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Prezidentas Trunan Siūlys
Pastovias Taikos Programą

- •
Kalba Šį Trečiadienį Vakare; Jungtinių Tautų Seime 

Paryžiuje Amerika Atstovaus “Kolektyvinio Saugu
mo Programų“; Rusija Grasina Turkijai; Lap

kričio 7 Dienų Laukiama Stalino “Taikos 
Plano“

Šį trečiadieni 10:30 vai. 
vakaro rytiniu laiku prezi
dentas Trumanas kalbės 
per radio apie Amerikos 
taikos politiką ir pasiūlys 
praktiškų žygių, kaip di
džiosios valstybės gali baig
ti “šaltąjį karą” ir pradėti 
pirmuosius žingsnius pasto
viai taikai įgyvendinti. ŠĮ 
trečiadieni Amerikos vals
tybės sekretorius Dean

Western Union 
Prieš Gemblerius

T e legrafo kompanija 
Western Union paskelbė, 
kad ji daugiau nebepriims 
lažybininkų telegramų, pra
nešimų apie arklių lenkty
nes ir Įvairias sporto var
žytynes ir nebesiųs “lažy- 
binių pinigų“ telegrafu. 

Acheson patieks Jungtiniųi Toki nutarimą kompanija 
Tautų seimui, kuris susiren- padarė po to, kai New Jer- 
ka Paryžiuje, kolektyvinio teismas nuteisė tos 
saugumo stiprinimo planą, kompanijos vieną tarnau- 
Valstybės sekretorius taria- Bridgetone, kaipo
si su Anglijos naujuoju už- gepablerių tarpininką už 
sienių reikalų ministerių A. ltab ^ad jis priėmė telegra- 
Eden ir su Prancūzijos va-'ma aP^e arklių lenktynių 
dais dėl vieningo laikymosi rezuĮtatus.
“kolektyvino saugumo” sti- ... ėl to teismo sprendimo 
prinimo politikoje. Westem Union mano tęsū

Laukiama, kad ir dikta- kovą teisme ir sieks, kad 
torius Stalinas, lapkričio 7 aukstesnis teismas jos tar- 
d. proga (bolševikų perver- nautoją išteisintų, o kol by- 
smo dienos minėjimas) pa-i^a gautinai bus išspręsta, 
sisakys dėl bolševikiško kompanija nebepniminės 
“taikos plano.” Tarp di-(telegramų apie lenktynes.
džiųjų valstybių prasideda’ ' #
lenktynės, kuri iš jų paims. DAUG BYLy DEL 
taikos propagandos inicia-1 LIETAUS DARYMO
tyvą Į savo rankas. j ’ ~ ;

Tuo tarpu Rusija pasiun-' ^ew y oi ko miestas per
le Turkijai grasinančią no-

NEVADOS PADANGE NUŠVITO RŪSČIA ŠVIESA

Po skaidrios šviesos, kuri apjakinostebėtojus kelių dešimtų mylių atstu
me, atominės bombos durnai driekiasi po plačią apielinkę, kaip Z raidė. 
Las Vegas mieste, 80 mylių atstu, sprogimas buvo aiškiai matomas dienos 
šviesoje.

Daugiau Kareivių Gen. Eisenhower Atominių Ginklų
Į Suezo Zoną Tariasi su Trumanu Bandymai Sėkmingi

Praeitos savaitės gale Prezidentas Trumanas pa- Praeitos savaitės atomi- 
Anglija pasiuntė oro trans- kvietė iš Paryžiaus Atlanto nių ginklų bandymai Neva- 
portais 6,000 papildomų Pakto šalių karo pajėgų doje, pagal karo vadų pra- 
Karių iš Libijos Į Egiptą, Į vyriausiąjį vadą gen. Ei- nešimus, buvo labai sėk- 
Suezo kanalo zoną. senhovver atvykti Į Wash- mingi. Buvo išbandyti nau-

Anglija stiprina Suezo ingtoną pasitarti su Ame- jausieji ginklai ir jų gamy- 
kanalo zoną, kad Egiptui rikos vyriausybe ir karo va- ba, po sėkmingų bandymų, 
nebūtų pagundos bandyti dais. Pasitarimai vyksta bus padidinta. Oro pajėgų
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PaliaubųDerybosKorejojStaiga 
Pasistūmėjo Pirmyn

Bolševikai Pasirodė Nuolaidesni dėl “Paliaubų Linijos”;
Ginčai dėl Linijos Betgi Nėra Baigti; Prasidės Sun

kios Derybos dėl Karo Belaisvių Paleidimo; 
Frontuose Eina Oro ir Tankų Kautynės

Liet. Bendruomenes į Praeitą savaitę Korėjos 
Aktas New Yorke bolševikai staiga pasirodė

“sukalbami.” Jie sutiko su 
JAV Lietuvių Bendruo-'Jungtinių Tautų karo pajė- 

menės oficialaus veikimo gy delegacijos siūlymu, kad 
atidarymui pažymėti, Lai- karo paliaubų linija eitų 
kinasis Organizacinis Ko-'palei dabartinę fronto Jini- 
mitetas mosią Lietuvių1 jQ> bet bolševikai visai ne- 
Bendruomenės . aktą—spe-į priėmė JT siūlymo dėl Ka- 
cialę šventę, kuri Įvyks lap-,esong miesto, kurį Aliantai 
kričio 18 d., sekmadienį,'nore j o Įjungti Į savo sritį, 
New Yorke. Tą dieną prieš o bolševikai nori pasilaiky- 
pietus numatomos pamal-,ti sau- JT atstovai paga- 
dos lietuvių bažnyčioje ir,liau pasiūlė kompromisą, 
2 vai. popiet iškilmingas •kad Kaesong miestas, Į pie-
aktas su atitinkama progra
ma Statler viešbučio salėje.

tus nuo 38-sios paralelės, 
pasiliktų neutralioje zono-

Šventės ruošimo techniš- je, bet bolševikai su tuo ne
sutinka.

Aliantams svarbus Kae- 
.v.„v,song miestas tuo, kad iš to 

Laikinojo Organi- Į miesto apielinkių lengva
pulti Korėjos sostinę Seou- 
lą. Aliantai nori išsiderėti 
tokią paliaubų liniją, kurią 
lengva butų ginti ir per ku
rią bolševikai negalėtų iš 
pasalų pulti, kaip jie puolė 
1950 metų birželio 25 d.

tą ir reikalauja “pasiaiškin- Hefy tuo budu pripildy
ti,” kodėl Turkija nori dė-^ savo rezervuaras van- 
tis Į Atlanto Paktą, nors ji dens- Ar dėl lietaus fabri- 
nėra nei prie Atlanto ir ži-'kantų veikimo, ar pačios 
nanti, kad Atlanto Paktas pastangomis, bet
yra nukreiptas prieš Rusiją. Į1950 metais lapkričio 25 d

nai metais bandė iššaukti angjus jš jų sutarti-[šį pirmadieni ir antradieni

Turkija svarsto atsakymą. 
Amerikos pasiūlymas tai

kai išlaikyti numatys gink
lavimosi patikrinimą visose 
šalyse, neišskiriant nė ato
minių ginklų ir griežtą 
atominių ginklų kontrolę. 
Toks planas bus pasiūlytas 
Jungtinių Tautų seime. 
Kontrolės klausimas, rodos, 
bus sunkiausiai išspren
džiamas.

W. A. Harriman 
Tariasi Londone

W. Averell Harriman, 
naujai paskirtas Mutual 
Security Administration 
Įstaigos viršininkas, išvyko 
Į Londoną tartis su W. 
Churchill vyriausybe dėl 
ginklavimosi ir dėl Angli
jai gresiančios finansinės 
krizės. W. A. Harriman 
tvarkys virš 7 bilionų dole
rių fondą, iš kurio bus tei
kiama pagalba Atlanto 
Pakto šalims ginklavimuisi 
ir jų ūkio palaikymui. Kal
bama, kad jis išsiaiškins su 
Anglija kiek jai pagalbos 
reikia, kad darbiečių supla-(

buvo kilusi didelė audra, 
kuri davė lietaus, bet pri
darė ir nuostolių Catskill 
kalnų gyventojams.

Dėl tos audros Nevv Yor- 
iko miestas susilaukė 169 
bylų. Nukentėjusieji mies
teliai ir atskiri žmonės rei
kalauja “už audros išpro- 
vokavimą” sumokėti jiems 
$2,138,510. Bylos užvestos 
teisme, bet kada jos bus 
sprendžiamos, dar nėra ži
noma.

Nevv Yorko miestas da
bar sako, kad lietaus dirbi
mas nepasisekė ir audra ki
lo todėl, kad tokie vėjai pa
pūtė iš Ohio upės pusės. 
Bet nukentėjusieji aiškina, 
kad miestas audrą provo
kavo ir už tai turi mokėti 
grynais pinigais, be jokių 
išsisukinėjimų. Jei tos by
los bus sprendžiamos teis
me, tai bus pirmas toks at
sitikimas ir todėl visi lau
kia, kaip teismas pasisakys.

i
BOLŠEVIKŲ ARMIJA

BAIGIA MANEVRUS

mi garantuotos "gynimo 
zonos.” Tuo tarpu derybos 
su Egiptu dėl bendro kana
lo zonos gynimo neoficia
liai eina, Į Egiptą daromas 
spaudimas susitarti. Pir
miau Italija, o dabar Pa
kistanas siūlosi tarpinin
kauti tame ginče, bet tais 
pasiūlymais dar niekas ne
pasinaudojo.

KINIJA SIUNČIA
RUSIJON DUONĄ

Daug traukinių su javais 
ir anglimis iš Mandžurijos 
ritasi Į Sovietų Rusiją, pa
gal pranešimus iš Hong 
Kongo. Rusija už tai atsi
moka kinams kanuolėmis ir 
kitokiais karo pabūklais. 
Daug ginklų Kinija gauna 
iš rasų pavergtųjų rytinės 
Europos kraštų, ypač iš Če- 
cholosvakijos, kurių pra
monė yra Įkinkyta Į karo 
gamybą.

--------------------------  /
Korėjos Aukų Skaičius

Arti Šimto Tūkstančių

Naujausias Korėjoj žu
vusių ir sužeistų karių skai
čius siekia 1,195 vyrų. Su 
dabar paskelbtuoju sąrašu 
žuvusių, sužeistų, dingusių

Rusų armija rytinėj Vo- be žinios ir nelaisvėn pate- 
kietijoj baigė rudens ma- kusių karių skaičius Kore-
nevrus, kuriuose dalyvavo 

nuotas ginklavimasis gale- 200,000 vyrų. Manevrai 
tų būti tęsiamas. Laukia- buvo daromi palei Elbos 
ma, kad bus susitarta ir dėl (Labos) upę. Iš viso rasų

jos kautynėse 
prie 100,000.

prisiartino

sekretorius, Thomas K. Fin 
letter, sako, kad atominiai

_ . ginklai vartojami mūšio
Prieš devynius mėnesiu? ,jauųe bug gamjnami už- 

generolas Eisenhouer pei- tenkamame kiekyje, bet jis

Washingtone.

eme vadovauti Atlanto 
Pakto šalių karo pajėgoms 
ir per tą laiką Europos kra
štą ginklavimasis ir pajėgų 
mobilizacija pažengė toli 
pirmyn. Dabar, kai Ame
rika paskyrė virš 7 bilionų 
dolerių užsieniams gink
luoti, prezidentas ir karo 
vadai norėjo pasitarti su 
gen. Eisenho\ver dėl toli
mesnio Europos pajėgų mo
bilizavimo.

Ta proga Amerikos spau
da • spėlioja, ar generolas

atsisakė paaiškinti, ar ato
minė artilerija greit bus iš
tobulinta ar ne. Šiuo tarpu 
karo lėktuvai yra pagrindi
nis Įrankis atominiams gin 
klams gabenti.

Griežtai Baus 
Narkotikų Pirklius
Prezidentas Trumanas 

pasirašė kongreso priimtą 
griežtą Įstatymą prieš nar
kotikų šmugelninkus. Įsta 

Eisenhoįver turės su kuojtymas numato griežtas bau-
nors pasitarimą dėl jo mi
nimos kandidatūros Į pre
zidento vietą ateinančių 
metų rinkimuose.

WLADYSLAW GOMULKA

smes už opiumo, heroino, 
morfino, kokaino ir kitų 
nuodų pardavinėjimą. Už 
pirmą kartą bausmės nu
matytos nuo 2 iki 5 metų, 
už antrą kartą nuo 5 iki 10 
metų, už treti kartą nuo 10 
iki 20 metų -kalėjimo.

Kartu prezidentas Įsakė 
sudaryti komisiją, kuri de
rins Įvairių valdžios Įstaigų 
kovą prieš narkotikų pla
tintojus ir ieškos būdų gy
dyti narkotikų aukas, Įpra
tusias Į nuodų vartojimą.

Gen. de Gaulle griežtai 
kritikuoja Prancūzijos vy
riausybę už nesugebėjimą 
užtikrinti Prancūzijai už
tenkamai svarbią vietą Va
karų koalicijoj ir sako, kad

kąjį darbą New Yorke vyk
danti komisija, bendradar
biaujanti su Nevv Yorke 
esančiu
zacinio Komiteto • nariu 
prel. J. Baikunu, apie šią 
Bendruomenės šventę sten
giasi tinkamai informuoti 
Amerikos lietuvių visuome
nę visais komisijai prieina
mais budais.

Šiuo viešu pranešimu 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Laikinasis Organizaci
nis Komitetas turi malonią 
pareigą kviesti Į. Bendruo
menės aktą atsilankyti lie
tuvių organizacijų, lietuvių 
laikraščių ir lietuvių Įstai
gų atstovus; komitetas taip 
pat turi didelę garbę kvies
ti šventėje dalyvauti visuo
menės veikėjus, kultūrinin
kus ir kitus lietuvius.

Tikimasi, kad šioje Ame
rikos lietuvių gyvenime ir 
viso pasaulio lietuvių san
tykiuose naują vienybės ba
rą lietuvybės išlaikymo 
srityje pradedančioje šven
tėje gausiai dalyvaus lietu
vių ne tik iš Didžiojo New 
Yorko bei jo apylinkių, 
bet ir iš kitų tolimesniųjų 
lietuvių kolonijų. »

JAV Lietuvių Bendruo
menės Laikinasis Organiza
cinis Komitetas.

Įgaliotas 
A. Saulaitis.

Juroje Susidūrė Du Laivai

Amerikos karo transpor
to laivas “General M. L 
Hersey“ su Naujosios Ang
lijos kariais netoli Ham
burgo, Šiaurinėj juroj lap
kričio 4 d. migloje Įplaukė 
Į Argentinos keleivinį laivą 
“Maipu” ir padarė didelę 
skylę Argentinos laive. 
“Maipu“ nuskendo, bet visi 
keleiviai ir Įgula, iš viso 
238 žmonės, buvo išgelbėti.

Užbaigus derybas dėl de
markacijos linijos Aliantai 
numato sunkias derybas 
dėl apsimainymo karo be
laisviais. Tos derybos bus 
todėl sunkios, kad korėjie
čiams tas karas yra pilieti
nis karas ir daugelis belai
svių nebenorės grįžti pas 
bolševikus. Tokių galf at
sirasti ir iš pietinių korėjie
čių tarpo. Kaip kontroliuo
ti, kad tiktai norintieji grįž
ti butų paleidžiami?

Jei ir tas klausimas butų 
išspręstas, tada liks dar la
bai rimtas klausimas, kaip 
prižiūrėti, kad nei viena nei 
kita šalis neišnaudotų pa
liaubų savo karo pajėgų 
stiprinimui ir naujo puoli
mo ruošimui. Jei derybos 
dėl likusiųjų klausimų eis 
taip pat sunkiai, kaip dėl 
paliaubų linijos, tai susita
rimo negreit dar bus su
laukta.

Oro kautynėse bolševikų 
nuostoliai yra didesni, bet 
ir amerikiečiai kai kada tu
ri nemažų nuostolių. Iki 
šiolei bolševikų nuostoliai 
numuštais lėktuvais siekia 
564, o amerikiečių nuosto
liai yra 329 lėktuvai.

Šios savaitės pradžioje 
bolševikai sausumos fronte 
puolė Aliantų pozicijas su 
20 tankų ir viena divizija 
kariuomenės. Puolimas bu
vo atmuštas.

Amerikos karo laivynas 
praneša, kad jo nuostoliai 
nuo Korėjos karo pradžios 
yra 5 paskandinti karo lai
vai ir 29 karo laivai suga
dinti. Laivai nukentėjo nuo

Sėkmingi atominių gink
lų bandymai Nevados vals
tijoj tęsiami. ŠĮ pirmadie-'minų, pakraščių batarejų ir

tik jam paėmus valdžią Eu- nį išleistas patvarkymas, priešo bombelių. 102 ju-"Keleivyje“ naudinga yr# ' • •Churchill’io pasimatymo su kareivių Vokietijoj esą iki" daryti visokius biznio* skel uSriSr l^nki’ia.H’nįpHkhuM'.opos Federacija bus rim-kad lėktuvai vengtų Las rininkai žuvo kautynėse ir
Tramanu. 300,000 vyrų. bumu ir pajieskojimus. m y bes nuc MasMos. tai kuriama. Vegas srities. 282 buvo sužeisti.
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SOCIALIZMAS
ANGLIJOJ

darbiečiai turėjo 393 vietas
t iš 625. Ir 1950 metais, jei

Apie spalių 25 d. rinki-?udžs‘me . ^senatorių ir
mus Anglijoj buvo visokiu 1,beral« balsus’ d?lb,ec'a‘ 

® ' gavo mažumą balsų, betpranašavimų. Pagal X. Y.
“Times” visi “pointeriai, parlamente turėjo mažutę
tipsteriai, lažybininkai in*"*?“?* šiais.,m 
ekspertai” pranašavo, kad/“*? '1'“1 į’‘‘5la

metais 
prisiartino

konservatoriai laimės, o!^e 49‘\ bal* bel. dė' / 
darbiečiai pralaimės. Prie,bal5« nel-v«au,s 
tų “polsterių” ir “ekspertų”!™ •*> vls« “‘f- Pallko Par‘ 
reikia pridėti ir musų mari- amen e 
jonus, kurie ilgi sakė, kad
konservatoriai laimėsią.
“Draugas” su pasididžiavi
mu rašo:

“Vistik išpranašavom . . .
Taigi ‘Draugo' (anot ‘Kelei- 

. vio’ marijonų) pranašavimai 
buvo teisingi. Konservato
rių partija laimėjo ir Wins- 
ton Churchill atsistojo 
riausybės priešakyje.”

Šventa tiesa. W. Church
ill stojo priešakyje ir 
“Draugą” reikia pasveikin
ti už gilų įsijautimą Į “deši- b2r kai dėl tų pačių taisyk-i 
niųjų žmonių viltis” Ang-|iįų netobulumo laimėjo 
lijoje ir už neginčijamai ; konservatoriai, darbiečiai 
teisingą pranašystę. Kre- neieškos plechavičių kon- 
ditas priklauso ir visokiems servatorių valdžiai nuvers-

polsteriams” ir “eksper- ti; O kam pritaria Angli-

mazumoje. Val
džia pereina i konservato- į 
rių rankas.

