribotas, tuo tar
pu kai pirmosios kategori
jos asmenų neribotas. 

Žinomos Trėmimų Vietos
Toliau Elta sumini vieto

ves, kiek jose buvo gyven-1 
tojų ir kiek, liudininkų pa
rodymais, šeimų išvežta. To
kiu žinių yra net iš 18 ap
skričių. Iš Alytaus apskr.
12 kaimu išvežta 69 šeimos, 
Biržų apskr. 4 vietovių 6i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRA LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime iJetuvlų Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai 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, Nevr York 1, N. Y.

t
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VISI REMKIME
BALF’o RINKLIAVĄ

Pradėjo Naujus Metus Skautai-Skautės Stovyklauja VIEŠA PADĖKA

Amerikos lietuvių inži- Praeitą šeštadienį per 220 LDD 21 kuopos geguži-
nierių Bostono skyrius pra-'skautų ir skaučių iš įvairių'nės, įvykusios rugpiūčio 15

Labai Svarbus
Susirinkimas

Rugsėjo 8 d-, 7:30 vai. 
vakaro, Piliečių Klube 
įvyks svarbus susirinkimas • 
Balfo rugsėjo 11 d. vykdo
mos rinkliavos reikalais.

J tą susirinkimą būtina 
ateiti visiems pasižadėju
siems rinkliavoj dalyvauti. 
Rinkėjų dalyvavimas yra 
būtinas, nes čia bus duoti 
visi reikalingi nurodymai, o 
rengėjams svarbu žinoti tik
rą rinkėjų sxaičių, kad ga
lėtų juos tiksliai paskirstyti. 
Todėl kas rinkėjų negalėtų 
dėl svarbios priežasties su
sirinkime dalyvauti, prašo
ma apie tai pranešti iš anks
to ten, kur registravosi.

Organizacijų atstovai at
neša dar neįteiktus rinkėjų 
sąrašus.

Pasistatvkime nors valan- •»
dėlei prieš akis vaizdą, kur 
nekaltos kūdikio akelės sta
to tylų klausimą savo ma
mytei: Kodėl jis nuolatos 
alkanas, o nelaimingos mo
tinos širdis kenčia, nes ji 
negali padėti. O kas gi ga
li aprašyti nuotaikas sene
lių ir ligonių, kurių sveika
ta tirpte tirpsta vien dėl

dėjo naujus veiklos metus. 
Naujoji valdyba, susidedan
ti iš pirm. E. Manio, sekre
toriaus V. Dabrilos, iždinin
ko K. Daugirdo ir nario A. 
Girniaus, pareiškė, kad šių 
metų veiklos obalsis—pro
fesinės pažangos ir sugyve
nimo ugdymas.

Rugpiūčio 20 d. J. Gim
buto bute buvo sušauktas

Atlanto vietovių susibūrę į 
palapinių miestelius ameri
kiečių skautų stovykloje 
Camp Child. Buzzards Bay, 
Mass. Šis g.ažusis pušynas 
pasipuošė lietuviškais orna
mentais, čia skamba lietu
viška, skautiška daina, juo
kas.

Stovyklautojai savo 
džiaugsmu nori pasidalinti

pirmas susirinkimas svečiui(ir su jumis, mielieji tėveliai,

Santvaro “Kaimynai”
Adelaidės Scenoje

Rugsėjo 3 d. Adelaidės 
(Australijoj) Lietuvių Teat
ro Mylėtojų Grupė vaidins 
S. Santvaro veikalą “Kai
mynai.”

Kaip žinoma, Santvaras 
gyvena So. Bostone, kurį 
laiką dirbo Lietuvių Enci
klopedijoje, o dabar yra be 
darbo. “Kaimynus” San
tvaras parašė dar Lietuvoj 
būdamas paskutiniojo karo 
metu.

