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Rhee Vėl Grūmoja Pradėsiąs 
Korėjos Karą iš Naujo

JISAI ATMETA AMERIKOS PLANĄ, KURIUO KO
RĖJA TURĖTŲ BŪT NEUTRALI VALSTYBĖ

Jis Įsitikinęs, kad Jo Tėvynės Laisvė Gali Būt Apsaugota 
Tiktai Ginklo Jėga

Pietų Korėjos preziden
tas Rhee vėl pradėjo šiauš
tis prieš Ameriką. Mat, 
paskutinėmis dienomis pa
aiškėjo, kad VVashingtonas 
yra paruošęs naują planą 
Korėjos sutvarkymui, ir 
kad tas planas busiąs pa
siūlytas taikos konferenci- 
jia.

Einant tuo planu, Šiaurės 
ir Pietų Korėjos turėtų būt 
sujungtos i vieną respubli
ką ir visos svetimos armijos 
turėtų būt iš Korėjos paša
lintos.

Su tuo prezidentas Rhee^^dienį^Į 
sutiko. Bet toliau Wash- 
ingtono planas reikalauja, 
kad Jungtinė Korėjos res
publika butų neutrali vals
tybė: o kad jos niekas ne
užpultų, Jungtinių Tautų 
organizacija turėtų garan
tuoti jai apsaugą.

Šitam punktui Rhee prie
šingas. Kas iš tos garanti 
jos, jis klausia, kuomet ga
lingos užpuolikų valstybės 
ir dabar neutralią Korėją 
iįžnuolė ir niekas užpuolikų 
nebaudžia?

Kad ir visų Jungtinių 
Tautų sąjungos nariai ga
rantuotų neutraliai Korėjai 
apsauga, sako Rhee, vistiek 
mes tokios padėties nepri
imsime, žinodami gerai, 
kad daugumas tų valstybių, 
kurios Įeina Į Jungtinių 
Tautų sąjungą, nėra apsi- 
sprendusios, kurios pusės 
laikytis: komunistų, ar de
mokratinio bloko.

Titas Uždraudė
Mušti Kunigus

Jugoslavijos diktatorius 
Titas pasmerkė antireligi
nes žmonių demonstracijas, 
per kurias daug katalikų ir 
pravoslavų dvasiškių buvo 
sumušta. Tokie sumišimai 
Jugoslavijoj tęsėsi beveik 
visą vasarą ir tik dabar ap
rimo. Keliolika kunigu ii 
vyskupų buvo tiek primuš
ta, kad turėjo gulėti lovose

Kalbėdamas pereitą sek- 
90,900 žmonų 

minią, Titas pabrėžė, kac 
dėl tų ekscesų daugiausia 
kalta pati bažnyčia, tačiau 
vartoti prieš kunigus smur
tą nėra kultūringa. Mušti 
žmones Įstatymai draudžia 
Kovai su bažnyčia esą kito 
kių būdų.

- . __________________
KAS LAIMĖJO NERIES

FONDO PREMIJAS

AMERIKAI PRISTATYT AS RUSŲ “MIG’

r-
čia matosi rusų sprausminis kovos ortan s "MIG,” kuri šiaurės Korėjos komunistas 
anądien pristatė į amerikiečių skraidysią I orejoj. Lž šitą patarnavimą jam bus iš
mokėta $100.000.

JIS GALS $100.000

Amerika Steigs Ispanijoj Karo 
Papėdžių Prieš Rusiją

IŠ TŲ POZICIJŲ BOMBANEŠIAI GALĖS SPROGDINT 
SVARBIAUSIUS SOVIETŲ CENTRUS

Franco Gauna Užtai $226,000,000; Sutartis Pasirašyta 
20-čiai Metų; Ispanija Įeina Šiaurės Atlanto Paktan

KARAS TARP j Pereitą savaitę Demokra- 
DVIEJŲ UNIJŲ,*?

Amerikos Darbo Federa- 
cija išmėtė is savo organi- ia be sutartįj 
aacijos laivakrovių uniją duoda uisė. 20

Todėl, jeigu susirinkusi 
taikos konferencija per 90 
dienų nepajėgs atkurti vie
ningos Korėjos valstybės, 
mes atnaujinsime bataliją 
už laisvą ir nepriklausomą 
Korėją, sako Rhee.

VETERANAI MOKOSI 
VALSTYBĖS LĖŠOMIS

Neries fondas buvo pa 
skyręs $200 už geriausį ra 
šinį “mokslo siekiančio lie 
tuviško jaunimo problemos 
ir jų sprendimas” klausimu. 
Komisija, kurioj buvo Dr. 
B. Nemickas, L. Dambriu 
nas ir P. Jurkus, nusprendė, 
kad geriausias rašinys yra 
Diemedžio slapyvardžiu pa
sirašiusio, o po jo seka Ne
nuoramos rašinys. Premiją 
nutarė padalinti pusiau.

Vokus atplėšus paaiškė
jo, kad Diemedis yra Anta 
nas Musteikis, o Nenuora
ma — Rozalija Šomkaitė, 
abu iš New Yorko ir abu 
priklauso Lietuvių Studen
tų Sąjungai.

Bevan Ragina Churchillį 
Pasitraukti

Tik Amerikoj karo daly
viai turi tokias teises. Spė
jama. kad šiais metais vals
tybės lėšomis mokinsis 
200,000 veteranų ir kad 
valstybei tas kaštuos apie 
200 milionų doleriu.

Anglijos darbiečių kai
riojo sparno vadas Bevan, 
kalbėdamas darbiečių kon
grese, reikalavo Churchillį 
pasitraukti, jei jis nebepa
jėgia eiti savo pareigų.

Jis taip pat pareiškė, kad 
Vokietijos apginklavimas 
reiškia trečiąjį pasaulipį 
karą.

Baisi Audra Indokinijoje
Pranucuzija Siulo 
Sovietams Sienų Garantiją

Kalbėdamas Jungtinių 
Tautų posėdyje Prancūzijos 
atstovas Schumanas pasi u 
lė rusams dabartinių rube- 
žių garantiją. Jis norėjo 
Įtikinti rusus, kad Vakarų 
jiems nėra ko bijoti ir kad 
Vakarai, nors nemano 
esant visus dabartinius val
stybių rubežius teisingus, 
r.ęsigriebs karo jiems pa 
keisti.

{Ilinojuje Nusileido 
“Rusų” Orlaivis

Lakūnas Tuojau Areštuotas
Illinois valstijoj pereitą 

savaitę buvo daug susijau
dinimo. Pasklido, mat, 
gandas, kad tenai nusileido 
rusų orlaivis ir lakūnas esąs 
jau areštuotas. Jį tuojau 
paėmė į savo rankas slap
toji Jungtinių Valstijų po
licija ir pradėjo kamanti
nėti. Jis aiškinosi rusiškai, 

rašvtaĮh«*£la VUI VJV angliškai

i

laišką, kuriame pasakyta: 
“Žinodamas, kad aš iš jūsų 
krašto negalėsiu pabėgti, aš 
nutariau pasiduoti.”

Jo apranga išrodė gana 
keista. Stori rusiški kaili
niai ir tokia pat kepurė, 
prie kurios buvo prisegtas 
Sovietų Rusijos ženklas— 
Taudona žvaigždė ir piautu- 
vas.

Per 3 valandas jis buvo 
kamantinėjamas ir išrodė, 
kad tai tikras rusų šnipas. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad 
tai Amerikos armijos lakū
nas, paleistas išbandymui, 
ar galėtų tokiu pat budu 
atskristi Illinojaus valstijon 
tikras rusų šnipas. Jis yra 
lenkų kilmės, vadinasi Wal- 
ter Glinski, ir gerai moka 
nuduoti rusą.

GAVO STALINO
TAIKOS MEDALĮ

Komunistuojantis Ameri
kos dainininkas Robeson, 
negras, gavo Stalino taikos 
medalį ir $25,000 dovaną 
pinigais. Už ką? Aišku: 
kad patraukti negrus komu
nistų pusėn.

Pavogė $53,000

Praeitą penktadienį In
dokinijoje praūžė baisi aud
ra, kurioje žuvo tūkstančiai 
žmonių, o be pastogės pali
ko 200,000.
Italiją Sukaustė Streikas

Visos darbo unijos buvo 
paskelbusios gen e r a 1 i n į 
streiką dėl sunkios darbi
ninkų būklės. Reikalauta 
pakelti atlyginimus. Strei
kavo apie 6 milionai darbi
ninkų

Čia matosi tas komunistas, 
kuris pabėgo iš šiaurės Korė
jos rusu karo orlaiviu ir pri
statė ji amerikiečiams. Jo 
pavardė neskelbiama. Jis už 
tai gaus $100,000. nes tok; 
atlyginimą Amerikos genero
las Clark yra prižadėjęs 
kiekvienam, kas pristatys 
sveiką rusu oriai'! “MIG.”

Žiauri Tragedija 
Lietuvių Šeimoj

Klierikas Pasmaugė 
Savo Meilužę

Upper Sandusky mieste
ly, Ohio valstijoj, Roy Rog- 
er Schinagle, 19 metų am 
žiaus klierikas, buvo poli 
cijos suimtas ir prisipažino 
pasmaugęs Cynthią Pfeil, 
19 metų amžiaus mergaitę, 
i kurią jis buvo Įsimylėjęs. 
Lavono skrodimas parodė, 
kad pasmaugtoji mergaitė 
buvo nėščia.

Mergaitės tėvai gyvena 
Nevv Yorko valstijoj. Rug
piučio 24 d. ji prapuolė iš 
namų ir tėvai nežinojo kur 
ji išvyko. Dabar klierikas 
išaiškino, kad ji buvo atvy- 

j kus pas jį ir nakvojo su juo. 
Po nakvynės tarp jųdviejų 
kilęs ginčas, jis “netekę 
galvos” ir pasmaugęs ją.

kuri
per zu metų

, . . .. , . ' plėsti ir stiprinti Ispanijosmen s Association, kurioj uostus den)okratinių valsty. 
tėvyste gengstenzmas ir biu kar0 ,ai sua
raketizmas. Jos vieton Ame- sk,.aid klas karo orlaiviains 
rikos Darbo Federacija jr kitoki strategini, >zi. 
Įka^e kitą laivakrovių um- cjju
3-4 ir pranese visoms laivų- į. 5jtas 
kompanijoms, kad su Reng- ,ižadėjo duoti 

stėnų unija nedarytų jokių,*

darbo sutarčių. Taitis rei

t International Longshore-

Amerika 
Ispanijai

$226,000,000 gatavais pini
gais. Bet ir tie pinigai ski
riami karo tikslams. Dau- 

išmestoji laivakrovių Į giau kaip pusė tos sumos 
nenusileidžia. Ji iš eis naujiems ginklams Is-

kia su AFL unija.
Bet 

unija
savo pusės Įspėjo visas lai
vų firmas, kad tik ji viena 
turinti teisę daryti sutartis 
ir krauti laivus. Jei kur 
pasirodytų Amerikos Darbo 
Federacijos narys, tuoj bu
siąs aDskelbtas streikas ir*jb ;------------

aivai stovėsią nekrauti. Iš
mestoji iš Federacijos unija 
turi 150 lokalų ir 45,000 na
rių.

Grįžo iš Rusijos 
486 Vokiečiai Vergai

panijos armijai, o likusioji 
suma kitokiems apsigyni
mo reikalams.

Washingtone aiškinama, 
kad tai yra t>e galo svar
bios karo papėdės. Jei kil
tų su Rusija karas, tai iš tų 
papėdžių Amerikos bomba- 
nešiai galėtų nešti bom
bas Į svarbiausius Rusijos 
centrus, į pačią jos širdį.

Pradėdami iš tų pozicijų, 
Amerikos boimbanešiai “B- 
36” ir “B-52,” kurie gali 
skristi daugiau kaip 5,000 
mylių, lengvai galėtų pa-

Pereitą šeštadienį Vaka-įtekti i** Užuralę, kur Sovie
tų Rusija turi sukoncentra-Socialistų 

Laimėjimas Danijoj

WALCOTT, Conn. 
toli nuo Waterburio, 
cott miestely, rugsėjo 19 d. 
lietuvių šeimoj Įvyko kru
vina tragedija. Lila Stan
kuvienė peršovė savo vyrą 
Juozą ir dabar randasi už
daryta kalėjime, ji gali išeit 
į laisvę po 825,000 kaucija. 
Policijos žiniomis, Stanku
vienė buvo ištekėjusi jau už 
trečio vyro ir dabartinio ne
mylėjo. Rugsėjo 19 d. mi- 

jrė jos motina, tai ji pasi
šaukė buvusi savo antrąjį 
vyrą. Kai tik šis atvyko, 
Stankus tuojau su juo susi
mušė. Stankuvienė tuomet 
pagriebė šautuvą ir šovė 
Stankui tiesiai i pilvą. Stan
kus buvo nuvežtas Water- 
burio ligoninėn dar gyvas, 
bet jo gyvybė pavojuje.

Policija sako, kad per

Pereitą savaitę Danijoj 
buvo parlamento rinkimai, 
Per kuriuos socialistai gavo 

War_'daugiausia balsų ir pravedė 
74 savo kandidatus. Iš vi
so Danijos parlamente yra 
179 vietos. Taigi lieka 
dar 105 vietos, kurios tenka 
kelioms kitoms partijoms 
bet nei viena jų neturės 
tiek atstovų, kiek socialis 
tai. Todėl socialistų parti
jos vadas, Hans Hedtoft 
pareikalavo, kad dabartinis 
premjeras Erik Eriksen su 
savo kabinetu tuojau rezig
nuotu ir užleistu savo vietą 
socialistams. Bet Erikse- 
nas atsisako rezignuoti. Jis 
tikisi galėsiąs

rų Vokietijon atvyko iš ni
šų vergijos darbų 486 vo
kiečiai, jų tarpe 22 moterys 
ir vaikai. Jie buvo išvaryti 
Rusijon per antrąjį pasau
lini karą ir išbuvo vergijoj 
8 metus. Visi jie 
suvargę, jų veidai Įdubę, 
kalba silpna ir neaiški. Dar 
100,000 vokiečių tebėra ni
šų vergijoj.

Sovietai Nesumoka 
Tautų Sąjungai Mokesčių

Tautų Sąjungon įeinan
čios valstybės turi mokėti 
nustatytą nario mokesti. 
Tik trečdalis valstybių dar 
tėra sumokėjusios šių metų
mokestį, tame skaičiuje yra 

išsilaikyti i Amerika. Angli ja ir kelios 
valdžioj su kitų partijų pa-kitos. Sovietų Sąjunga dar 
galba.

vus savo ginklų dirbtuves, 
jų tarpe ir atominių bombų 
gamyba.

Derybos dėl šitų bazių 
ėjo 18 mėnesių, iki prieita 

baisiaijP^e galutinės sutarties. Su- 
I tartis buvo pasirašyta Ispa
nijos sostinėj Madride. Už 
Ameriką pasirašė Jungtinių 
Valstijų ambasadorius 
Dunn, o už Ispaniją, jos už
sienio reikalų ministeris Al
berto Martin Artajo.

Ispanija tuo budu pasi
darė Vakarų valstybių są
jungininku ir Įeina Į Šiau
rės Atlanto Paktą, kurio 
tikslas yra saugot Europą 
nuo galimo Rusijos užpuo
limo.

Policija suėmė Mrs.
Wood, iš Middlcboro, 38
metu laivyno karininko , a. . - • ,

Na IPa?^ut,nJ ,rienesJ P buvusi 
'iššaukta apiežmoną, kuri dirbdama 

tional Cranberry bendrovėj 
pavogė $53.000.

16 Mėnesių Be Šviesos

12 kartų mal
šinti muštynes Stankų na
muose. Stankuvienė buvo 
jau užvedus divorso bvlą 
prieš Stankų, o jis panašią 
bylą buvo užvedęs prieš ją.Paleistas dabar iš komu

nistų nelaisvės anglų pus
karininkis Sharpe sako, Per 
kad komunistai išlaikę jį metus, kur ie baigėsi birže- 
uždarę, be šviesos, 16 mė-Jiio 30 d., valdžia pridėjo 
nėšių. Jis norėtų ir vėl eitiį$61 milioną žemės ūkio ga- 
i karą prieš juos. minių kainoms palaikyti.

BOLŠEVIKŲ
LENDA

SPAUDA 
Į POGRINDI

ne pusės nesumokėjo ir lie
ka skolinga apie 3 milionus 
doleriu.

ZAKRISTIJONAS
NUŠOVĖ KUNIGĄ

Amerikos komunistų par
tija organizuoja pogrin
džio spaudą ir- leidžia daug

ŽUVO 2,400 GYVYBIŲ

Iš Tokijo pr anešama, kad 
per siautusi taifūną pereitą

pinigų slaptoms spaustu- savaitę Japonijoj ir Kinijoj 
vėm.; 'kurti. Senato tvnne
tojai sako, kad daug tūks
tančiu dolerių vra sudėta Į 
slaptas komunistų spaustu
ves ir tuos pinigus Ameri- 

praeitus apyvartos',kos bolševikai gavo iš Rusi
jos ar satelitinių kraštų.

žuvo 2,400 gyvybių.

Prigėrė Žuvaudamas

Italijoje 59 metų zakris
tijonas nušovė savo 41 me
tų amžiaus kleboną, o kitą 
kunigą sužeidė. Policijai 
zakristijonas pasakė nušo
vęs kleboną todėl, kad jis 
jį perdaug išnaudojęs, duo
damas daug darbo ir mažai 
temokėdamas.

BERIJA ESĄS ISPANIJOJ

' Madrido laikr aštis “ABC” 
paskelbė žinia, kad Berija 

keliais kitais
Žuvaudamas Hosmer eže

re, Vermonto valstijoj, per- su keliais kitais rusais nusi- 
Bolševikai ruošiami plačiai eitą sekmadienį prigėrė Ge- leidę parašiutais iš orlaivio 
nelegališkai propagandai ra 1 d Douglas, 29 metų am- Ispanijoj, Mancha apylin- 

ikaro atveju. jžiaus vyras. ,kėje. Aiškesnių žinių nėra.



Puslapis Antras

LIETUVIŲ POLITINE KONFERENCIJA 
ATIDĖTA

Mes rašėme, kad yra būtina nedelsiant šaukti plačią 
lietuvių politinę konferenciją. Kai kas manė, kad ji 
galėtų įvykti Chicagoj ši rudenį kartu su čia šaukiamu 
Amerikos Lietuvių Kongresu.

ELTA praneša, kad Paryžiuje Įvyko politinei kon
ferencijai kviesti komisijos posėdis, kuris priėjo išvadą, 
kad šaukti konferenciją tuo laiku, kai susirinks Ameri
kos Lietuvių Kongresas, nėra tikslinga. Bet kada kon
ferenciją šaukti butų tikslinga, komisija nesvarstė.

PABĖGO, AR NE?
Jau kelinta savaitė eina gandai, kad buvęs Sovietų 

žvalgybos galva, gruzinas Berija, ištruko iš Malenkovo 
spąstų ir pabėgo. Dabar jis esąs neutralioj valstybėj ir 
norįs atvykti Amerikon.

Vice-prezidentas Nixonas anądien New Yorke pa
sakė, kad tokia žinia pasiekusi ji dar prieš 30 dienų ir 
kad atatinkami valdžios organai stengiasi nustatyti, kiek 
joje teisybės. ' ,

Senatorius McCarthy, kuris vadovauja Senato tyri
nėjimų komitetui, taipgi sakosi gavęs žinių apie Berijos 
norą atvykti Amerikon. Tos žinios ateinančios ne iš 
paties Berijos, bet iš kito asmens, kuris tarpininkaująs 
tarp Berijos ir Amerikos valdžios atstovų. McCarthy 
sakosi nežinąs tikrai, ar toms žinioms tikėti, ar ne.

Iš lenkiškų šaltinių yra kitokių gandų. Anot jų, 
Berija pabėgti iš Rusijos negalėjęs. Malenkovas senai 
jau jį pasmaugęs, bet bijodamas užsitraukti Berijos šali
ninkų kerštą, paleidęs gandą, buk Berija pabėgęs.

Taigi Berijos pabėgimas kol kas lieka misterija.

NEDAUG JIE LAIMĖJO
Iš buvusių komunistų nelaisvėj amerikiečių vos tik

tai 23 atsisakė grįžti Amerikon. Ir atsisakė vienas ang
las. Jie nutarė pasilikti pas raudonuosius ir laukti “pa
saulio revoliucijos.” ,

Komunistai turėjo įsteigę karo belaisviams “šviesti” 
tam tikrus kursus ir “švietė” juos savo “mokslu” visą 
laiką. Ir iš viso jų paklausė tiktai 24 baltveidžiai, kurie, 
veikiausia, ir prieš tai buvo komunistai. Taigi laimėta 
beveik nulis. ,

Tuo tarpu gi iš buvusių amerikiečių nelaisvėj komu 
nistų daugiau kaip 20,000 atsisakė grįžti po komunizmo 
vėliava.