Politinė kova demokrati
nėse šalyse vedama pagal { 
tam tikras taisykles ir svar
bi demokratijos išsilaiky-' 
mo sąlyga yra, kad visos 
besivaržančios grupės tas 
taisykles gerbia. Kai Ang- 

vy_ lijoj, dėka tų taisyklių ne
tobulumui, laimėjo darbie
čiai. konservatoriai nedarė 
sąmokslų, nesamdė plecha- 
vičių valdžiai nuversti. Da-

PIKTAS GRYBAS KYLA I PADANGES

Nevados manevruose išsprogdinta atominė 
aukštai ore, po sprogimo, kyla į viršų pikto grybo pa
vidalu. Viso praeitą savaitę Nevadoj išsprogdintos 

keturios įvairaus dydžio atominės bombos.

“American 
socialistų 
tvarkoma, 
$200,000 lietuvių tarpe. 
Mano buvo $500. Ji be 
pėdsako buvo numarinta 
Kaune ir Amerikoj.

‘Lithuanian Sales” or-

Textile’’ ne 
organizuota ir 
sukėlė suvirs

Gomulka Teisme jėgs per atominės artileri-
_ T . • - i -jos ugn| prasiveržti, o todėl Buvęs Lenkijos komunis- J natnindns nn,ti

“Lithuanian saies oi-, „A V nebeturės pagundos pulti,
ganizuota ir vedama žymių tų partijos vadas Wlady- GaJ toRg ėjimas ir ™

tams,” kurie 1948 metais 
nusisvilino nagus, bet 1951 
metais tariasi tikrai atspė- 
ję, o todėl busimose lažy
bose reikalaus didesnių sau tyti padėti, kaip' ji yra. 
duoklių už “pranašystes.”

Rinkiminiai pranašavi-

jos gyventojai, tą gali ma-į 
tyti kiekvienas žmogus, ku
riam “polsterių” pranašavi
mai neatėmė pajėgumo ma-i

Anglijos socialistai jau
mai mums šiek tiek prime- pTa pravedę visą eilę refor-
mena tą Lietuvos žydą, ku rnu, kurios pasiliks Angli
ne sakė, kad jam baromet- gyvenime. Kai jie grįš 
ras visai nesąs reikalingas, i valdžią vėliau, jie tęs ir 

toliau socialistines refor-

Laikas ir Mes

spėjimas ir yra 
Bet vienos ato-socialistų priešų, sukėlė sla\v Gomulka traukiamas

apie $300,000 ir žlugo Kau- Stalino atsakomybėn už mjn^s bombos sandėliuose,
ne ir Bostone. Aš netekau 
$1,000.

“Eglynas” suorganizuo
tas ir vedamas žymaus p. 
Karpiaus vienminčio, sukė
lęs Amerikos lietuvių tarpe

uz
arba titiš-

teisingas.
••nacionalizmų.’ «.u. uue agkios ir pastovios tai. 
ką hgą, kulia dažnai uzsi- kog programos užtikrinan- 
krecia rusų pavergtųjų tau-.čios visoras
tų komunistai. kartu su. taut uikos 
Gomulka teismo atsakomy-'^ Taika mta vcr. 
bėn traukiamas generolas^ ,. butį Qvj
Spychalski ir dar pora auk- & J . .suvirs $200,000 (su mano „ , .. .. .... ,

‘$2,000) atsisveikino Lietu- bolševikų valdžios par- 
voj nei vieno tartoko nepa- ei^?n^'.

Kas Džiaugiasi
statęs, bet Palangoje išsi- ." gomulka "prasikalto tuo, Amerikoje daug kas reur- 
budavojęs sau Vilią Komo- kad Palaike nuo Maskvos kia pasitenkinimo, kad W. 
da. Suinteresuotiems galiu nepriklausomą maršalo Ti-Churchill grįžo Į valdžią, 
pasiųsti mano 200 akcijų. ;t0 Poh?lk^ Rusijos paverg-Reiškia pasitenkinimo ir 
Suprantama, visai bever-įtaosc kraštuose nėra didės- klausia, kiek mums kainuos 

mo prasižengimo, kaip no- tas gūžimas anglų karo va
C1?“Žemės Bankas” visai rėti taVtai lai?yės. Ten <jo frie valdžios vairo, 
r.e socialistų organizuotas 
ir tvarkomas, sukėlė suvirs 
$300,000 (pas mane origi- 
nalės kvitos!). Dingo ir su 
mano $500, nė ačiū nepa
sakęs.

“Atstatymo Bendrovė,” Į

Tokiu antgalviu “Vieny- tikslu ta mane moraliai 
bės” spalių 19, 1951 metų skriaudžianti pasaka yra 
laidoje tilpo interesingas atkartojama negaliu su- 
rašinvs p. Kazio S. Kar- prasti. Aišku, kaip ir jta- 
piaus. Jame minimas isto- rimas, kad buk aš pasisavi- 
riškas F. J. Živato areštas nęs tūlo Staškuno pusę po- 
Massaehusetts valstybėj mirtinės, buvo daromas po-
daugelis metų (1912) tam Etiškais sumetimais: per 

W. Churchill’io par- buk tą nedorą darbą mane Įgilti socialistams,
tijos valdymas dar labiau atHkęs socialistas “Kelei- Dėl tos pomirtinės, mirus 
Įrodys anglams, kad to« re- 7*0” štabo narys F. J. Ba- Strimaičiui, dokumentai bu- 
formos yra reikalingos ir kitas to štabo na- vo rasti (dabar pas mane),
kraštui naudingos. " Vasiliauskas-Kutra, kad tikras faktus SLA 1909

nėra didesnės erezijos, kaip Amerikos privačios mi- 
abejoti Stalino linijos ne- ciatyvos žmonių pasitenki- 
klaidingumu. nimą galima suprasti. Daug

Gomulka, kaip vengrų sunkiau suprasti, kodėl Ma- 
susaudytasis Rajk, buvo cjridas ir Maskva patenkin- 
uolus Maskvos tarnas, iki u ChuichiU’io grįžimu į 

i įsitikino,* kad Maskvos vieš-valdžią. Madridas gal ti-
s„ kad dab-k—
Bank,” sukėiė Beturiu tat- k^pfuT-

vai, Gromulka ir daugelis ją ” get ię0 džiaugiasi Mas- 
kitų praregėjusių bolševi-i kva? Atrodo, kad Mask-

lai' Vokiate budaS,,Z'!k” vadų neturėj°’ matOmai’ Storius džiaugiasi 
Į,n?r, lis nnn nei ,n?i Pa?‘r.vzlmo tuo, kad W. Churchill yra

, ’ . P . / Maskvos viešpatavimo nu- pasisakęs už “trijų didžių-
sikratyti. Užtat Gomulka jų»’ susitikimą ir bandymą 
eina Rajk keliu ir baigs sa- išmėsinėti pasaulį taip, 
vo karjerą purviname Sta- kaip “trys” nori ir kaip 
lino teisme ir kartuvėse. šimtas trys gal visai nenori.

x Churchill ir Stalinas mano,
Dar Lozoraitiada kad “didieji” turi spręsti

i i. ” * *• i “ginčytinus klausimus” ir
“Kybartų aktų patepu- rėžiug g sil sni

n,ls. S-. Lozoraitis per savo į Rod tjk tfek

akiplėšiškumą ir vadist.n. į ^agrindo Maskvos mė- 
ozelj, rodos praras d.plo- džiaugtis.
matijos šefo titulą, kun

ir suteikė.

pe apie $500,000 (su mano 
$1,100). Ją valdė labai ar
timi p. Karpiaus vienmin
čiai
rasta
kurie randasi pas iždinin
ką ir kurs jokių atskaitų 
niekam neišduoda.

Na, o ką socialistai mo
raliai ar materialiai kada 
nuskriaudė? But gerai is
torijai užrekorduoti. Gal 
buį kad “Naujienos” pava
dino dabar ir pirmiau p. 
Karpių melagiu? O gal so
cialistai ir norėjo užkariau
ti SLA?

—O kam man baromet 
ras? — jis sakydavo. — Aš 
turiu du vaiku, vienas spė
ja, kad lys, o kitas sako, 
kad bus pagada, ir vienas
jų visada pasako tiesą. i © - ... kad socialistai norėjo užka- metų seime Worcestery,

Kas nors ir nnk.mų re- Kalbant apie Anglijos riauti SLA kad abe]nai ?0. M -r,lkniaukė" buvęs spręsti, bet su 1934 seimu 
zultatus atspėja, vienas zy-^socialistus. vienas lietuvis- nenaudėliai, ir tada “Tėvvnės” redaktorius Jie jį “užkariavo” išrinkda-
do vaikas ir cia visada tei-kas Iaikrasns pranciškonų^ kad (seJjokubynas' ir seimo sekre- ’ “'

.... , , . Į-parominkas ^ke. 1.kad „iau žinomi kaipo tautie-torius Strimaitis. Man bu-
Tiesa, Anglijos balsuoto- jie esą ne tokie kaip lietu-čiai tik vieninteliai- v0 padar--a dideIė moral4

jai , visokių pranašų viskos marksistines cyp-.ri skriauda.' kurią nešiau iki
džiaugsmą jpyle siek tiek davatkes. Šitas prancis- .. .... „u,™karčios tulžies. Bet dėl to konų pasakymas via bu-’ Š>u° rasmiu as „e„onu,P^tar«ų .alkų. Bet ta. vb 
kalti vra ne tie “ekspertai ” dinvas visu raliu reakcinin- musų Amenkos lietuvių pa- visuomenei netaip svarbų*,
, . * . ... & . .. . stangų grobliu iš kapu kel- asmeniški dalykai. Dabar
bet Anglijos prasčiokai kams. \ įsui savieji .sočia-' manau kad but' nau-'žvilgterėsime, kokie vra tie
balsuotojai kūne balsavo ristai yra blogi ir ne iš tolo socialistai “nenaudėliai” ir
ne paga dešiniųjų zmo-negali lygintis su kitų salių. £ P P kokie geručiai yra p. Kar
mų viltis” ir ne pagal man-socialistais. Lietuvoje gir-;“,“. • iLminSo;
jonų pranašystę, bet metė dėdavome, kad lietuviški fa^.ta.1? s^P^nti ir todėl į P
savo balsus už darbiecius. socialdemokratai negali Iy-Ra ieSlu Ivai.nus nusiseku- Organizacija mokslei- 
Jie sumetė darbiečiams gintis su Suomijos. Suomių slUs n. nAnU'lsePU>1113 ^ve*viams šelpti Aušra ne so- 
daugiau balsų, kaip Wins-reakcininkai sakė, kad šve- mmo Įvykius. Ir tuomi ne- cialistų oiganizuota ir tvar-

mas.

kad but daroma iš- koma, riif.go be atskaitų.ton Churchill’ui. Balsavi- rių socialdemokratai geri, o noi,lu» . ------ 7 —,.o_ — --------
mų rezultatai rodo, kad ten Suomijos niekam tikę. šve- vaQa ,, .socialistai buvo.yfano ten žlugo mizemiš- 
socializmo idėja, darbie-dijoj girdavo vokiškus so- ai .*la okiais tai stebukhn-jęag $100.
čiams bevaldant, visai ne- cialdemokratus ir peikdavo ^ais ^a13.’ ox.X1f1 kltlj “Laivynas” taipgi ne so- 
nusidėvėjo, bet žymiai su- savuosius. Vokietijoj gir- ^la nie ayeJak ^ieko pa- cjajistų »rganizuotas ir 
stiprėjo. Tą rodo balsavi- dėdavome, “o kad jus bu- nasaus- V1S11 musŲ taip ra

_________ tume, karį prancūzų socia-įd.inamų “PartiJf. *ilėse
1945 metais darbiečiai ristai,” o Prancūzijoj sta-/ime, _.?eia. Pn^otų, pas1- 

surinko 11,962,000 balsų lydavo socialistams pavyz-i3Vente i^’ ^aiP 11 nenaudė- 
(konservatoriai 9,018,000 džiu Anglijos darbiecius. ' llį,. . ....
balsų), 1950 metais darbie- Pranciškonai nieko nau- . . ’Jniausiai ^nu Pai"e1^" 
čiai jau gauna 13,296,000 ja nesugalvojo peikdami 3?b , a^
balsų (konservatoriai 12,- lietuviškus socialistus, o an- 
501,000 balsų), o dabar glams pripažindami kai ku- 
įvykusiuose rinkiniuose dar- rias dorybes. Iš tiesų, Ang- 
biečiai gavo 13,894,000 lijoj socialistai turi savo 
balsų (konservatoriai 13,- grynai angliškų savotišku- 
693,000 balsų). Tie rinki- mų, kurių turi ir kiekvienos
mų daviniai rodo, kad so- šalies bet kokia politinė! Antra, aš Živato neareš- 
cialistinė idėja išlaikė gy-'grupė. Juk ir Lietuvos ku- tavau ir nebuvau priežasčia

mų daviniai:

liauskas-Kutra niekados ne
buvome “Keleivio” štabo 
nariais. Aš buvau “Kelei
vio” įnamis, o Vasiliauskas 
pas mane tvarkė laivakor
čių agentūrą.

Ar norėjo ar ne, ne man jis pats sau
VLIK’as atidėjo su p. Lo- Anglijo* Unijos 
zoraičiu padalyto neva su- Anglijos unijų sąjunga, 
siterimo patvirtinimą ir kurj atstovauja 8 milionus 
vargu jį ir vėliau patvirtins, organizuotų Anglijos dar- 

VLIK’ą sudarančios ke- bininkų ir tarnautojų, pa- 
prezidentu, Gugi iždininku tuvių politinės grupės yra skelbė,, kad ji dirbs drau- 
ir Alikužiutę iždo globėja, susitarusios dėl bendro d3r- gingai su konseiv storiu 
Tie socialistai valdė SLA bo kovojant už atstatymą į vyriausybe. Unijų sąjunga 
per 10 metų. O ką jie “už-.nepriklausomos ir demo- (Trade Union Congress) 
kariavę SLA padarė?

mi į Pildomąją Tarybą iš 
7 narių net 4: Bagočių pre
zidentu, Miliauską vice-

venimo kvotimus ir giriai nigija turi savotiškumų, 
įleido šaknis anglų darbo kurių neužtiksime pas Ang- 
masėse. i rijos katalikus. Ar ‘galima

Dėl Anglijos rinkiminio 
įstatymo savotiškumų par-

įsivaizdinti anglų katalikų 
dvasiškį, kuris džiaugtųsi

lamento dauguma kartais į dėl konstitucijos laužymo, 
patenka į rankas tos parti- kaip tą matėme lietuviškuo- 
jos, kuri nesurenka daugu- se “dvasios vaduose”? Ško-

tvarkomas. be jokių atskai
tų dingo. Mano ten pat
riotiškais sumetimais išga
ravo $300. Kiek kitų lie
tuvių, nežinau.

“Progress Shoe” suorga
nizuota ir tvarkoma labai 
artimų p. Karpiui asmenų 
buvo bansrutan nuvaryta. 
Socialistas Jurgis Gegužis, 
patriotiškais sumetimais 
ten prarado suvirs $10,000, 
o aš $4,000. Ten lietuviai 
sudėjo apie $300,000.

“Palanga Credit” valdo
ma žymaus tautininko, da
bar brookh niecio, dingo be 
žinios, su man nežinomu 
sukeltu kapitalu, sykiu su

” mano $100.
“Progress Clothing,” taip

gi organizuota to minėto 
tautininko, su keliais tūks
tančiais, ir mano $100, pra
sišalino be jokios žinios.

“Lithuanian Mechanics 
and Machinists,” su lietu
vių apie $12,000, kurių tar-

kratinės Lietuvos. Kas tai dar sako, kad ji, kaip pra 
kovai pritaria, yra mielas eityje, taip ir ateityje neat- 

išgelbėjo iš pražūties, su- talkininkas. Kas neprita- sisskys nuo *avo teisės kii- 
darvtos blogomis mortgi-jria, tai kokios gari būti de- tikuoti- vyriausybę, jei tok* 
čių paskolomis sumoje apiehybos su tokiais neprita- reikalas kiltų.
pusę miliono dolerių. Su- 
tvarkė ne socialistų įgyven
dintą betvarkę paskolų da
vimui, taip kad jų laikais 
nė viena paskola nežuvo.
Įvedė naujus skyrius, kurių 
jokiais padidintais mokės- “konstitucija,” bendroj lie- nės betgi nepagalvojo, kad 
čiais apkrauti negalima, tuviškoj talkoj negali' ben- Anglijos unijos, kurios yra 

dradarbiauti. Jie gari tik dalis Darbo Partijos, yra

Pirmiausia Susivienijimą

riančiais žmonėmis; ) “Dirbs draugingai”—ši-
Žmonės, kurie gari “rem- tie žodžiai nustebino kai 

tis” Kybartų aktais ir pa- kuriuos žmones. Kai kas 
našiais nelemto vadistinio Jaukė, kad dabar Anglijoj
režimo dokumentais, arba 
kuriems vaidinasi švogerių “

Ne socialistų įvesti skyriai 
nariams beveik dvigubai 
padidino mokesčius. Ne so
cialistai Susivienijimą val
dydami dabar sumažino li
gos pašalpas nuskriausda- 
mi nelaimingus narius. So
cialistai pakėlė pašalpos 
skyriaus nariams po 5c į 
mėnesį lėšų fondui. Ne so
cialistai dabar pakėlė taip 
vadinamo slapto “lodavi- 
mo” budu lėšų fondui ant 
narių mokesčių ne socialis
tų įvestuose skyriuose net

bendrą darbą ardyti.

Nevados Bandymai

kils streikų vilnis, suirutė ir 
jėgų bandymas.” Tie žmo-

demokratiškos organizaci
jos ir kraštui pasisakius, te
gu ir abejotina dauguma,
už konservatorių vyriausy- 

Nevados dykumoje pra-j tos organizacijos tą pa
eitą savaitę vyko eilė ato- sakymą pripažįsta ir su 
minių sprogimų. Buvo ban- teigėta šalies vyriausybe 

«io^c w bendradarbiauja. Unijosdomos mažos ir didelės ato
minės bombos, buvo ban- praeityje yra bendradar-

mos balsų. 1945 metais 
Darbo Partija nebuvo ga
vusi daugumos balsų, kon
servatoriai, liberalai, nacio
naliniai liberalai, nepri
klausomi kandidatai ir ko
munistai, sudėjus krūvon,

tijos angliakasiai geriausie
ji katalikai, yra patys radi- 
kališkiausieji socialistai vi
soj Darbo Partijoj. Ar ga
rima tokį stebuklą įsivaiz
dinti lietuviškų vienuolių 
vairuojamame katalikiška-

to įvykio. Kada jis buvo 
areštuotas aš važinėjau su 
prakalbomis Illinois ir In
diana valstybėse. Tą nese
nai pareiškė per “Vienybę
pats Živatas, o pas mane 
yra affidavitas datuotas 
kovo 24, 1913 m., kurį pa
darė Arthur E. Keating, 
valstybės detektyvų virši
ninkas, kuris živatą areš
tavo, ir tas affidavit yra 
paliudytas W. O. Richard-

10%.
Tai kodėl p. Karpius ir 

nekurie jo vienminčiai tuos 
vargšus socialistus taip no
riai “kryžiavoja”? Dabar 
gyvenam ir veikiam geruo- nis 
se darbuose sykiu, viskas 
tvarkoje.