Dr. Pašakarnis Sveiksta

d., komisija šiuo reiškia 
viešą padėką tos gegužinės 
darbininkams, kurie labai 
rūpestingai ėjo savo parei
gas. Nuo pat pietų iki vė
laus vakaro gegužinėn at
vykusią publiką Įvairiomis 
reikmenimis aptarnavo: ge
gužinės vietovės savininkas 
Massachusetts seimo atsto
vas James (“Jimmie”) F.

PADĖKA įčiuoti. Prašau priimti ma-
• --------- Įno bendrą širdingą padėką
Milus mano mylimai Ma- visiems, parodžiusiems tiek 

mytei Stasei Lizdenienei,'daug meilės ir užuojautos 
noriu išreikšti širdingą pa- mano Mamytės ligoj ir pa
dėką visiems ir visoms, ku- dėjusiems man, jaunam ir 
rie įvairiausiais būdais labai vieninteliui emi gracijoj 
daug prisidėjo prie mūsų esančiam jos sūnui, išgy- 
šeimos skausmo palengvini- venti skaudžias valandas.

Condon, Mrs. Condon, O. paremiama.

mo.
Per ilgą sunkios ligos lai

kotarpi namie ir ligoninėje 
Mamytė buvo nuolat dau
gelio tautiečių lankoma, pa
guodžiama ir materialiai j

Ričardas Lizdenis.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariaicos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11prof. Kolupailai pagerbti.'skautų bičiuliai. Mielai vi- Gegužienė, V. Anesta, P. j Laidotuvių metu taip Patįikį stoties WH1L, 1430
Po trumpos darbotvarkės irisus kviečiame į stovyklos'Brazaitis, J. Vinciūnienė, I.{patyriau širdingos užuojau-’klc

tos iš labai daug asmenų. 
Karstas skendo gėlėse, dau
gybė žmonių lydėjo į bažny
čią ir į kapus. Aš nepajė
giu visų geraširdžių išskai-

naujos valdybos veiklos pla-uždarymą, rugsėjo 5 dieną Meiliūnas, K. Valentienė, 
no pranešimo, turėjome pro- (sekmadienį >. Skautai yra'J. Vinciūnas, P. Strikaitis, 

išgirsti mūsų visų ger-*numatę įtiomią vandensiC. Leikus, N. Jonuška. Geges
maisto ir medicinos priemo- biamo prof. Kolupailos žo
nių nedatekliaus ir kurie 
jaučiasi viso pasaulio pa
miršti ir apleisti. Tokia yra 
padėtis tūkstančių lietuvių 
Vakarų Europoje ir mūsų

dį.
Prof. Kolupaila iki 1944 

metų dėstė V. D. Universi
tete Kaune hydrologiją ir 
hydrauliką. Jis yra vienas

pareiga u a jiems padėti. J iš nedaugelio, kurie profe- 
Jsoriauja ir Amerikoje. Jis(

Rugsėjo 11 d., šeštadienį, dėsto tuos pačius dalykus slėnius. . . .
BALF’o 17 skyrius vykdo University of Notre Dame, ----”
vieša rinkliavą Bostono gat- §0. Bend, Ind. Prof. Kolu- 
vėse, kuriai leidimą davė paįia yra sausas, aukštas vy- 
majoras, kurią remia ir J. E. ras, pilnas energijos ir en- 
arkivyskupas Cushing, ta-,tuzįazmo. VDU Kaune bu
čiau kurios pasisekimas pri-JVo visų studentų mėgiamas, 
klauso tik nuo mūsų pačių, i Nežiūrint praėjusio karo 
Remkime ne tik gausia au-'audros ir daugelio prabė- 
ka, bet ir darbu—daly va vi- • gugju metu profesorius ir 
mu rinkliavoje. Rinkėjai šiandien toks pat, tik be 
gali registruotis vienoje šių barzdelės.
vietų: šv. Petro parapijo

sporto programą, kurioje j gūžinės rengimo komisija 
ir visuomenė turės progos;kiek galėdama jiems pagel- 
pasinaudoti įvairaus pobū-Įbėjo. V. Balukonis, negalė-i 
džio laiveliais bei su skau-; damas dalyvauti išvykoj,!- 
tais pasirungtyftiauti. Taip gegužinei paremti davė do- 
pat įvyks didžiulis skautiš- vanų.
kas laužas, kuris visus mus Į Gegužinės komisija LDD 
nukels į Tėviškės laukus,'21 kuopos minėtą išvyką