Prasti prospektai “pasaulio revoliucijai.”

KATALIKŲ TERORAS COLOMB1JOJ
“Cbristian Science Monitor” išspausdino protestan

tų organizacijos pranešimą apie Romos katalikų terorą 
Colombijos respublikoj. Per penkeris pastaruosius me
tus toj Pietų Amerikos respublikoj buvo užmušta 50 su 
viršum protestantų—užmušta dėlto, kad jie ne katalikai, 
sako pranešimas.

Per tą pati laiką tenai buvo sunaikintos 42 protes
tantų bažnyčios ir 31 trobesys buvo apgriautas. Teroris
tai vartoja ugnį, dinamitą ir kitokias priemones. Per tą 
patį laiką katalikų valdžia uždarė 54 protestantų mokyk
las; kitos buvo sunaikintos smurto veiksmais.

Colombijos konstitucija garantuoja religijos laisvę 
visiems, bet tą laisvę katalikai naudoja tiktai sau. Pro
testantai, kurie sudaro nežymią mažumą (apie 50,000 
protestantų tarp 11,000,000 gyventojų), kelis kartus šau
kėsi į prezidentą, kad apsaugotų jų teises, bet tai nieko 
negelbėjo.

Viso pasaulio katalikai smerkia Rusijos bolševikus, 
kurie persekioja kitaip galvojančius; bet negeriau elgia
si ir patys katalikai, kur valdžia yra jų rankose.

“ASTUONI MILIONIERIAI IR 
PLUMBERIS”

Rezignavus Durkinui iš Darbo Departamento sekreto
riaus pareigų, kai kurie komentatoriai dabar pradeda 
aiškinti, kad Eisenhowerio kabinete Durkinas buvęs ne 
savo vietoj ir niekad gerai tenai nesijautęs. Jis pats 
sykį apie to kabinėto sąstatą sakęs, kad tai kompanija, 
kurioj* sėdi astuoni milionieriai ir vienas plumberis. Mat, 
Durkinas buvo plumberių unijos žmogus.

MALENKOVAS VALO GRUZIJA
Prieš pusantro mėnesio rašėme, kad Sovietų aukš

čiausios tarybos suvažiavime Gruzijos pirmininkas Ba- 
karadze smarkiai puolė tada jau suimtą Beriją, nors jis 
pats buvo žinomas kaip Berijos šalininkas. Dabar jau 
ir Barakadze išlėkė iš pirmininko kėdės, ir kur atšisės, 
dar nežinia. Malenkovas vykdo Stalino gimtinėj pagrin
dinį “valymą.”

KELEIVIS, 50. BOSTON

PREZIDENTAS BAXKixixku sv važi avime

šiomis dienomis \Vashinsitone buvo Ameri tos bankininky suvažiavimas, i kuri buvo 
pakviestas ir prezidentas Eisenhoweris. čia jis (kairėj) kalbasi su iždo sekretorium 
Humphrey. Dešinėj pusėj matosi Merle Sdiecman, bankininku asociacijos viršininkas. 
Suvažiavime dalyvavo 5.000 bankininku.

Apžvalga
NEPAJĖGIA ANDRULIO TEISINGAS
DEPORTUOTI APIBUDINIMAS

“Vilnis” net dviejų skil- “ Naujienose” J. Veversys 
čių straipsnį parašė V. An- rašo, kad kovojant su kri- 
drulio bylos reikalu. Įdo- minalistais visų pirma reik 
mių dalykų jame pasakoja- kreipti dėmesį į organizuo- 
ma. (tą kriminalizmą ir su juo

... - i • kovoti. O kas tas organi-Girdi gruodžio o d. jau zubtas krimina]iz
sueisią 4 melai, feu depor-V(; paaiškina:
tavimo byla prasidėjo, o r
Andrulis vis dėlto dar čia
ir dar neaišku, kada byla 
baigsis.

Pagal McCarranAValter 
įstatymą, deportavimui pa
skirtas asmuo turi teisę su 
sirasti šalį, kurion pats gali 
išvažiuoti arba kurion jį 
valdžia galėtų išsiųsti. An
druliui tas terminas suėjęs 
rugpiučio 27 d.

"Tokio organizuoto krimi- 
nalizmo atstovai yra visos 
Maskvos diriguojamos ‘pro
gresyvių’ organizacijos. Jų 
svarbiausias tikslas yra Įves
ti Amerikoj bolševikų reži
mą ir atiduoti visą tautą bol- 
ševikinių kriminalistų siautė
jimui.

"Ten. kur Įžengia bolševi
kai. milionai žmonių išžudo
mi ir jų turtai (daugelio di
deliu vargu ir taupumu įsi-

. . , gyti) išplėšiami. Dėl to or-
Jei^ nesistengiu susirasti,’ ganizuotas kriminatizmas yra 

kur išvažiuoti, tai gali būti <iaug pavojingesnis už atski- 
pasodintas Į kalėjimą, nu-, rus kriminalistinius nusikal- 
bausta? pinigine bauda ar- t inus. Atskiri kriminalistai 
ba abiem baudom. Jei apiplėšia ir kartais nužudo 
stengsies, bet nesurasi, tai
tave paims priežiuron: tu
rėsi kas mėnuo registruotis, 
negalėsi išvažiuoti toliau 
kaip 50 mylių nuo savo gy-,

tik atskirus žmones, o jei 
čia Įsigalėtų maskvinio bol
ševizmo sistema, kurią taip 
labai perša “progresyviai.’ tai 
butų plėšiami ir žudomi mi- 
lioiiai.”

Pasakyta aiškiai ir teisin
gai.

DARBININKAS” 
PRAMIEGOJO TIK 
AŠTUONIS METUS

“Darbininkas” rugsėjo 22 
d. paskelbė savo skaityto
jams “paskutinę” naujiena. 
Esą:

‘“So. Bostone einąs socialis
tų ‘Keleivis,’ kurį ligi šiol lei
do S. Michelsonas, dabar per
eina liet. socialistų organiza
cijos žinion.”

Tikrai gerai yra infor
muotas tas “Darbininkas,” 
ir tikrai jis greitai savo 
skaitytojams perduoda pa
čias vėliausias žinias, nes 
aukščiau minėtas faktas yra
xxrxrLrzic:p V 1X^0 TY1 Ot-JK frnvi.wxs7.
prieš 8 metus, o “Darbinin
kas” jį, kaip matote, tik da
bar tepaskelbė kaip “vė
liausią naujieną.”

A.D.P. Konvencija
venamos vietos, reikės duo-( Jau rašėme, kad St. Louis aukštai iškėlė unijų nuopel-lgumą, 0 jei ji susideda su 
ti pasižadėjimą nieko ben- susirinko didžiausia Ameri- nūs kovoje su komunistais “laisvais” demokratais, su 
dra neturėti su komunistais, kos darbininkų organizaci- pareikšdamas, kad jokia ki-

Andrulis sakosi, advoka-jja, turinti per 8 milionus ta organizacija nepadėjo 
tės patariamas, nepasirašęs narių, šita AFL konvenci-'tiek daug susprogdinti ko- 
—--=i- pasižadėjimo, nes ja daug kuo skiriasi nuo ki-Jmunistinę pasaką, kaip uni

tų buvusiųjų. Ji yra daug jos, ir čia turėtų būti arti- 
“politiškesnė,” tai yra jojejmesnis ryšys tarp vyriausy- 
daug daugiau kalbama;bės ir unijų. Iki šiol. girdi, 
apie bendrus politikos klau-!unijos ne visuomet gavo 
simus, o seniau daugiau su-j šioj srity pagalbą, kokios

minėto
:oks pasižadėjimas esąs 
“priešingas konstitucijai” 
ir paneigiąs pagrindines 
žmogaus teises.

Ką su juo toliau darysią, 
jis nežinąs.

Be to sužinome, kad jau 
pirm Andrulio norėta išsių
sti du lietuviu, bet Sovietų 
ambasada atsakiusi, kad 
pastoviam apsigyvenimui i 
Lietuvą, kuri esanti dalis 
Sovietų Sąjungos, tepriima- 
mi tik jos piliečiai. Girdi, 
ir senoji Lietuvos valdžia 
atimdavo pilietybę tiems 
užsieny gyvenantiems lietu
viams, kurie nemokėjo kas 
ousmetį po $10, todėl se
niau atvykusieji į Ameriką 
nelaikomi Lietuvos pilie
čiais.

Perskaitęs tą straipsnį, 
dar kartą įsitikini, kad 
“Vilnis” meluoja nuolat 
kartodama, jog Amerikoj 
nėra jokio teisingumo ir 
jog čia visa valdo “polici
jos bizūnas.”

Jei čia tikrai butų bizūno 
karalystė, kaip, sakysime, 
Rusijoj, tai Andrulis senai 
pas Abraomą žvaigždes 
skaičiuotų, arba kurioj nors 
vergų stovykloj prakaitą 
lietų. O čia su juo cacki- 
nasi 4 metus ir dar nežinia 
kada ta komedija baigsis.

sikaupdavo ties “siaurais 
algų ir atlyginimo klausi
mais. Mat, šiandien jau 
per daug yra aišku, kad 
darbininkui ne vis viena, 
kas valdo kraštą ir leidžia 
įstatymus; kad mokesčiai 
vra tiek pat svarbus, kaip 
ir atlyginimai: kad namų 
-tatybos klausimas yra tiek 
pat veltas dėmesio, kaip ir 
darbo sąlygos, gi tai yra 
reikalai, kuriuos tegali su
tvarkyti vyriausybė, o ne 
darbdaviai.

“Politikuoti” šią konven
ciją vertė dar ir darbo sek- 
etoriaus Durkin, plumbe

rių unijos pirmininko, “ne
susipratimas” su preziden
tu dėl Taft-Hartley įstaty
mo pakeitimo, kurio pasė
koj jis nesenai atsistatydi
no.

Prezidentas pavedė vice
prezidentui Nixon vykti į 
konvenciją ir čia paskelbti 
jo sveikinimą. Nixon tą pa
darė, bet jis buvo sutiktas 
labai šaltai ir jam nepavy 
ko išsklaidyti tų rūkų, ku
rie temdė AFL santykius su 
dabartine vyriausybe.

Kitaip buvo sutiktas vals
tybės sekretorius Dulles. Jis

jos norėjo.
Dulles suminėjo taip pat 

unijų įnašą tyrinėjant ver
gų stovyklų klausimą ko
munistiniuose kraštuose.

Pirmininkas Meany atsa
kydamas sekretoriui pasa
kė, kad AFL ir toliau daly
vaus užjūrio veikioje padė
dama vyriausybei ir dirb
dama Tarptautinėj Laisvų
jų Unijų Sąjungoj.

Federacijos raportuose 
konvencijai buvo pasakyta 
daug karčių žodžių dabar
tinei vyriausybei, pakaltin
ta ji pamiršusi darbininkų 
reikalus ir susirupinusi mi- 
lionierių “sunkia būkle.”

ROCKY MARCIANO 
PAGULDĖ La STARZĄ

Sunkaus svorio bokso 
čempionas Marciano praei 
tą ketvirtadienį New Yorke 
rungėsi su La Starza ir pa
guldė jį vienuoliktame ran
de. Rungtynių žiurėjo apie 
44,000 asmenų ir sunešė į 
kasą $435,000. Iš tos su 
mos Marcianui teks $180,- 
000, o La Starzai—$73,000.
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milionus balsų daugiau, 
Kaip 1949 metų rinkimuose 
ir su 12,051,593 balsais

Po Rinkimu Vokietijoj
Rugsėjo mėnesio pradžio- sistojo ant kojų, kaip karą 

je ivykusieji parlamento, laimėjusi Anglija, jau ne- 
rinkimai Vokietijoj turės kalbant apie patyžusią 
nemaža Įtakos i tolimesnius Prancūziją. Amerika pa- 
Europos įvykius. Rinkimus’dėjo vokiečiams atsistatyti, 
laimėjo vokiečių krikščio- bet vokiečiai nepaprastą 
nys demokratai vadovauja- Vokietijos atsistatymą skai- 
mi Dr. Konrad Adenauer. to Adenauerio sumanios po-

Adenauerio partija šiuo- litikos nuopelnu, 
se rinkimuose gavo apie 5 Svarbiausia Adenauerio 

pasisekimo priežastis yra 
ta, kad jis rodo vokiečiams

„ „„ _ _______________ tikrą kelią vėl apsiginkluo-
pravedė į parlamentą 244’ti ir suteikti Vokietijai jai 
atstovus (1949 metais rink-J “prideramą” vietą Europo- 
tame parlamente turėjo,je. Vokietijos bankininkai, 

(pramonininkai, netekę dar- 
partijaibo karininkai ir kitokie gin- 
miliono klavimosi ir ginklo išsiilgę 

balsų daugiau ir su 7,936,-j gaivalai skaito, kad atėjo 
711 balsų pravedė į parla- laikas ginkluotis ir pradžiai 
mentą 150 atstovų (turėjo;Adenauerio rodomas kelias 
136). . j (karo sąjungoje su Ameri-

Laisvieji demokratai ga-’ka ir vakarine Europa) at- 
vo 2,519,453 balsus ir 48 rodo tikriausias ginklui at- 
atstovus (turėjo 53); vo-! gauti. Tie patys vokiečiai 
kiečių partija gavo 835,857 įbankieriai ir pramoninin- 
balsus ir 15 atstovų (turėjo kai, kurie finansavo Hitle- 
17; komunistai gavo 576,-'rio smogikus, dabar remia

1(11\J. « z~x^z

141).
Socialdemokratų

surinko pusantro

164 balsus ir nė vieno at--Adenauerio politiką, 
stovo (turėjo 15); pabėgę-lionai nacionalistiniai nusi- 
lių partija surinko 1,587,- teikusių vokiečių šiuo tar- 
358 balsus ir pravedė 27 pu Adenauerio partijoj su- 
atstovus (1949 metais rin-rado savo nacionalistinių 
kimuose nedalyvavo); cen-(siekimų išreiškimą. Ade- 
tro partija pravedė 3 atsto- nauerio partija siekia per 
vus (turėjo 10) ir įvairios ginklavimąsi ir per Įsijun- 
kitos grupės, turėjusios par-'girną į Vakarų koaliciją su- 
lamente 30 atstovu, nepra- jungti visa Vokietija ir AT- 
vedė nė vieno atstovo (GAUTI PRARASTĄSIAS

Fašistai (naciai), surinkęiRYTU ŽEMES! 
ketvirtadalį miliono balsų,' Daugelis vokiečių dabar 
ir komunistai, surinkę pusę!jau sako: Kai mes turėsime 
miliono balsų, nepajėgė j 12 divizijų (500,000 karių), 
pravesti nė vieno atstovo į'tada mes -kitaip pakalbėsi- 
parlamentą. Tuo žvilgsniu'meI Tada jie pakalbės ki- 
Vokietijos rinkimai sudavė'taip, negu kalba “europie- 
skaudų, nors ir ne mirtiną Įtis” Adenaueris, kuris sako- 
smugi kraštutinėms gru= ma savo jaunystėje buvęs 
pėms. įlinkęs į Pareinio separatiz-

Iš paduotų skaičių mato-'mą.
kad socialdemokratai! Adenaueriui padėjo lai-

Mi-

j’’ smūgi

me,
mėti ir vokiečių linkimas 
sekti “vada.” Adenaueris

rinkimuose savo turėtas po
zicijas atlaikė, bet tikrieji
laimėtojai rinkimuose buvo neginčijamai yra savo par- 
krikščionys demokratai.(tijos kietavalįs vadas, kuris 
Adenauerio partija patiįimponuoja ir visiems vokie- 
viena turi parlamente dau-J čiams. Vokiečiai su pasi

didžiavimu sako, kad “der
Alte” yra toks fiureris, ku- 

vokiečių partija ir su “pa- rio balso klausosi ir Wash-
ingtonas. . . .

Vokietijos rinkimai rodo
vokiečių nacionalizmo pri
sikėlimą ir Vokietijos kai
mynams tie rinkimai yra 
nemažas galvosūkis. Visi 
lyg patenkinti, bet kartu

bėgėliais,” tai ji turi dvejų 
trečdalių daugumą ir gali 
keisti konstituciją pagal sa
vo nuožiūrą. Socialdemo
kratų opozicija, pagal vie
no Audenauerio bendradar
bio posakį, galės tik “rėk-
ti,” bet nieko negalės da-jvisi dar labiau pradeda bi- 
ryti, nes parlamente opozi-jioti tų busimų 12 divizijų, 
cija neturės nė trečdalio at- kurias Adenaueris nori 

Įjungti i Europos armiją, 
bet kurios ateityje galės 
būti panaudotos ir vokiečių 
kaimynams pajungti, ypač 
kad tos 12 divizijų bus tik
tai naujosios vokiečių armi
jos užuomazga.

Washingtonas yra labai 
patenkintas Vokietijos rin
kimų daviniais, bet Euro
pos kraštuose džiaugsmas 
yra abejotinas. Amerika 
mano. kad dabar vokiečių 
divizijos tikrai bus įjungtos 
i Europos armiją. Ameri
kos karo vadai ta jau senai 
skaitė būtina padaryti, kad 
Vakarų Europa galėtų būti 
saugi nuo Maskvos pasikė
sinimų. Bet kokia nauda Eu
ropos kraštams gavus sau
gumą nuo Maskvos, jei se
nas vokiškas pavojus vėl 
bus atgaivintas? I tą klau
sima atsakymo niekas ne
duoda. —S. D.

stovų.
Palyginus skaičius mato

me, kad šiais metais į Vo
kietijos parlamentą buvo 
renkami 487 atstovai, vie 
toj 1949 metais rinktų 402. 
Dėl to palyginimas yra šiek 
tiek painesnis.

Adenauerio laimėjimas 
Vokietijoj primena panašų 
de Gasperi laimėjimą 1948 
metais. Šiais metais Itali
jos rinkimuose de Gasperi 
vedami krikščionys demo
kratai laimėjimo nebeat
naujino. Galimas daiktas, 
kad ir Vokietijoj sekamais 
rinkimais Adenauerio par
tija nebelaimės, ypač kad 
senyvas Adenaueris (dabar 
77 metų amžiaus) jau yra 
savo karjeros saulėleidyje.

Kuo aiškinti vokiškų 
krikščionių demokratų ne
paprastą laimėjimą? Vo
kietijos gyvenimo stebėto
jai nurodo kelias priežastis, 
kurios padėjo Adenaueriui 
laimėti.

Vokietijos ūkiškas gyve
nimas labai gyvai atsistato. 
Pralaimėjusi karą Vokieti
ja ekonomiškai stipriau at-

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,** pa- 
garsinti savo bizni tarp lie

tuviu.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

VO NIEKAS NEPBiKLA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAltO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

1

Kas Girdėt Chicagoje
Lietuvių Tarybos Chicagos sunaus, dabar
Konferencija (garsiosios Nevv Yorko Met-|

Metinė Chicagos Lietuvių ropolitan Operos solisto Al-’ 
Tarybos konferencija Įvyks girdo Brazio koncertas.
spalių 11 d., 1 vai. popiet,! 
Lietuvių Auditorijoje. Į ją' 
kviečiamos visos Chicagos' 
lietuvių draugijos, klubai ir 
kitokios organizacijos at
siųsti po vieną atstovą nuo 
kiekvienų 25 narių.

Šiemet Tarybai sukanka 
10 metų, todėl ši konferen
cija bus jubilėjinė.
Pasirodė Fašistų Laikraštis

Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis pradėjo čia leisti laik
raštį “Laisvoji Lietuva” 
vardu.

Keista, kad tie vyrai dar 
tikisi Lietuvoj fašizmą at
gaivinti.
Lietuvis Smukliųjų 
Bankininkų Pirmininkas

J. Mozeris, District Sav 
ings and Loan Ass’n sekre 
torius, yra išrinktas Illinois 
valstijos taupymo-skolini 
mo bendrovių sąjungos pir
mininku.

Tai sąjungai priklauso 
kiekviena Illinois valstijos 
taupymo-skolinimo bendro
vė, kurių bendras turtas 
siekia 2 bilionų dolerių.

Malonu, kad lietuviui pa
tikėtos tokios atsakingos 
pareigos

Chic&gietis.

BROOKLYN, N. Y.