F. J. Bagočius.

domos ir “taktiškos bom- bjavusios su konservatorių 
bos, numatomos vaitoti vyriausybe, tą darys ir at- 
prieš priešo kariuomenę. jeityje Bet uniios akylai 

Ką rodo tie Nevados dy- sekg vyriausybės darbus ir 
kūmos šiurpus sprogimai? saugos ^vo narių teises, 
Jie rodo, kad Amerikos kajp jog jr priva]o daryti, 
atominis pasiruošimas eina Į w
visais garais. Jie rodo, kajl
ateities karas, jei toks iš- Prašvilpė $3,661

kils, bus ne “konvencionali- Korespondencijoj iš Broo- 
kaias, kokį matome klyno skaitytojai ras apra-

Korejoj, bet moderniškiau- syta, kaip Bimbos, Tyslia- 
siais ginklais vykdomos j vos ir Ginkaus įpiršta siu- 
masinės skerdynės. vėjų 54 lokalo vadovybė

son, Mass. insurance depar- pe ir mano $200, be jokių 
tamento fratemalių organi- atskaitų buvo bankrotų tei-• • • v • 1 • ’ _ 1 • J «gavo daugiau balsų. Bet me musų visuomenės bare? zaeijų viršininko. Kokiu smo likviduota.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko iai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

Kai kurie tikri ar taria
mi žinovai sako, kad Neva
dos sprogimai, ypač “tak
tiškųjų” atominių bombų 
išbandymas, atitolins, o gal 
ir visai pašalins karo pavo
jų, nes jokią armija nepa-

prajubiliavo” 3,661 dolerį 
unijos pinigų. Vienu pri
sėdimu tie “ponai draugai” 
prašvilpė puikią krovą pi
nigų. Ne savo, bet siuvėjų 
pinigų, iš unijos kasos.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

10 NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

Tarp Siuvėjų

SUTARS ATNAUJINTI DERYBAS NAUJOJ VIETOJ

Aliantų ir bolševikų delegatai Korėjoj, Panmunjom kaimelyje, pasirašo susitarimą 
pradėti karo paliaubų derybas naujoj vietoj. Derybos jau ir vyksta, bet dar ne
susitarta. kur butų paliaubų siena.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPflkMO

Naujienos is Kanados
MONTREAL, CANADAapie 40,000 dolerių pinigų.

Siuvėjai nelabai gerai greit Kks barank<>s
verčiasi. Žieminių drabu- Swia!istai su katalikais,
*» slu'Tkl°s k>«k geriau vairuodami er eil met 
duba. Uniformų dirbtuves Iokal renXvo Lietuvos 
dirba geriausiai. Bet tos nepriklauaomyb& įyl«,
dirbtuves, kurios dirba va- remdav0 tremtini fma
sarimus rubus, slekuoja, di- Ku0 ir k “patriotai”
dziumoj dirba tik po dvi ir TysIiava Ginkus £ Bimba 
tris dienas savaitėj. kaip nebebus ižde

Lietuviai didžiumoje siu- pįnjm,? !
va žieminius paltus. Alko- Siuvdj ekonominė pa? 
camio, Matulio ir Bobelio dėti atrod eis tį i 
dirbtuves dirba uniformas. ne$ karas ria 
Riaubos dirbtuve irgi dir- garaj’ti ir
ba, nes turi kanskų uzsaky- civiliams drabužfams gaIi

■ , , , .... pradėti trukti medžiagų.Siuvėjų lokalas 54 atsven- v, žsi nirksiu ^kaičios 
tė "50 metų jubilėjų.” Tik- aZjJa m pukejų skaičius,

... /. ... . nes daug jaunų vyrų išeinarenybeje, lietuvių o4 skv- • .. J . . .. ,. J J ’. . 4 • - 1 armija, o jaunieji yra ge- _____
rius susiorganizavo pnes liaugi pirkėjai prieš loka------------
57 metus, o ne prieš 50 me-}a įkilti visokiu sun-B' Spudienė» F- Spūdis, P. daug darbo pridėjo P. rapijinių mokesčių ir ko-jiealyje veikė LOK’o ir D. 
tų, kaip musų dabartinė kun^Ų *bet iždas bus ištuš-Kriaučiukas’ Mary Akelis> Kriaučiukas, A. Swingle, J. lėktų turės mokėti kas mė-'L. K. Vytauto Klubo glo- 

tiek tinta? ir tok^ vorctk Rimhn< A* Ramanauskas, I. Rama- Rimavičius, F. Spudys ir p.uo po dolerį extra. ’ bojamas ir jų iniciatyva su

v • ■ • •• rV' • •Sužeistieji I aisosi

gyvenę depresijas, sukurę 
parapiją, draugijas ir klu
bus senieji lietuviai gražiai 
sugyveno ir apsiėjo be ant
ros parapijos ir jos kun. 
Kubiliaus. Apsieisime ir

Sužeisti Canada Packers,
Ltd., lietuviai Pranas Šime- 
laitis šiuo metu gydosi na- toliau 
muose, nors jo sveikata dar ‘ .__
silpna, o jo posūnis Algir- Monrealio ’ ucialdemo- das PUypaitis guli ligoninę iki šiam ££“ nebu-
je. Pastarajam spalių 22
d. tapo amputuoti kairės

vo atstovaujami LOK’e. 
Centriniame LOK’o komi-

rankos du pirštai. Jam yra-^^ atstovauja juos drg.
daroma dažnos k^auJ° i Petronis, o j apielinkės ko-
transfuzijos. Jo savijauta1 
nebloga. ,

Ištvermės, greito pasvei
kimo ir grįžimo į socialis
tinio darbo barą!

Kur Dingo Choras?

Iki praeitų metų Mont-

valdyba nustatė. Bet tiek tintaTir teks wretis Bimbo.
ir TvsliavoZ nnteriai« vieto- nauskienė, U. Railas, U. A. Ramanauskas. Tie mu- Tikresnis ir krikščioniš-organizuotas choras. Prieš 

■ tvirfn ' Krauss, Antoinette Buivy- sų vyrai ne vien šioj? va- kesnis klausimo išrišimas metus įsisteigus Aušros
to.

Jubilėjų suruošė, kad pa

taupas švaistė į visi puses. del^atas. V* Uberas;‘užau- Kra^ M Ak;iis, Buil nemaža įžymių svečių : Dr. Rag — ne j kunigų 
Seni siuvėjai, kurie pasižy-s° E° mano akimis ir vydienė, j Ramanauskienė, * ^ngaAis iš nicago>, neg kišenes. Kunigai tada 
mėjo unijos ugdymu ir tau- ^rni° ps !įake»1 nežinąs. J. -p Gervickienė, U. Eallas. pi° ' Ramins, as, ą ti/ pasitenkintų gautomis al- 
pumu, turėjo sudėję juodai ^nKus sake, kad jis j V., Reikia asakyti> Rad atvykęsi is Europos, vienas
dienai apie 40,000 dolerių L fc^„ZIur1’ įaipJ sav0 musų LDD 7 kuopos ban-1". VLIK o nanų Kipras

metus įsisteigus 
Vartų parapijai, choras jai 
buvo “paskolintas.” Ir šiuo 
metu šis choras, nejučio
mis, pasidarė jau parapijos 
choru.

Įdomu ar choro steigėjai,

raritetą yra paskirtas. P. ši- 
melaitis ir laukiama iki jis 
sustiprės tiek, kad galės 
posėdžiuose dalyvauti.

Taip pat ir varpininkai 
greitu laiku savo atstotą į 
apylinkės LOK paskirs.

Reikia tikėtis, kad papil
dytas LOK’as dirbs našiau 
ir pajėgs nusikratyti uždė
tos “globos” iš Aušros 
Vartų parapijos.

I Pagiri*. 

BROOKLYN, N. Y.

Socialistų Dėmesiui
Šį penktadienį, lapkričio 

9 d., kaip 7:30 vai. vak.

pinigu ‘ Kriaučių Neprigul- ?'aiką;’.’ ° ,A' Bimba ?ak4> keto geros pasekmės gludi Pie‘.iniz būrelis biznierių kiek £au,& tek4jim0 B va; 
mingame Klube.” Jau du kad Lber.as ?a vl.ena? tame, kad mes turime darb- ‘J b.zmerkų Dr. P. Grigai- karų
trečdalius tų pinigų išdali-Jf. geuausių n s‘u a.rl"kb ščių moterų būrelį, kurios, Ka™ns a? ■> . . .
no kriaučiams. Kad dar Atrodė, kad vadovyste Bronžs. Spu. K. Bielinis pasakė po pra- V,s. Atsiminkime n
daugiau išpustyti, surengė V'.,Lbera? >'ra ‘"M dienės, gražiai ir sutartinai k?lbel«-. Banketas pavyko Ten Bukime

o:T. vaikas, taip jį ta ginkine, j..rE,visais žvilgsniais. ..............
tą ou metų juonejų. oiu- _ • i - Sekmadieni, lapkričio 11
vėjų iždui pokylis Padarė b . i Prie banketo paruošimo LDD 7 Kp. Narys. : d., Sokolų salėj įvyks rude-
$3,661.31 nuostolių. ’ ^yn P • j_—_ — - - -................ _ ... ----- — —.• ninis “Naujienų” vakaras.

[Programą paruošė ir jai 
vadovaus rašytojas Anta
nas Rūkas, buvusio Vil
niaus teatro aktorius. Bus

gomis. Bet tokios tvarkos • Klubas, ilgai duosis klebo- 
parapijonai tiek sulauks, nui Kubiliui “už nosies ve-

LOKas ir DLK įvyks LSS 19-os kuopos ir
LDD 7-os kuopos beridra 
kavutė Povilanskienės sve
tainėje, 158 Grand St. Broo 
klyne. Dalyvaus draugas 
profesorius J. Kaminskas, 
atvykęs nesenai iš Europos,

džiojami.”
Be to, klebonui turėti} 

būti žinoma įsakymas nesi- 
savinti svetimo nei jaučio,
nei asilo, nei . . . choro? jr laikys pranešimą. Visi 

minėtų kuopų nariai ir pri-

Jubilėjus buvo suruoštas Bet dabar jau C. Kund-į 1— s Z^l • *
vienam New Yorko viešbu-rotas pradeda po jo akimis K OC I '■lirrlfM* I HlP^ICfOlA 
tyje. Hotelyje ruošiant po-išaugusį veikėją kritikuoti! \~zlilVClgVSJC
kylius didelio darbo nerei- ir nepraleidžia progos nu- [ , ---------------
kia, nes viešbutis viską pa- rodyti jo nedateklius. Tarp, Vaikų Klausimas__ z__  įsakymo — “Neužmušk, [vaidinta “Gyvenimas Bėga
gamina. Bet musų lokalo saviškių C. Kundrotas jau: chicaeos lietuviu tarne Kaldabar katalika^ per iš-Savo Vaga.” Vaidins ge-
komisiįa už savo “darbus” sako, kad tokio sunaus ge-’vaiR klausimas tur but vra pazint* P?sako’ kad prakti-, riausieji Chicagos lietuvių
pasiėmė $245. Nuvežimas rai butų atsikratyti ir grą- J agtresnis dau^elvie ku.°*?a . gimdym°. kontro1?’ artistai.
dvejų vėliavų iš Arion PI., žinti į delegato vietą tą pa- R? ' didesniuiu Amerikon tai ls§irsta barnių ir grasi- “Sandaros” metinis kon-
Brooklyne, į New Yorker ti bimbinės-tysliavinės vie- liet?viu koloniiu Taškiau mmų pra^aru- Jie SaIeV4 certas įvyks sekmadienį,
hotelį kanavo $11. Jubilė-nybės kūrėją Kundrotų. !sin,as įia aštnį keleriopu Paklaustl spąviedmnkų: .lapučio 2Ži d. Chicagos 
jaus metu buvo duota pro-' Mes visai suprantame C. žyiJ iu viena vaiku’ . .m.es din8sime su vai‘ Lietuvių Auditorijoj, 
gramą. Artistams Januš- Kundroto norą grįžti į “vai-. klau?imo pusė Jau ne gyRį kais,^kai dėl jų butų negau-: Abu šiuog parengimus at_
kaitei-Zaunienei ir Vitaliui dzią. Jis su mielu noru gjose korespondenciiose nailie* 9 fcjnidymo koa_ sinrinkime ir ten bukime vi- 
Žukauskui išmokėta $265. peržergtų per savo paties, Dalies,a Yra tai liį ,trols ar dlGesne nuodėmė,- j

. . .. įpirštą vietininką. Atrodo,
Visas parengimas siuvėjų kad kol Bimbos ir Tyslia- Luv.yces i-ia^ymas musų tu Urpe^ Rad apie tai baž_ Jis ir A- 

lokalui kainavo $4,173.31. vog :piršti unijos viranin-va ose* nyčia tyli?” j ,<rk „ , .
Kai 57 metai tam atgal Rai turės siUVėjų sutaupų ir Kita labai aštri vaikų per tokias diskusijas Dr j^D^ueailiui^vėT už- 
musų siuvėjai organizavosi galės jomjs švaistytis, jų klausimo pusė rišasi su bu- klausykloje katalikiškas kliuvo mano koresponden-
Į aniją:_.jie tauI’e c^ntUs: valdymas bus linksmas ir tų gavimu. Jau nuo senai ‘doros mokslas sprogtų, kaip cj;a j0 laikraščkf spaliu 
kad užėjus juodai dienai nerupestingas. Kai pri- visur; ne vien Chicagoj, na- ” ’ ’ ’ ‘CIja’ 10 Ulkrasci° sPam*
suselpus savo brolius kow-druRg pįnįgryT tada bus lie- mų savininkai nenorėdavo
•1^ ,?.e,re,s.nj J’y5ie?1Jn^'; šieji metai. Tada ir ta ne-'nuomuoti savo butų šeimy- 

J •

muilo burbulas. £6 d. laidoje jis manęs
Katalikiškos Spaudos Vajus klausia: “Ar Varšuva Chi-

Dabar “dideli patriotai, J-[padori tautininkų ir komu- noms su keletu vaikų. Da- 
Ginkaus, Tysliavos ir A. vienybė susilauks kri- bar Chicagoj tas klausimas 

atsirado ant ašmenų. Da-
J. Kriaučius.

___  ienybė
Bimbos remiami, švaisto tas zėg ’ 
sutaupąs ir sako, kad jie
mini senuosius kriaučius. _ .__
Nuo tokio minėjimo musų'LDD 7 Kuopos Banketas 
veteranai gali kapuose var- puiUiai Pavyko 
tytis, nes jie buvo kurybi-j
niai ir taupus žmonės, o ne Spalių 27 d. buvo LDD 7 vabog žmogus sakys, kad 
švaistūnai. kuopos banketas Lietuvių . subedievėiimo pasek-Tiesa, "vadai“ sako per Piliečių Klube. Žmonių I?1. subeT.l7™
“Laisvę,” kad dabar iš lo- susirinko virš 150.
kalo vairo visai išguiti so- Rengimo komisija: Bro- 
cialistai. Tikra tiesa. Kol so- nė Spudienė, P. Kriaučiu- 
cialistai su katalikais buvo kas. J. Rimavičius ir Uršu- 
lokalo vaire, lokalas turėjo lė Ballas. Bilietus platino:

bar čia vienas vaikas jau 
perdaug. O šeimos su kele
tą vaikų turi tiesiog nenu
galimą vargą gauti butą. Ir 
tik nežinėlis arba blogos

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squ*re Worceiler, Mus.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vais
tininką, savininką Vytautą Skrinską. J-is išpildo me- 
dikališkus daktarų receptus ir patarnauja visokiais 
sveikatos reikalais.

Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, sku
timosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų. 

(46)

me. Bažnytinių žmonių 
tarpe tokių kietaširdžių 
tiek ir tiek. Žinau tokį fak
tą : Pasiturintis biznierius, 
parapijos komiteto narys, 
kuris šventadieniais su ka- 
še bažnyčioje renka kolek- 
tą ir leidžia sūnų į kunigus, 
inteligentiškai katalikiškai 
šeimynai atsisakė nuomuo- 
ti butą dėl to, kad turėjo 
du vaiku

Yra dalykų, apie kuriuos 
verta viešai prabilti, nes 
apie tai žmonėse jau pla
čiai kalbama

Visi žinome, kad Romos

leagoj?” Kuriam galui toks 
Chięagos kardinolo Įsa- klausimas? Ar aš sakiau, 

kymu čia įvyko katalikiš- Rad Varšuva Chicagoj? 
kos spaudos vajus. Tas va-.Girdi, aš neįstengiąs laisvai 
jus apsirubežiavo agitacija manvti. Tam tikru žvilgs- 
ir naujų skaitytojų ieškoji-;niu Aš neįstengiu ir
mu arkidioeezijos organui [nesjstengiu bent keno nuo- 
“The New W orld.” Į va- mones kraipyti ir iškraipy- 
jų buvo įkinkyti visų tautų,jtas nuomones kritikuoti, 
reiškia ir lietuvių, parapiji- |Tame Dr. J. Daugailis man 
nių mokyklų vaikai ir mer-'ne pavyzdys. Toliau jis sa- 
gaitės. Aišku, kad tas su-,ko, kad lenkai, smaugdami 
darė rūpesčio lietuvių vai-[Lietuvą? nesilaikė katali
kams, o ypač dipukiniams. kiškųjų teisingumo dėsnių, 

o komunistai tą daro, vy-Jų tėvai erzinosi ir pikti
nosi. Piktinosi ne vien 
tuo, kad jų vaikai įkinko
mi į tokį darbą, bet ir tuo, 
kad į platintinų laikraščių 
skaičių neįtraukti lietuvių 
katalikiški laikraščiai.
Rado Išeitį

Chicagos lietuvių kuni
gai ieškojo būdų, kaip at-

Neteko Atminties

“Tėviškės Žiburiai” re
daguojami, pagal jo paties 
žodžius, “pilnutinio” lietu
vio, spalių 25 d. aprašo 
Montrealio lietuvių visuo
menininkų pp. E. ir J. Kar
delių pagerbimo vakarą ir 
sako: . nei vienos se
nųjų lietuvių organizacijos, 
nei vieno įžymesnio senku- 
rio kanadiečio . .

Paties parengimo orga
nizatorius buvo senas ka
nadietis, socialdemokratų, 
tarybos ir kitų organizaci
jų veikėjas p. Leknickas, 
sveikintojai—p. Juškevičie
nė, KLT CK pirmininkė; 
didi veikėja p-lė Arlauskai- 
ė, Tautos Fondo pirminin 

Rė. Dalyvių veik pusė— 
senieji kanadiečiai. Tarp 
eitų, nors savo vardu, svei
kino katalikų veikėjas p. L. 
Balzaras.

Matyt “T. Ž.” korespon
dentas, nuo perdidelio lak
stymo iš pagerbimo vaka 
rienės į kleboniją ir atgal, 
atmintį pametė.

Dėl išsireiškimo, kad 
daugelis” pasigedo kun. 

Kubiliaus, reikia priminti, 
kad “T. Ž.” koresponden
tas nėra dar daugelis.

Atvykę į šį kraštą, per-

jaučiantieji kviečiami at
vykti ir nepraleisti tos pro
gos susipažinti su šiuo žy
miu draugu.

Ta pat proga pranešame, 
kad 19-os kuopos susirin
kimas įvyks savaitė vėliau, 
penktadienį, lapkričio 16 d. 
įprastu laiku L. Atletų Klu
be. Bus svarbus pasitarimas 
rengiamos vakarienės rei
kalu.