Į skaito pavykusią, svečius
Stovykla yra pasiekiama tinkamai aptarnautus ir iš 

važiuojant mašinomis. Nuo visų dalyvių girdėtis pasi- 
Plymouth, Mass., važiuoti tenkinimas ne tik geru iš- 
Rt. 3, pakelyje ir \Vhite vykos paruošimu, bet ir tam 
Horse Beach, vėliau priva- reikalui labai gražia ir pato 
žiuosite miestelį Manomet
ir nuo čia į stovyklą tik 3-4 
mylios. Stovykla yra prie 
Rt. 3 dešinėje pusėje ir nuo 
Plymouth 11 mylių. Prie

klebonijoje, pas pp. Ivaš-

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Dr. Pašakamiui prieš ke 
lias savaites buvo padaryta 
sunki operacija. Dabar jis 
sveiksta.

Namaksytės Vestuvės

Praeita sekmadieni ivvko 
Nancy L. Namaksytės ir 
Richard Charloff vestuvės, 
kuriose dalyvavo apie 350 
svečių. Vestuvės buvo la
bai iškilmingos. Jaunave
džiai gavo daug sveikinimų 
ir linkėjimų telegramomis.

Vietoje Gėlių Vainiko

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

į St. Butkų, 28 Thelma Rd.,
Dorchester, teL AV 2-3531.

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

ir nuo 7 iki 8

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

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
~ adresu:

PAUL LAPENAS
135 Forest Avė- Brockton 

Tel. Brockton S-1632-R
Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti t'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

togia vieta.
Rengimo Komisija:

J. Taurinskas, 
S. Janeliūnas, 
J. V. Stilsonas, 
V. Jackūnas.

Pagerbė Jaunavedžius

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 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

kelio bus iškabinta Camp 
Po įdomaus svečio pra- Child, Boy Scouts of Ameri

ca, ženklas, o taip pat nuonešimo ir palyginimo lietu-
kus, Minkus, Yakauzus (jų viškos ir amerikoniškos stu 
krautuvėse) ir “Keleivio -dentijos, namų šeimininkė
istaigoj. I,p. Gimbutiene pavaisino

Be io, rugsėjo 8 d., 7:30j?v“i!ls skania.is valSiais ir
vai. vakaro, Lietuviu Pilie- sal,t?.ls c

Kita diena prof.čių Draugijos patalpose So. 
Bostone, šaukiamas visų 
BALF'o rėmėjų (o jais turi 
būti visa lietuviškoji visuo-

Kolu-
r aila išvvko svečiuotis Ka 
nadon.

Plymouth ir lietuviški ženk
lai, rodą kelią į stovyklą.

Tad, iki pasimatymo sto
vykloje sekmadienį, rugsė
jo 5 d.

Stovyklos Štabas. 

Vėl Veikia Baleto Studija
f_______ - -inžinierių :uz.iirv

menė) susirinkimas. į kurį; 
ypač kviečiami atsilankyti! 
visi rinkliavos dalyviai.

Rugpiūčio 22 d. Bostono 
skyriaus nariai su šeimomis 
ir svečiais turėjo išvyką 

Tad šaukiame į pagalbą Cape Code, už miestelio 
visus geros valios lietuvius Manomat, Valiūno Pine Ca- 
vargstantiems broliams pa- bins.
dėti. Atsiminkime, kad da- Ant aukšto kranto kai
lis iš mūsų lengvai galėjo
me atsidurti jų padėtyje.
A. L. BENDRUOMENĖS 
BOSTONO A. VALDYBA
V. Izbickas, Dr. J. Girnius,
A. Ivašria, J. Sonda, I. Vi-lVQ 
lėniškis, A. Matjoška, J. 
Mikalauskas.

vos, apaugusios pušytėmis 
puikus reginys į vandeny
ną priminė kiek mielą Pa
langą.