Socialdemokratų 19 Kuopos 
Susirinkimas

Rugsėjo 11 d. Įvyko LSS 
19 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo 19 
kuopos pirmininkas J. Gla- 
veskas, sekretoriavo Šulai- 
tienė. Susirinkimas praėjo 
darbingoje nuotaikoje ir 
Įvairus reikalai buvo gerai 
išdiskusuoti ir padaryti ata
tinkami sprendimai bei nu
tarimai. Nutarta kuopos 
metini banketą rengti 1954 
metų vasario 6 d. Lietuvių 
Piliečių Klube. Į rengimo 
komisiją išrinkti: J. Gla
veckas, P. Tiškevičius ir A. 
Mačionis. Nutarta Kipro 
Bielinio 70 metų sukakties 
proga paskirti iš kuopos iž
do Į LSS Literatūros Fondą 
$50.

Kuopos iždo sekretorius 
vis dar serga ir guli lovoje, 
bet ir gulėdamas finansų 
knygas veda. Jam paleng
vinti padėjėju išrinktas A. 
Žilinskas. Kadangi J. Va
laitis yra socialdemokratų 
atstovas New Yorko ALT,

NUKENTĖJĘS SKRAIDOMAS LAIVAS

<ioj nuotraukoj matosi didžiulis skraidomas laivas, sakoma didžiausis pasauly. kuris 
buvo sutriuškintas Long Beach (Cai.) angare, kai tenai išgriuvo dirbtinio ežero už
tvanka ir vanduo užliejo angarą. Sutaisyti sugadintą orlaivį kainuosią $5,000.000. ..

Naujienos is Kanados

(todėl ten negalint jam eiti

Yorke studijas ir gavo'sta-si, kad aukotojai teiksis iš- lienė, ir pianistas virtuozas 
tybos inžinieriaus diplomą, kart duoti didesnę auką, ži- Kazimieras Smilgevičius,

J. Klevas.

ROCHESTER, N. Y.

Mirė Taurus Lietuvis

Prasidėjo . . . pareigų išrinktas į Nevv
York ALT V. Gervickas.

Pageidaujama, kad į kuo
pos veiklą daugiau įsitrauk- 
“- naujai atvykę socialde= 
mokratai, ypač jaunoji kar
ia. Kuopai reikia daugiau 
veiklių narių, nes kuopa 
dalyvauja ir remia finansi
niai ALT, BALF, ir daly
vauja antikomunistinėje 
veikloje, ypač Brooklyne 
veda kovą su Maskvos bat- 
laižiais lietuviškais kaca- 
pais bimbininkais. Prijau
čiantiems socialdemokratų 
siekiams, kurie gyvena 
Nevv Yorke, reikėtų įstoti 
į 19 kuopą. - /.X

Vasarą Chicagoje karšta, 
todėl ir lietuviai stengiasi 
savaitgaliais iš miesto iš
trukti ir gamtos prieglobs- tu 
ty pabūti. Čia jie ir links
minosi atskirai, būreliais 
arba suėję, suvažiavę į di
džiules gegužines.

Rugsėjo 10 d. mirė Pet
ras Gudelis, kilęs iš Žaslių b 
valsčiaus, gimęs 1880 me
tais. Visą amžių jis dirbo 
siuvyklose.

Pradžioje šio šimtmečio 
atvykęs į Ameriką ir apsi
gyvenęs Rochestery, jis 
daug dirbo sąmonindamas 
lietuvius, ragindamas juos 
tvarkyti savo reikalus atski
rai nuo lenkų.

Jis buvo labai gero budo

Bet atėjo ruduo, visi len- 
Į pastoges. Jose dabar 

rengiami Įvairus parengi
mai.

Rugsėjo 13 d. dar kartą 
išgirdome musų garsųjį pia
nistą A. Kuprevičių, kuris 
į Ameriką buvo atvykęs iš 
Argentinos ir netrukus vėl 
ten išvyksta. Visi muziką 
mėgstą ir ją suprantą sten
gėsi koncerte būti ir jo ža
vingo skambinimo pasi
klausyti.

Lietuvių Auditorija ru 
dens sezoną pradėjo rugsė
jo 19 d. humoro vakaru, 
kuriame dalyvavo Aloizas 
Baronas, A. Valantinas, Dr.

d a

Prof. J. Kaminskas savo 
praleido Oakvil- 

lėj, Kanadoje, pas draugus 
Frenzelius. Po atostogų 
profesorius jaučiasi geriau 
ir rašo savo atsiminimus.

Nemaža naujųjų ateivių 
Nevv Yorke stoja į vietos

atostogas

S. Aliunas ir V. Žukauskas..universitetus baigti anks- 
Jame galėjo gardžiai pasi-laau. pradėtas studijas, arba
juokti ir dideli pikčiurnos.*!la^lintl turlma? zin,a'<- . .
J Į Vienas is naujųjų atei

Rugsėjo 27 d. vėl turėjo-'vių, Kozmą Balčauskas, 
me didelę meno šventę—tai pereitais metais baigė New

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacv vaistines savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.

Lietuviai Užmušti, 
Kritiškai Sužeisti, 
Penktas Kalėjime

Rugsėjo 1S d. vakarą, eis
mo nelaimėje, Ontario pro
vincijoje žuvo Zigmas But
kus ir Julius Vaitkevičius. 
Vytautas Šadreika ir Vla
das Šleinys sunkiai sužeisti 
ir guli St. Joseph’s ligoni
nėje Toronte. Šias eilutes 
rašant jų sveikatos stovis 
buvo kritiškas. Penktas lie
tuvis, Stasys Prakapas, pa 
sodintas Į Bramptono vals
čiaus kalėjimą. Jis yra kal
tinamas pavojingu automo 
■ ilio važiavimu.

, Būrys jaunų lietuvių, ku
rie dirbo vasarą tabako 
ūkyje netoli
. urgo, buvo 
savo pažįstamam Prakapui 
i Torontą, kad jis atvažiuo
tų jų paimti savaitgaliui i 
miestą. Sutemus tiems pen
kiems lietuviams vykstant 
Lundas plentu, netoli nuo

Du Du namu ginklu i vaistininką, 
pripuolė prie kasos ir pasi
glemžė iš jos visus pinigus, 
apie $75. Greitai po to pa
sišalinęs iš vaistinės bandi
tas Įsėdo i jo belaukiantį 
automobilį su antru vyriš
kiu prie vairo, ir skubiai 
nuvažiavo. Apiplėštasis ne
suspėjo įžiūrėti plėšikų 
toįrotilio numerio ir jų 
pasisekė iki šiai dienai 
rasti.

au-
ne-
su-

Lank&si Organizaciniais 
Reikalais

Šiomis dienomis į To
ronto buvo atskridęs lėktu
vu iš Chicagos teisininkas 
Vilius Piktkunigis, kuris

t pastoviai gyvena Nevv Yor- nuo Tollson-b n___7 nh.ii 
paskambinę

sos Kultūros Sambūrio or
ganizacijos reikalais. Ta

ke. Ponas Piktkunigis bu
vo atvykęs į Kanadą Švie-

proga jis aplankė ir savo
nedarni, kad vajaus metu spalių 18 d., 7 vai. vakaro, Ioutemus ^H-[draugų> studįų kolegų bei
iš jų nebus daugiau papra-duos Nevv Yorko lietuviamslietuviams v> &tant pažįstamų gausu buri. Jo 
syta. !koncertą Irving High Schoolkurdasplentu, netoli nuo didysjg rup(.stis._kaip ga.

Nereikia nė įrodinėti, kad saleje, Irving PI. ir E. 16thr °° ,es n?iest<; . J^..jU"įlint praplėsti “Šviesos” 
aukos didumas pareina nuo St. gatvės kertėj. jtomobilis atsitrenkė j dide-
paties aukotojo apsispren- AlJ ... v . !)‘° sunkvežimio užpakali n

Klimo ir dėl to jokių reika- Ab??u artlflal -vl,a. baigę'buvo
davimų nestatoma. Bet su-'neP"k*?usom,os L.etuvos vtcim
sutekusieji organizacijų ir'valsty binę konservatonją;

* atstovai bei 'kiti bc !°’ P' Kardeliene tobuli-
dalvviai, atsi- n0S1 Romoje, o p. Smilgevi- </

sutriuškintas. Vaitke-

tai. kad bus' čius—-Paryžiuje. Brookly-
rinklia no ir ^ew Yorko lietuviams

viena bus įdomu juos išgirsti.

žmogus, todėl Ir i jO laiuO- 

tuves suvažiavo labai daug 
lietuvių ir nelietdvių.

L-is.

. NEW YORK, N. Y.

Pradeda Vajų Tremtinių 
Šalpai

parapijų 
pasitarimo 
žvelgdami į 
tenkinamasi 
va, priėmė pageidavimą:
prašyti ir kviesti Kiekvieną 
dirbantį, kad šių metų va
juje paaukotų bent vienos 
dienos uždarbį.

Aukos bus renkamos la
pais, kuriuose bus įrašoma 
aukotojai ir suma.

Vajus vyks ištisą mėnesį; 
jo pradžią nutarta laikyti 
spalių 15 d, o pabaigą— 
lapkričio 15 d. Todėl dar 
prieš Kalėdų šventes su
rinktos aukos pasieks trem- 
.inius Europoje.

Aukų linkimo metu bus 
stengiamasi pasiekti • kuo 
daugiau aukotojų ir žiūrėti, 
kad neliktų nei vieno lietu
vio, beaukojusio tremtinių 
šelpimui. Tuo tikslu visose 
miesto dalyse prie parapi
jų, klubų ir organizacijų 
būstinių numatoma sudary
ti aukų rinkimo postai.

Vajaus pasisekimas par
eis ne tik nuo aukotojų, 
bet ir nuo to, kiek pati vi
suomenė jį parems savo 
darbu. Susirinkusieji kon
statavo, kad buvusius vajus 
yra stipriai parėmę parapi
jos, organizacijos, klubai, 
lietuviškoji spauda ir radi
jas. Jų bei visuomenės pa
stangomis, darbu ir pasi
šventimu buvo gauti geri 
rezultatai. Todėl ir dabar 
nutarta visus kviesti į talką, 
nes be plačios paramos ir 
minėtos pagalbos vajaus 
darbas nėra įmanomas.

Reikia tikėtis, kad kiek
vienas bus išgirstas ir su
prastas, nes gyvenantiems 
laisvėje aukojimosi pareigą 
visuomeniniams reikalams 
uždeda musų tautos nelai
mė. Nesuteikimas paramos 
tremties dalią benešan- 
tiems broliams ir sesėms 
butų musų nusižengimas 
prieš nelaiminguosius.

Antanas Girulis

THOMSONVILLE,

įveiklą Kanadoje, įsteigiant 
skyrius vi- 
, šalia jau

naujus sambūrio
sose provincijose

(dabar veikiančių.
$10,000 Už Šmeižimą
Šiomis dienorųis Ontario

CONN. j nelaimės

Rurcpin 
Klubo

Daugelis išgirdo Nevv 
Yorko BALF’o apskrities 
kvietimą ir praėjusį penkta
dienį gausiai susirinko į pa
sitarimą, kuriame buvo ap
svarstyti organizuojamos 
Nevv Yorke šalpos reikalai.
Malonu konstatuoti, jog šis 
susirinkimas parodė Didžio
jo Nevv Yorko lietuvių ko
lonijos vieningumą, nes ben
dras lietuviškas reikalas su
telkė visų pažiūrų žmone 
Susirinkusieji atstovavo 35 
organizacijas, parapijas ir 
klubus. Vajui pravesti bu
vo sudarytas 35 asmenų Di 
džiojo Nevv Yorko 1953 
metų vajaus komitetas, ku
ris iš savo tarpo išsirinko 
valdybą. Į ją įėjo: pirmi
ninku kun. Dr. S. Valiušai- 
tis, vice-pirm. adv. S. Bre- 
des, ižd. L. Dymša, finansų 
sekr. inž. P. Kunigėlis ir 
•sekretorium—A. Sodaitis.
Taip pat buvo sudaryta va
jaus informacijos komisija.

Po pasikeitimo nuomonė
mis susirinkusieji nutarė 
riemetiniame vajuje papra
šyti iš aukotojo tik vienos 
piniginės aukos. Atsisaky
ta nuo koncerto, piniginių 
loterijų, bazarų ir kitų pa
rengimų. Tai padalyta tais 
sumetimais, kad nesunkinti 
ir nevarginti pačios visuo
menės, nes įvairių parengi
mų yra gausu, o, be to, ša
lia vajaus kitų pramogų or
ganizavimas reikalauja ne
maža išlaidų, kurias tenka 
padengti tomis pačiomis Buvusi Lietuvos operos 
pajamomis. Todėl tikima-solistė, p. Elzbieta Karde

Buvo Linksma Gegužine
6 d. Piliečiu— -------- JP

surengta Harugari 
Parke, Broad Rock, gegu
žinė buvo tikrai linksma. 
Svečių buvo ir iš įvairių 
apylinkės vietų: Westfield, 
Hartford, Springfield ir ki
tur. Visi smagiai praleido 
laiką iki vėlaus vakaro.

Rugsėjo 20 d. Ališausko 
rezidencijoje klubas suren
gė draugišką pobūvį savo 
darbininkams. Čia buvo 
progos ne tik pavalgyti, pa
dainuoti lietuviškų daine
lių, bet ir pasikalbėti klubo 
reikalais.

Klubietis.

aukštesnis teismas padarė 
įsidėmėtiną sprendimą vie
noje byloje dėl šmeižimo. 
Du vyriškiai buvo paskelbę 
raštu, kad tūlas H. Men- 
zies, kuris turi namų pirki
mo ir pardavimo tarpinin
kavimo biurą, buvęs išvy- 

atostogų į Floridą ir tai 
finansuoti panau

dojęs ne savo pinigus. 
Šmeižto pamfletas buvo at
spausdintas ir platintas
praėjusių metų lapkričio 
mėnesį. Apšmeižtasis pa
laukė kelis mėnesius ir ta-

buvo išmestas iš ma
šinos ant plento ir mirė čia 
pat, katastrofos vietoje, te
bešaukdamas : “Žiūrėkit
sunkvežimio, žiūrėkit sunk
vežimio . . .”

Zigmas Butkus mirė nuo 
žaizdų pakelyje į ligoninę.
Mašinos savininkas, kuris 

metu ją vairavo,
cik lengvai sužeistas.

Jis aiškinasi policijai,
•;ad priešais atvažiūojan- 
ios automašinos prožekto

rių stipri šviesa jį apakinusi 
ir jis nepastebėjęs ant plen
to be šviesų stovinčio sunk
vežimio. Sunkvežimio šo
feris ir kiti liudininkai sa
ko, kad sunkvežimis sukęs 
nuo gazolino stoties į plen-l^ teismui pasiskundė, kad 
tą. \ ienas liudininkas tvii-šmeižto pasėkoje io klien- 
tina, jog Prakapo mašina jį

trecihyk-
kelionei

WATERBURY, CONN.

Motina Mirė Sūnų 
Laidodama

Rugsėjo 18 d. nuo širdies 
smūgio mirė Juozas Didze- 
vičius (Davis), 36 metų. Jis 
buvo gimęs Thomsonvillėj. 
bet jau senai gyveno Wa- 
terbury kartu su savo tė
vais, Emilija ir Frank Did- 
7evičiais. Jis priklausė po
litiniam lietuvių piliečių ir 
lietuvių politiniam nepri
klausomam klubams, buvo 
paskutiniojo karo vetera
nas.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 
21 d. Jose dalyvavo, žino
ma, ir jo tėvai. Motina prie 
kapo taip susijaudino, kad 
ją ištiko širdies smūgis ir 
Čia pat mirė. Palaidota 
praeitą penktadienį.

UŽDAVINYS

aplenkusi tokiu dideliu 
greičiu, kad jam atrodę lyg 
iis eitų atbulas. Nelaimės 

•? jvidįoje, plento pakraštyje,
; ,ra užrašai, leidžią važiuoti 

ne greičiau kaip 30 mylių 
į valandą.

Šią korespondenciją ra
šant policija tebeieškojo 
Vaikevičiaus giminių ir pa 
žistamų, kurie sutiktų pa- 
mti jo kūną palaidoti. Z. 
Tutkus buvo planavęs iš 
Toronto vykti į Chicagą 
šleinys buvo jsimatrikulia- 
vęs į Toronto Universiteto 
miškininkystės fakultetą ir 
butų turėjęs pradėti lankyti 
paskaitas šį pirmadienį. 
Pažymėtina, kad visi penki 
aunuoliai yra tarp 20 ir 30 

metu amžiaus.
Apiplėšė Vaistininką Margį

.Jonas

eižto pasėkoje jo 
tų skaičius sumažėjęs. Teis
mas dabar, beveik metam? 
praėjus, priteisė šmeižtą 
paskelbusius du asmenis su- 
rrokėti^nukeiyt ėjusia m 10 
tūkstančių dolerių.
Aukso Žodžiai, Prany ...

Pranys Alšėnas “Drau
ge” nesenai tarp kitko pa
rašė: “Toronto lietuvių ko
lonija, atrodo, šitokio moto 
ir laikosi savam gyvenime, 
savoj lietuviškoj veikloj. O 
toji veikla—ypač pagyvėjo 
įsisteigus Kanadoje Lietu
vių bendruomenei” (mano 
pabraukta). Tikra tiesa, 
Prany. kaip du kartu du 
yra keturi. Kol Kanadoj ne
buvo lietuvių bendruome
nės. kokios gi kitos bend
ruomenės galėjo Kanadoje 
pasireikšti lietuviškoj veik
loj? Indėnų ar eskimosų?

Artėja KLB Tarybos 
Atstovu Suvažiavimas

Kardelienė ir Smilgevičius 
Koncertuos New Yorke

51

Ar žinote demokratinę vals
tybę. kurioje darbininkams bu
tų atimta teisė streikuoti gi
nant savo reikalus?

Ar žinote tokia diktatūrinę 
alstybę. kurioje darbininkams 
utu leidžiama streikuoti ?

, kuris prie 
kurį laiką atidarė Toronte 
•avo vaistinę prie 19 St. 
Tohn’s Rd., šiomis dieno
mis kriminalinei policijai 
pranešė apie sekantį apiplė
šimą:

Sekmadienį po pietų į
vaistinę užėjo vyriškis ir 
paprašė vaistų nuo kosulio. 
Kai Margis atsigręžė su 
vaistais rankoje, jaunas vy
riškis, Margio tvirtinimu 
apie 22 metų amžiaus, paė
mė butelį su vaistais nuo 
kosulio ir aštriu tonu pasa
kė: “Tai yra apiplėšimas: 
duok man visus savo pini
gus!” Plėšikas taikė šau-

13 d. Toronte nu
matytas KLB Tarybos ant
ras suvažiavimas. Per me
tus su viršum dabartinė Ka
nados Lietuvių Bendruome

ninės Tarybos centro valdyba 
neišpildė i ją įdėtų vilčių. 
Suvažiavime centro valdy
ba bus pakaltinama: (1) 
Neįvykdžiusi visų jai pra
ėjusiais metais KLB Tary
bos atstovų suvažiavime 
Montrealyje pavestų užda
vinių ir neišpildžiusi visų 
savo įsipareigojimų. (2) 

(Nukelta į 7 pusi.)
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Kas Pirma, Višta 
Ar Kiaušinis?

Senas ginčas dėl to, kas Tuoj po karo unijoms sekė- 
pirma atsirado—evoliucijos si iškovoti uždarbių pakėli- 
eigoje—višta ar kiaušinis,'mą po 18 centų, o 1952 ir 
nesenai pasikartojo dviejų 1953 metais unijos kai kur 
prietelių ginče dėl infliaci- jau tenkinosi 7 ar 5 centais 
jos. Vienas ėmė aiškinti, i valandą, o tekstilės pra- 
kad aukšti uždarbiai (iško-Įmonėje unijos sutiko net sn 
voti unijų su vyriausybės-uždarbių sumažinimu, 
laiminimu) privertė kelti *^P*e kainų pakilimą po-
visų išdirbinių kainas, kas kariniais metais mes visi ži 
ir yra infliacija. Kitas gijnome, nes mes tų kainų 
bandė įrodyti, kad aukšti pakilimą kasdien jaučiame, 
uždarbiai atsirado tiktai-Vien po Korėjos karo pra- 
dėl aukštu kainų; girdi, džios visos kainos pašoko į
unijos buvo priverstos vy
tis kylančias kainas ir rei
kalauti uždarbių kėlimo.