Sekretorius

LSS 19 kp. Vaksurienė
Įvyksta gruodžio 15 d. 

šeštadienį. Tikėtų galima 
gauti dabar pas kuopos na
rius. Prašome paskubėti jų 
įsigyti, nes vietų skaičius 
yra ribotas.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytoj ai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:

Mr. A. Žamžiekas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio” visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.

“Keleivio” Administracija.

kindami savo mokslą. Aš 
sakau, kad komunistai už 
savo darbus turi gauti tą, 
ką gavo naciai. O ką turi 
gauti lenkai katalikai? Ką 
turi gauti Romos katalikų 
bažnyčia, kuri pasiekė to, 
kad katalikai užlaiko pas 
ninkus, kunigai laikosi ce 
libato ir tt, bet nieko neda- 

pildyti tą nuostolį, kurs pa- rė, kad įgyvendinti pasto-

Į JAU GALIMA UŽSISAKYTI į

Keleivio" Kalendorių 1952 Metams

rapijoms pasidarė dėl už 
draudimo pramogų su svai- 

katalikų bažnyčia didžiau-'galais. Ieškojo ir surado, 
'šią gvoltą kelia prieš gim- Įvedamas patvarkymas, ku- 
'dymų kontrolę. Tai, girdi, riuo visi dirbantieji vyrai 
laužymas penktojo Dievo ir moterys be reguliarių pa-

vią ir teisingą taiką katali
kiškų tautų tarpe?

Laisvamanis.

Biznieriams gariaasia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti. }

“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug į 
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai 
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių 
žinių. ’

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:

“KELEIVIS” J

636 E. Broadvray, So.Bosto n 27, Mas*.

i



Pmlapte Ketvirtai KELETVTS, SO. BOSTON

VACLOVAS BIRŽIŠKA:

1831

1.

Mėty Sukilimas 
Lietuvoje

Ligi aštuonioliktojo am-
Vilniaus Universitetui

tižiausioji karinės lenkų va
dovybės klaida buvo visiš
kas nekreipimas dėmesio i 
rusų kariuomenės užnugarį, 
į Ukrainą ir į Lietuvą, kur 
kariniu žvilgsniu sukilimui 
palaikyti buvo labai palan
kios sąlygos, nes tuo budu'

ir galima butų atkirsti rusų 
kuriam laikui jam virtus ži- kariuomenę nuo jos pagrin- 

kurio ėjo naujos dinės susisiekimo linijos— 
ii- visuomeninės Petrapilis - Smolenskas ir

.’ diniu, iš 
11 politinėsziaus pabaigos Lietuvos

nhna^°rusarn?‘'Lietuva''už" orientac‘j°s spinduliai, o nuo Kijevo. Tuotarpuru- 
kariuomenę per

, . j • cija organizuotikija,-žymia savo dalim, pa- numat0^am visuomenę 
naujam, ne-

per
Lietuvą ir Ukrainą niekeno 
nekliudomi.

v,?. 55'“ Novosilcevo vado- g,u kiek pablogėjo, prasi-kais sudariusi atskirą, is 
dalies kaip ir nepriklauso
mą valstybę, Napoleono ka
rams pasibaigus buvo 
užimta. Jiems atiteko 
Lenkijos sostinė Varšuva.

vaujami akademinės jau- dėjus savarankiškam Lietu- 
nuomenės • persekiojimai, vos sukilimui, bet tuo laiku 
kad ir išvaikė iš didesnių jie jau buvo suspėję pri- 

.5°^ centrų žyjnią^. aktyviosios traukti prie Nemuno ir Bu- 
11 Lietuvos jaunuomenės dalį, gO pakankamai kariuome- 

tačiau prasidėjusio sąju- nės ofensyvai prieš Lenki-
Tačiau savo dalinę nepn- džio ne tik „esustabdė, bet ja. 
klausomybę ji vis dėlto m- net atv^įai-iššaukė sa- 
saugojo, nes jai buvo palik- vį agiež,» upa, juo la-

Nr. 45, Lapkričio 6; 1951

DELEGATAS IŠBARSTĖ LAIŠKUS

Kinų bolševikų delegatas Korėjos derybose, pulk. 
Chang, rankioja savo laiškus, kuriuos jis per neat
sargumą išbarstė derybų nepradėjus . . .

(Bus daugiau)
tas savarankiškas vidaus 
valdymasis, net sava kariuo
menė. Visa tai savaime 
palaikydavo viltį, atitinka-Į Spalių 28 d. įvyko L. S.
mai progai pasitaikius, vi-!??11 V Jj-i? ’ i • ’ * Sąjungos ir Lietuvių Sočiai-siškak savoP kariuomenės ‘“alinio Jaunimo Or-

jėgomis. nusikratyti rusų. ** L P e 1 b * '‘ganizacijos Centro Komite- 
Lietuvoje tokioms viltims ČĮa laukta tam tikros irų jungtinis posėdis, daly- 

isikunvti buvo daug sun- geresniosios piogos, noit- ii vaujant LSS revizijos ko-
kesnės sąlygos, nes ją vi- negalima bti\ o pastebėt ko- misijos nariams. Į sį posė-
siškai Rusijon Įjungus, su- ^1° rimtemio i uošimosi ■ įj buvo pakviesti LDD 7 ir

‘ su Rusija ĮPrie sukilimo ligi pat to lai- LSS 19 kuopų valdybų na-
palaipsniui k°’ ^a<^a jis prasidėjo. Bet rjaį įr organizacijų at
valstvbines tos ProSos laukta ir iš ana- 

Įstaigas iPus Nemuno, nes jei Lenki
ja, turėdama kad ir nedide-

Lr/vrmrnir, n rliniLCnro lė, bet

biau, kad netoli, už Nemu- žvarbus Pasitarimas 
no, Lietuvos visuomenesI '
dalis, nenutraukusi ideolo
ginių ryšių su Lęnkija, ma
tė vis dėlto daug laisvesnes 
politinio gyvenimo sąlygas.

Ir čia laukta tam tikros 
geresniosios piogos, nors ir 

vi- negalima buvo pastebėt ko- 
....... ........ . ................... . .... kio rimtesnio ruošimosi

—Maike, aš ateinu pas tokius niekus tiki, tai tas 
tave ant rodos. dar sykį parodo, jog ilgai

—Bet kodėl tėvas darkai gyvendamas nieko neišmo- 
lietuvių kalbą? Sakyk, at- kai, todėl nors senatvės su
einu pasitarti, bet ne “ant silaukęs turėtum pasimo- 
rodos.” kyt, kad nenumirtum tam-

—Maike, tu manęs per- sunu. 
daug nemokyk, ba ir tau —Dievaži, Maike, už to-
gali but taip, kaip tam gri- kią šnektą aš turėčiau duo- 
noriui, ką nuėjęs į klubą ti tau per marmūzę, 
gavo mušu —Taip kalbėti sarmata,

—O kas gali mane mušt, tėve, nes tik tamsunai mėg- 
tėve, jeigu aš nieko blogo sta muštis, 
nedarau? —Muštis, vaike, aš ne-

—Tu užgauni mano jau- myliu, ale kitą apmušti kar
imus. tais nieko neiškadija. Juk

—Kokiu budu? taip atsitiko ir tam grino-
—Nori mane mokyt, vai- riui klube. Norėjo pasiro- 

ke, o tai reiškia, kad mane dyt mokytu, na, ir gavo py-.f, 
už dūmą laikai. Uos. Mačiau jį anądien ant * ąLaičiaus

—Tėvas turėtum but dė- Broadvės, tai eina ir šlu ' aiciau' 
kingas, kad aš pamokinu, buoja.
Juk dėlto žmonės eina i —Ar tėvas manai, 
mokyklas ir pinigus moka, -a> gerai?
kad galėtų ko nors išmokti, Geiai ai ne, į tiečių baudžiauninkų bruz ,
o tėvas manai, kad tai už- ^okia mada. vaike, kad Jam lėgtis žy! naudojo
gauna jausmus. Tai yra la-Įnonai peidaug riečia nosL'mjaj r>adėio ir tie buvę len- pasiūlymu su dviems rusų 
bai keista. : statosi mokyti, tai mes, seni IR 1egiOnų ir Napoleono' pėstininkų ir trimis gvardi-

—Bet kaip tu gali mane amerikonai, negalim juk‘ —— ” - - —

cianus bendrą 
administraciją, 
rusinant visas 
ir visuomeninės 
keičiant net Rusijos

organizacijų 
skiri draugai. Atsakingųjų 
draugų susirinkime dalyva
vo musų draugai iš užju-pavyz

CiZiu ekonominę struktūrą ^et &e: al organizuotą butent, draugai prof, 
—joje nepalikta jokių po- kariuomenę. nesukildavo, j. Kaminskas ir Dr. B. Šid- 
litinės nepriklausomybės ta* ^a ir besakyti apie Lie-. lauskas, tik ką atvykę iš 
požymių. Aštuonioliktojo tyv4> kuri visiškai savo ka- Europos. Šiame susirinki- 
amžiaus pabaigoje, poiiti- riuomenės neturėjo, nois me buvo ir drg. Dr. P. Gri- 
nėm§ suirutėms apėmus vi- įgulos Lietuvoje ir ne- gailis. “Naujienų” redakto- 
sa kraštą, valstiečiu būklė buvo taip didelės.
buvo kiek pagerėjusi, da
bar gi, rusams Lietuvoje . ... , . ,
Įsiviešpatavus, baudžiava !^ aršuvoje sukilo kariūnų aktyvas ir tik ką atvykę 
pradėjo vėl sunkyn eiti, o į mokykla. , kelių kariuome- draugai, buvo skaitlingas ir 
.Rusijos įsivėlimas i Euro-

ir svarbiais šio meto kiau- ka už 14,000 dolerių, tai 
simais. Šie pasisakymai moka mokesti tik nuo $1,- 
buvo Įdomus ir reikšmingi. 000 namo pardavimo pei- 
Šis nepaprastas posėdis, no.
prasidėjęs 3 vai. po pietų, Tokių palengvinimų bet- 
užsitęsė iki vėlyvo meto. gi nėra daug. Mokesčiai 
Kai kurie klausimai bus pakelti. Pakelti atskiriems 
platesnio pasisakymo rei- asmenims ir korporacijoms, 
kalingi, bet svarbesniais Pakelti ir akcyzai (excise). 
klausimais šis susirinkimas Cigaretės pabrango 1 centą 
jau pasisakė. nuo pakelio, federaliniai

Posėdžiui pirmininkavo mokesčiai nuo pakelio bu- 
drg. V. Gervickas, nes CK vo 7 centai, o dabar 8c. 
pirmininkas drg. Dulkis dėl
ligos negalėjo atvykti.

—B.

gaili:
!1US. Taigi Šis nepapras- 

1930 metais lapkričio 29 tas susirinkimas, kuriame 
šv. Saturnino dieną, dalyvavo musų sąjūdžio 

sukilo

Nauji Mokesčiai

nes batalionų ir negausių labai svarbus, 
suokalbininkų iš civilinių Susirinkusieji išklausė 
piliečių tarpo palaikyta, platų ir Įdomų prof. J. Ka-

_______ ___ _______ Kadangi Lenkijos vietinin-jminsko pranešimą apie
i nežinomų rekrutų, prievar- k.33’ kunigaikštis Konstan- bendrąją padėti ir apie Lie- 

,'ta imamų i nišų kariuome- tinas, -negalėjo pasitikėti ii tuvos laisvinimo svarbiuo- 
a ,nę. Šitokios aplinkybės K^a? ^ar nesukilusia lenkų

, , , palaikydavo nuolatini vals- kariuomenės dalimi, tai jis
ne, e a ai tjeęjų baudžiauninkų bruz-!3^33^ nuo kovos ir pasi- 

J ■ sukilusių lenkų

pos karus reikalavo 
tuvos valstiečių 

jiems

iš Lie- 
didelio 

anksčiau

siu
Dr.

mokyt, Maike, kad aš daug aPsl^e^- . Nušluostyk to- 
daugiau svieto esu matęs, iam nosį—ir tegul žino, 
negu tu. Aš služijau pas kad čia ne Lietuva, 
ruskį vaiske ir Amerikon —Klysti, tėve, kad dabar 
atvažiavau daug anksčiau, atėjo mada mušti inteligen- 
negu tu čia atsiradai. Na, ltus> YPač tuos, kurie dirba 
tai pamislyk, kaip ttf gali xulturini darbą. Tik seno

vėj tamsunai persekiodavo 
mokytesnius vyrus. Musų 
gi laikais mokyti žmonės 
yra gerbiami, nes jie pada- 

gero visuomenei.
—Tu, Maike, kalbi kaip

toks g'inorius.
—Kodėl gi tėvui nepa-

mane mokyt?
—Tėvas ilgiau gyvenai,

bet nieko nesimokinai, o aš 
mokiausi ir dar mokausi.
Aš galėčiau užduoti tėvui 
tūkstantį klausimų, ir tėvas 
neatsakytum nė Į vieną. Bet 
tėvas gali manęs daug ko 
klausti, aš atsakysiu. Ar tinka tie vadinami- “grino-

: l'O

tai neparodo, kad aš galiu riai”?
daug ko tėvą pamokyti? ; —Aš jau sakiau, kodėl.

—Olrait, Maike, jeigu tu -Jie statosi perdaug mokyti, 
taip daug žinai, tai paša- Kai aš Amerikon atvažia- 
kyk man, kodėl velnias turi vau, tai išėjęs iš auzos ne- 
uodegą kartais užsukęs, o galėjau namo pareiti, ba 
kartais nuleidęs? nežinojau kaip stiytą atras-

—O kur tėvas velnio uo- ti. Gavęs cukernėj darbo, 
degą matei? pailavau sunkias bačkas su

—Kur aš ją mačiau, tai cukrum ir džiaugiausi, kad 
r.e tavo biznis, Maike; tu uždirbau $7 ant savaitės, 
tik atsakyk mano klausimą. 0 pažiūrėk dabar Į dipu- 

—Aš pasakysiu, tėve, kad kus! Nespėjo Įkelti kojos 
tokio padaro, kaip kunigų Amerikon, tuoj lenda Į uni- 
išgalvotas velnias, pasauly veisitetus už profesorius, 
visai nėra, todėl nėra ir jo inžinieriams planus daro. 
uodegos—nei užriestos, nei Mandrybė neišpasakyta, 
nuleistos. Jeigu tėvas ma- Na, tai pasakyk tu man, 
tei kur tokį dalyką nupieš- kaip aš dabar galiu jaustis? 
tą, tai buvo ne velnio uo- Ar tai man ne pikta, kad 
dega, bet išgalvotas daik- grinoriai daugiau už mane 
tas, taip kaip sparnuotas žino? Ir tu *sakai, kad jų
arklvs arba smakas su de- nereikia pamokyti, 
vyniom galvom. Ir jeigu —Tėvas esi perdaug išsi-
tėvas giriesi taip ilgai pa- gėręs šiandiena. Pasikal- 
caiLj gyvenęs, ir vis dar i besime apie tai kitąsyk.

karų kareiviai, matę ir pa
tys gyvenę laisvesni gyve
nimą Europoje, o dabar, 
sugrįžę, vėl priversti užsi
vilkti baudžiavos jungą. 
Savo pasakojimais, savo 
pavyzdžiu jie veikė geriau
už visus kitus iš Lenkijos ■ 
politiniais sumetimais siun
čiamus emisarus-agitatorius 
ir sudarė čia tokią padėtį, 
kad reikėjo tik ženklo, pa
togaus momento, kad visi 
baudžiauninkai sukiltu.

jos raitelių pulkais atsi
traukti už Lenkijos sienų, 

įsu sau ištikima kariuomene 
visiškai išėjo iš Lenkijos ir 
sustojo ties Nemunu ir i 

! dalies Pagiriuose. Tuo bu
du be kokio ypatingo jėgų 
Įtempimo, vien tik karinio 
perversmo dėka, Lenkija 
iapo politiškai laisva. Lai
mėjimo lengvumas kiek su
klaidino skilimo organi
zatorius. Jie ėmėsi orga
nizuoti aidžią, pasijuto

momentus ir reikalus; 
P. Grigaitis pranešė 

apie ALT veiklą ir besiar
tinanti šios organizacijos 
metini susirinkimą, lietė 
svarstytinus tame suvažia
vime klausimus ir suminėjo 
musų gyvenimo aktualijas 
—lietuvių bendruomeninio 
susiorganizavimo proble
mas ir musų pačių neišleis- 
tinus iš akių uždavinius. 
LSS CK sekretorius J. Bui
vydas ta proga pavaizdavo 
musų organizacijos esamą
ją padėti, o drg. K. Bielinis 
pranešė apie Laisvosios Eu
ropos Komiteto lietuvių 
grupės darbus ir palietė

Pakeltas mokestis už snap
są, buvo 89 už galioną, o 
dabar yra S10.50; vynas 
buvo 15c nuo galiono, o da
bar yra 17c; šampanas bu
vo 15c nuo pusės pantės, o

—^== dabar 17c.
Nuo lapkričio 1 d. jau Pakelti mokesčiai kai ku- 

mokame naujus mokesčius, riems biznieriams ir Įvestas 
Atskiri asmenys, kurie gau- mokestis, po 850 per me
na reguliarišką atlyginimą, tus “lažybininkams,” arba 
po lapkričio 1 d. jau moka gembleriams. Šitas mokes- 
naujus mokesčius. Mokės- tis yra visai naujas dalykas 
čiai pakeliami maždaug II ir pastato “gemblerius” Į 
nuošimčių. Įstatymas nu- keistą padėtį. Jei jie eina 
mato ir kai kuriuos mokės- išsiimti laisni varyti savo 
čių palengvinimus. Pavyz-. “biznį,” jie gali pakliūti Į 
džiui, seni žmonės, virš policijos rankas, nes dau- 
65 metų, jei serga ir gydo- gumoje valstijų šitokie 
si, tai gali savo gydymosi “biznieriai” yra skaitomi 
išlaidas dargi virš 5r< pa- kriminalistais. Jei jie neiš- 
jamų nurašyti (kitiems riba siima laisnio ir varo savo 
yrą 5%/. biznį, federalinid” iždo

Namų savininkai, jei agentai juos griebs už kal- 
parduoda savo rezidenciją nieriaus už iždo apgavimą, 
ir gauna už ją daugiau, ne- Atrodo, kad gembleriai, ar 
gu buvo mokėję, nuo pada- jie eis per dvarą, ar neis 
ryto pelno neprivalo mo- per dvarą, o mušti visvien 
kesčių mokėti, jei jie metų gali gauti, žinoma, jei bus 
bėgyje prieš ar po pardavi-'pagauti. ■ '
mo, pirko kitą rezidenciją;-----------------------------------
ir mokėjo už ją tiek pat ar
daugiau, negu gavo už par
duotąjį
Namas

Pavyzdžiui:
Tautieti, nepamiršk, kad 

Tavo tėvų kraštas — Lietu-namą.
nupirktas 1940 me- va j,Ta svetimųjų pavergtas 

tais už 10.000 dolerių ir!
už„ ir žiauriai naikinamas. Pri-LSS artimiausius užsibrie-' parduotas 1951 metais

. lyg viską pasiekę, atsisakė žimus, numatomas šaukti 15,000 dolerių. Jei parda- sidėk savo darbu ir auka 
LSS konferencijas apygar- vęs namą savininkas perka prie jo išlaisvinimo. Aukas 

. ... 'kįUnamairuž ji sum°ka ,iti An,eriltos LietUvil)
Po gausių paklausimų, lo,000 dolerių, tai jis nuo _ , . . *

lietusių atvykusiųjų iš Eu- parduotojo namo pelno iar3hai> So. Halsted
ropos draugų pranešimus, (85,000) mokesčių nemo- st., Chicago, III., ar vietos 
sekė pasisakymai esminiais ka. Jei nauią namą jis per- ALT skyriui.