26 mašinom suvažiavo 
apie 120 asmenų 

nepaprastai

Skautininkas prof. Ignas 
Končius vietoje vainiko ant 
skautininkės Stasės Lizde- 
nienės karsto paaukojo S10 
Vokietijos lietuvių skau- tu su skautai 
tams. ! vykią, kuri yra netoli Ply-

Tai sektinas pavyzdys! mouth.

Buvusios Lietuvos valsty
bės teatro baleto solistės T. 
Babuškinaitės baleto studija 
vėl pradeda veikti nuo rug
sėjo 8 d., tose pačiose patal
pose, Lietuvių Piliečių Klu
bo 4-me aukšte, 368 West 
Broadvvay, So. Bostone. Pa
mokos vyks pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais 4-8 vai. popiet. Nauji 
mokiniai priimami ten pat 
studijoje pamokų metu, ar
ba telefonuoti TA 5-3175 
kasdien iki 2 vai.

Rugpiūčio 28 d. Brock- 
tone, Sandaros kuopos na
me, įvyko jaunavedžiams 
Adomui ir Alei Jucevičiams 
pagerbti pokylis, kuriam va
dovavo K. Jurgeliūnas.

Iš Bostono pokyly daly
vavo A. Čaplikas, A. An
driulionis, J. Gedmintas, J. 
Lekys, J. Jančauskas, S. Ja
kubauskas ir kiti.

K. Jurgeliūnas, A. čapli-
PIGŲJĮ KNYGŲ MĖNESĮ

nuo rugsėjo 1 iki 30 d. paskelbė 
kas, P. Viščinis ir kiti pasa-!leid-vkIa Gabija. Per ši mėnesį
kė jaunavedžiams gražias !knvgas 'žrašan‘ «Ksiog iš lei-
sveikinimo kalbas. P. Vai-!d,ykjos ęT*"®’ 
— , iki 7Q'r nuolaidos. Atpigintučiūno choro muzikantų dalis; 
linksmino dalyvius. Malo
nus pokylis užsitęsė iki vi
durnakčio. Dalyvis.

Romanas Legiono Seime

Jonas J. Romanas, Stepo
no Dariaus posto adjutan- 
|tas, kuris šiomis dienomis

Atpigintų 
knygų sąrašas gaunamas lei
dykloje. parašant šiuo adresu: 
Gabija, 335 Union Avė., Brook
lyn 11, N. Y. (38)

Parduodami Baldai
Parduodu penkių kambarių gerus 

baldus »forui sius». Yra šaldytuvas, 
televizija ir kt. Kreiptis: (37)

53 Gate- St.. trečias aukštas 
So. Boston 27, Mass.

? A.a| FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roibury, M asa.
TeL PA 7-0402-M

Oras bu- 
malonus.

Mandynės vandenyne ir 
ežere. Bendri pietūs po 
pušaitėmis ir įvairi nuotai-

Prof. I. Končius į Stovyklą)^in”a piogiama.
P. Pauliukonis davė pui- 

Prof. Ignas Končius kar- kios lietuviškos muzikos 
plokštelių koncertą. Rimas 
Budreika, 11 metų, pagrojo 
smuiku. Rimas Manys, 11 
metų, pagrojo akordionu. 
Sesutės Galinytės ir broliu
kai Daugirdukai padainavo 
tris liaudies dainas. Vėliau 
bendros dainos, pritariant 
akordionu, suskambo po 
plačias apylinkes. Be am
žiaus skirtumo visi dalyva
vo programoje ir geros nuo
taikos kūrimė. Sporto var
žybose moterys išėjo prieš 
vyrus ir tinklinio žaidime 
laimėjo.

išvyko i sto-

Gcrbiamajai

STASEI LIZDENIENEI

mirus, jos sūnui Ričardui reiškiame mūsų 

giliausią užuojautą ir kartu liūdim.