Kad Amerikos ūkis gyve
na išpustų kainų, išpustų 
pelnų ir aukštų uždarbių 
laiką, abejonės nėra. Tą 
gali kiekvienas žmogus 
pats patikrinti, palyginęs 
šių dienų pelnus, uždarbius 
ir kainas su prieškariniu 
laiku.

—Tegul bus pagarbintas,'eini, po plynių, jeigu nezi- 
Maike! Inai, kas yra alupka?

—Tėvas amžių pragvve- —O ką tas žodis reiškia, 
nai, ir nieko daugiau neiš-'tėve?
mokai, kaip tik tą patį “te-į —Tai yra toks cibukas, 

gul bus pagarbintas.” Ar Maike, katruo mokyti žmo-
negalėtum nors senatvėj iš
mokti ką nors nauja?

—Nešnekėk kas nereikia, 
Maike, ba gali gauti per 
marmūzę.

—Amerikoj muštis neva
lia, tėve.

—Vot. Maike, tu ir pats 
nedaug išmokai. Dar ne
žinai, kas Amerikoj valia, 
o kas nevalia. Aš tau ps= 
sakysiu, kad muštis čia ne
tiktai valia, ale ir garbin
ga, ir naudinga. Jei tik tu
ri gerą kuloką ir gerai su
gurinsi kam nors nosį, tai 
ir pinigų gausi, ir gazietos 
tavo vardą sieksninėmis li- 
taromis garsins; tavo pikče- 
rius dės ir visi apie tave 
kalbės, kaip apie didžiausį 
didvyrį. Tik pažiūrėk, ar 
musų Šarkis iš faitų nepra- 
tagotėjo? Didžiausi saliu- 
ną užsidėjo! Ir kas tik da
bar atvažiuoja iš kito mies
to, tuoj klausia, kur Šarkio 
karčema? Atsimenu, Sme
tona net medalį Šarkiui pri
siuntė, pakėlė jį į Gedimino 
kavalierius, užtai kad gerai 
skaldė kitiems nosis ir mu
su tautos vardą kėlė. O da
bar į tokią garbę iškilo ital- 
jonas Marciano. Nu, tai 
kaip tu gali sakyt, kad 
Amerikoj nevalia muštis?

—Gerai, tėve, išriškim 
šitą klausimą praktišku bu
du. Ve kur eina airys su 
mergina. Ar matai?

—Šiur, kad matau!
—Na. tai eik ir žiebk jam 

stačiai i nosį. Pamatysim, 
kiek iš to turėsi naudos.

—Tai tu, Maike, eik.
—Aš, tėve, ne muštynių 

šalininkas.
—O aš, vaike, negaliu 

faituotis, ba turiu akulio- 
rius ant akių. O jeigu aku 
liorius nusiimčiau, tai ne
matyčiau kur mušti.

—Nepyk, tėve, bet pras 
tas iš tavęs didvyris. Ma
žesniam visada esi gatavas 
duoti ‘‘per marmūzę,” bet 
kai pamatai didesnį, tuojau 
rauni kinkų drebėjimą.

—Na. užteks, Maike. Pia 
dėkim kitą kalbą. Ar turi 
alupka su savim?

—Nesuprantu, tėve, ką 
tas reiškia.

—Tai kokius tu mokslus

nės visokias rokundas daro. 
Mačiau, kad ir tu pats lič- 
oas su juo rašai. Atramen- 
to jam nereikia, tik pasei
link—ir valiai!

—Tai nėra "alupka,” tė
ve.

—O kas?
—Tai paišelis.
—Kai aš augau Lietuvo

je. tai visi sakydavo “aluu- 
ka.” Ale kai dabar svietas 
ištvirko, tai ir kitokius var
dus daiktams prasimanė. 
O tas prasidėjo nuo perei
tos vainos, kada komunistai 
pradėjo visą svietą versti 
aukštyn kojomis. Net mie
tų vardus supaškudijo. Kur

išperkama ir dėl kainų nie
kas labai nesiderėjo.

Laisvame ūkyje kainų ri
bas nustato ne pramoninin
kų “gera širdis” ir ne unijų 
vadų “bloga širdis,” bet 
varžytynės tarp gamintojų. 
Jei yra didelis prekių tru
kumas, tai varžytynių nėra 
ir kiekvienas gamintojas 
gali lupti tokias kainas, ko
kias vartotojai sutinka mo- 

ėti. Panaikinus kainu kon-1-

viršų daugiau kaip 13 nuo
šimčių. Dėl tų kainų aukš
tumo juk ir kilo ginčas, kas 
dėl to kaltas—unijos ar kas
kitas?

Jokio ginčo dėl to klausi
mo nebūtų kilf, jei besigin
čijantieji žmonės butų atsi
minę paprastus faktus. Ka
ro metu, kaip gal dar atsi
mename, kainos ir uždar
biai buvo “užšaldyti,” jų 
nevalia buvo kelti be vy 
riausybės leidimo. Kainas 
prižiūrėjo OPA (Office of 
Price Administration) Įstai 
ga. prieš kurią 1945 metų 
gale ir 1946 metais buvo 
sukelta tokia pašėlusi pro
pagandos audra, kad paga
liau 1946 metais OPA prie
šininkai laimėjo kongreso 
rinkimus ir kainų kontrolė 
visai atpuolė.

trolę prekių gamintojai kai
nas ir kėlė be atodairos ir 
net nesigailėjo ir darbinin
kams kelti uždarbius, nes ir 
prie kylančių uždarbių pel
nai kasmet ėjo didyn ir ro
dė, kad “ūkis klesti.” Ūkis 
ir klestėjo visus pokarinius 
metus, tik 1949 metais leng
voji pramonė buvo kiek su
svyravusi, o tekstilės pra
monės darbininkai ir dabar 
vietoje uždarbių pakėlimo 
gauna uždarbių sumažini
mą.

Dabartiniu laiku atsakin
gieji biznio žmonės jau kal
ba apie galimą pertrauką 
ūkio klestėjime ir ramina 
mus, kad turėsime tik leng
vutę depresiją. Biržoje 
“štoko” kainos šokinėja, 
lyg nujausdamos, kad pel
nai gali užtrukti. Unijos 
derybose jau nebeužsiprašo 
aukščiausių uždarbių pakė
limo ir tenkinasi taikiai iš- 
gavusios kelis centus. Aiš
ku yra, kad pokarinis 
“boom” jau eina prie galo 
ir, jei ne karo užsakymai/

KEIKŪNAS VIŠINSKIS KOLIOJA AMERIKĄ

Rusijos Višinskis Jungtiniu Tautu seime New Yorke ko
lioja Ameriką, kuri, anot jo. nori sugriauti Korėjos tai
kos konferenciją. Iš tikrųjų jis pats stengiasi tą kon
ferenciją suardyti.

ALT Atsisaukimas
Pelnai dabar, apmokėjus sausybės leidimo. Kainas vuię „ onzoje 1940 mctų birželio 15 d -A. Dambrauskas. L. (tirą. A.

aukštus mokesčius, ė13 prižiūrėjo OPA (Office of sL»ko kainos šokinėja, Sovietų Rusijos ginkluotos česnaitis, A. Guzevičius. v. Gu- 
maždaug dvigubai aukstes- p,-jce Administration) įstai- ® nujausdamos, kad pei- pajėgos, sulaužydamos vi- danskas, J. Abekoms ir J. Ali
ni, kaip jie buvo prieškari-ga^ p,-ješ kuria 1945 metu1?2* ,^ak užtrukti. Unijos tarp Lietuvos Respub-'-auskas-
niais metais. Pelnai po ka- gaje jr metais buvo Jau neLeuzsipiaso jjkos ir Sovietų Rusijos su- Vilniaus apygarda

fUke“!l Wk,a pašžlusi pr°' Kmo^^nktoS* ??*7*“’ SUta'tiS’ oku‘>avo! S. Jendrkhcuski. s. Wolk„-
19o3 metais jie, rodos, Pa_ pagandos audra, kad au Lietuvą. \vicz L stacheiskaDziežinska,
siek* iekordinio auksc\°- . .Iiau 1946 metais OPA prie- f Ubl0‘ kelis centus. Ais- jėgos keliu, nesiskaityda-'K. Didžiulis. \v. Jadzgicwicz, 

Uždarbiai irgi stipriai šininkai laimėjo kongreso k“ . P0*3™11'mas su Lietuvos gyventojų M. Miceika, J. Paczkievicz, K.
yia pašokę į viršų.. 5^’rinkimus ir kainų kontrolė. ai? eina P11^ £a . norais, okupantas pastatė Juchnevičius, J. Budionovas ir
džiu paimsime kelias ūkio vjcaį atpuolė. kai o užsakymai, gavo vyriausybę ir klastos B. Latvys-Fridman.
-•akas ir pažiūrėsime, kaip Kas gi varė propagan<|s *al įvairių prekių kainos ^.į apgau]ės budu pa<kelbė Teliiu apyEarda
uždarbiai jose yra paKiif prieš kainu kontrolę? ą;a. jau 'aziuotu žemyn. naują Lietuvos “liaudies .. ....
pokariniais metais. ; pramonininkai ir to po-, Tokiu laiku ir pasirodo,'seimą .. Kandidatais į Gedvilą L Adomauskas.

Plieno pramonėj nuo 1945 Utine atstovybė konį-ese. kad ™,J0S.n.eg?,h “seimą” pastatė sau patiki- Tal"‘"»kas'
metų pakilo 87 centus į va-;Vienas republikonų žymus , 1 viršų. varzyty- mus £mores arba kitus as-
landą. Iš to pakilimo 1952 veikėjas šiomis dienomis ni? ts^ 'gose 11 ,pl.’ekiy, ąa* menis, kuriuos norėjo pa- . 
metais darbininkams tekopasigyrė, kad jis po karo miPto!ai neg. 1 kainų .kelti, naudoti savo politikai. Šio Mar,ampolcs aP-vsar*»
16 centų į valandą, o 1953* kalbėjęs be pertrūkio 8 va- . p JjT norėtŲ ir kaip jie “seimo” prievartiniai rinki-1 M. Meškauskienė, p. Dauk-
metais jau tiktai 8 su puse;iandas prie OPA įstaigą ir ^as. . ® be atodairos poka- maj jVyk0 1940 metų liepos šys. V. Ditkevičius. P. Mickus,

rimais metais. Bet kalbant 14.15 d.. o tais pat metais R- Eidukaitis. j. Bieliauskas, J.

is, A. Bauža, 
ir S. Vaineikienė.

D. Roč-

unitų v aiaiiua.
Automobilių pramonėj 

uždarbiai po karo pakilo 81 
centą i valandą. Iš tos su
mos 1952 metais uždarbių Javo, 
pakilimas siekė 8 centus ir kyta 
1953 metais 5 centus.

‘j Elektros prietaisų išdir-
, _ . , . Jbystėj uždarbiai pakilo 82
buvo Peteibuikas, tai pada-jcentus j valanda. Iš to pa- 
rė Leningradą; is kaimo|kilimo 1952 matais teko «, 
K.udiė kolūkį, is entocj eentaj jr meta;s—7adarė
Lietuvos—soviecką respub- 
iiką, ir taip toliau.

—Bet tai nieko neturi 
oendra su paišeliu.

—Gal ir neturi, aie paly- 
inti nieko neiškadija. Ma- 
ai, aš cekavas žmogus, tai 

noriu viską žinoti ir kitiems 
viską teisingai išviiozyt.

—O kam tėvas norėjai 
paišelio?

—AŠ norėjau, kad tu, 
Maike, išfigeriuotum, kiek 
dabar Lietuvoje kaštuoja 
>ora gerų vyžų?

—Ar tėvas žinai, kiek 
kainuoja jų medžiaga ir pa
darymas?

—Šito aš nežinau, ale ga
lu tau duoti kitokių dava- 
lų. Mano laikais Lietuvo
je pora vyžų paraduodavo 
mt turgaus po 3 kapeikas; 
bet kas norėjo išrodyt po
niškiau, tai praspendydavo 
lu auksinu ir nusipirkdavo 
nagines. Du auksinai, Mai
ke, tai buvo 30 kapeikų. 
Dabar Zacirka gavo gro- 
matą iš Lietuvos nuo seno 
savo frento; jis rašo, kad 
norėjęs nusipirkti skuros 
naginėms, lai žydas užsi- 
.įrašęs 50 rublių ir tai tik 
ienai naginei, ba daugiau 
kuros nėra. Reiškia, pora 
laginiu kaštuotų 100 rubl
ių. Na, tai dabar tu išfi- 
;eriuok, kiek kaštuotų pora 
vyžų.

—Tas

itą picjjcjirnv 13?
žmogus skaito dideliu re- apie praeitį, rodos visai ne- liepos 21 d. buvo įnsceni-

publikonišku nuopelnu! Tuo ^linku Pa^ak.'^’ ka> ten pii zuo^ “liaudies seimo’ sesi- šū 
- -mas pradėjo ką kelti, ar ja kurioje buvo

darbininkai savo darbo kai- gSSR yungti Lietu.

Demskis ir J. inečRailis. 

apygarda
tarpu unijos po karo reika- 

kad OPA butu išlai-

ir
centai.

Aliejaus valyklose po ka 
ro uždarbiai pakilo 81.10 i 
valandą ir per paskutiniu 
du metu jie pakilo: 1952— 
15 centų į valandą ir 1953 
metais—9 centais.

Vyriškų drabužių siuvyk- 
osc uždarbiai po karo pa
tilo tiktai 65 centus į va 
landą; vario kasyklose po 
S5 centus į valandą: teks- 
ilės pramonėje uždarbiai 
įskilo tiktai 57 centus i va 
andą ir per paskutinius du 
netus tekstilės įmonėse už- 
iarbia; r.«4 «umažėjo: 1952 
metais po 3 su puse centus 
valandą, o 1953 metais po 

5 centus į valandą.
Angliakasių uždarbiai po 

karo pakilo daugiausiai 
net po $1.29 i valandą. Tiek 
pakilo iki 1953 metų, o šių 
metų derybos dar bus ve
damos.

Pauliau ar mažiau oana 
šiai kilo uždarbiai ir kitose 
pramonės šakose. Uždar
biai kilo ne visur lygiai ir 
jie kilo ne kasmet lygiai.

ir kad kainų kontrolė 
butų griežta, nes kitaip— 
sakė unijos—kainos kils ir 
darbininkai turės reikalau
ti uždarbių pakėlimo!

Kainų kontrolė buvo pa
naikinta, o su ja ir yisokia 
titokia kontrolė buvo iš
nešta lauk. Ūkio kontro
lės panaikinimas, pats per 
save, nereiškia, kad kainos 
turi kilti. Bet kai prie ūkio 
kontrolės panaikinimo pri
sidėjo kiti svarbus faktai, 
tada kainos pradėjo kilti į 
aukštybes, o uždarbiai pra- 
lėjo kainas vytis. Tie svar

bus faktai buvo sekami:

ginės, tai ir šiandien jos, tu
rėtų būt 10 kartų pigesnės 
už nagines. Kitaip pasa
kius, jeigu šiandien naginės 
kainuoja 100 rublių, tai vy
žos turėtų kainuoti 10 rub
liu.

—Smart bov, .Maike! Ro- 
nesunku, tėve. Jei- dos, ir Zacirka turi nedur

nu tavo laikais vyžos buvo.ną galvą ant rokundų, ale 
10 kartų pigesnės, negu na-jšitų ličbų negalėjo suvesti.

kurioje buvo nutarta , . . . ,J G. Paleckiene. J. Tverkus. S.
Orintas, M. Mackevičius. P. Zi- 
bertas, R. Riir.džius. P. Aksio- 
naitis. B. Baranauskas, R. Ze- 

sąrašą benka- H. Kačinskas. D. Kazi- 
visų buvusių “liaudies sei- mieraitis. E. -Jasutis, J. švitrą 
mo” narių, pagal rinkimų ir J. Riliškis.

.apygardas, ir prašo: Panevėžio
| (I) Esančius už pagrob-.

milionu tos Lietuvos ribų, laisvaja- Mickis. 1. Dem'io. I. Lau-
ulvje, buvusus to ŠyS- M. Kutrait,..

" ■ . - . S. Murauskas. A. Mikonis. -J.b pvimu narius—tuojau

ė ną, ar įmonininkai savo vą j Sovietu Sąjungą, 
prekių kainas ir pelnus.

K. Esminas.

Japonijoj Dideli'
Sunkumai

ALT Vykdomasis 
tetas žemiau skelbia

Japonija su 80
gyventojų yra sugrusta Į ne- me pas 
dideles salas, kuriose daug “seimo”

dai

Komi-

apygarda

L.
S. Murauskas. A.

,. • ... . Grigalavičius. P. Pauksnvs.žemes yra visai nenaudin- siliepti ir duoti savo adre- Biržietis 
gos. Pl’ieš karą ji vedė di- sus: (2) žinančius apie 
dėlę prekybą su Kinija. Jai “seimo” narius—t u o j a u 
neužteko maisto ir daug ki- pranešti jų adresus; (3) 
tokios žaliavos turėjo įsi- atsiliepti visus liudytojus, 
vežti, bet iki karo ji visa tą kuric gerai pažinojo “sei- 
pajėgė padaryti išveždama mo” narius, turėjo su jais 
Į užsienį savo pramonės ga- pasikalbėjimų dėl
minias. 'lingu rinkimu, žino jų bio

Ir šiandien jai maisto grafijas, tiesioginiai girdė
trūksta; nors pramonė atsi- jo jų nusiskundimus

ir K. Petrauskas.
v.

PRAŠOMI ATSILIEPTI

gauna, bet jai sunku dėl ne- bolševikų vykdomos prie- 
turčjimo svetimos valiutos’vartos, ir tt. 
įsivežti reikalingų žaliavų
jsunku top pat Įsiskverbti į'

Yra svarbiu pranešimu kai 
kuriems buvusiems tremti
niams. Jie patys ar kas apie 

jinfran- 'uos ž’n°te. malonėkite atsi- 
. "? . šaukti i BALF’o centrą: Unit

ed Lithuanian JRelief Kunti of 
America. Ine., 105 Grand St., 

dėl Brooklyn 11. N. Y.
Per karą civilė gamyba 

Amerikoje buvo suvaržyto. 
Buvo gaminami tiktai buti- 
niausieji gyvenimo reikme
nys, o nebūtinieji draudžia
mi gaminti. Gamybos apa
utas ir įvairios žaliavos 
uvo naudojami karo ga

ily bai. Dėl tos priežastier 
<rašte per 4 metus susikau
pė didžiulis įvairių prekių 
>ai cikalavimas.

Kartu su tuo per karą 
bininkai čia gerai uždir

bo. Svarbiausias aukštų 
uždarbių šaltinis buvo virš
laikiai, kai darbininkai 
imonėse dirbdavo po 60 ir 
net 70 valandų, gaudami už 
darbą virš 40 valandų per 
savaitę “laiką ir pusę.” Ge 
ri uždarbiai leido darbinin
kams susitaupyti nemažai 
pinigų. Panašiai gerai pel
nėsi per karą ir farmeriai. 
Tokiu budu pne didelio 
prekių bado po karo prisi
dėjo * didelė perkamosios 
galios atsarga (sutaupos), 
o todėl viskas, kas tik buvo 
pagaminama, tuoj pat buvo

svetimas rinkas, kurias 
ėmė kitos valstybės.

Neturėdama dolerių, Ja
ponija jau gavo per pusę 
numažinti bovelnos užpirki
mus Amerikoj. Japonija 
turėtų ko čia atvežti ir par-j 
duoti, bet Amerika ir kitos 
valstybės ginasi nuo to ap- 
dėdamos įvežamas prekes
aukštais muitais. Australija Kauno apygarda 
uždraudžia japonų žemčiū
gų žvejotojams prisiartinti

UZ-

Paieškomi šie asmenys: 
Povilas Butinavičius ir sei- 

Žinias siųsti šiuo adresu: ma. atvykę laivu “Gen. Muir." 
Lithuanian American D951 metų sausio 20 d. 
Council. Ine., i Jonas Dobrovolskis, atvykęs
1739 So. Halsted St., ,laivu ”L^nKfitt.” 1949 metų 
Chicago 8, III. jrugp.učio

Amerikos l.ietuvių
VYKDOMASIS

6 d.

ITaryba.
KOMITETAS.. V"

.CIO (1.

1940 metų liepos 
d. “išrinkto” Lietuvos 
dies seimo” nariai:

14-15
“liau

Valė Tumpienė. ai vykusi 
’l^ngfitt.” 1919 metu

lai-
lm-

J. Banaitis. J. Gluotnis, A. j 
A. Venclova. P. Petrauskas. A.

' Pranas Jasevičius, 
laivu “Eltinge.” 1949 
pos 19 d.