. Iš.kit.os..P.us^ *Visuotinės -Lenkijos jėgų 
n. rn,1^«eclai\k.ieA mobilizacijos, net prisibijo
ti 1812 
bandymų, 
ypačiai

metais
greitai

politinių
atsigavo, jo visuotinio apsiginklavi

mo, neoruanizavo sukilėliu 
persiorganizavus kadnj if <aVQ santykiam‘

su rusais sutvarkyti viei 
tiktai pasitikėjo kariuome
ne. Tiesa, kariuomenei iš
plėsti turėta plačių rezer
vų. Visoje rusų valdomo
je Lenki ioje priskaityta li
gi 200,0(ti( jaunuolių nuo 
20 ligi 30 metų amžiaus. 
Tačiau ir didžiausiojo kari
nio Įtempimo metu lenkų 
umija nepranešė ir pusės 
o skaičiaus. Be to, nebu-: 

vo autoritetingos vadovy
bės, nei civilinės, nei kari
nės, ir pora pirmųjų bran
giausiųjų mėnesių po suki
limo pradžios, kol Dibičo 
vedama rusų kariuomenė 
dar tebesi koncentravo ties 
Lenkijos -ienomis, bet dar 
aktyviai n. veikė, veltui eik
vota vidujiniams kivirčams 
ir reikalams. Tačiau di-

HYMAN PILI.

Gimęs Lietuvoje. Amerikon 
atvykęs prieš 65 metus, Hv- 
man Pili dabar kandidatuoja Į 
Cambridjre'aus miesto tarybą. 
Jis tikisi, kad lapkričio 6 d. 
Cambridge’aus lietuviai balsuos 
už jį-

SUMAŽINKIME TAKSUS!

Balsuokite už

Gabriel P, Piemonte
Į BOSTONO 

CITY COUNCIL“A.; fI

Advokatas—Legislatorius—Teisingas,
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Skundo Laiškas
Prie Temo* “Jų* ir Mes” po kelių dienų gaunu siek

Didžiai Gerbiamas Re- snini pnvatiškį laišką, ma- 
daktoriau! šinėle drukavotą atsakymą

Su įžeistais savo jaus-! i m£no nespausdintą pro- 
mais, šiandien aš ieškau test3> kuriame surankiota 
užuojautos savo skriaudai. iš anos švaros nibežiaus pu- 
Aš pasistengsiu jums čia patvorinių žodžių,
atvaizduoti kuo aiškiausiai,rLalskas. pnvatiškas, atėjo 
teisingai ir trumpai. Buvo Per P^^’.^u J. D. parašu.

tarp kitko 

metus jums
su amerikiečių prisegtais '^a gyvenant, nuo perdide- 
sparnais aukšto cilinderio u.° kloniojimosi svetimiems 
diplomuotas žmogus. Nu-’^r vėliavoms) taip esate 
sileidęs musų mieste jisai,‘sukumpę, net ir šiandien 
be jokios atodairos, su savo neįstengiat savo nugarkau- 
baltutėm tuojau stvėrė vie- ?^.Vestk_’. •/. Chuliganiš- 
tiniam musų laikraščiui už kaj išauklėti čia jūsų vai- 
skaudžiausios vietos ir . . . ,kai sniego gniustėm jus 
bematant pasigavo. uiP pritrenkė, kad net lig-

Išbaigusj pusantro -aukš- šĮoi nedrįstate pagalvo
to universiteto gabų žmo- apie savo lygias teises 
gų, inteligentą, su pana- !iame demokratiškame kra-
*• • v • cfp KndpP Tur hut tikšiom į musų pažiūrom, su auuci. im uuųy* 
tautiškomis idėjomis, mes, ka<^ ka*P atsivežėte
susilaukę tokio brangaus i šią, saĮi papratimą visur ir 
svečio, labai apsidžiaugėm. P^eš visus lenktis, taip ir 
Pamanėm, kad naujas re- Pasilik?t kuproti O jeigu 
daktorius sugebės dar ge- kas primena, atsibusk žmo- 
riau įvairint, patobulint Sau» praregėk, kad Tau 
mus kuklų laikraštuką, ku- nėr . reikalo žemintis pnes 
ri per metų metus mes čia svetimus, tai jsizeidziat, 
gerbdami godžiai skaitėm. Įmanydami, kad tai sis pn- 

Greit mes pamatėm, kad minimas yra pažeminimas, 
viskas pradeda ragožium' Toliau bardamasis laiš-

šitaip:
Vieną kaitą, pučiant šiau

rės vėjeliui, iš rytų atlėkė ..

Tame laiške 
skaitome:

Per ilgus

VEDA DERYBAS KORĖJOS TARPFRONTEJE

Jungtinių Tautų karo pajėgų delegacija, kuri tariasi su bolševikai* dėl ka
ro nutraukimo Korėjoj.

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO Į VISUOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI I , . v v .

Ar galėjo būti toks tvanas, 
Labai populiari ir naudinga šiųapsemtų visą žemės rutulį? Išpopuliari _

dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas
Kaina ............................................... 5Sc duo yra dabar? Ir kaip Nojus

Įėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščių, ? Kam 

l šitie klausimai rupi, teperskaito 
LSDP Užsienių Organizacijos ras-i knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tra

tai ir dokumentai, sudaryti dėl boi-1 nas?” Kaina ........................,.. 26c
KURGI VISA TAI NYKSTA? 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
ės k

DĖL LAISVOS LIETUVOS

ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

dens vėjelis musų ilgametį, 
mielą laikraštuką, kartu su 
rudais lapais gatvėj šen ir 
ten mėtinėjo.

Tai ir v
J. Deguti*.

Nauji Leidiniai
GABIJA, trimėnesinis literatū

ros žurnalas Nr. 1. žurnale 
telpa 18 autorių proza, poe
zija ir straipsniai. Iliustra
cijos dail. P. Lapės. 84 pusi., 
kaina $1. Adresas: Gabija, 
340 Union Avė., Brooklyn 
11, N. Y. /

verstis į atgalią pusę. Musų kas sak0? kad
džiaugsmas tada pasikeitė į «JlJS <įar negalite nusi- LIETUVOS 
į nubudimą. . . . įkratyti savo Įnferiority

Iš pat pradžios, gal ne- Complex, kurį pajutot, kai 
gavęs mažoj spaudoj tinka- !gatvės chuliganiški vaikė- 
mo atlyginimo, redaktorius ĮZai jumis kadaise ‘grino- 
pradėjo prašinėt aukų. Gat-'iriais’ pavadino. Gal jus 
vėse aukų, po klubelius ir kartais ir bandot buti T am 
. . . per spaudą aukų, aukų. i American,^bet tuos žodžius 

—" Kiw. ar kaltais

UKIO ATSTATY
MO KOMISIJOS DARBAI. 
Sąsiuvinys III, 1951 m. 53 
pusi.

__i aciau, bom
noma iš praeities, Ameri
koj tos kruopščios Lietuvos 
“bitės” ne visuose atvejuo
se ir ne kiekvienam atveria 
savo pinigines mašneles iki 
galo. Tada musų naujas 
redaktorius—nežinia, ar tai 
lošdamas širdingo patriotė 
rolę ar keršydamas už ma
žas aukas — pradėjo per 
spaudą užkabinėti senus at
eivius, išvadindamas juos 
perekšlėm vištom. Girdi, 
“Per ilgus metus jus čia be
gyvendami prisiperėjot an
čiukų ir žąsiukų ir . . . da
bar lakstot kvaksėdamos 
aplink prūdą, negalėdamos 
prieiti, nei su jais susikal
bėti.”

Mano žmona tai paskai- 
čiusi pradėjo krėsti juokus, 
vadindama mane pati “gai
džiu” ir pusėtinai užsigavu- 
si norėjo laikrašti išmest. 
Aš ją šiaip taip perkalbė
jęs, prižadėjau parašyti 
protesto straipsnelį. Sakau, 
naujas redaktorius įdės ir j 
tikėkim, kad ateityje dau- • 
giau gal musų laikraštis 

nerašvs.

1Q11jow vra j'
iš jo tarimo kas nesupras, 
jog jus dar ne taip labai 
senai tuos žodžius išmo
kot.”

Baigdamas pamokslą ra
šytojas, matyt šiek tiek ži
nodamas ir Amerikos isto
riją, čia mėgina mane su 
ja supažindinti. Girdi, 
“Naujosios Amerikos tik
rais amerikonais buvo kaip 
tik tie Mayflower pilgri- 
mai, kurie čia atplaukę įsi- j

Trečias sąsiuvinys yra 
skirtas išimtinai Lietuvos 
durpynų, kaipo energijos 
altinio, tyrinėjimui. Inži

nierius N. Davidovas ap
skaičiuoja, kad Lietuvos 
durpynai gali buti eksploa
tuojami per 200 metų, jie 
gali duoti penkis kartus 
daugiau energijos (šilimos) 
negu Lietuvos girios. Au
torius nurodo, kokios rūšies 
durpės užtinkamos įvairio
se Lietuvos vietose.

kūrė, kaip sau žmonės, o ne 
kaip kitų pataikūnai,” ir tt.

Durpės, beje, yra ne tik
tai šilimos šaltinis, bet ir 
svarbi žaliava. Iš jos, kaip 

į ir iš akmeninės anglies, ga-

Perskaitęs tokį laišką, 
kad “ugnis” neužsidegtų, 
aš nutariau savo žmonai 
neparodyti, įsidėjau kiše
nėn. Tačiau mano apsirik
ta, nes žmona iš užpakalio 
slaptai priėjusi per petį, j 
man beskaitant, patėmijo j 
kelis žodžius ir neko nelau-J- 
laukus man sako:

Juozai! Cia kambariuo
se jaučiasi jau pertvanriu 

. atidalyk langą!
Nieko blogo nemanyda-

lima gaminti įvairiausius 
produktus, nuo skysto ku
ro iki vaistų.

LITUANIA. ilustrada. R. P. 
Audenio ir P. Babicko sure
daguotai informacinis leidi
nėlis portugalų kalboje apie 
Lietuvą. 28 pusi., gražiai 
■iliustruota. Išleido Dr. Fri- 
kas Meieris. Rio de Janeiro 
mieste.

taip nerašys. Parašiau ir mas aš pravenau langą, o 
nunešiau į redakciją, ypa- ji staiga suėmusi “Dirvą 
tiškai įteikiau, paprašyda- už kampučio dviem pirštais 
mas kad įdėtų. išmetė lauk.

Ne tik kad jis neįdėjo Nuliūdęs as, stovėdamas 
protesto straipsnelio, bet prie lango tėmijau, kaip iu-

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/2 formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadsray, So. Boston 27, Mas*.

JO>EPH LEE KANDIDATAS
as?

&
I

Joseph Lee. kuris kandida
tuoja į Bostono Mokyklų Ko
mitetą. yra geriausis musų 
miesto “bargenas.” Jis yra 
padaręs miestui daug gero.

E. FREEMAN
Carolinoj, bet

CHARLES
Gimęs No

prieš 49 metus apsigyvenęs 
Cambridge’uje ir baigęs Rindge 
Technikos Mokykloj braižymo 
kursą, dirbęs per karą Water- 

Įtowno Arsenale kaip braižyto- 
ijas, Freeman stoja už pažan 
jrą miesto administraciją ir 
stato savo kandidatūrą Į Čam- 
hridge'aus miesto tarybą. Pra
šo už jį bąlsuoti lapkričio 6 d.

TOLERIV PATRIOTAS
Mislijo dipukas 
Linguodams galvelę.
Kur galima rasti 
Ketvirtą darbelį?

Pasistatė gričią.
Vištų priaugino. 
Nusipirkęs karą 
Važinėt mėgina.

Į kiekvieną banką 
Doleriukus kiša.
Ir žmonos pančiakon 
Pusę jų užrišo.

Pati iš to džiaugsmo 
Abi rankas trina, 
čia gerai gyventi, 
čia musų tėvynė.

Gimtoji šalelė 
Kažin kur paliko.
Broliai ir sesutės 
Ten po bolševikų.

Lašinių prikirtęs 
Ir alaus užgėręs.
Lietuvą pamiršo.
Duoną tėviškėlės.

Kad jį užaugino.
Kad jį išpenėjo,
To jis nebežino 
Kai iš jos išėjo.

TO
Trijų darbų maža 
Ieško dar ketvirto. 
Bijosi, kad "biedrias 
šioj kontrėj nemirtų.

Kai reikia aukoti 
Lietuvai skatiką.
Tai, žiūrėk, iš salės 
Kažin kur pranyko.

Mislijo dipukas 
Linguodams galvelę, 
Kur galima rasti 
Ketvirtą darbelį?

Dėdė Damijonas.

LIETUVOS GENERALINIO 
! KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

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

Atsiminimai ir Minty*,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, SOO puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmą ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny-
Bvisi lietuviai turėtų perskaityti, 

ina .......................................... *2.00

Juozas Balčiūnas iš Paker- 
nių km., Gruzdžių vals., Šiau
lių apskr.

Juozas ir Konstancija Bene- 
diktavičius iš Ližių km., Tau
ragės apskr.

Augustas, Motiejus. Mykolas 
ir Pranciška Bubnelis iš šapu- 
rų km., Seinų apskr.

Antanas Januševskis, baigęs I DELKO REIKIA ŽMOGUI
! GERT IR VALGYT?Rygoje Aleksandrovo gimnazi

ja-
Antanas Jarašunas,

Igno. iš Šančių, prie Kauno.
Julius Kniulas iš Tauragės 

parapijos.
Edvardas Korolkevich iš 

Kauno.
Elzbieta šneiderytė Lemkie- 

nė (Lemke) iš Kalnėnų km., 
Jurbarko vals.. ir vyras Karolis 
Lemke iš Batakių km.

Mačiuika, iš Glevonkos km., 
Gelvonių vals. -

Boleslovas Mackevičius iš 
Liepiu km.. Žeimių vals.. Kė
dainių apskr.

Meškytė-Pikelienė ir vyras.
Liudas Misiūnas iš Liepiu 

km.. Žeimių vals.. Kėdainių ap.
Alfonsas Padrostis iš Gargž

du miestelio. Kretingos apskr.
Paulauskaitė - Seniauskienė 

iš Putrešių km.. Balbieriškio 
!vals.. ir vyras Simanas Seniau- 
skas iš Balbieriškio miestelio, 

i Mariampolės apskr.
Juozas Raudonikis, kurio tė

vai kilę iš Veiverių.
Petras Valaitis iš Turcinų 

km., šilgalių (vėliau Bublelių) 
vals.. Naumiesčio (vėliau Ša
kių) apskr.

Jonas Valavičius iš Leipalin- 
gio. Seinų apskr.. sunus Juozo

____________________ [ir Viktorijos Gegužiutės Vala-
.vičių.

ADV. JOHN J. CAMPBELL į Vaškvs, iš Kupreliškio baž- 
Baigęs Cambridge’aus High nytkaimo. Vabalninko vals. 

Latin School ir Bostono univer-' Magdė žemantauskaitė-žilin- 
siteto teisių fakultetą. adv.’skienė iš Alvito, Vilkaviškio a. 
Campbell dabar kandidatuoja j į Antanas ir Ksaveras Žvirblis 
Cambndge aus Mokyklų Rom:- ..
tetą. Jis yra 2-rojo karo ve-

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
ciirnic ' norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Paraše Dr. G-mus. Jos
kaina tik ...................................... loc

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipaciuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad ju 
moterys, dukterys ii mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para- 

. šė kun. Geo^ Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ke.-dinand dė SamC-gitia

! Kaina ............................................ 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

iš Beržaniu km.. Panemunėlio
teranas ir prašo kad lietuviai vals.. Rokiškio apskr. 
balsuotų už jį ant No. 1-mo. Į Ieškomieji arba apie juos ž:- 

' nantieji maloniai prašomi atsi-
Laikas užsisakyti “Kelei- liepti i: 

vio” kalendorių 1952 me- Consulate General of Lithuania 
tam*. Daug informacijų ir 41 VVest 82nd Street 
skaitymu. Kainu SO centu New York 24, N. Y.

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
2err.ait.ė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaite yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos rrštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenime būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kirtu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmo’ ti, tai geriausiai jiems pasi
tart-,-tus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 100 puslapių knv
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausima. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .................................. 10c

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kan Kaut
sky. Kaina .................................. ĮSe
SOCIALIZMO TEORIJA 

Sis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitusi 
draugijos formos, ir kodai turės bo
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26e 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
vteo reikalaujamos 28 ypatos. ‘ £6e

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ’.... *1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny
čių.s jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visas 
taos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. *1.M
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Cia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos damos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai* 
nų. Kaina .................................. *1J6
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Vir* 
300 puslapių knyga. Kaina .. *1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir'pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ................................... 26c
KODĖL AS NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas...........20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalt**, 
o senimas irgi dažnai nori ^pagilink 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusk
Kaina tik 
TAVO KEUAS I 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........26c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

I-abai įdomus senovės filosofų dn- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalboa.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ...........10c
SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS 

Pagal K. Kautsky naujesniomis
tuo klausimu 
Kaina.

papildyta
20e

zir lomis 
knygutė.
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 26c
“Keleivis,” 636 Broadtray,

So. Boston 27. Mas*.

Remkit biznierius, kūne 
skelbiasi “Keleivyje.”

BALSUOKIT IR VĖL 
UŽ PATYRUSĮ VADĄ

City Councillor’ą
W I L L I A M F .

H V RLE Y

Duokit Jam 1 Balsą iš 9

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUSi i '

Jei tamstoms reikia—
O BIZNIO KORČIUKIŲ 
“O* SPAUSDINTŲ VOKŲ 
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BUT 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 Broadtray, South Boston 27, Mass.

r
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Senbernių Vedyt
------------- i

Ponios O. Kubilienės nerupi, o jei jie nusitveria 
straipsnis “Ar Reikia Vien- lėlę, tai tėvai juos subara, 
gungiam Vyram Vesti” su- sakydami, kad tai mergai- 
kėlė daug diskusijų. Kai čių žaislas. Ir suaugę vy- 
kurios moterys pasirodė rai nerodo noro namus 
esančios didelės viengun- tvarkyti. Pažiūrėkit i naš- 
gių draugės ir bara mergi- liūs arba tuos vyrus, kurie 
nas, kam šios perdaug ruko yra pačių palikti. Jie jau- 
ir tuo baido nuo savęs vy- čiasi vieniši, apleisti ir dau- 
rus._ Norėčiau ir aš tarti gumoje yra apsileidę. Tie 
keletą žodelių šia tema. vyrai, kurie kartą buvo ve- 
Man atrodo, kad jei pane- dę, likę našliais arba persi- 
lės turėtų teisę vesti, tai skyrę, daugumoje ieško ki- 
senbernių nebūtų; jiems tos žmonos. Jie negali be 
nereikėtų ieškoti “burdo”moters gyventi ne vien dėl 
ir glaustis prie šeimininkių.'prigimties Įstatymo, bet ir 
Bet tokio papročio nėra, ir dėl to, kad priprato prie 
merginos turi laukti pasi-j tvarkingų namų, kuriuose 
piršimo iš vyrų, kurie dėl: butų moteris. Namai be 
daugelio priežasčių neveda, moters nėra namai. Kai, 
Tų priežasčių yra galybė,‘vyras suserga, moteris su-į 
bet neteisinga yra kaltinti geba jį lipšniai slaugyti iri

KELEIVIS, SO. BOSTON 

MIRTI PASMERKTOJO GIMTADIENIS

Raymond Ros»ow, dvejų metų berniukas Chicagoje, 
su tėvais mini savo gimtadienį, kuris tėvams ir vi
siškai nelinksmas, nes vaikas dėl vėžio ligos yra mir 
ties pavojuje.