Bostono Lietuvių Vyrų Choras.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ani Melsvo Robins Pond Kranto 

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

Ideali Vieta Maudytis ir žuvauti
Šokiams groja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidgeuater 855. Plačiau klausy
kit WBET radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M.

Atsilankvkit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Petras Pcldžius. Alfonsas Stcckis. Povilas Lapenas Jr.

Vaitkevičių. Staiga Suairgo pa?k-ltas Amerikos
t, . . - , c .xl . Legiono Mass. valstijos so- Teisinmkas S. v aitkevi- • N- ■ j j- i, ... Jcialinio draudimo komite-cius, dramos sambuno na-t, - - - , ---- oo\ . .. įto pirmininku, rugniucio 28rvs, turėjo širdies pnepuoli. j -- , • \xr »... * 1 1 d. išvyko i v\ashington ą,v aitkevicius sveiksta savo rv z- j i *• a -i 

k * on o* c? o D- C., dalyvauti Amerikosbute, 30 Story St., So. Bos-
tope. s suvažiavime.

Lankėsi Terros Savininkas

Gera Proga
Gera proga įsijungti j biznį: pa

imti restorane visą virtuvę ir maistą 
savo atsakomybėn arba susitarti su 
savininku iš nuošimčių arba kitaip. 
Matyti savininką adresu: (30)

200 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Vyksta į Europą
“Keleivio” redakcijoje 

Stasys Grabliauskas, vo- lankėsi V. Civinskas iš Chi- 
kiškų radijų atstovas, pre- cagos, Terros leidyklos sa- 
kybos reikalais vyksta į Eu-'vininkas, kuris ir čia buvo 
ropą. Ten žada išbūti porą užsukęs knygų leidimo rei-
mėnesiu. kalais.

Parduodami Namai
Montclloj parduodu namus (3 

kambariai žemai ir 0 kambariai vir
šuj). dvi krautuves ir 2 mašinom 
garažą. Kreiptis: (37)

152 A mes St.
Montcllo, Mass.

Po feljetono “Statistika” 
tautos prieaugliui labiausiai 
užsitarnavusi K. Baranaus
kų šeima buvo apdovanota 
originaliomis dovanomis.

Geros nuotaikos ir jumo
ro netiūko iki pat 8 vai. va
karo. Dalyvis*

Ka Klubas Remia

Tu gali būti “Aaukštoji Gaida" 
Kieno nors būty

r j u n i11
Telefonuok savo draugui. 
Kurs yra toli

Tai protinga ir taip pigu 
Ypač po 6 vakare ir sekmadienį

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
Išnuomuojamas 4 kambarių 

butas. Sužinoti pas K. Pau
lauskas. 306 W. Third St., So. 
Bostone. (35)

jeeoeeoeeeooeooeeeeeeoooeeo
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

ii Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną ,

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Sooeooeeeooeeoeeeoeoeoooec

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos paskutinis 
susirinkimas nutarė remti 
dabartinio Suffolk County 
prokuroro Garett Byme 
kandidatūra.

ŠAUK l.ONG DISTANCE

NEW INOLAND TKLKPHONK AND TILKGRAPH CO.

PARDUODAMAS NAMAS 
Montelloj, geroj vietoj, par

duodamas naujas 5(4 kambarių 
namas ir garažas. Viskas Įreng
ta pagal paskutinę madą. Kreip
tis: šeštadieniais ir sekmadie 
niais nuo 1-6 vai. popiet, 479 
North Carry St., Montello, 
Mass. (35)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpom savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Rroadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpu pirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