Elena Milerienė ir ios sūnūs 
(Algirdas, atvykę laivu “Blatch- 
’ford.” 1950 metų gegužės 2fi <1.

ji1 vykęs 
metu lie-

prie kranto per 200 mylių; Staskevičiūtė, v. Bieliauskas, 
jai nepatinka, kad atsigau-*A. Sniečkus, M. šumauskas ir 
na Japonijos laivynas. ĮJ. Vinickis.

Žodžiu, iš vienos pusės iš:Alvtaus apvKarda 
Japonijos reikalaujama ne-i
prekiauti su komunistais, o T- Tamulev’č,us- Pakark- 
iš antros trukdoma iai iš- !”• P Cr.rka. M.ianaute. Ra- 
picati prekybą su Vakarais.'.iunas v Jllciunskas jr ,, Ra 
nes bijoma, kad ji bus nm-' anausklls
tas varžovas. i

Ukmergės apygarda
1Kišenės reikalai 

sunkiai sprendžiami.
visur,

S. Pupeikis. J. Malašinskas

SOVIETAI PO METU
MUS “NUŽLUOSI.5”

Išėjęs i pensija atomo ko- 
Įmisijos pirmininkas Gordon 
Dean. kalbėdamas tekstilės 
fabrikantu susirinkime, pa
sakė. kad po 2 metu Sovie
tu Sa-unga iau galės “nu
trinti” Ameriką nuo žemės 
paviršiaus, jei mes nesura
sime nauju bu'J’i apsisau
goti nuo atominių puolimų.
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Žemė* Ūky Jokios Tvarkosi Daržininkų kaimo par-
Nemenčinėj dobilai įi-pu^uvėj ilgiau negu 2 mė- 

pievų žolė senai peržydėju- ^esiu. nebuvo druskos; jos 
si, bet tarybinio ūkio direk- į , k^ buko ir Telšių ir 
torius Labinčevas neskubąs Vabalni«kų rajonų parduo- 
jų piauti. Šilalės kolcho- *uvese; , L^kuvos, Kupiš- 
zuose kaip buvę blogi rei- kl?’ Pak™ojaus rajonuose
kalai, taip ir tebesą; Mai-nebu?’° Slu1^ N?ra ratai?s 
šiogalos ūkis turįs nemažąr^a^?’ n^ra pakinktų, kir- 
gyvulių, kuriems reikalin-vių 11 Žodžiu, nėra

KELEIVIS. SO. ROSTON

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS SEIMAS

Kairėje sėdi Amerikos delegatai, vidury A->z!io 
keikūnas \išie>tis.

dešinėj matosi Rusijos

{ >

1 Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBE APIE

; SOVIETŲ RUSUĄ
| 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 

I iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų

ga daug gero pašaro, bet 
nesirūpinąs jo pasigaminti; 
nelaiku nuplaunama, nesi
skubinama laiku suvežti, 
todėl žolė perdžiuva.

Troškūnuose labai pavė
luota šienapiutė, tik maža 
dalis “kolūkiečių” teišeiną 
į darbą, o kiti sugaištą ruoš
dami pašarą savo gyvu
liams.

Norėdama paskatinti ge 
riau dirbti, vyriausybė išlei
do Įsakymą “kolūkiečiams” 
atiduoti dešimtąją dali pa
ruošto pašaro jų gyvuliams 
šerti, bet vietose to Įsaky
mo nevykdoma.

Akmenės rajone dar lie
pos 14 d. daugelyje vietų 
nė viena plaunamoji maši-

pačių reikalingiausių žmo
gui dalykų.

Jei jau tą pripažįsta pats 
komunistų prekybos “bo
sas,” tai tikrai turi būti blo
gai.

Žuvys Nelipa ant Kranto

Žuvims lipti ant kranto 
negali ir enkavedistai Įsa
kyti; jas reik pagauti. Bet 
komunistų žvejams tas ne 
vyksta. Pati “Tiesa” rašo, 
kad Klaipėdos žvejybos lai
vynas neišpildo plano ir lie

Dėl

gali
pragyventi? Dabar1 Li .
Rusai dabar Lietuvę valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateiti* gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 60 centų.

rusai sako kad
sietuva buk tai yra Rusijos dalis.

KAIP SENOVĖS ŽMONES 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Ma- 
kalas, arba kaip Atsirado Kalboa.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina.......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina.............................20a
VISUOTINAS TVANAS

numatyta. O neturint sta- Mirė Prof. Grybau*ka* |kumentinę medžiagą, 
tyboms medžiagų, negi sta- . . *to ALT Vykdomasis Komi-
tysi; todėl suprantamas nu- Imu!' teUs plaŠo vi,SUS asmenis- rab.i popui,n „udūų,

kad statybines .. * '7’ ? dus augalų Ąęurie gali sakyta prasme dienų klausimams suprasti knygutė.

DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Ar galėjo būti toks ttanas, 
ulf? !■

siskundimas, 
organizacijos • per pirmąjį 
pusmeti, vietoj 768,000 ru
blių pelno, turėjusios 465,- 
000 rublių nuostolių.

Kaune Siaučia 
“Bezprizornikai”

“Tiesa” pasipiktinusi

žinovas. Jis buvo apdova
notas komunistiniu Raudo
nosios Vėliavos ordinu.

Apdovanojo Balerina*
25 metų scenos darbo su

kakties proga Paleckis su
la-’teikė “nusipelniusios artis-

šo, kad teisingumo Įstaigos’tės” vardą balerinai Juozą 
mažai tesirūpina suvaldyti Raitytei, Kavaliauskaitei ir 

ka* sk’oHngasgyventojamsĮ“' nubausti paauglius, kurie;kt. Na, kaip jos butų pa- 
dešimtis tūkstančiu centne- aPsi|Pnklavę virvėmis ii ,geibtos, jeigu jos butų už- 

- - - - kartimis “sutvarko sodus,’^sipelniusios tokį vardą, vie
tai yra juos apiplėšianu žūvies. Girdi, laivynas 

didinamas ir tobulinamas, 
o žuvų jis nepagauna tiek, 
kiek jam nustatyta. Šiemet 

na nebuvusi išėjusi Į darbą, jam esą nustatyta sužvejotij 
Daug kur jų tik dalis tesu-inet iki 25,000 centneriui 
taisyta. aukštos kokybės žuviesĮ

Liepos 10 d., tai yra jau
prieš pat rugiapiutę, d ari tol i toli atsilieka

toj “nusipelnyti“?

Liudykime Keršte no Komitetui

šitokiu atsišaukimu Ame-
daugiau kaip pernai, o jis(,-jkos Lietuvių Taryba krei-

daug kertamųjų mašinų ne- 
atvežta iš kolchozų Į re
monto dirbtuves. Anykščių 
rajone iki liepos 22 d. dar 
nebuvę sutaisyta nė vienos i

net nuo'piagj Į visus lietuvius. Kiek 
plano, verkšlena sutrumpinę čia ji spausdi

name :
Amerikos Lietuvių Tary

ba, norėdama padėti Kers- 
Iteno komitetui tinkamai at 

jam pavestą darbą,

paprasto 
“Tiesa.”

Grindis Deda Pu*ę Metų
J. Antanavičienės gyve

apsemtų visą žemės rutuli 
ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojui ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, * teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-5*eKaina Kaina 2fiepaliudyti,

liepti, DĖL LAISVOS LIETUVOS KURGI VISA TAI NYKSTA?
(1) suteikiant trumpą pa- St

rodymą apie žinomą taKtą ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .26c 
ar faktus drauge su savo

nedelsiant atsi-

drauge su
vardu, pavarde ir adresu; . n • v
(2) nurodant kilus gaYnnui JČZUIIUS rri€S 

liudininkus (jų pavardes ir
adresus) tuo pačiu su Lie
tuvos pavergimu susijusiu 
Gausimu; (3) pristatant 
urimus dokumentus ar jų’

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuoa 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojanti politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................. 10e

NIHILISTAI • * ■'Sa
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstata nužudymą caro Aiek-
Kunigų Kišimąsi

/»j a •. • i ias perstata nužudymą caro Aiaa- / OIltlKū\sandro II. Labai puikus ir nesun- 
, kiai scenoj perstatomas veikalas. Uscenoj perstatomas 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c

Jėzuitas kunigas Desųue-; AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
fotostatines kopijas, ar nu-įyrat, kuris Paryžiaus uni-(KRISTAUS VIETININKAS? 
rodant asmenis, kurie tokių versitete dėsto valstybės ir parašč kun.-m. vaiadka. Knyga 
dokumentų turi ar galėtų bažnyčios teisę, katalikis-Į

karinių bazių Įvedimą Lie
tuvoje ir su tuo susijusių 
sutarčių iš Sovietų pusės 
sulaužymą.

4. Melagingus kaltini
mus dėl tariamo raudono 
sios armijos kanų persekio
jimo ir grobimo.

5. Maskvos ultimatumą

kame laikraštyje pasisakė rodo, kad jis nera joks Kriataus via- 
... .... . .*. J tininkas. 224 pusi. Kaina .... *1.26prieš dvasiškių vienpusišką'

Į politinius reika-į KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
į GARBINO SENOVSJE?

I Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairins dievus. Dievų garbini- 

>J1» sčiimj, ivctu viv<*cioivi<»i: Kodėl? Kokius dievui
. . ... 4. .. , .savo trumparegišku tų ar, garbino musų bočiai? Kokias any-įniormacijas siusti ŠIUO ad- , -i , • u,. Iftas Jie buvo Įsteigę? Kodėl zmonc*;kltU reikalų gynimu ne kai-j priėjo krikščionybės gadynę? Viaua

!tą yra bažnyčiai labai pa-|SSj^?'iSį5%,SSS? « 
kenkę i mato, 271 puslapio knyga. .. *1.00

pripažįsta, V...1 TAPTI SVVlENVrU

turėti.
Žodžiu, prašomi atsiliep

ti visi, kurie patys gali pa- kišimąsi 
liudyti ar žino kitus asme-lus. 
nis, galimus liudininkus.

Parodymus ir visas kitas

kertamosios mašinos. Gy.Į narname Vilniuje bute grin- j.^.
vuliai daug kur blogai iidturėiusUš°iRreipiasi * lietuvilJ visuome-]ir raudonosios armijos Įsi
narni, daug kur visai negu-;^ne.į, tociei ji iui ėjusi l j pirmoje eilėje Į tuos, veržimą i Lietuva.

,’buvo dar baigtos uisvti ge- 7"e S&'eno Lietuvoje bol-;. 6 Apgaulingus nnkimus
įgūžės mėnesį Kitur nepri-sevl.k« metu, n-..............-

įšaukiama remontininku, rag‘na JUoa V!SU ^'i
* :rnn rvjciviiActi ot : L-ti o t-<->»• ’

domi.
Iš kur visa tai pa 

paklausite? Taip rašo pati: 
komunistų “Tiesa. Pagal 
ia kalti esa iešmininkai, 
mažieji valdininkai: iš tik
rųjų, kalta yra visa komu
nistinė tvarka, pavergusi 
žmogų ir atėmusi iš jo norą 
dirbti.
Ta* Pat* ir Kitose Srityse

Ne kas kitas, bet pats 
Lietuvos prekybos ministe
ri Mikutis sako, kad labai 
dažnai žmogus norintis nu
sipirkti koki nors daiktą, 
turi vykti net i kitą miestą 
ar rajoną. Girdi, net stam
biausių miestų parduotuvė
se vis dar nepakankamas 
prekių pasirinkimas; daž
nai trūksta reikalingų daik
tų: o kitų, mažai reikalin
gu. priveistos lentynos.

Eišiškių rajone, pavyz
džiui. ištisą mėnesį Į 11 
parduotuvių nebuvo prista
toma žibalo, o Purvėnų kai
me jis nebuvo pardavinė 
jamas net 6 mėnesius. Ga
lite Įsivaizduoti, ką tai reiš
kia, jei negauni pusmeti ži
balo! Juk ten kitos šviesos 
nėra.

i. “Liaudies
ii-grobstomos statybinės me-'™ Pas”u»š« svar-jsc0n.zav.m4

& J 'bia tautinę lietuvio pareigą mus.~ o_OOVIflU
.__

—liudyti Kersteno komite
tui žodžiu ir pateikti visus 

j.“? 1 turimus dokumentus, iro- 
Idančius bolševikų Įvykdytą 
klastą, smuitą ir terorą Lie-

nedaroma tuv,os. ir Jos gyventojų at- 
1 žvilgiu.
j Konkrečiai, ALT kreipia- 

Žmonių 1 Prausykla si Į visokios padėties ir pro
fesijos asmenis, kaip tai— 

Lietuvos ūkininkus, dar
bininkus, dvasiškius, profe-

oaa j u- šorius, visu rušiu mokyklųgyvena 300 darbi- , . . - , .. * ‘
Koks ten roiiška^ m°kyt0JUS’ bol?evik^ oRu- 

... .* . j pači jos laiku buvusius stu-gyvenimas, matvti iš to,’*, / - . - -, , - , . f, • , ,dentus ir gimnazijų moki-kad lie netun atskiros vai-' - _ . . , - * •,, • • inius, menininkus, rasvtoius,gvklos ir tėra tik viena; , . ... ’ , *. J ’, . , spaudos ir radijo darbuotoprausykla: nera snaioyklos, - , - J1 i • i, i .us, karius,gyvena tiek susigrūdę, kad

rjąvt irt L- aaziagos, iiazuHi 
naujai pagaminti langai ir 
tt. Dėl viso šito kalti esą 
namų valdytojai, kurių 
pe, pati “Tiesa” sako, yra 
“sukčių” ir “perėjūnų” ir 
niekas, girdi,
j'iems pašalinti.

300

Vėl “Tiesa,” ne kas kitas, 
rašo, kad Vilniuje, K. Gied
rio gatvėj esančiam b« 
būtyje
ninku.

>endra-

net “Raudonajam Kampe
ly” žmonės gyvena.
Nėra Statybinių Medžiagų

Komunistai vis triubija 
apie “dideles statybas,“ bet 
patys pripažįsta, kad per 
šių motų 4 mėnesius paga
minta 4 milionai plytų, 3,- 
409 tonų kalkių ir 235,009 
čerpių mažiau negu buvo

SIES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
-o BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTU VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
-e-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

536 East Broad way. South Boston 27, Mas*.

šaulius, diplo
matus, teisininkus, pramo
nininkus, pirklius, agrono
mus, miškininkus, gydyto
jus, pašto, telegrafo ir ge
ležinkelio pareigūnus, poli
cijos valdininkus, visokius 
kitokius valdžios tarnauto
jus, apskričių ir valsčių s; 
vivaldybių ir kaimų parei
gūnus, buvusius “liaudies 
seimo” narius. “liaudies 
seimo” ir Aukščiausios Ta
rybos rinkiminių komisijų 
narius, iš kalėjimų ir trėmi
mų pabėgusius asmenis, de
portuotųjų ir nužudytųjų 
šeimų narius bei gimines 
asmenis, kurie buvo verčia
mi šnipinėti bolševikams, 
ir tt.

Lietuvos pagrobimui bei 
pavergimui pilnai nušviesti 
turės būti iškelti ir liudinin
kų parodymais paremti šie 
dalykai:

1. Uetuvos nepriklauso-

seimo in 
jo nutari-

v’-j I rl i L* * ieV ežiui iii m nuc

Lietuvos “liaudies vyriausy
bėje.”

9. Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybės narių, vi
suomenės veikėjų ir inteli
gentų suėmimus, žudymus 
ir trėmimu:

1C. Lietuvos kariuome
nės sunaikinimą, prievarta 
Įjungiant jį Į raudonąją ar
miją.

11. Žemės nacionalizaci 
ją, Įmonių ir nekilnojamojo 
turto nusavinimą, asmeni
nių santaupų bankuose ir 
vertybės popierių konfiska
vimą.

12. Ekonominio Lietuvos 
gyvenimo griovimą, teismų 
ir švietimo sistemos arejy- 
mą.

13. Priverstiną valsty bi 
nes Sovietų Sąjungos pa
skolos brukimą Lietuvos 
žmonėms.

14. Masinius gyventojų 
areštus, žudymus ir depor
tacijas.

15. Visus kitus bolševikų 
Įvykdytus klastos ir smurto 
veiksmus, nukreiptus prieš 
Lietuvą ir jos žmones.

Visai suprantama, kad 
Kersteno tyrinėjimo komi
tetui, kaip ir teismui, bus 
svarbiausi tie liudininkai 
kurie pateiks faktus, jų pa
čių betarpiškai patirtus 
matytus ar išgyventus. To
kius faktus liudijant, bus 
svarbu nurodyti datas, pa
vardes ir eventualiai Įteikti 
turimus dokumentus. Tai 
gi liudijamasis faktas liu 
dytojui turi būti neabejoja

resu
Lithuanian American 
Council, Ine.,
1739 So. Halsted St., į Jis pripažįsta, kad dva'V.<TIIIT P1IIIVIIT,
Chicago 8, iii. Lisvio; natarimn« VASTIJŲ PILIEcIL.

Visos Amerikos
organizacijos
vo ruožtu 4 __7 ,
narius ir padėti šį parody-Įgalvoje, kad ir jie yra kiai-JUOZAS STALINAS 
mų rinkimo darbą pravesti ydingi, todėl jis pataria vys- Arta, kaip 
organizacijų ribose. kupams ir kunigams ko ma- jis į^jo valdžią ir pašalino savo bu-

Reikalas skubus. Neati-žiausia šita teise naudotis. .k“,&
to KODĖL AS NETIKIU 

kie painus, kad ir aukšti 1 DIEVĄ? 
dvasiškiai negali visako tik- Laisvamanis k?*’ *
sliai numatyti ir išaiškinti; rią nesnmuš joka jėzuitas. .... 36OC 

dėsime šio galingo k’iašt >’> «ali buti ne!>akankamai L1ETt,ViŲ KALBOS 
Įstatymų leidimo Įstaigai^;1’3 l?elys!?y1 GRAMATIKA
viešai, autoritetingai, itiki-!11

jsiškiai gali duoti patarimus 
lietuvių ir politiniais klausimais Išaiškinimas pilietybės statymų au 

. , . . ’ reikalingais klausimais ir atsaky-prasomos sa-, kaip tuo ar kitu atveju pasi- niais lietuvių ir anglų kalbose.
paraginti savo'elgti, bet, sako, reik turėti Kaina ..............................

i kiai- JUOZAS STALINĄ
Kaukazo Razbaininkaa 

pabidarė Rusijos diktatorium. Kaip

dėliodami ir \ isu kruopštu
mu Įsijunkime Į teisingą ko
vą už Lietuvos laisvę. Su
teikdami galimai gausiau 
Įrodomosios medžiagos, pa-

dienų Įvykiai vra--

^ali mažiau nusimanyti, Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
ietiŠklS Daug ka? iš lietuviuko jaunimo porlpaprastas 

nepatarta:- 
klaidą padaręs,

namai ir visiems laikams x *,. ------- -r—.~
demaskuoti Lietuvos grobi-J‘s P“:

tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,

Jisko smuita. klasta ir tautos.. .. 
žudymo politiką. kaltina save; o jei jis

Lietuviu Taryba.1 k ald=i bus Paaręs bazny- 
KOMITETAS.1 čios atstovų patarimu, tai 

jis kaltins pačią bažnyčią.
Amerikos
VYKDOMASIS 

1953 m. rugsėjo

Šita gramatika yra tinkama 
to siems, kas nori gerai lietuvių kal

bą išmokti. Didelė knyga, 144 puM. 
Kaina tik .................................41-dO

mą.

TAVO KELIAS J 
SOCIALIZMĄ,

mybės metais su Sovietų 
Rusija pasirašytas sutartis, mai gerai žinomas, 
jų sudarymo aplinkybes ir
Sovietų vyriausybės atstovų 
pareiškimus.

2. Molotovo-Ribbentro- 
po susitarimus 1939 metais.

Planingam Lietuvos by
los paruošimui viešiesiems 
Kersteno komiteto apklau 
sinėjimarr.s reikalinga iš 
anksto sudaryti liudininkų

18 d.

SAVO IŠTVIRKIMO AUKA

Čia matosi apdegęs ir spiegiąs nuo skausmu Richard 
Smith. 10 me«u amžiaus vaikėzas, kuris kartu su.kitais 
ištvirkėliais padegė mokyklą New Yorko mieste ir pats 
liepsnose nukentėjo. Dabar jis jau miręs.