Kelionė į Šidlava• c
tirpdyto šokolado, 4 šauks- ŽEMAITĖ: 
tus cukraus, 2 šaukštus pie
no ir viską gerai išmaišyti.
Išplakti kiaušinio baltymą 
j putas ir atsargiai supilti
j šokoladinį mišinį. Po to (Tęsinys) mą mesti? Katalikai, be-
viską užpilti ant puodeliuo- —Kas niekina karalių,— rods, nekurie vilioja žydu- 
se supilto pudingo ir kepti sako,—neguodoja valdžios, kus ir krikštydina į katali- 

, pečiuje ant lėtos ugnies tas niekina patį Dievą, nes kus. O žydams nerupi ti- 
(325 F), kol šokoladas iš- valdžia ir karaliai yra nuo kėjimas, — kaip žirklėms 

paties Dievo pastatyti. O kerpa maskoliukas.—“Žy- 
tie bedieviai cicilistai tokius dai apgaudinėja katali

kils burbuliukais į viršų.

kartu namus daboti, bet 
kai šeimoje moteris suser
ga, tai namai aukštyn ko
jomis apvirsta. Ten kur 
vieni vyrai gyvena, retai ra
site gerą tvarką. Be to, jei
gu jau vyrai yra švaresni 
už moteris, tai kodėl namus 
prižiūrėti turtingi žmonės 
samdosi moteris? Net ku
nigai, lig tik gauna klebo
niją, susiranda gaspadinę. 
Kodėl gi kunigai nesamdo 
klebonijoms tvarkyti sen
bernių? Juk vyras, anot 
Šeimininkės, geriau daboja 
tvarkos negu moterys, be 
to, samdant senbernius, ne
būtų pavojaus pagundai... 
Betgi kunigai geriau rizi
kuoja susigundyti, negu gy

merginas, kad šios ruko, 
pudruojasi, yra nešvarios ir 
todėl neišteka. Dabar ru
ko ir tekėjusios ir netekė
jusios moterys. Taip pat 
geria ir dažosi visokiais da
žais ištekėjusios moterys ir 
kelių vaikų motinos. Todėl 
nėra reikalo kaltinti ne
tekėjusių merginų dėl rū
kymo.

Vyrai neveda dėl dauge
lio priežasčių, bet kai su
randa sau tinkamą draugę, 
tai tos priežastys savaime 
išnyksta. Jeigu tokios drau
gės nepasitaiko rasti, tai 
dažnas vvras ir lieka vien-v
gungiu. Ir aš esu nuomo
nės, kad senam vyrui nėra 
gera vesti jauną merginą, 
bet visai sutinku su p. O.
Kubiliene, kad vesti reikia.
Tik pažiūrėkim į gamtą:
Kiekvienas vabalas, kiek
vienas paukščiukas ir žvė
riukas ieško draugės ir po
ruojasi. Tai yra gamtos 
įstatymas. Žmogaus pri
gimtis turi klausyti gamtos, 
ir toji prigimtis sako, kad 
vyras ir moteris viens ki
tam yra butini. Kas nori 
prigimtį paneigti, eina prieš 
gamtą ir prieš Dievą, o lau
žant gamtos įstatymus nie
ko laimėti negalima.

Šeimininkė savo straips
nyje, kurs tilpo “Keleivio”
Nr. 41, gina vyrus ir sako, Į vaisinimą, abortus, sterili- 
kad senberniai yra švarės- zaciją ir kitas visokias prie-

tinas gimdymų kontrolės 
priemones. Kad butų vi
siems aišku, popiežius pa-,*, 
kartojo katalikų bažnyčios Jall„, giria kur Iaip puikiai
pažiurau į tedybas. Trum- pneg dešimtmeti žaliavo, 
pai suglaudus tos pažiūros
yra tokios: Virto aukštos tamsios eglės,

Abortai vra draudžiami įgriuvo beržai balt marškiniai 
visada ir visur. Užmušti lKri,° medžiai- žuvo miškas.

Igimusį ar negimusį vaisių EepaHko tik ketavnė' 
nevalia. Dargi motinos gy- Ir po kraštą, kur bujojo 
vybei išgelbėti nevalia pa- Jauna žalio miško siena, 
šalinti vaisių, nors tai ir i Vienas vėjas belakiojo, 
butų įstatymais leidžiama |šv:lpėdains naktį dieną.
daryti, ne® kiekviena Žmo-Įyjen šikšnosparniai slaptingi 
glŠKa esjoė gauna teisę Ties kelmyne sukinėjos; 
gyventi iš paties Dievo, o j Vien apuokai ir pelėdos 
ne iš tėvų ar kokio nors že- Šukė gūžtas ir perėjos, 
miško autoriteto. Todėl jo-

KaringOS Egiptietes raštus leidžia, jog nereikia kus,” rašo. O ar katalikas 
valdžios nei karalių. Taip neapgauna kito, dar pik-. 
rašydami, užtraukia prakei- čiau žydo? Bukime gud- 
kimą ant savęs ir ant tokių riais, nesiduokime niekam

“Nilo Dukterys,” jau kuris rašt9 skaitytojų. Nepirki- apgaulioti. žodžiu, visa 
laikas kelia "triukšmą, rei- te nė jokių raštų nuo kny- knygutė vienų šmeižimų, 
kalaudamos sau lygių su g^inkų, apgavikų; jie įki- biauriojimų žydų; visas 
vyrais teisių. Nesenai bu-^a jums visokias netikusias žmonių nelaimes, visus jų 
vo rašyta, kaip jos kartą šiukšles. Man pačiam jie griekus suverčia ant žydų.

bruka pirkti bedieviškas Nors rašo jų nemušti, bet, 
knygutes, o jums ko be- perskaitęs tą knygutę, tik 
klausę. Pirkite Šv. Kaži- pulk ir mušk visus žydus 
miero Draugystės išleidi- • nuo krašto ... Ir tai—kuni- 

lir kitos piliečių laisvės. mus—tos visos geros, drą-'gų darbas: sėti tokią ne-
Dabar, kai tarp Egipto ir siai Pykite ir skaitykite be apykantą tarp žmonių . . . 

į Anglijos iškilo nesutarimai, baimės. Juk čia apie žydus, ne
“Nilo Dukterys” pasirodė P° visam žiuriu—palai- apie žmones rašo,—įsikiša 
esančios didelės patriotės. kis žmogelis pas koplyčią pardavėjas.

r’w [Jos iš savo organizacijos iš- ant zomato pasiskleidęs| —Argi žydas ne žmogus? 
rinko 50 merginu ir sudarė knygeles bepardavojąs. Pa- —šokosi “maskoliukas."— 
Egipte karišką moterų da- mat£s» atsiminiau šio ryto Ne to paties Pono Dievo 

ATŽALOS linį. Be to, organizacija pamokslą. Priėjęs, klausiu:
Smarkus vėjai, skaudus lytus, nutarė tuoiau paruosti 50

Egipto moterys, susiorga
nizavusios į organizaciją

įsiveržė į parlamento ramus 
ir ten nutraukė posėdį, rei
kalaudamos, kad joms bu
tu suteikta balsavimo teisė

slaugių karo laukui ir išmo
kinti 2,000 moterų, kaip t 
teikti greitąją pagalba. Ne-im*ero Draugystės, 

“Nilo Dukterys” i Kunigas man davė

Ne
sutvertas, argi ne artimas 

—Bene turi knygelių šv. musų? Ar ne griekas blo- 
Kazimiero Draugystės? gai jam linkėti, ne tik da- 

—Turiu, turiu Šv. Kazi-Jryti?—Grobė knygutė iš 
turiu, mano rankos ir imetė į 

neverta

kie įstatymai negali autori- Ir tik vietomis netyčia 
Tarp stuobrių, sveiki 'Išlikę,

venti klebonijoje, kurią ^uotl abortų ne jokiose są-j skurdo 'beržas ar eglaitė.
lygose.

Sterilizacija yra drau- 
Baigdamas dar noriu pa- džiama visur ir visada ir Rodos, miškas jau pražuvo;

jokie įstatymai negali jos Rodos. jau nebegali 
autorizuoti. Dirbtinas ap- ^užaugto,
vaisinimas yra draudžia-Į 1 Sltą
mas. Geriau vyras ir žmo- Bet aure. tas plikas plotas, 
na tegu gyvena be vaikų. Kur tik vėjo s ikinėtas. 
negu imasi dirbtinio apvai--Vėl atgrjo. vė! jau žalias,

tvarko ne moteris. Atsiskyrėliai sunykę.

ni už moteris. Toks tvirti
nimas man atrodo nepagrį
stas. Moteris iš prigimties 
yra linkusi į jaukų namų

kartoti p. Kubilienės nuo
monę, kad vedę vyrai yra 
laimingesni, ir kad vesti 
niekada nevėlu.

Frank Inczauskis Sr.
Bruce, Wis.

Popiežius ir
Gimdymų Kontrolė
Spalių 29 d. popiežius 

griežčiausiai pasmerkė, ir 
jau ne pirmą kartą, gimdy
mų kontrolę, dirbtiną ap-

Vėl jau atžalų prisėtas!
J. JANONIS.

gana to, “Nilo Dukterys" į n,3n uave «par- krūvą. — Nepirk,
atidarė laikraštinę kampa- duoti, pakiša man knygų- nei skatiko . . . 
niją prieš britus ir organi-^f Bus Gerai, Kaip So- Ar žydai čia tave ir 
zuoja pagalbą tiems darbi--cialistai Viršų Gaus?” papirko loti,—bambėjo se- 
ninkams, kurie Suezo ka- —Ne tokios aš noriu: šv.'nis,—negeras knygas ne- 
nalo zonoje atsisakė nuo Kazimiero man duok,—sa- duotų kunigai pardavoti.

kau. Į Paskui kaip įsikaršiavo
Senis man išaiškino, jog “maskoliukas,” kaip ėmė 

tai yra draugystė po tokiu mums pasakot savo vargus: 
vardu, kuri leidžia visokias japonų karėje buvęs, kiek 
geras knygutes. . ten vargo matęs; be poil-

Doria Shaffik, kuri moks-j —Ta—gera ir pigi, už sio, be viralo, ko badu ne- 
lus ėjo Paryžiuje, Sorbonos;griviną turi gerą pasiskai-išdvėsinę kariuomenės; ir 
universitete. Galimas daik- Į . apie valdžią, apie musų be
tas, kad tokiais savo ener- i O penkių kapeikų ar das, apie viską pasakojo,
gingais žestais organizacija;negana. lygstuos.. nebegali nei apsakyti. Iš-
tikisi lengviau iškovoti, Jei noii, turiu n uz rodė, kas skriaudžia, o
egiptietėms lviyias teise— su kapeikas, pakiša man kas už mus galvą guldo,

kitą, “Žydai Nori Mus Pra- kaip mums reikia susiprati- 
ryti.” iho, reikią vienybės. Pašė-

—Kaip aš didelis skaity- lusiai gerai aiškino. Sako: 
LAIVŲ KROVĖJŲ to jas, užteks man ir tos,— vienybėje—musų galybė!

STREIKAS MAŽĖJA tariau,—perku tik per kuni-Jam bešnekant, apstojo
--------  'gų įgyrimą. daugybė žmonių klausytis.

New Yorko uosto laivų Graibaus ditkos užmokė- Kaip ėmė sakyti, jog so-

darbo pas britus.
Visai tai kampanijai ir

pačiai “Nilo Dukterų” or
ganizacijai vadovauja labai 
energinga egiptietė a t_ ___•nre. i°'

vyrais.

isinimo.
Atrodytų, kad bažnvčiaI t" J

yra aiškiai ir galutinai pa
sisakiusi prieš visokią gim
dymų kontrolę. Veiskitės _____
ir pripildykite žemę, o jei Pudingai vra labai ma- 
neturėsit ką valgyti, tai pa- doje anglosaksų kraštuose, 
žiūrėkite į paukščius, kurie Ypač Anglijoje jokie gere- 
nei sėja nei piauna, o bet- snį pietus nugali praeiti be 
gi pasisotina.

ŠEIMININKĖMS

mones, kurios pažeidžian-
Vienok ir popiežius lei

džia duoti tėvams patari-

pudingo. Pudingų yra ke
liolika šimtų receptų, iš ku
rių vieni yra saldus, kiti ne.

čios moterystės sakramento mą apie “nevaisingąsias į duodame pieno pudin-

krovėjų laukinis streikas, 
kilęs dėl ginčų laivakrovių 
unijoj, šios savaitės pra
džioje mažėja, bet “maišti
ninkai” grasina ir toliau pi
kietuoti laivus ir trukdyti 
laivų krovimą. Streikas 
vyksta ne prieš darbdavius, 
bet prieš unijos vadovybę, 
o tuo tarpu Nevv Yorko uo
stas buvo visai suparaližuo- 
tas. Streikas jau tęsiasi 
trys savaitės.

šventumą.
Popiežius šį kartą krei-

gyvenimą ir jų tvarkymą, pėsi į gydytojus ir akuše- 
Jau maža mergikė, kuri vos res ir juos kvietė priešintis 
vaikščioti moka, taiso savo visokioms gimdymo kon- 
lėlei lovikę, rūpinasi ja trolės priemonėms. Popie- 
kaip vaikeliu, • tvarko savo žius pako, kad net tarp ka- 
kamputį kaip savo namus, talikų nesą vieningumo pa- 
Berniukams tokie dalykai žiūrose į leistinas ir neleis-

PENKETUKĖS ir PRINCESĖ

Pagarsėjusios Kanados penketukas, sesutės Dionne, 
sveikina Anglijos sosto įpėdinę Elizabeth, Kanadoj.

dienas,” kada vyras ir mo- receptą. <uris kažkodėl 
teris gali turėti santykius vadinasi ‘pumpadour pud- 
nebijodami susilaukti šei-

Reikia paimti:
1 1/3 puodel'o virinto pieno
2 šaukštai cukraus 
2 šaukštai - rakmolo (com-

starch)
1 kiaušinis (atskirai baltymą 

ir trynį)
žiupsnelis druskos 

Atskirai paimti:
1/3 puodelio šalto pieno (nevi

rinto)
1/2 šaukščiuko vanilės
1 plytelę šokolado 
4 šaukštus cukraus
2 šaukštus pieno 

Sumaišyti 2 šaukštus cu
kraus, krakmolą, kiaušinio 
trynį, druskos ir lz3 puode
lio šalto pieno. Pridėti vi
rintą pieną d ir 1/3 puo
delio) ir virinti ant lėtos 
ugnies kol sutirstės, visą 
laiką maišant Atšaldyti, 
pridėti vanilės ir supilti į 
keturias formas ar didelius 
puodelius maždaug iki 3Z4 
pilnumo. Puodelius arba 
formas reikia paimti tokius, 
kuriuos galima kišti į pe
čių. Po to paimti truputį 
karšto vandens, plytelę

mos prieauglio. Kitaip ta
riant, tam tikra gimdymų 
kontrolė visgi yra leidžia
ma, bet su visokiais “bet” 
ir su galybe visokių sąlygų.

Vienintelė, bažnyčios sta
čiai leidžiama gimdymų 
kontrolė yra susilaikymas 
nuo Ivtinių santykių. Bet 
kadangi žmonės vedasi ne 
tam, kad susilaikyti, tai tuo 
leidimu vargu kas norės 
pasinaudoti. Lieka pačiam 
apsispręsti, kaip ir kokio
mis priemonėmis laužyti ar 
nelaužyti bažnyčios prisa
kymą. Ką visi ir daro.

L. S-jai.

Juo didesnė bus Tave 

Lietuvai gelbėti auka, juo 

Tėvynė bus Tau labiau dė

kinga. Aukas priima Ame

rikos Lietuvių Taryba ir jo> 

skyriat

DIVORSAS?

Persijos (Irano) iacho 
žmona nutraukta Romoje 
kur ji atvyko viena ir 
sukėlė visokių spėliojimų 
dėl galimo divorso.

ti, knygutę laikydamas cialistai yra geri žmonės,
rankoje. musų užtarytojai, stengiasi

—O kas ta do per kny- prispaudimą nuo musų 
gutė Šv. Kazimiero Drau- sprando nuversti, jie—visų 
gystė?—klausia vyras, var- nuskriaustųjų užatarytojai, 
tydamas knygutes,—kuni- visi žmonių išnaudotojai jų
gas liepė pirkti. neapkenčia ir keikia todėl,

—Ne knygutė, bet kata- kad su valdžia ’ sykiu žmo- 
likiška draugystė, kunigų, nes spaudžia. Išsižioję 
—aiškina senis,—visokias klausėmės, o kitas, nusi- 
geras knygas leidžia, kiek- spiovęs, nuėjo. Jaunas vai- 
vieną gali be grieko skai- kinas, tur būt “maskoliu- 
tyti ... iš to draugystė ima ko” draugas, priėjęs jį nu
pelną. 'sivedė: žinoma, neatsargu

—A, kunigai leido! O ant vietos daug šnekėti— 
“Naująją Gadynę” ar ta'nežinai kas kame klausosi, 
pati draugystė leidžia? Kitoje vietoje mačiau—vėl 

—Kur čia leis kunigai
tokius prakeiktus raštus ... 
cicilistai, bedieviai juos lei
džia, nuo kvailių tik pini
gus traukia.

—Aha! Dėlto kunigai ir 
peikia, kad kiti pinigus; 
traukia. Ne jiems pelnas 
. . . teisybė, apmaudas . . .

—Tik iš kitos pusės 
“maskoliukas” capt man už 
knygutės ir sako:

—Nemėtyk skatiko į pur-

‘maskoliukas” kaltas pats 
bėjo.

Patvoryje pasilikęs gal
voju: kaip butų gerai, kad 
tokių “maskoliukų” daug 
atsirastų ... Ne vienam at
sidarytų akys, prašvisti} 
galvoje!

Netolimais už tvoros ant 
žemės valgo dvi moteriškės 
ir vyras. Viena senesnė, 
antra—jauna mergaitė.

—O tu, Onike, mačiau
vyną, mesk šalin tą šiukšlę, šiandien per sumą snaudeiI •Gėda tokio prakilnaus var- ir snaudei,—įspėjo senes- 
do draugijai, kuri tokius 'nioji,—lyg būtumei kokia 
priešingus raštus leidžia: senė . . .
kursto žmones, moko žydus 
mušti

—Šią naktį akių nesudė
jau, negaliu atsikratyti nuo

—Ką tamsta kalbi, kur' snaudulio,—teisinosi mer-
čia moko mušti?—ginčijo gaitė.
senis.—Čia tik teisybę pa
rodo.
' —Berods, teisybė. “Žy
dai nori katalikų tikėjimą

naktį,—Ko nemiegojai 
kas neleido?

—Kas neleido, visa isto
rija !—Mergaitė, prisilen-

išnaikinti,” rašo. Kame kusi, juokdamos, kažin ką 
girdėjai, kad žydai prikal-' patyliais pasakojo, 
binėtų kataliką savo tikėji- (Bus daugiau)

t
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|Iš Plataus Pasaulio____
c • • At L i- n -u. i, bol še v izmo pavojų
oveciai Atvyko, Išvyko Į Didžiausias Stalinas pagandai ir savo materialės ir tuvos pavergimo, bet
Anglijos sosto įpėdinė, I Voice of America piane- Į*“ -stiprinimu:. Lietuvos žmonės. Reiškia, ne,

Elizabeth, su savo vyru lan- ša, kad didžiausioji pašau- nepriklausomybės 
kesi \\ ashingtone, kur jie lio Stalino stovyla, 230 pė- 
buvo prezidento Trumano dų aukščio, bus pastatyta 
svečiai. Po 45 valandų vi- ne rusų pavergtuose kraš- 
zito svečiai lėktuvu išskri- tuose, kur dabar tų sto vylų 
do į Kanadą. Pusė milio- statoma labai daug, bet 
no žmonių svečius sveikino prie Volgos-Dono kanalo, 
musų sostinės gatvėse. (Tos stovylos projektas jau 

-------- 'yra paruoštas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

vos žmonėms dėti visas viltis jie buvę nepakankamai maldin- sunku gyventi!” ir taip pa-Į TOM MAYNARD
i rožančiaus galybę. gi ir buvę nutolę nuo Dievo . . .'tefonas kartojo be galo, kol

Puslapis Septintai
JEROME PATRICK TROY
Adv. Troy paskelbė, kad jis 

Bos-
naujuo-

viuui jei v KM HiaiKi UŲUUdiuus.______ ____- metus adv.
natvs MaIenkovo kalbą kas drįs butų ’tokie ger., kaip tu. manotTr°y V™ Massachusetts Jau- 

sustabdyti? Ir taip, “sun- .darbas butų labai malonus.””^De®okr?^.klub? pi£mi"
H(1 v OK<i LŲ

antrąjį 
ginkluotose

____  ________________ ____ „__ _ _ __ . avo įta
ria laikomos specialios pamal- visi Lietuvos laisvinimo dar- Musų politvadovas Ivan beh kandidatuoja į Mokyklų________________ir
dos ir sakomi pamokslai, kaip bai atrodo lyg ir beverčiai. Kalujev tik rusiškai tekal- omitet4-
tūli kunigai per tuos pamoks- Tačiau tie lietuviški kunigai, ba, tai jis labai nudžiugo, 
lus skelbia, kad jokios pinigiš- kurie sako tokius pamokslus, 
kos aukos neišlaisvins Lietu • galėtų atsiminti Dievo žodžius: 
vos, jei žmonės nesimels ir ne- “žmogau storokis ir aš padė- 
duos ant mišių; *:r Lietuvos pa- siu.” Tada jie nelieptų visą

dienose
zijos invazijoj. Jisai kritikuo
ja visuomenės pinigų eikvoji
mą neva mokyklų reikalams ir 
sako. kad didelės išlaidos nepa-

Riaušės Kazablankoj

Prancūzų valdomame Mo- 
roko protektorate, Kaza- 
blanka mieste, praeitą ket
virtadienį arabai naciona
listai suruošė antiprancu- 
ziškas riaušes. Policija ir 
kareiviai šaudė į triukš
maujančią minią, 5 žmonės 
nušauti, 70 sužeista ir 500 
padėti į kalėjimus. “Tvar
ka atstatyta,” sako prancū
zai.

Maskva ir . . . Madridas

Anglijos rinkimų rezul
tatai ir grįžimas W. Chur- 
chill’io prie valdžios sukėlė 
daug pasitenkinimo ne tik 
Amerikos kai kuriuose 
sluoksniuose, bet buvo pa
sitiktas dideliu pasitenkini
mu Maskvoje ir Madride. 
Franko laukia draugišku
mo, o Maskva “trijų di
džiųjų” derybų.

kai žmonės neturėdami'ADV‘ JAMES F1TZGERALD
j - -’ i • c i Ji« niekad n£ra atcicaboa Im teisinamos. Per paskutinius 15duonos, eme. plot! patefo-,i ir Se^blS met^ »<**>* ska*ius *<*>- 

uuvs .-r p-- .rc..cpiu vJU1’ kai £1S ?dl Ambridge’aus lietuviai pa
vergimo kaltė suverčiama pa- kitą darbą mesti Į šąli ir grieb- ,SUnku. ^Ventl: P°h?JaT £mskandidatūrą , Mokyklų

(lovas ir nutarė pranešti j Komitetą. Dirbdamas tame
Maskva kad I Ptuvos liau- komitete ->is padarė jau nemaža Maskvą, Kaa Letuvos uau- gero Pavyzdžr:uit jo rupesniu
džiai labai patinka draugas buvo įvesti karšti užkandžiai kvklas. ne»Urint to išlaidos Malenkovas. .vato. Pūzras mokyklos* SiX^įį>m,e*per ta Lik, įskilo

Bet atsirado gaivalų. Tie ^^™t‘ata^rinki kuS «“ *į°±’t°uf10 ,> 2% 
gaivalai išaiškino Ivanui likusiems vaikams. Todėl ver- 9°° PT.metus- Jlsai -^ko kad 
Kalujevui, kad, girdi, liau- ta, kad Cambridge’aus lietu- ‘^Smf d^ ivStT^rš- 

•dis ploja ne Malenkovui, Z2ntE1,ieciai jo kandldatur? P®- tus užkandžius vaikams pra-
bet jo žodžiams “sunku gv-t ___________________  džios mokyklose. Jį verta pa-
vęnti.”

Čia buvo galas musų ta-

tiems Lietuvos žmonėms, kad tis rožančiaus. —B. S.

se mokyklose sumažėjo 1,400; 
mokinių šiandien yra 45,000.- 
000 mažiau negu 15 metų at
gal, ir mokyklų daug mažiau, 
nes daug vaikų katalikų kuni
gai sutraukė į parapines mo

Politvadovas, Patefonas
f *

Ir Duona
Reportažas iš Kolch ozo “Lenino Keliu”

remti.

Austrijos Katalikai

Austrijos katalikų baž
nyčios vadovybė paskelbė 
protestą prieš Austrijos vy
riausybės dekretą, pagal 
kurį vedybos turi būti pir
ma registruojamos valdiš
koj įstaigoj ir tik paskui 
jaunavedžiai, jei nori, gali 
eiti į/bažnyčią tuoktis. Pro
testą pasirašė kardinolas 
(Heil Hitlerį Innitzer.

Naciai Ilgisi 1939 Metų

Vakariųi^me Berlyne Įsi
kūrė nauja nacių partija, 
pasivadinusi “Voelkische 
Freiheitspartei” (rasistinė 
laisvės partija), kuri stato 
savo uždaviniu pradėti agi
taciją už Vokietijos ir Ru
sijos susidraugavimą, kaip 
tai buvo Stalino-Hitlerio 
pakto metu.

Šūviai Argentinoje
Jordanijos Paskola

Jordanijos vyriausybė 
kreipėsi i Angliją prašyda
ma kelių milionų svarų 
sterlingų paskolos sa 
smunkančiam ukiui palai
kyti. Principe Anglija su
tikusi tokią paskolą duoti.
Derybos dėl paskolos tuoj 
prasidės. Anglija dabar 
Jordanijai dilbda per me- buvo mesta ir viena bom- 
tus SI0.000,000 paramos. Iba.

Mes, žinote, esame gar- romis mintis lekia 
bingo kolchozo “Lenino’’
Keliu” gyvasis inventorius, 
tai reiškia kolchozininkai.
Mums tinko tik politvadovo

prie įybiniam pasididžiavimui 
kiaulių. Kad taip kokią—patefonui. Jį, sako, ati- 
kulšelę . . . svajoji. Žinot, davė MVD įstaigoms ištar

dyti, kodėl, girdi, jam sun
ku gyventi.

prakeiktai surėdytas kol- 
chozininko pilvas,—gal vis

ir patefono. Tiesa, mes 
pristigome ir duonos, bet, 
pasirodo, be duonos galima 
gyventi tarybinėj gerovėj.

Musų susirinkimų salė 
vardu “Džiaugsmas ir Kul
tūra” sudarė pusę pastato. 
Kita pusė priklauso kiau
lėms. Visas pastatas pava
dintas “Tarybinė šlovė.” 
Taip jau, matot, suprojek
tavo vyriausias domstrojus 
inžinierius Zasipkin, kuris

Argentinos komunistų parejčkė, kad sovietinis re-
partijos vadas, Rodolfo 
Ghioldi, buvo peršautas 
praeitą penktadienį viena
me politiniame mitftige Pa- 
rana mieste. “Nežinomi” 
peronistai tą mitingą ap
šaudė, užmušė 2 žmones, 10 
sužeidė ir pasislėpė polici
jos netrukdomi. Į minią

KAS MUMS RAŠOMA
Dėl Rožančiaus “Galybė*’ moterėlės 

akis.
Pranciškonas

šluostėsi riedančias

sakė: “Jokie“Keleivio” Nr. 43 perskai-. 
čiau iš Kanados. Albertos pro- ginklai, jokie pasirengimai ko- 
vincijos gyventojo rašytą lais- vai, jokios priemonės nenuga- 
ką prelatui Balkunui dėl rožan- lės bolševizmo, nesulaikys bol- 
čiaus “galybės.” Noriu ir aš

žinias šimtą nuošimčių sto
vi už kiaules. Mes, ką gi, 
pritarėme: Tegyvuoja kiau
le ’V_- •

Ar per tas kiaules, ar per 
kokią liaudies priešų juodą 
ranką — nebėra kolchoze 
duonos. Duonos nėra vi
same kolchoze.—Ot, girdit, 
piliečiai, sovietinės gerovės 
ribų nematyti, bet pristi
gom duonos,—pareiškė kol
chozo pirmininkas.

Tada atėjo instrukcija. 
Iš pačios Maskvos instruk
cija : sustiprinti politšvieti- 
mą, išbudinti liaudies są
monę. Tam reikalui, ma
tot, ir atvyko politvadovas, 
Ivan Kalujev. Vyrukas su

ševizmo bangu, pavergs ir mus kuprele, o Lenino-Stalino 
vieną kitą žodį pridėti tuo tas raudonasis slibinas, jei raštus varo iŠ pradžios ir
klausimu. * Ir aš girdėjau rug- mes nekalbėsim rožančiaus. i-. ga.O. Atmintinai, 
sėjo 30 d. maždaug panašų pa- Reiškia, velnio ir pragaro Ir štai—prasidėjo. Kiau- 
mokslą. bet ne per “Amerikos baisybės dabartiniu laiku yra ]es vidurdienį suvaro į vie- 
Balsą.” o vienoje Pittsburgho!pamainomos bolševizmu. Mat, “Tarybinės Šlovės” na- 
apielinkės bažnyčioje kalbėjo nesiranda nė vieno, kas galėtu mo galą, O mus, kolchozi- 
pranciškonas apie rožančiaus paliudyti apie užgrab.n.o, gy- n;nkugj . kjtą ,
•‘galybę " ir baugino klausyto- vemmo ba,’0>e’- ”' af’’ Jį sa]ę vadinamą “Džiaugs-
jus bolšev.zmo pavojum. Dau- vizmą tai yra pakankamai gy , ......
gumą pamokslo klausytojų su-vų liudininkų. Na tai ir varto-
darė senas ir dievobaimingos jamas -tas bolševizmo pavojus

mas ir Kultūra.”
Nieko sau supuolimas.

motervs su mažu priemaišų šiai šaliai, kad privertus neran-IČia koks centro glavorgas

Toliau, žinot, be patefo
no politvadovas per pietus 
turėjo sakyti du pamoks
lus: už save ir už patefoną.

Taip mes, kolchozininkai 
“Lenino Keliu,” butum ir 
atpratę nuo duonos, jei po
litvadovas Ivan Kalujev ne

taip iš buržuazinių laikų,- 
negalima jo prikimšti Stali
no mintimis. ►

Tai, ot, per tokius, taip 
sakyti, politinius pasišvieti- 
mus salėje su kiaulėmis ir 
politva d o v a i s paaiškėjo, 
kad mes ir neturėsime duo
nos. Musų kolchozas augi- butų persitempęs: Lenino- 
na grudus ir kiaules. Kiau- Stalino mokslą bevirškin- 
lės suėda grudus, kiaules damas ėmė ir pamišo.Ėmė, 
vežame į Maskvą, o mums, žinot, musų kolchozo liau- 
tarp kitko, trūksta duonos, džiai kalbėti, kad be duo- 
Žinoma, liaudis dar tamsi, nos nieko nebus. Girdi, dar

BOSTONUI BARGENAS
10 Metų Nemokamo 

Viešojo Darbo
Mokyklų Komitete 

Parkų Taryboj 
Rekreacijos Taryboj 

Išrinkite ir vėl

JOSEPH LEE
i

MOKYKLŲ KOMITETĄ
(Anthony J. Cucchiara

4 Crown St., Hyde Park)

Prancūziški Kvepalai
Prieš šventes nėra muito. Pasi- 

naudokit proga ir įsigykit kvepalų 
40-50'/- pigiau, išsirašant tiesiai iš 
Paryžiaus.

Tikri francuziški kvepalai, aukš
čiausios kokybės (Chanel, Coty ir 
tt.). Kainos oro paštu, gavus du 
tarptautiniu pašto kuponu. (46)

Agent. Al. Okolo-Kulaks,
33 rue Erlanger,

Paris 16-e, France.

CHICAGO, HX. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto
Bona kiekviena nedėldienį nuo 10 

vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 
ka tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 
pasaulinį perversmų laika, 'r kas 
įvyks trumpoje atAtyje? Knygelė 
145 pus. ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kuria galima gauti ir per pasta už 
40 centų, rašant: V. Klovas, 3444 
So. Lituanica Avė., Chieago 8, III.

Į paskaitas kviečiam« atsilankyti 
visus. įžanga nemokama, kolektų
nėra.—Š. R. T.

toli, žinote, Lietuvos liau
džiai iki sovietinės liau
dies, kuri atprato nuo duo
nos. Nėra tai nėra duonos,

jokia valdžia jokio pilvo 
neprikimšo raštais ir pate
fonais be duonos kasdieni
nės! Ir kolchozo pirminin-

Rusijos liaudis šviesi, gyve- kas viešai pareiškė, kad po-
na be duonos. O musų kol- 
chozininkas, galima sakyti, 
nori duonos. Kas daryti?

Kaip žinote, stalininei , . , , .. -- , . .
vadovybei nėra kliūčių. Po- , __ _______
litvadovas ir sako: “Su Sta-
iino-Lenino vėliava pir-

litvadovas buvo durnas, o 
dabar visai pamišo. Žino
ma, politivadovą išvežė į 
beprotnamį, kiti sako paty-

Maskvą mokslo pagilinti. 
Dabar kolei kas—ramy

bė. Musų kolchozas neturi 
nei patefono, nei politvado
vo, nei duonos. Greičiau
siai pribus du politvadovai 
ir du patefonai. Tik duo
nos nelaukiame.

Be duonos reikia apsi-J 
prasti šlovingoj sovietinėj

(52)

PAIEŠKOJIMAI

I Paieškomas Kazimieras Mačiulis 
arba Charl Michal, atvyko Ameri
kon 1906-1907 metais iš Šiaulių mic- 

Isto. Lietuvoje vertėsi kiaulių ir hsš- 
sos prekyba. Paskutinis laiškas iš 
jo buvo 1939 m. Turimomis žinio
mis, 1939 m. buvo našlys, turėjo dvi 
dukras ir savo namus Amerikoje..

Ieško jo jaunesnysis brolis Pran- 
ciskus. Maloniai prašau visus, ku
rie žino apie Charlį Michalą arba 
Kazimierą Mačiulį arba apie jo šei
mą, man pranešti, už ką iš anksto 
širdingai dėkoju. (45)

Pranas Mačiulis,
399 2-A—19th St., 

Brooklyn, N. Y.

APŠIVEDIMAi

19 DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:

K. B. Kraučiunas
Daynard Drive, Canton, Conn.

(Nr. 12, 1952)

myn!” Ir įtaisė kolchozui 
patefoną. Toks, žinote, 
sovietų mokslininkų išradi
mas: uždedi plokštelę, Įde
di adatą, o spiruoklė suka.
Suka, kiek tik nori. Nors 
ir iki šimtas penktos piati-
lietkos. ■» . . _ .
i " j" •’ ,a eina , ? F bina, nes daug kolchozų Liaudis uz stalų, pohtvado- ’ be (,uo*os Niek*
vas sako žodi apie nepa-'* n. , , ,, . . *- .- A \ nepaprasto. Ot, kad iš kurbaigiamas sovietines staty- ■, : . ,, . .s • nors duonos atsirastų, tai

butų tikrai nepaprasta.
Simu Pavaža.

Piemonte eina į Bostono 
councilmanus

Gabriel F. Piemonte stato 
savo kandidatūrą į Bostono 
miesto tarybą ir tikisi būt iš
rinktas. Jisai yra advokatas.

bas. Bėt ant stalo, žinot, 
yra barščių, yra net drus
kos su vandeniu, bet duo
nos nėra. Nėra ir baigta. 
Kaip sakyta, sovietiniam 
genijui nėra kliūčių, tai už
sukamas patefonas. Mar
šai, dainos. Pasiutusiai ge-

mergaičių ir bemink,. Jaunie-; gi,» parapijonur prienuobo- aiškina Stalino raštų įtaką rai’muzika ir dainos duo-
ji čiagrmiai lietuviškai mažai 
ir tekalba, įtai jie gal ir nesu
sivokė apie ka kunigas taip _ 
ugningai kalbėjo ir kodėl tos Balsą” piršo pavergtos Lietu

daus rožančiaus' kalbėjimo, j tarybinę astronomiją, o už 
Prelatas Balkunas tur būt tuo «ienos girdėti malonus 
pačiu tikslu per “Amerikos kjau]jy kriuksėjimas. Dir- 

rkiršo naverirtos Lietu- Rajp pag mug

visada suveržtas, tai neno-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip. jis rubavojo 
bankus ir kaip jia žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais ęHnta fandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyta klausimas, kas už
ims jo rietą, kai giltinš ji nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio’’ knygyne:

KELEIVIS
TT,

nos vietoje. Kai kurios mo- patyręs legislatorius ir vad^ 
terys net apsiverkė. vas

Bet tarybinis išradingu- * MICHAEL J. WARD 
mas ėjo toliau. Musų pate
fonui atsiuntė iš pačios 
Maskvos plokštelę, įkalbėtą 
pačio Malenkovo apie var
gus buržuazinių kraštų 
žmogaus. Aj įsakyta ten, 
kad Amerikos žmonės, dar
bo liaudis, net ir vardą 
duonos užmiršo. Anglijoje, 
sako Malenkovas, nebeliko 
nė vienos katės, visas su-
ėdė, o šunį gatvėje vejasi .
mažiausia! septyni lordai. Kl)miteto nar), kandidatuoja 
Liaudžiai prie suns nepnei-u Miesto TarybsĮ Jisai,
k* . • ’ > beveik visą gyvenimą dirbo

Tarp kitko Malenkovo viešąjį darbą ir gerai žino 
plokštelė sako: “Sunku g>’- miesto reikalus. Jį rekomen- 
venti buržuaziniuose kraš- duoja Dr. Martin H. Spellman, 
tuose.” Bet, ot, taip pasi- 2496 Beacon St., Boston.