1 parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas..........26e.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Libai įdomi knygutė Šituo svarbiu 
klausimu. J4 tuietų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vard-J-
nas. Kaina ................................. ide

ŽEMAITES RAŠTAI
Ar ži-.iote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad j’ buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir angino vaikus, kaip 
tūkstančiai' ir milionai kitų nioteni. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dal' kų, ku
rių kiti nepa .tebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 

1 laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
, se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias 2e- 

I maitč prižiurtjo. Yra taipgi paveiks- 
! las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 

; ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................. 60cI
DELKO REIKIA ŽMOGUI 

i GERT IR VALGYT?

o•J. Priverstiną Sovietų sąrašą ir surinkti visą do-
t

Valgyt ir gert reikia dei to, kau 
norisi, atšaus nepa galvoj 

1 Bet. dcl ko gi norisi 
j gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
i maistas dumia dangiau spėkų, kitas 

mažiau ? Deiko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalu? Ši- 

i tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ...........  .................. 18c
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas tnmpais ir aiškiai* 
| faktais paredo, kaip iki šiol keitM 
1 draugijos formos, ir kodėl turės bū

ti pukeutas kapitalizmas. Kainą 2S*

r s žmogus, 
ko be val-
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▼ _
Zinokim Savo Teises

1935 metais Amerikojejti, kad pensijų arba pašai-; 
buvo priimtas “Sočiai Se- pų mirties atveju reikia pa-Į 
curity Act.” Tuo Įstatymu čiam prašyti. Socialinio 
buvo apdrausti darbininkai draudimo Įstaiga pati nepa- 
senatvės atveju (i vestos'siūlo išmokėti darbininkui, 
pensijos) ir nedarbo atve-'kas jam priklauso, jei dar- 
ju. Socialinio draudimo bininkas to neprašo. Dar- 
Įstatymas keletą kartų bu- bininkas ar jo našlė pensi- 
vo keistas ir praplėstas, jai gauti turi Įteikti aplika
1939 metais Įstatymas bu
vo praplėstas ta 
kad Įtraukė i apdraudimo 
tinklą ir šeimos narius.
1950 metais pensijos buvo 
pakeltos ir leista seniems 
pensininkams, šalia pensi
jos, užsidirbti 50 dolerių sum death benefit), o jei

ciją. Blankos tokioms ap- 
prasme, likacijoms duodamos n»- 

mokamai visose “sočiai se
curity” Įstaigose. Moterims 
svarbu žinoti, kad jos, mi
rus vyrui, turi teisę gauti 
pašalpą laidotuvėms (lump-

GAMINA PIK EV DEAN’vj

Penia Mildred De an gamina 
Dean’ui. kuris buvo patekęs 
joj ir dabar sugrįžo namo.

* ■ .A
pietus savo vyrui, generolui 
i kemunistu nelaisvę Kore

Brocktono Bakūžėj 
Apsilankius

Labai teisingai buvo pa
rašyta prieš parodą, kad 
“bakūžė laukia,” nes kai 
tik artinies prie vartų, tai 
ir jauti, kad tavęs ten lau-

J. GRUŠAS:

Atpildas
(Tęsinys) i mirė. Rami, menkutė, už-

Ligonės veidas ėmė vir- migo ji, kaip išvargęs kudi- 
pėti skaudžiomis konvulsi-'kis.
jomis, pečiai ir krūtinė pra-j Aldonai nebuvo laiko sy-

kia, nes matai plevėsuojant j t(ėjo mėšlungiškai trūkčioti, kiu su kitomis mergaitėmis 
Lietuvos vėliavą, lietuviško j-aiy stipriai apsinuodiju-;verkšlenti. Ji turėjo būti
darbo kryžių ir gražiai iš
margintus bakūžės langus. 
Įėjus vidun akis traukia au
diniai, medžio drožiniai, 
juostos, gintariniai papuo
šalai ir kiti smulkesni 
kų darbo gaminiai. Par
duodami dalykai buvo greit 
išpirkti, nes malonu yra 
parsivežti iš bakūžės gražų 
atsiminimą, kurio kitur ne
gali gauti.

Lietingas oras išbaidė da

mėnesi. Dabar leidžia- turi vaikų, tai gauna jiemsper
ma užsidirbti 75 dolerius pensiją, kol šie sulauks 18 
per mėnesi, o jei pensinin- metų. Ji pati, sulaukusi 65 
kas yra virš 75 metų, tai jis metų, turi teisę Į tris ketvir- 
Šalia pensijos gali užsidirb- tadalius vyro pensijos. Kiek 
ti kiek. tik nori. Paskutinis našlė su dviem vaikais gali 
socialinio draudimo pakei- gauti iš socialinio draudimo 
timas buvo padarytas 1952 iždo, geriausiai matysim, 
metų spalių mėnesi. Pagal paėmę konkretų pavyzdi, 
ji buvo pakeltos pensijos^ Daleiskim. miršta vyras, 
seniems pensininkams ir jų kuris per metus uždirbdavo
seimos nariams.

Apie socialinĮ draudimą
žmonės turi mažai suprati
mo. Daugelis Įsivaizduoja, 
kad tai yra pašalpa, duoda
ma tuo metu, kai darbinin
kas netenka darbo, o vė
liau, sulaukus 65 metų, tai 
yra senatvės pensija. So
cialinis draudimas nėra pa
šalpa arba vien pensija. Jis 
aprūpina darbininką ne 
vien nedarbo arba senatvės

4-vaip ii.itpexv i i zics111X1

Kaip stipriai apsmuouiju (,, 
sios. Dar vienu pagavimu šeimininke, parūpinti pini- 
visas kūnas suvirpėjo, ir’gų, sargienei padėti sureng-

ir budvmus. 
buvo tai, kad 
kiek nebetu-

ran-Jgu tokiu begaliniu skausmu rėjo pinigų. Pardavinėti 
—atrodė, kad plyš jos kru-j velionės daiktus laikė nega- 
tinė ir ji pati tuojau mirs.ilimu ir nelei.-tinu dalyku. 
Jos kūnas šokinėjo lovoje,!Pasiskolinti taip pat nebu- 
konvulsijų tampomas, o'vo kur.
krūtinė uždusdama taip j Aldona nutarė parduoti 
baisiai šniokštė, lyg plau- savo rankini laikrodėli, kil
čiai butų sutrūkinėję ĮĮiį prieš metus brolis jai dū

staiga ligonė taip pravirko, 
kad net klaiku pasidarė. Ji 
verkė su tokia ekspresija,

ti laidotuves 
Blogiausia

mergaitės nė

aiveju
atveju jo seimos nanus: 
žmoną ir mažamečius vai
kus iki jie sulauks 18 metų.

Pensijos, nedarbo pašal
pos ir vienkartiniai išmokė
jimai mirties atveju yra da
romi iš darbininkų ir darb
davių sumokėtų duoklių. 
Darbininkas moka pusant
ro procento nuo savo už
darbio i Amerikos iždą, o 
kitą pusantro procento pri
deda darbdavys. Tokiu bu 
du 3 G nuo darbininko už
dirbamos sumos eina Į so
cialinio draudimo iždą. 
Kiekvienas darbininkas, ku
ris dirbo ir mokėjo duok
les, turi teisę gauti didesnę 
ar mažesnę pensiją, žiūrint, 
kiek laiko jis mokėjo duok
les. Jeigu jis Į pensijų ka
są mokėjo 10 metų, tai jis 
skaitosi pilnai apdraustas. 
Jeigu apdraustas darbinin
kas numiršta, tai jo šeimos 
nariai gali gauti arba pen 
sijas, arba vienkartines pa
šalpas. Reikia neužmirš

$3,600 (arti $70 per savai
tę). Jis palieka žmoną ir 
du vaiku, vieną dviejų me
tų, o kitą vienerių metų.

Laidotuvėms žmona gali 
prašyti vienkartinės pašal
pos. Jai bus išmokėta trys 
mėnesinės vyro pensijos. 
Kadangi vyras butų užsi
dirbęs $85 pensiją, tai ji 
gaus ?85x3 $255.

Jos vaikai ir ji pati gaus 
kas mėnesi po $170 pensi
jos tol-kol vvresnvsis su- 
lauk 18 metų. Po to ji su 
kitu vaiku gaus kas mėnesi 
po $127.50, kol jaunesnis 
vaikas sulauks 18 metų. 
Užaugus abiem vaikam, ji 
netenka pensijos, bet užtat, 
kai sulauks 65 metų. vėl tu
rės teisę gauti tris ketvirta
dalius vyro pensijos, taigi 
$63.75 per mėnesi.

Jeigu sudėsim tas sumas, 
kurias ji gavo nuo vyro mi
rimo dienos iki to laiko, 
kol jaunesnis sūnūs suėjo 
18 metų, tai matysim, kad 
ji gavo $34.425. Be to, rei
kia neužmiršti, kad po 65 
metų ji gaus iki mirties po 
$63.75.

Daleiskim, našlė 
dar 10 metų. Per tą 
ii gaus $7,590. Iš viso ji 
bus gavusi $42,015. Tai yra 
tokia suma, kuriai 
drausti vidutiniškai

GELTOM LAPAI
Einu patsai vienas pramintu taku
Slaptingoje sutemoj rudenio sodo
Ir kylančio liūdesio giesmę renku 

Iš vėtros suokimo vienodo.
Minu aš ant tako geltonus lapus,
Kur žuvusi džiaugsmą man šnabžda po kojų. 
Žinau, tie šešėliai daugiau neatbus,

Nors šiandien dar juos ir svajoju.
Štai viesulo sūkurio vėl pakelti,
Tie lapai ir virpa, ir šlama, ir skraido,—
Tik veltui, tik veltui: daugiau nebjunti

Gyvenimo skambančio aido.
Aš gaudėsi rudenio vėtros seku
Į sutemų liūdesio žengdamas kloni,
O šlamančio sodo pramintu taku

Palydi vien lapai geltoni.
PUTINAS.I

lį lankytojų (jų galėjo būti 
iš ryto daugiau), bet kai 
prasidėjo programa, tai su
sirinko nemažai publikos. 
Ponios Ivaškienės šokėjai, 
ypač mažieji šokėjai po 5-6
metus, atliko keletą šokių, j'po

^mulkius gabalėlius.
Mergaitės, pritrenktos, iš

balusios stovėjo ir nesuge
bėjo žodžio ištarti.

Ilgai ji verkė, 
prakalbinama ir

DĖL ATOSTOGŲ j vietas žiemos praleisti. Pa- 
4£T^’/l//);vasari parvažiuoja namo,

Rugpiučio 26 dienos “Ke-
tivputį pasisvečiuoja ir 
kurio laiko vėl kraunasi

ir važiuoja į ve-

po
la-

, . „ • ATT-,, • gaminusleivy ponia M. PakaiKlie-L- • . i- , , i • ,>ias vietas nuo vasaros kar-ne kelia klausimą, ar reikia 
togų. Man1 
ši klausimą r

moterims ato 
atrodo, kad i 
atsakant, reikia turėti 
voje dvi skirtingas šeimų 
grupes: turtingas arba pa
siturinčias šeimas ir t ’ 
kurių uždarbis išeina pra
gyvenimui ir apie malonu
mus netenka galvoti. Tos 
dvi šeimų grupės ir atosto
gų klausimą sprendžia ne
vienodai.

Turtingų šeimynų

i togos
Tokiom šeimom atos 

niekad nesibaigia, 
gimimo iki grabo len

vanojo. Abi su sargiene 
nuėjo pas laikrodininką ir 
pardavė už 22 litus. Ji ne
sigailėjo laikrodėlio, prie- 

Nebuvo šingai, jai buvo net gerai,
nesidavėjkad neteko pardavinėti ve-

raminama. Pagalvė peršla- lio nės daiktų, 
ir pasidarė rausva. Joso akordeonas ir p. Ivaškie-, , . . ._. , „ .

nės kanklių skambinimas jPaakiai. istino> akys uzSnu
taip ii- priminė lietuvišką !vo’.^usiaurejo __ 12.ua* u<u
kaimą. Bakūžę man tenka! . J . aug YLiau’ 1S€Ju.slrių litu duobk 
lankyti jau ne pirmą kartąjį1’ Pasake me^ai* 
bet kiekviena karta iš jos'tems‘ . . .
pasivežu gaivinanti, šviežų’ Trei mirsiu *

• • • M. M1V*UV**J
'rasit ... ir palaidokit.Įspūdi.

A. Luckienė 
Hartford, Conn.

IŠTEKĖTI DAROS 
SUNKIAU . . .

VIS

Nenuostabu, kad 
nos skundžiasi, jog vyrui 
trūksta. Cenzo Biuras tą 
patvirtina tokiais daviniais: 
tiekvienam šimtui merginų 
tarp 18-24 metų amžiaus 
tenka tik 61 vvras tarn 21-A’ A
27 metų (vyrai kariuome

Sargienė paėmė pinigus, 
nupirko karstą ir žvakių. 
Grižusi dar reikalavo ketu- 

asiams. Pini- 
jgų Aldona nebeturėjo. Sar- 

. gienė siūlė parduoti ką nors
Parduokit,'’ką ® velionės turto, bet Aldo- 

na griežtai nesutiko.
atėjo j

. . Ji ga-
išsėdėjo prie ligonės, kuri linti parduoti savo mažytį 
buvo nusilpusi, tyliai kalbė-'auksinį žiedeli. Juk kam 
jo, ir mergaitė turėdavo pa- dabar jai jis. Ji nešios ve-

Iki pusiaunakčio Aldona
Staiga mergaitei 

galvą puiki mintis.

lenkti ausį prie pat jos vel
kio, kad išgirstų žodžius, 

mei gi-J staiga ligonė nutvėrė Al
donos ranką ir ėmė traukti 
prie savęs.

—Aldo-nyt . . . ten raktai 
. . . atidalyk skrynią ... iš
imk dėžutę . . .

Kalbėjo uždusdama ir su

lionės dovanotąjį.

nėje neskaitomi b .Taigi, iš’pirštu rodė Į mažą lentynė-
100 jaunų 
grnos gali
arba turi 
to amžiaus

merginų 39 mer- 
likti netekėjusios 

ieškoti vvru iš ki-
grupių.

Nuėjo pas tą pati laikro
dininką ir pardavė už 5 li
tus. Dar kartą ir dar stip
riau ji pajuto gerai pada
riusi, ir jos išvargusiame 
veide suvirpėjo dvasios pa
kilimas.

Sargienė visur bėgiojo ir 
stengėsi padėti: ji kvietė 
budėtojus ir darė tvarką. 
Tarp kitko, ji pašnibždėjo 
Aldonai.» kad užrakintų 
skrynią ir paslėptų raktus.

li CK! AS ASTORU

Našlė Janet Bosh Hteka 
Vtacento Astoro, pirmos lia Amerikos aristokrato.

ię, ant kurios buvo apskri
tas nikeliuotas laikrodis, su 
varpeliu viršuje, ir keletas 
raktų.

Aldona paėmė raktus, ati
darė gale lovos stovinčią 
-krynią ir išėmė iš prieskry
nio spalvotą stikline dėžu
tę.

Ligonė drebančiomis ran
komis paėmė dėžutę ir joje 
surado senovišką moterišką 
žiedą su raudona akmenine 
akele. Ištiesė žiedą Aldo
nai ir, žiūrėdama Į ją, už
dusdama sakė:

—Niekam neduok . . . ne
šiok . . . atminimui . . .

Aldona paėmė žiedą. .. ...
-Nešiok, nešiok,-šnibž- meja, pradėjo vartyt.

Vyresnėm merginom, tarp 
25-35 metų amžiaus, yra 
daugiau galimybių ištekėti, 
nes kiekvienam šimtui mer
ginų tenka 115 vyrų virš 27 
metų amžiaus. Visa bėda, 
Cenzo Biuras sako, jog vy
rai po 27 metų nėra linkę 
greitai vesti. . . .

Temstant pradėjo rinktis 
budėtojai. Po vieną, po 
dvi rinkosi moterėlės, tyliai 
šnekučiavo, dairėsi. Kitos 
rankose turėjo storas gies
mių knygas—“kantičkas.” 
Atėjo ir keletas vyrų. Pa
šnekesys pasidarė gyvesnis, 
garsesnis, pasigirdo sąmo
jai ir juokas. Susirinkusie
ji buvo patenkinti pramoga 
ir nesiskubino giedoti. Dvi 
moterėlės, matydamos, kad 
pašnekesys kaskart links- 

kan-
tičkas” ir kvietė sugiedoti 
Visų Šventų litaniją.

Mirusioji gulėjo antrame 
kambaryje. Pirmasis kam
barys buvo prirengtas bu
dėtojams. Čia buvo suneš
ta kėdžių ir suolelių, du 
stalai sustatyti greta vienas 
kito ir uždengti staltiese. 
Susirinkusieji nerangiai lin
do už stalo ir taikėsi taip, 
kad visi matytų atverstas 
“kantičkas.”

Pirmiausia užtraukė Visų 
Šventų litaniją. Nepapras
tai garsiai, nors ne perdaug 
muzikaliai, suskambėjo gie
smė. Giedotojai pasižiurė
jo vienas i kitą .ir dar su di
desne energija šaukė šven
tųjų vardus. Tačiau litani
ja ilga, jau nuo pusės pra
dėjo mažėti giedotojų Įkar
štis, silpnėti balsai, o Į pa
baigą tik ketetas tingiai 
kirksėjo.

(Bus daugiau)

Bet aš nesuprantu, iš kur 
turėti atostogas netur

tinių šeimynų moterys, 
i kuomet namuose auga keli 
maži vaikai, ir pragyveni
mo išlaidos suryja visą vy- 

;ro uždarbį. Tos moterys 
džiaugiasi, kai gali nupirk- 

šeimai būtinų dalykų ir

kai i

mote- "gyvensi
laiką'D’5 atostogauja labai daž

nai. Kartu su jomis atos
togauja jų vyrai ir vaikai.. . . .

apgi- Žiūrėk, kai tik rtidenį lapai 
uždir-1Padeda kristi, jie jau pa-(uotI 

bąs žmogus niekad negalė-jku°.ia lagaminus ir važiuo
tų jokioj privačioj draudi-;Ja london ar i kitas šiltas 
mo draugijoj.

Florence Chadwick
Gibraltaro Čempionė

33 metų amerikietė Flor
ence Chadwick iš San Die
go, Calif., rugsėjo 20 d. 
perplaukė Gibraltaro są
siauri per 5 valandas ir 6 
minutes. Per Gibraltaro 
-ąsiaurį labai sunku plaukti 
dėl stiprios vandens srovės. 
Firma moteris, kuri per
plaukė Gibraltaro sąsiaurį 
buvo Mercedes Gleitz iš 
Anglijos: ji sąsiaurį per
plaukė 1928 metais per 13 
valandų ir 42 minutes.
Ir tik kasa. kala, kerta.
Kas šios žemės jungą velka, 
Tas atlieka amžių talką.
Kur dar visa nesutverta.

GIMĖ VOTIMI

Denverio ligoninėj gimė mer
gaitė su skilvio votimi. Dak
tarų tarpe tas sukėlė didelį 
susidomėjimą, medicinos is
torijoj tokie atsitikimai neži
nomi.

Našlėm yra 
su vedybom,

suves
apie
vištai

1 galus su galais, o 
kokias ten atostogas 

negalvoja. Aišku, 
atostogas gali 

tik valstybė, o ne jų
vyrai. Bet tokį dalyką 
Amerikoj vargu ar sulauk 
rim. Amerika socialiniu 
aprūpinimu visada buvo at
silikusi nuo kulturingu kraš- 
:ų keliom dešimtim metų. 
Kai Amerikoj buvo Įvesta 
bedarbių pašalpa ir darbi
ninkų pensijos, tai kapita 
listam ir visokiem atžaga
reiviam plaukai stojos, 
darbininkam atrodė, kac 
tai nenaprastai dideli daly
kai. Gi kultūringose Euro
pos šalyse tie “nepaprasti 
dalykai” buvo jau senai 
ivesti ir jais niekas nebesi
stebėjo. Taigi, ir su mote
rų atostogom Ameriko, 
reiks dar laukti ilgus de 
šimtmečius, kol bus kas 
nors panašaus Įvesta kaip 
Švedijoj ar Norvegijoj.

M.
Hudson, Mass.

ypač sunku 
nes vienam 

našliui vyrui tenka trys naš
lės moterys. Taip yra to
dėl, kad vyrų mirtingumas 
didesnis kaip moterų, be to, 
moterys ilgiau gyvena už 
vyrus.

furgis Baltrušaitis. 
Vargas skiria,
Džiaugstnas tuokia;
Miršta, kas nebesijuokia.

—Jurgis Baltrušaitis.