Aš esu vienintelis kandida- taikė’ af kokie. “botažnin- 
tas į Bostono Mokyklų Komite- ka’ prilindo pne patefono, Musų tėvų krašto Lietu- 
tą su tikra programa,” sako ka(i jis užsikirsdavo ties žo- vos išlaisvinimo siekia Ame- 
Joseph C. Tomasello. Jisai sto- džiais “sunku gyventi.” Ir rikos Lietuvių Taryba ir jos

DYKAI IŠBANDYMAS 
nao

Reumatiikų Skausmų 
Arthritia

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmą, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Nėuritis, Ui kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metą.

DYKAI SKAITYTOJAMS MO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už Ui jąs ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (46)
Rosse Products Co., Dept. x-9 
2708 Farwell Ave^ Chieago 45, III.

Vedybų tikslu ieškau gyvenimo 
draugės, ne jaunesnės kaip 25 metų 
ir ne senesnės kaip 38. Aš esu 38 
metų amžiaus ir pasiturintis biznie
rius. Laiškus su atvaizdu siųsti:

J. Petraitis,
94 Manning Avė.,*

Toronto, Ont., Canada.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nao 
visokių nervų ligą ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstą (kidneys)

' ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
į ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, pusė svare 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broada»y 

South Boston 27, Ma

JOSEPH C. TOMASELLO

ja už mokyklų pagerinamą, pa- imdavo kartoti: 
ruošiant joms gerų mokytojų, gyventi, sunku

“Sunku
gyventi,

vykdomas Vajus. Paremki 
tautieti, tad jos darbus!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS 12,500,M6.M.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdra«dų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mia* 
8tuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo glOO.OO ikt 
>5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje >9.00 ir >12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va- 
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
MJ7 W. 30th SQ. Nuw York 1, N. Y. J
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MAJORAS HYNES

L. P. D. BANKETE

M1ESTO RINKIMAI Liet. Piliečių Draugijos
Indonuoti Kandidatai

JUOZO BŪGOS IR
FEL. ZALESKO BYLA

S1ULO “UŽDRAUSTI* EDWARD A. GRANE FRANCIS L. SENNOTT
VISUS GINKLUS, Gimęs Cambridge’uje ir bai- Tai kandidatas į Cambridge’-

Metiniame Lietuvių Pi- Praeitą šeštadienį polici-
______ gęs tenai mokslus, Edward A.
... ĮCrane buvo išrinktas į to mies-

Sovietų rašytojas ir pro- to tarybą ir vėliau majoru. Da
aus Miesto Tarybą. Toj įstai
goj jis yra jau ilgai dirbęs ir 
be to dar buvęs šio miesto ma-

Lapkričio 6 d. renkamas 
miesto majoras, miesto ta
ryba iš 9 narių ir mokyklų 
komitetas iš 5 asmenų.

New Boston Committee,

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija yra indor- 
savusi miesto rinkimuose

. . , • aaaa • šiuos kandidatus: i majorokur, sudaro ap.e 3,000 pi- vietą John B Hynes, da_-

tu r> tt ' ■ ~ i , vielos Kauaonojo rvryziaus irmajoias John B. Hynes ir švaistė jau praeitą sataitę roje pasaulio taikos tai\bo- pjovos bei Sveikatos Draugi-igoms. Balsavimai lapkričio 6 
eilė kitų aukštų valstijos minėtą Juozo Būgos skun- je” sakė, kad Rusija “nori jos vice-pirmininkas. Tikisi dieną.
pareigūnų. Majoras kalbė-dą prieš Feliksą Zaleską. gyventi taikoje su Ameri-.balsuotojų paramos.__________
jo apie šio antradienio rin- Kadangi seniau J. Būga bu- ka” ir siūlė “uždrausti” |

vo teisme pareiškęs, kad jis atominius ginklus. Tokį SVARBUS PRANEŠIMAS 
nori gauti atlyginimą už draudimą turėtų sutarti 
jam padarytus nuostolius, penkių didžiųjų valstybių 
tai teismas tos bylos nebe- vadai savo pasimatyme, 
svarstė, kaipo kriminalinės,'

liečiu, įvairių organizacijų 
atstovai, tame skaičiuje ir 
unijų, siūlo tokius kandida
tus į miesto tarybą:

Francis X. Ahearn, Mi- 
chael H. Cantwell, Perlie 
Dyar Chase, Lee M. Fried- 
man, Frederick C. Hailer, 
Francis X. Joyce, Gabriel 
F. Piemonte, Patrick G. 
Sullivan ir Joseph C. 
White.

Kiti kandidatai yra: Wil- 
liam F. Hurlev, William J. 
Foley Jr., William A. 
Glynn, Michael J. Ward, 
Mrs. Kathleen Ryan Dar-

bartinį majorą; į miesto ta
rybą lietuvių indorsuoti 
kandidatai yra Wm. J. Fo
ley Jr. ir Francis X. Joyce.

Lietuvių indorsuotieji 
kandidatai praeitą šešta
dienį dalyvavo puikiame

kimus. Programai vadova 
vo klubo pirmininkas adv. 
J. J. Grigalus. Svečių ban
kete šiais metais nebuvo 
tiek daug, kaip pernai.

Rep.

Lankosi A. J. Šiugžda

Kovo mėnesį išėjęs į ka
ro tarnybą musų laikraščio 
skaitytojų dorchesteriečių

ir paliko P. Zalesko ir J. 
Būgos advokatams arba su
sitaikinti dėl atlyginimo 

>a J. Būga gali

Karunavoti Našliai

dydžio, arba
eiti į civilį teismą iešKoti 
nuostolių atlyginimo. 

Vienas tarpas tame ne-

Našlių balius sekmadienį 
gali sutraukė labai puikios pub-

likos į L. P. Draugijos salę. 
Našlių vainikas šiais metais 

titeko Mrs. Elzbietai Ken-•< 0 j Antano ,unug An_ ’ .............. ..........
LPD metiniame bankete ir T cgLv-JjČ? v<3 •? maloniame Įvykyje yra gnenei ir James Augunui
nArsistutp svečiams ° *. Ofc* ““ ’ bai ertas. Reikia tikėtis, kad abu iš So. Bostono abu aD-persistatė svečiams.

SLA 308 ir 328 Kuopų
Linksmas Parengimas

, x x baigtas. Reikia tikėtis, kad abu iš So. Bostono abu ap-
Pai?^ ? ,a —bus prieitas taikus sprendi- dovanoti gėlėmisir išbus čia iki lapkričio 14
d. Jaunas kareivis parvy
ko jau korporalo laipsniu 
ir po atostogų vyks į Okla- 
homa valstiją tęsti karo 
tarnybą.

Lapkričio 11 d., sekma
dienį, SLA 308 ir 328 kuo
pos ruošia linksmą paren- 

, , r v .. ,. gimą, “šurum-burum,” L.
cey, John E. Kemgan, lie-jp Draugijos auditorijoj, 
tuviams žinomas, buvęs 368 Broadwav s. Bostone. Antanina Paukštienė, gy- 
miesto majoru; Clement A. Grieš Aj §tevens orkestras.1venanti 283 W. Third St., 
Norton, Francis Patriek prašia 5 vai. vakare. Visi Bagotosios km., Bagoto-

Dainų Rinkimas

. mas dėl nuostolių atlygini-; Našilų baliuje J. Būgos 
nutrauktos fotografijos bus 
galima gauti SLA 328 jr 
308 kuopų parengime šį 
sekmadieni.

Tracey ir James S. Coffey. kviečfami dalyvauti’.' sios par., suvalkietė, 76 me-
Į mokyklų komitetą New parengįme ‘bus 7 šokių amžiaus, Juozui Būgai

Boston Committee indor- kontestai, geriausieji šoke- padainavo 15 labai įdomių i 
suoti kandidatai yra: Wil- jaį gauš puikių dovanų. suvalkietiškų liaudies dai-Į 
liam F. Carr, Mary K. Fitz- gus skrajojantis paštas. Minėtoji dainininkė
gerald, Mrs. - Alice Lyons, laimėjimas be pinigų. m?ka ir daugiau liaudies, 
Isadoie H. Y. Muchnik n i£alh>ės SLA apskričio orga- dainų.
Louis F. Musco. Kiti kan- nizatorįus A. Kriaučialis iš Rašytoju Klubo Sueigos 
didatai yra: Joseph Lee, Worcesterio. Grieš Al Ste-' 7 JU Klubo 5ue,go#
Joseph Tomasello, Timothy veng orkestrą. Labai gra-! Lapkričio 3 d. Intema- 
J. Mclnernay, Jei ome Pat- programa. Kviečiami tional Institute įvyko Lie- 
nck Troy ir Patrick J. Fo- atsilankyti visi, busite pa-tuvių Rašytojų Klubo mė-
ley. tenkinti.

F. Rosevičius Serga Rengėjai.

Iš Skaučių Veiklo*Jau kelinta savaitė sun
kiai serga Franas Rosavage 
(Rosevičius), kuris turi Lapkričio 3 d. pp. Barmų 
plaukų kirpyklą prie Broad-^ute, Dorchestere, buvo
way, South Bostone. “voverių” skilties susirinki

mas. Minėtos skilties skil- 
^ininke yra Dalia Barmu-Dorchestery Šurum Burum

Dorchesterio Lietuvių Pi- paskiltininkė-—Regina
liečiu Klubas rengia savo Norvaišai. Skiltį sudaro 
patalpose smagų subuvimą'V s^ucl1; Voverių skil
si šeštadieni, lapkričio 10.lietuvius amerikiečių 
d., pradžia 7:30 vai. vaka-išautų tarpe, ši skiltis ire- 
re. Šurum būram rengia-8lstruota- kalP amerikiečių 
mas paminėjimui klubo 15 skaučių vienetas svetimtau- 
metų gyvavimo. Bus mar- cl0 skaučių taipe.
ga programa 
įvairumų.

ir visokių

mo ir kad tas ginčas nebe 
bus keliamas teisme.

Iš viso galima stebėtis, 
kodėl ta byla pakliuvo į 
teismą, kuomet ją galima 
buvo išspręsti taikiu budu, 
atsiprašant užgautąjį asme
nį ir atlyginant jam susida- j 
riusius nuostolius.

Reporteris

RADIO PROGRAMA

nesinis susirinkimas. Daly
vavo apie 30 žmonių.

Susirinkime pirmininkas 
Faustas Kirša trumpai pa
minėjo P. Vaičaičio 50 me
tų mirties sukaktuves. Ak- 
nė paskaitė P. Vaičaičio 
torė Aleksandra Gustaitie- 
kurinių ištraukas: “Lakš
tingala gražus paukšteli,” 
“Jau pajėgos mažta, vystu

WM. F. H ( RLEY

Mr. William F. Hurley stato 
savo kandidatūrą Į miesto ta
rybą ir tikisi, kad balsuotojai 
atiduos jam po vieną balsą iš 
9 kandidatų.

Padėkos Dienos proga š. m. 
lapkričio (Nevember) 23 d. į 
So. Bostoną atvyksta iš Phila- 
delphijos žymus liet. pamoksi:-i 
ninkas, Ant. Talačka, kuris lai
kys linksmų žinių—Evangeli
jos susirinkimus:
penktadienį, 23 d. 7 vai. vak., | 
šeštadienį, 24 d. 7 vai. vak. ir 
sekmadienį. 25 d. 11 vai. ryto, 
E. 4th ir Atlantic St. kampas, 
pamaldų name. So. Bostone.
Visi lietuviai yra maloniai 

kviečiami atsilankyti. Priva
žiuoti galima visais City Point 
tramvajais. Išlipti ant Broad- 
wav ir Dorchester St. kampo.

Atėję nesigailėsit! (47)
Rengėjai.

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį 
WBMS, kuri dabar vadina- 
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai.

LIETUVIS PERKA DžIONKĄ
Juozas Sinkevičius

Praneškit jam kų turit. Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ar vakare. Telefo- 
nuokit: SO 8-8343. (47)

Barbernė Pardavimui
Barbernė randasi Se. Bostone, ad-1 

resu 34 W. Broadway. Biznis gerai
iTtP cokmarlioTii bn« i išdirbtas. Parduodama dėl savinin-!lyte SeKniatlienĮ, DUS se ųo nesveikatos. Kreiptis t F. R.,

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TcL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

DR. D. PILKA
Ofiao Vabadoo:

Ir
IMI 
7 Iki t

846 BROADVVAY 
BO. BOSTON. MA8S.

SOUth

A. J. NAMAKSY
UAL B8TATE B INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MARŠ
Office TeL SOboston 8-0948
Km. 87 ORIOLE STRKMT 

Weut Rosbery. Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

JOHN D. LYNCH
Cambridge'.. jb balsuotojai

kaip ' lapas,” “Gvvenimo Prašomi balsyti už buvusį ma- ■ t r ■ - jorą u- dabartini councilor ą

kanti:
1— Muzika.
2— Dainininkės Janice 

Ankstutis Hagberg ir Blan
che Shimkus iš Worcesterio 
ir jų akompanistė May 
Meshkus.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos Drašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.
3 Fl RMšIUOTI KAMBARIAI

Karštas vanduo, aliejinis Vir
mano saulė jau leidžias” ir john D Lynch. Jis turi ilgą tuvės pečius, gazas, maudynė, 
“Y ra Šalis, kur upės teka.” rekordą kaip visuomenės dar- elektra ir kiti patogumai.

Po to skaitė įdomią pa- Jįuotojas. <r lietuvio draugas. į 293 D St., kampas Bolton
Rinkimai bus lapkričio 6 d.skaitą Lietuvos atstatymo 

komisijos narys p. Stasys LIETUVIŲ MELODIJOS
So. Boston.

320 E St., So. Boston. (36)

4TH ST. JUNK SHOP
171 W. 4th St„ So. Boston
Pranešam, kad mokam po 

5c svarui skudurų. Duodam 
gerą kainą už seną popierą. 
kardbordą ir knygas. Ir aukš
čiausios kainos mokamos už 
varį, žalvarį ir šviną, :r taip 
už geležį bei geležinius pečius.

Telefonuokit SO 8-9117 ir 
klauskit: Myer. (47)

Tel AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham's Camer
DORCHESTER, MASS.

Lapkričio 2 d. įvyko “Ša
trijos Raganos” vyresniųjų 

Maikio ir Tėvo Kraičiui j skaučių suėjimas. Tos
Musų Skaitytojai, atsinaujin-!skautės pradėjo paskaitų 

dami prenumeratą ir užsisaky-j ciklą “Plėskime akiratį.” 
dami 1952 metų “Keleivio” ka-'Pirmąją paskaitą skaitė 
lendorių. prisiuntė Tėvui su igyd. Anelė Juškienė “Mo- 
Maikiu dovanų. Atsiuntė: J terš higiena.” Ji taip gia- 

Po $2 Mrs. B. Keblaitis is Romiai pravedė pa-
Detroit. Mich čr A. Krumshlis. gkaitą? Rad vyregniosios
%150-Mrs M. Endziulis iš nePajUt0’
Chicago. III. į kaip praėjo pusantros vai.

Po SI—P. Grinius iš Balti- laikas, 
more. Md., P. Lukausky iš1 Po paskaitos įvyko suei- 
Philkpsburg. N. J., ir Mrs. M. ga ir minėjo Vėlines. Suė- 
Strazdas iš Detroit. Mich. 'jimas įvyko pp. Karosų bu-

Po 75c atsiuntė J. Survilla g0> Bostone.
iš Allegan. Mich., ir M. Kirdu- __ __________________
lis iš Cicero. III. 2uvo Harvardo

Po 50c atsiuntė S. Bartnikai-( profeU)riu, ,u 2moi»' 
tis is Montevideo. Lruguay, G

Lūšys, tema: “Busimoji1 
Lietuva musų akimis.” Iš
kėlė mintis apie teritoriją, 
tautą ir valdžią busimoje 
Lietuvoje.

JOHN GARGANO

John Gargano yra vedęs 
West Endo merginą, buvusią

Malesky iš Emeigh. Pa.. V. žu-' Grįždamas automobiliu iŠ Alice Bilak. ir turi du vaiku, 
kaitis iš Providence. R. I.. F. viešnagės sekmadieni vaka- Pirm°J vietoj jam rupi vaikų 
Dobrovolskį iš Cambridge. re prie New CasOe, N. H., ^Cambfidg^au? “mokJklaT"; 
Mass.. J. bnilauskis is vnica- ^uvo Harvardo profesorius tikisi kad kožnas tėvas ir mo- 
go. III.. J. Sinauskas iš Lowel. £dwin M Do(jd jr -Q žmo_ tina balsuos už jį. Gimęs Cam- 
Mass.. K. Jonikas is Philadel- T ». t j-i .ri bridge u.ie, buvęs troku vezi-
phia. Pa.. Peter Bell iš Methu- "a;. ’Pasin.a SllOaus kas pats save praTriouęs 
en Mass ir K C Urpšas "š Kelio įkrito į Piscataqua inšiurans biznio, dabar turi įsi-
Toronto Canada ’ upę. Jų lavonai ir auto- kūręs John Gargano Insuranceloronio, vanaaa. •-* ..u*:__i: Agency. Doras ir darbštus vy-

Visiems laikraščio rėmėjams mobilis buvo istiaukti poli- ras> vertas paramos šiuose rčn- 
tariame širdingą ačiū. cijos iŠ upės. kimuose.

VALANDA
Populiariškos Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nuo 11 

iki 12 vai. iš stoties WTAO, 
740 klc. *
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broad way, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutinu) vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarfrupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes prsneiam, kad tortine aro- 

sų krautuvėj visokių masinu to 
randavojimui, kaip tai Floor San-, 
ders, WaU Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. vanriiiu,
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitaa

Flood Sq. H*rdware Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

828 E. Broadway, 8a.
TeL SO 8-4148

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. K. Pašokamu
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo š ryto iki 12 dieną

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

IŠIUNKIT ŽMONIŲ i ZG IRTĄJĮ SAVO P RIET ELI

Michael J. Ward

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa
Vartoja vėliauaioa konstrukieijoe 

X-RAY Aparatą 
Pntaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

-i-
CITY COUNCIL 

-BOSTON-

Visą Gyvenimą Jis Dirba Visuomenei 
Gabus—Teisingas—Agresyvus

lithuanian
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Movom)

Perkranatom 
ėia pat ir i to-

1 3
• >

Saugi prieitam,
828 BR0ADWAT,

SO. BOSTON, MASS. 
t* uontb RMrtaM »-oa,a

IŠRINKIT Į BOSTONO MOKYKLŲ KOMITETĄ

JOSEPH C. TOMASELLO

TEISINGAS — DARBŠTUS — BIZNIO ŽMOGUS — VADAS 
JIS TIKRAI VERTAS JŪSŲ BALSO