Tesipildo, kaa žadėta.
Kai snžys naktis žvaigždėta.. 
Niekas mudviejų negirdi— 
Atiduok man savo širdį. . .

—Jurgis Baltrušaitis.

AUKŠTA DIPLOMATĖ

Miss Frances E. Willis buvo 
paskirta Amerikos ambasa
dore Šveicarijai.

dėjo ligonė,—mano motu
tės palikimas. . . .

Mergaitė užsimovė žiedą. 
Jai pasidarė graudu, laikė
si, kad nepravirktų.

Ligonė nerimo. Ji sten
gėsi atsisėsti, bet negalėjo. 
Ištiesusi ranka ji rodė Į ne
didelį Kristaus paveikslą, 
stovintį ant stalelio.

—Paduok . . .
Aldona atnešė. Juodai 

dažytos skardos rėmeliuose 
po stiklu buvo Kristaus vei
das, su erškėčių vainiku ap
link galvą ir kraujo lašais 
ant smilkinių.

Ji paėmė paveikslėli, pri
spaudė prie lupų, vėl ištiesė 
Aldonai.

—Laikyk pas save. Ne
siskirk su juo . . . niekados 
nesiskirk . . .

Rytą ligonė jau buvo vi
siškai silpna, nebegalėjo 
kalbėti tik judino lupas ir 
žiopčiojo. Prie jos budėjo 
visos keturios mergaitės, 
sargienė ir dar dvi moterė
lės.

Pirmą valandą dienos ji

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams $4.
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Komunistai Meluoja; 
Tautininkai Pritaria

Kaip žinoma, 1935 
tais Suvalkų krašte
didelis ūkininkų sukilimas, 
labai išgąsdinęs Smetonos 
valdžią, ir žiauriai ios nu
malšintas. Nesenai komu
nistams prireikė tą sukilimą 
prisiminti ir jie per Vil
niaus radiją išgarbino tuos 
ūkininkus sukilėlius, ir me
luodami per akis ėmė girtis, 
kad jie tam sukilimui vado
vavę.

Gyvi to sukilimo dalyviai 
Lietuvoje gali tik karčiai 
nusišypsoti tą tvirtinimą iš
girdę, bet savo nuomonės 
jie negalės viešai pareikšti. 
Ta pareiga priklauso esan
tiems šiapus geležinės už
dangos.

me-'saugoti savo 
buvo savo sodyba

turtą, apginti
s.

Bolševikai, matyt, pabū
go, kad vieną dieną pasau
lis pamatys, kaip jie, būda
mi visiškai liūdnoj mažu
moj, nes tuo metu komunis
tų skaičius Lietuvoj siekė 
vos kelis šimtus, pavergė 
Lietuvos žmones ir suklas
tojo jų valią, štai kodėl 
jiems prireikė dabar ban-
dyti
met jie sugebėję iššaukti 
masinj Lietuvos gyventojų 
judėjimą, atseit, nori Įrodyti, 
kad anuomet Lietuvos gy
ventojai buvę jų* pusėj.

Įrodyti, jog jau .anuo-

KELEIVIS, SO. BOSTON
IŠGELBĖTI URAGANO >iEDžIOTOJAI

čia matosi nukentėję lakūnai, kurių orlaiv uraganas 
B-29 orlaiviu vaikėsi uraganą So. Carolinos pakrašty, 
žuvo juroje.

nubloškė į audringą jurą. Jie 
Septyni kiti iš ju kompanijos

ii laiką vertėsi advokato 
praktika, o 1952 metais iš
rinktas Į Kongresą. Svars
tant Kersteno rezoliuciją, 
pasakė labai gerą kalbą.

Kongr. Thaddeus M. Ma- 
chrowicz, demokratas iš 
Detroito, gimęs Lenkijoje, 
studijavo Chiicagos Univer-

KANADOS NAUJIENOS

(Atkelta iš 3 pusi.) 
Nepakankamai aktyviai pri
sidėjusi prie Lietuvos lais
vinimo bylos. (3) Nepa
kankamai suderinusi lietuvių 
tautinę organizacinę veiklą 
Kanadoje. Tų ir kitų tru-

Ul«iiuuU

sitete; baigė Detroito teisės kūmų bei nesklandumų ir
kolegiją ir pirmojo karo nesugebėjimų akivaizdoje
metu tarnavo Amerikos ka-; dabartinei centro valdybai
riuomenėje. Šiame Kon
grese Įėjo i Katyno žudynių 
tyrinėjimo komitetą 1951- 
52 metais.

Kongr. Ray J. Madden, 
demokratas iš Gary, Ind. 
1942 metais buvo išrinktas 
Į 78-ji Kongresą. Kersteno 
rezoliucijos šalininkas. Re
zoliuciją svarstant Kongre
se liepos 27 d. pasaką ypa
čiai gerą kalbą.

Gali būti, kad tos liūdnos palankumą ir Sovietų Są-galės gauti iš bendro šalpos'sten, asmenyse lietuviai ra- 
komunistų pastangos turiljungos paiamą. Net saugu- fondo maisto, rūkalų, ctra-Jdo laoai nuoširdžius drau-
ryšio su Kersteno vadovau
jamos kongreso komisijos 
Pabaltijo užgrobimo tyrinė
jimu. Tai butų supranta
ma ir paaiškintų jų begė
diška melą.

Tas sukilimas buvo rū
pestingai paruoštas demo
kratinių grupių vadovybės 
ir formuluoti jo politiniai ir 
ekonominiai reikalavimai.
Vietose tie reikalavimai 
jau savais žodžiais tebuvo, 
tik slaptų nutarimų kartoji-1 Keista betgi, kad “Dirva

Tautininkai Pritaria

jungos paramą
mo departamento valdinin- bužių, kad iš to fondo bu-'gus.
kai vengdavo mušti ar ki- siančios aprūpinto.- jų šei-| Kongresmanas Alvin M. 
taip kankinti 
komunistus, kai

l
NUTEISĖ KALĖJIMAN 
VYSKUPĄ, 3 KUNIGUS

suvažiavime bus tikriausia 
pareikštas nepasitikėjimas. 
Bus reikalaujama jos atsi
statydinimo ir naujos cen
tro valdybos rinkimų. 9 as
menų KLB Tarybos centro 
valdyba yra renkama vieną 
kartą metuose Įvykstančia- 
me Tarybos atstovų suva
žiavime. Taryba susideda 
iš 40 atstovų. Centro val
dyba turi duoti Tarybos at
stovų suvažiavimui atskai
tomybę ir yra jam atsakin
ga.

Jonas J. Juškaitis.

i suimtuosius mos, kad niekam nebusian- Bentley, republikonas iširi 
kai tuo tarpu ti varžoma religinė laisvė,'Owosso, Mich., gimė 1918^

mai.
Pasiruošimas sukilimui 

užtruko ilgokai, nes reikėjo 
suorganizuoti slaptus rate
lius, saugojantis ir policijos 
ir komunistų, kurių tarpe 
buvo daug provokatorių, ši
tokio atsargumo dėka suki
limas buvo netikėtas ir tau
tininkų policijai ir komu
nistų partijai. Jie bandė 
prie sukilėlių pavėluotai 
pritapti, bet be pasisekimo.

Komunistų melas matosi 
iš jų pačių paskelbtųjų su
kilėlių reikalavimų. Vil
niaus radijas turi pripažin
ti, kad sukilėliai reikalavo 
laisvų, demokratinių rinki
mų ir demkratinių savival
dybių. Ne fašistinių, ne 
tautininkiškų rinkimų, bet 
laisvų rinkimų pilna to žo
džio prasme, kaip jie su
prantami visame laisvaja
me pasaulyje. Ūkininkai 
norėjo demokratinio sei
mo, o ne vieno sąrašo bur- 
liokiškai bolševikiško “liau
dies seimo.” Ūkininkai no
rėjo nepriklausomos Lietu-

tuos komunistų melus pa
sigardžiuodama paskelbė, 
nors jie yra aiškiai prieš 
gyvos Lietuvos reikalus, 
nes kenkia Lietuvos ūkinin
kų vardui, blogoj šviesoj 
parodo Lietuvos gyventojų 
sąmoningumą, išk r e i p i a

su suimtais ūkininkais jie politinės pažiūros ir tt. 
elgėsi nieko nevaržomi. Ka- Į tokį komunistų pasiuly- 
da Kauno kalėjiman buvo mą man reikėjo duoti uki- 
atvežta iš Mariampolės ka- ninku kalinių vardu atsaky- 
lėjimo sunkiai sumušta ko-mą. Aš Įtariau komunistus 
munistė Gitą Lichtaitė, tai meluojant, todėl paprašiau 
kilo triukšmas ir saugumo kelių dienų laiko. Tuo me- 
departamento aukštas vai-'tu iškviečiau pasikalbėti 
dininkas Vitulskis Įsakė neva bylos reikalais advo- 
pravesti kvotą. Ir daugiau katą M. Šleževičių ir jo pa- 
panašių istorijų su komu-klausiau:
nistais neteko girdėti; o —Ar tiesa, kad sudary

tas liaudies frontas?
M. Šleževičius Į tai atsa

kė:
—Netikėkite. Tai ervnas

ūkininkų bylų dalyviai be- 
liaudies valią ir skandalin-|veik visi buvo daugiau al
gai darko Lietuvos istoriją
Tas nedaro garbės nei “Dir
vos” redaktoriui, nei 
bendradarbiui Europoj, 
ypač, jei jisai, gal būti, sė
di ELTOJ ir už tuos šmeiž
tus yra apmokamas lietuvių 
suauoktais pinigais. Ponai, 

šlvkStitu fibraiMI istorija ’

mažiau kankinti.
Gana aukštas Kauno ka-^ 

j° i Įėjimo tarnautojas, Zigmas melas. Liaudies fronto nė- 
' ’š., daug padėdavo komu- ra ir negali būti.

Komunistai ir Kaliniai 
Ūkininkai

Komendantų nubausti, 
karo lauko ar kariuomenės 
teismo nuteisti Suvalkų 
krašto sukilimo dalyviai 
pirmą kartą susidūrė su ko- 
munistais Smetonos
me. Komunistai bandė pa
traukli tuos ūkininkus savo 
pusėn, bet nesėkmingai. Aš 
neprisimenu nė vieno ūki
ninko, sušaudyto, nužudyto,

vos; jiems nė į galvą neat- ar kalinto, kuris butų buvęs 
ėjo kviesti savo kraštan dar’komunistas ar butų pasida- 
iš carų laikų Įgrisusius mas- vęs jų Įtakai. Priešingai,
kolius.

Ekonominiai ūkininkų rei-

metais. Baigęs Michigano 
Universitetą 1940 metais, 
perėjo Į diplomatinę tarny
bą ir išbuvo Įvairiuose pos
tuose. Tarp ko kita, jis 
daugiau kaip du metu bu
vo Amerikos diplomatinio 
štabo naiys už geležinės už
dangos, Vengrijoje. Grįžęs 

Ameriką, atsidėjo kovai

Lenkijos bolševikų ka- 
sjnuomenės teismas pereitą 

savaitę nuteisė kalėjiman
Kelcų vyskupą Kaczmere 
ką, 3 Romos katalikų kuni
gus ir vienuolę Valeriją 
Miklewską.* Juos kaltino 
esant “popiežiaus ir Ame
rikos šnipais,” ir visi jie 
“prisipažino.”

Vyskupas gavo 12 metų 
kalėjimo, kun. Jan Daile- 
wicz—10 metų, kun. J. Da- 
brovvski—9 metus, o kun. 
W. Wydlak—6 metus.

Pakalbinkim draugu* ir 
, pažįstamu* užsisakyti “Ke
leivi**. Kaina metams $4-

GERA PROGA
Kas nori gyventi ant farmos, są

lygos geros, dirbti nereikia; kreip
kitės: < 40>

J. Baltrūnas,
240 E. 14th St., Nevv York, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI

Po tokio pasikalbėjimo 
musų atsakymas komunis
tams buvo aiškus.

Ūkininkai atsisakė nuo 
komunistinio maisto, nuo 
Maskvos pašalpų ir labai 
energingai atmetė bendra
darbiavimą su komunistais. 

Andrius Valuckas.

Kongresmano 
Kersteno Komitetas

prieš tarptautinio komuniz 
mo pavojų, rašydamas 
straipsnius spaudai, kalbė
damas per radiją ir viešuo
se susirinkimuose. Svars
tant Kongrese Kersteno re
zoliuciją, jis pasakė gerą 
kalbą už jos priėmimą. Šia
me Kongrese jis yra Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų 
komiteto narys.

Kongr. Edward J. Bonin, 
republikonas iš Hazleton,
Pa., gimė 1904 metais, iki 
karo pradžios vertėsi advo
katūra. Grįžęs iš karo tar
nybos kelelis metus buvo 
Luzerne County prokuroro 
pavaduotojas. Išrinktas Į j
kongresu 1952 metais. La-'pinigu!” 
bai anksti pradėjo remti! Šalia stovėjusi jaunoji, 
Kersteno rezoliucijoje Kon- išgirdusi, kad jungtuvės su

KAM JUOKAS, KAM NE

OAKLAND, Calif.—Ta 
me gražiame Kalifornijos 
mieste sėdėjo pas teisėją 
porelė vedyboms. Prie tei
sėjo ofiso durų stovėjo po
licininkas, kuris sumanė 
pajuokauti. Jis jaunave
džiui pasakė, kad “kaip 
jam” jungtuvės pas teisėją 
kainuosiančios $70.

Jaunavedys, išgirdęs to
kią sumą, sušuko nustebęs: 
“Septyniasdešimt dolerių! 
Tas reikalas nevertas tiek

Paieškau Petro Rimkaus iš Aliejų 
kaimo, Raseinių parapijos, ir Vladą 
Elsbergo ir Vinco Totulo, abudu iš 
Raseinių miesto. Girdėjau, kad visi 
trys gyvena Chicagoje. Jie patys 
ar juos žinantieji atsiliepkit adresu:

K. Balsevičius,
00 Pleasant St., Gardner, Mass.

(39)

APSIVEDIMAl
Vedybų tikslo noriu susipažinti su 

gera> rimta moterim ar mergina 
tarp 45-50 metų amžiaus, geros iš
vaizdos ir gero budo. Pageidauju, 
kad mokėtų angliškai kalbėti ir ra
šyti. Rašykite: (iu)

P. R..
410 Eastem Parkway, 

Brooklyn25, N. Y.

DŽIOVINTOS AVIETĖS
Ar arnote, kad džio
vintų juodų aviečių 
uogos yra gera gy
duolė nuo visokių vi
durių suįrimų ir skau
dėjimų, ir tiems, ku
rie turi labai liuosus 
vidurius, ir kad sako
ma. kad gera nuo 
šalčio. Avietės gerai 
vaikams ir gerai se

niams, ir sveikiems labai gardu 
ir gerai gerti aviečių arbata. . Sva- 

arieėių $4.00. ’ ■

ALEXANDER*S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

nistams; jis juos globojo, o 
veiklesnius nekomunistus 
persekiojo, kišo ūkininkų 
Kameron komunistinius šni
pus bei provokatorius, pri
sidengusius ūkininkų var
dais, kol paaiškėdavo, kad 
tai komunistai šnipai, ir tik 
per didelį vargą pasisekda
vo vėl jų nusikratyti. Tas 
tarnautojas, bolševikams 
okupavus Lietuvą, paliko 

pačiose pareigose.
Dėja. jis nebuvo vienin

telis. Kalėjime komunistai 
buvo laikomi dideliais po
nais, o ūkininkai iš visų pu
sių buvo puolami. Ūkinin
kus spaudė ir kalėjimo ad
ministracija, ir komunistai, 
ir komunistų Įtakon pasida
vę kriminalistai kaliniai: 
bet sukilimo dalyviai nepa
sidavė ir tokiam milžiniš
kam spaudimui.

Dabar komunistai nori 
viską apversti aukštyn ko
jomis, bet faktai ir daugybė 
gyvų liudininkų gali leng
vai jų melus iškelti viešu
mon. Ūkininkai ne bendra
darbiavo su komunistais, 
bet Kovojo su jais; ypač 
veiksmingai kovojo su jų 
propaganda kalėjime. To
kia yra tikroji istorinė tiesa.

Teisybė Apie Liaudies 
Frontą

Kada ūkininkų sukilimas 
Įsisiūbavo gana rimtai, ko
munistai, negalėdami kitaip

ja nevertos $70, Įpykusi 
drožė rankinuku savo bu
simajam per galvą ir, atli
kusi tą griežtą operaciją, 
nuėjo savais keliais. Neve
dęs jaunavedys liko sir juo
kus krečiančiu policininku 
bestovįs vienas. . . .

Skaitytojai jau žino, kad 
einant kongresmano Kers
teno rezoliucija buvo suda
rytas iš 7 kongresmanų ko
mitetas, kad ištirtų Rusijos 
bolševikų smurtą Lietuvoje.

Čia tik trumpai nušviesi
me, kas tą komitetą suda
ro.

Pats kongresmanas Kers- 
ten yra to komiteto pirmi
ninkas. Jis yra republiko
nas, gimęs 1902 metais Chi
cagoje. Baigę? Marąuette 
Universitetą užsiėmė advo
kato praktika.

Jo vardas labai išpopulia
rėjo, kai 1951 metais Kon
gresas vienbalsiai priėmė jo 
pateiktą patair-ymą prie 
Mutual Security Akto, ku
riuo rezistenciniams judėji
mams už geležinės uždan
gos buvo paskirta 100 mi
lionų dolerių. Nuoširdus 
pavergtų tautų užtarėjas, 
komunizmo priešas ir da-

gresui
nymą.

pateiktą ALT suma-

Kongr. Fred E. Busbey, 
republikonas iš Chicagos. 
Tarnavo kariuomenėje pir
mojo pasaulinio karo metu.
I Kongresą išrinktas 1942 
metais ir dabar yra Kon
greso apropriacijų komiteto 
narys. Nuo pat pradžių ak-} 
tyviai rėmė Kersteno rezo-Į 
liuciją.

Kongr. Thomas J. Dodd, 
demokratas iš W. Hartford, 
Conn., baigęs Vale Univer
siteto teisių skyrių, dvejus 
metus* išbuvo FBI tarnybo
je kaip specialus agentas. 
Kaip tarptautinės teisės 
specialistas, 1945-46 metais 
Niurenbergo karo nusikal
tėlių byloje buvo apeliaci
jos komisijos vice-pirminin- 
kas. Grįžęs Į Ameriką, ku-

ras

man teko matvti. kaip uki- 
ypač kalėjime, prie- 

komunistu agitacijai.
ninkai,

nieko'šinosi lkalavimai taip pat 
bendra neturėjo su komu-' Priešintis komunistams 
nistų siekimais. Ūkininkai kalėjime nebuvo taip leng- 
neprašė nei kolchozų, nei va, nes jie čia buvo stipriai 
ūkių suvalstybinimo; prie- susiorganizavę, turėjo gan 
šingai, jie norėjo žut-but iš- aukštų kalėjimo tarnautojų

REIKALAUJA ALGŲ PAKĖLIMO

Amerikos geležkeliečių brolijos vadai tariasi apie algų 
pakėlimą. Pagal sutarti, geležkelieėiai dabar turėtu gauti 
3 centus i valandą daugiau, nes tiek pabrango pragy
venimas. Bet jie reikalauja cento į valandą daugiau.

A. LA LIO

ŽODYNAS
Lietuviskai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

Nauja laida. Kaina $14.00. Lietuvių Kalbos Gra
matika. Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pini

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadvray, Boston 27, Mass.

, •-
v/t

bartinės administracijos 
pritapti, ėmė siūlyti demo- laisvinimo politikos šalinn-
kratinėms grupėms bendrą 
frontą, arba kitaip vadina
mą liaudies frontą. Jų at
stovai Niunka ir Meškaus
kienė pakartotinai lankėsi 
demokratinių partijų cent
ruose su paruoštu memo
randumu, bet jiems buvo 
atsakyta, kad apie tokį 
bendradarbiavimą negali 
būti kalbos.

Man jau būnant kalėjime 
bolševikai ėmė skleisti gan-

kas, kongresmanas Kersten 
yra autorius kelių sumany
mų Kongrese, kad sustip
rinti kovą prieš komunizmo 
ardančiąja propagandą.

Kongresmanas Kerstenas 
lydėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegaciją i Bal
tuosius Rumus kovo 26 d. 
Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas palaikė su juo nuo
latini kontaktą po to, kai 
jis apsiėmė ALT sumany-

dus, kad sudarytas liaudiesimą pateikti -JAV Kongre- 
frontas laisvėje ir kad da-!sui. Ne tik jo, bet ir jo šei- 
bar visi politiniai kaliniaijmos narių, ypač ponos Ker-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

lei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame ius pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiusti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainnos iums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
Rosse Products Co., Dept. x-9 
2708 Fanrell Are., Chieago 45, IU.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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NORĖJO PIKETUOTI 
PREZ. EISENHOWERJ

DALIA BARMUS
ŽYMIAUSIOJ VIETOJ

BROCKTONO PADANGĖJ KNYGAS REIK Į
SKAITYTI, NE DEGINTI

BALF’o Susirinkimas Baigė Streiką

Vieša Rinkliava

Sausio 2-3 d. musų mies
te vyks. viešoji rinkliava 
BALI’o naudai. Rinklia
vai leidimą gavo ir jos pri
vedimų rūpinasi BALI o

Šį antradienį, rugsėjo 29 
Mes norime, kad jus kny- d., 7:30 valandą vakaro, 

gas skaitytumėte, o ne de- Lietuvių Klube bus BALF’o 
gintumėte, nes jei įprasite'skyriaus susirinkimas, Į ku- 
knygas nuolat skaityti, tai rį prašomi ateiti visi nariai, 
jūsų rnokslinimasi žengs nes yra svarbių klausimų, 
priekyn tinkama kryptimi, Be to, būtinai reikia už-

Bostono padavėjų ir baro 
patarnautojų (bartenders) 
unija buvo pasiruošusi pi
ketuoti Boston Garden, ku
riame buvo rengiama re- 
publikonų vakarienė ir ku
rioje kalbėjo prez. Eisen- 
howeris. Jie tuo norėjo pa
reikšti protestą prieš tai, 
kad maistą parūpinti buvo 
pavesta Seilers firmai, kuri 
samdo unijai nepriklausan
čius darbininkus.

Vakarienės rengėjai pi
ketą pastebėjo dar prezi
dentui neatvažiavus ir jiems 
paaiškinus, kad čia Įvyko 
nesąmoninga klaida, ir pa
žadėjus, kad ateityje repub- 
likonų parengimai bus pa
vesta ruošti tik toms fir
moms, kurios samdo unijos 
narius, piketas buvo at
šauktas.
Republikonų surengtoj va

karienėj dalyvavo ir Char
les Thiery iš Belmonto, 103 
metų amžiaus, ir buvo pri
statytas prezidentui. Mir
damas jis galės sakyti val-

Pereito sekmadienio “Bos
ton Sunday Globė” pašven
tė pirmutini paveiksluoto 
priedo puslapi jaunai lietu 
vaitei, Daliai Barmus, kuri 
dabar pradėjo lankyti Bos
tono Universitetą. Spalvin
game lietuviškųjų motivų 
fone šypsosi jauna lietuvai
tė, taip pat gausiai spalvuo
tame tautiškame kostiume. 
Parašas po paveikslu sako: 
“Nevv American at B. U.” 
Antrame puslapy paaiškin
ta, kad Dalia Barmus, 19 
metų amžiaus lietuvaitė, iš
gyvenusi 4 metus DP sto
vykloje. Dabar Dalia gy
vena su savo tėteliais So. 
Bostonę.

Amerikietė mergina nesi
gailėtų tūkstančio dolerių, 
jei galėtų patekti Į pirmą 
tokio žurnalo puslapi.

TYČIA PADEGĖ

Sekmadienio rytą 
ugniagesiai buvo

Bosto- 
iššauk- 

St. 4 aukštų
pęs
tu.

vakarienę su preziden-

Vagystes Watertowno 
Arsenale

Watertowno arsenale yra 
gaminami ginklai armijai. 
Tenai buvo pastatyta ir pir
mutinė atominė patranka. 
Dabar FBI agentai susekė, 
kad iš to arsenalo yra iš
vogta daug brangios me
džiagos tokiems ginklams. 
Viena?- sargas ir 3 darbi
ninkai pašalinti. Tyrinėji
mas eina toliau.

Poeto Kan. M. Vaitkaus
Pagerbimas Bostone

no
ti i 25-27 John 
nugriovimui skirto namo 
gesinti.

Vėliau* paaiškėjo, kad tai 
buvo tyčia padalyta. Norė
ta parodyti, kokias moder
nias gesinimo priemones 
turima ir kaip gerai gais
ras gesinamas. Gesinimo 
metu nukentėjo vienas ug
niagesys.

otLt-et iIac. a Darb ininL-ai fta m 

Priedų

72 skyrius. Rinkliava įei- .
„a į šių n,etų BALF'o pini-H*1’'®8 dvas,a >r suPla 
gini vajų likusiems Europo- umas. Musų universitetas
je lietuvių tremtiniams 
šelpti. Tie tremtiniai yra 
daugiausia seneliai, ligo- 
nys, maži vaikai ir kiti as
menys, kurie dėl sveikatos 
ar kitų priežasčių negali iš
emigruoti.

Rinkliavos paruošiamuo
sius darbus atlieka pati 
skyriaus valdyba, padeda
ma atskirų asmenų. -Ji ga
vo rinkliavai leidimą, parū
pino dėžutes, ženklelius ir 
raiščius rinkėjams. Dabar 
ji registruoja rinkėjus ir 
ir ruošia rinkėjų paskirsty
mo po miestą planą. X i 
suomenė turi
duoti tik reikalingus rinkė
jus. Tokioje kolonijoje ne
bus sunku ir su jais, jei vi
suomenė parodys bent dali 
to pasiaukojimo ir reikalo 
atjautimo, kuri rodo valdy
bos nariai.

Rinkėjai kviečiami regis
truotis pas valdybos narius. 
Štai jie:

niekados neskelbė “herezi- 
jos,’ kad galima išmokti be 
knygų. Taip kalbėjo nau
jasis Harvardo Universiteto 
prezidentas Dr. Pusey šie
met įstojusiems studentams.

buvusio BALF’o su
važiavimo reikalus.

A. Juknevičius, Sekr

Jokia Auka Nėra Perdidelė

baigti

Nauji Mokesčių Viršininkai

Massachusetts valstijos 
mokesčių komisionierius iš
ėjo pensijon sulaukęs 
metų. Pagal nesenai priim
tą Įstatymą valstybės mo
kesčius turi tvarkyli 3 as
menų komisija. Guberna
torius paskyrė tos komisijo

Jokia auka nėra perdide
lė laisvei ginti, pasakė pre
zidentas Eisenhovveris savo 
kalboj Bostono republiko
nų vakarienėj, Boston Gar- 
dene. Ypač šiandien visi 
turi būti pasiruošę aukotis, 

70 kada laisvės priešas turi 
baisios pajėgos ginklus .

Krumpliuotų ratų (gear) 
bendrovės Quincy darbi
ninkai baigė 7 savaičių 
streiką, laimėdami 10 cen
tų priedo valandai. Strei
kavo apie 1,000 darbininkų.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

Ladies’ Auxiliary Banketas

si Stepono Dariaus 
-!T adips’ Auxiliary

posto
i- va: nai^a^s W. Schan (pirminin-J Ladies’ Auxiliary rengia 

K l-,,1 j? ty’ilson ir St. H it-' 16-tą metini banketą spaliųku),
gins. Pirmininkas gauna’ (October) 4 d., Lietuvių Pi- 
515,000, o nariai po $14,- liečiu Klubo auditorijoj. 
000 metams. 'Pradžia 6 vai. po pietų. Bus

gardžių ^valgių ir linksmų
Pašalintus Streikierius

Turi Priimti Atgal

Tokį sprendimą padarė 
pirmininkas—J.I vyriausioji darbo santykių 

komisija Eastern Massa
chusetts Street Railway 
bendrovės su darbininkais 
byloje. Pernai pavasari

Tubienė iritos bendrovės darbininkai 
Kiekvienas streikavo 126 dienas. Ben-

Samsonas, vice-pirmimnkas 
—A. Biekša, sekretorius— 
A. Balulis, iždininkas—M. 
Gofensas, direktorės — S. 
Mereckienė, J.
S. Gofensienė.
turėtų laikyti savo 
būti rinkėju. Ypač 
mo laukiama talkos, 
daugiau bus r

šokių. Gros Al Stevens or
kestras. Pelnas skiriamas 
veteranams ligoninėse.

Kviečiame visus atsilan
kyti. Komitetas.

IŠVYKSTA EUROPON

RADIO PROGRAMA

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

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

Steponas Minkus.

REIKALINGI
vyrai indu- plauti :r 3 mote-
prie bufeto. Mokestis gera.ry

Duodamos
Kreiptis:

uniformos ir maistas.
(40)

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariskos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA
Oflao Valandoa:

b
IMI 
TU I

B48 BROADWAY 
■O. BO8TON. MAML 

TdefoBM: SOUth Boatoa 1SM

FLOOD SQUARE 
KARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston ' 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popiero? Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8_ 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto 
495 Columbia Road 
Arti Upham's Coraer 

DORCHESTER, MASS.

Žinomajam musų poetui 
kan. Mykolui Vaitkui su
kako 70 metų amžiaus. Bo 
tono Lietuvių Rašytojų 
Klubas spalių 10 d. rengia! 
sukaktuvininko pagerbimą. 
Bus atskiras pagerbimo ak
tas su paskaita, sveikini
mais ir menine dalimi, ku
rioj aktorė A. Gustaitienė 
paskaitys jubiliato poezijos. 
Pagerbime dalyvaus ir pats 
poetas kan. Mykolas Vait
kus. Bus ir tradicinė klu
bo arbatėlė. Rašytojų klu
bo nariai ir Bostono lietu
viai, kurie norėtų poeto M. 
Vaitkaus pagerbime daly
vauti. prašomi iki spalių 7 
d. pranešti S. Santvarui 
tel. SO 8-1490. Pagerbi
mas Įvyks Lietuvių Ramo
vėje, 484—4th St., So. Bos
tone, kur vietų yra ribotas 
skaičius, tad prašoma su 
užsisakymu nesivėluoti. Įė
jimas i ši Rašytojų Klubo 
parengimą kaštuos $1.50- 
$2. Tikimasi, kad Bostono 
lietuviai savo apsilankymu 
mokės pareikšti tinkamą 
pagarbą garbingajam musų 
rašytojui veteranui.

Naujojoj Anglijoj teksti
lėse dirba apie 160,000 dar
bininkų. Dalis jų turi su
tartis su darbdaviais, pagal 
kurias atlyginimai pakelia
mi gyvenimui tam tikru 
procentu pabrangus ir jie 
tą padidinimą 1-2 centų va
landai gaus nuo spalių 1 
dienos. Kitiems teks dar 
derėtis dėl pakėlimo.

Protestuoja dėl Atleidimų

Bostono 
darbininkų 
protesto telegramą senato
riui Saltonstall dėl jau 
įvykdyto atleidimo 250 
darbininkų ir dar numato
mų 100 atleisit šių metų 
gale.

Dėl sumažinto statysimų 
povandeninių laivų skai 
čiaus kitų metų pavasari 
busią atleista apie 2,000 ba
zės darbininkų.

Brangsta Butai ir Maistas

laivyno bazės 
unija pasiuntė

garbe 
jauni- 

Kuo 
tuo

geriau pasiseks rinkliava.
Rinkliava yra lyg egza

minas vietos lietuvių visuo
menei. Jos rezultatai paro
dys, kiek turime lietuvių, 
kurie gyvena nelaimingųjų 
lietuvių vargais ir stengiasi 
jiems padėti. Rinkėjui .ne
reikia jokių kvalifikacijų. 
Juo gali būti kiekvienas, 
kuris tik turi norą ir jau
čia. kad musų pareiga—or
ganizuoti pagalbą lietu
viams, kurie tapo komuniz
mo aukomis ir patys neį
stengia pelnytis duonos. 
Kitus darbus gali atlikti at
skiri asmenys, bet šiam už
daviniui reikia didelio skai
čiaus asmenų.

Miesto administracija pa
rodė daug palankumo mu
sų reikalams, duodama lei
dimą viešai rinkliavai. Rei
kia manyti, kad lietuvių vi
suomenė parodys nemažiau 
susidomėjimo rinkliava ir 
duos reikalingą skaičių rin
kėjų. Kiekvienas rinkėjas 
mieste bus tartum Lietuvos 
šauklys, skelbiąs visiems 
tėvynės likimą ir šaukiąs 
pagalbon.

Brocktoniškis.

drovė nemaža streikavusių 
darbininkų pašalino ir ben
drai elgėsi su darbininkais 
neteisėtai.

Dabar tą pripažino ir dar
bo santykių komisija ir Įsa
kė priimti pašalintuosius, 
atlyginti jų nuostolius, de 
rybas vesti su AFL unijų 
atstovais ir nesikišti i unijų 
atstovų rinkimus.

Vanduo Pabrango

Spalių 8-11 d. Haagoje,
Olandijoje, Įvyks Europos 
Sąjūdžio kongresas. Šios 
tarptautinės organizacijos 
tikslas yra siekti taikos, su
jungiant Europos kraštus Į
viena valstvbiu sąjungą. . ,. _ Dailus 2 šeinių. 1-5 kamb. namasAlena Devemene šiame G st.. arti Thomas parko. Riet-
kongrese _ atstovaus Tarp-'j^,
tautinę Valstiečiu Sąjunga, Apžiūrėt galima kasdien tarp 2 ir 3 . . . .. . " i vai. susitarus. Skambinti: SO 8-11*81.kaip tos organizacijos vie-

Franklin & Oliver Ik-lieatessen
34 Oliver St., Boston.

Tel. HAncock f-BO’,3. i! A. J. NAMAKSY

SO. BOSTONE—$8,500
Dvi Vakaneijos

IN8UBANCBSBAL BSTATE «

409 W. Broadway.
SOUTH BOSTON, MASS 
Offi'-e Tel. SObostcn 8-0948
Rot. 87 ORIOLE STRRBT 

Wrst Boibury, Maaa.
Tel. PArkvvav 7-0402-M.

‘Švento Vardo*’ Sąskrydy 
45,000 Dalyviu

Bostono butų nuomos 
kontrolės komisija leido 1,- 
297 savininkams pakelti 
butų nuomas. Pakeltų nuo
mų vidurkis yra $5.36 arba 
4.3 G.

Mažmenų kainos per lie
pos ir rugpiučio mėnesiu?

8'<, taip tvirtina 
statistikos direkto

Hlopa k 

darbo
liūs.

Sekmadienį Fenway Par
ke “Švento Vardo” organi
zacijos narių sąskrydin bu 
vo susirinkę iš visos arki
vyskupijos 45,000 tikinčių
jų vyrų. Dalyvavo vien vy
rai, moterų tebuvo tik nur- 
sės (gailestingosios sese
rys). Kalbėjo pats arkivys
kupas kardinolas Cushing.

Adv. Shallna Pagerbtas

Mass. Trial Lawyers As- 
sociation. advokatų organi
zacija, kurios nariai akty
viai veda bvlas teismuose 
savo posėdyje įugsėjo 17 
d. išrinko advokatą A. O. 
Shallną vykdomojo komite
to nariu.

Nuo spalių 1 d. Bostone 
pabrango vanduo nuo 25 
iki 377<. Dabar už pir
muosius 20,000 kubinių pė
dų bus imama $2, už kitus 
20.000 kubinių pėdų—$1.- 
90. Dar daugiau vartojan
tiems mokestis vis mažina
mas. Bet mažiausias me
tinis mokestis dabar bus 
S10.

Plečiasi Viešoji Biblioteka

Žmonės Tingėjo 
Balsuoti

Eiti

'REIKIA INDŲ PLOVĖJOr
Reikalingas vyras ar moteris| 

plauti restorane indus (dish- 
tvasher). 6 valandos per die 

Geros sąlygos. Kreiptis :| 
Mallow’s Cafe.

1460 Dorchester Avė.. 
Dorchester, Mass.

(39)

na vice-pirmininkų. Taip 
tautinės Valstiečių Sąjun
gos buveinė yra VVashing
tone. Šiai organizacijai pri
klauso 12 agrarinių valsty
bių, jų tarpe ir Pabaltijo 
kraštai.

Būdama Europoje, p. De- 
venienė dar nuvyks Į Ang
liją ir Vokietiją, kur, kaip 
BALF’o centro valdybos vi- 
ce - pirmininkė, aplankys 
BALF'o Įstaigas ir kitas
šalpos organizacijas Taip vWutinio anl,jaus motcrjs 
pat susipažins ir su tremti
nių padėtimi ir dabartinė
mis jų problemomis.

Amerikon p. Devenienė 
tikisi grįžti spalių pabaigo
je.

Susirūpino Išdykėliais

na.

DUODU DARBO
Reikalingas žmogus i.šplaste 

■riuoti lubom ir. to. reikalin-Į

Tel. SO 8-2712 a’-ba BI 4-901Š

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chlrargaa į

Vartoja vėliausios konstrukicįjoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADM'AT.

80. BOSTON, MASS.

Pirmadienį Bostonas rin
kosi kandidatus miesto ta
rybos ir mokyklų komiteto 
narių lapkričio 3 d. rinki-, jk Itžli 
mams. Iš 381,000 turinčių 
teisę tebalsavo mažiau kaip 
106.000.

Iš 18 pasirinktų kandida
tų miesto tarybos

namu darbams. Dėl sąlygų su
sitarsim. Kreiptis nuo 5:30 iki] 
6 vai. vakaro adresu: (39)
266 Gold St., 3-čias aukštas, 

So. Boston 27, Mass.

KAMBARYS NUOMAI
Išnuomuojamas kambarys su vi-| 

sais patoKumais. Galima naudotis 
virtuve. Kreiptis iš ryto iki 12 val.l 
ir vakarais nuo 6 iki 7 vai. Adre
sas : <39)|

ŽOfi W. Fifth St. Ust door bell), 
So. Boston 27, Mass.

TaL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Se rėdo mis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Bostono Public Library 
šiemet švenčia 100 metų <u- 
kaktj. Joje jau dabar yra 
tiek knygų ir tiek daug lan- 
kančių, kad ir dabartinės 
didelės patalpos nebegali 
tų reikalavimų patenkinti, 
todėl užsimota jas žymiai 
padidinti. Nauji priestatai 
spėjama kainuos per 2 mi- 
lionu dolerių.

Joje yra ir lietuviškų kny
gų, bet nedaug, nes lietu
viai mažai jų reikalauja.

Abortų Negalima Daryti

Suimtas 38 metų dakta
ras Cohen iš Roslindale už 
abortų darymą.

Išdykėlių pakankamai yra
ne tik Bostone, bet ir kitur.
Blogiausia, kad jaunų nu-

ir išdvkėliu skai- 1
čius vis auga. Tuo rimtai
tenka susirūpinti.

Štai, Bostono mokyklų 
valdybai sudėti išdykėlių iš- 

. , D , muštus mokyklų langus 
9 buvo pasiūlyti į kaštuoja per metus $75,000
naujojo komiteto (NBC),j J 1____________
būtent: Foley, McCormack,
Abearn, White, Pier, Pied- 
monte, E. F. McLaughlin,
Greene ir Masterman.

Mokyklų komitetan rei- rios vyras yra dingęs 
kėjo parinkti 10 kandida- joj, pereitą savaitę nuvažia- 
ių. Iš įų yra 5, kuriuos pa-;vo iš Lynno Į Marylando 
siūlė NBC. būtent: Lee, Fo- valstiją pas savo gimines, 
lev Tomasello, Lyons ir Pirmą naktį tenai ištiko 
Muchnick. šaisras ir P sudegė.

V. Gravitis - Foto Studija
106 Forest Hills St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113
Daro meniską*, portretų nuotraukas trijų jvairių dydžių ir
wavvz<line nuotrauką 5x7 irc. ....
Vc-uviti susirinkimu, ar kitokiu Krupiu nuotraukas darome musų studijoje 
a.rria vykstame fotnjrrafuoti i -Tusų nurodytas vietas.
Foto-mėKėiams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atli-kame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
Foto darbai atliekami meniškai. ilKame*ę praktika turinėip to« srities 
-nacie’istų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos jren 
rimais.
įsidėmėkite- Puikus fo*** darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

™ Malonus ir greitas patarnavimas.

nariams

Lynno Moteris Sudegė

Mrs. Joanna Fecteau, ku- 
Kore-

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mm

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptiekti
Savininkas H. CAB1T

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

* TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietnvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvi 
čia jau 20 metų.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

I nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežeji- 

Tio, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieI8> 
| limo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit
| pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų p*- 
įžymėtais numeriais. Eaina ui 
| kiekvieną numerį $1.00. Pini- 

. ,gai, čekis ar money orderis iš 
rakalbinKim draugus ,r|kaino. Adresuokit: (4-4>

«|ęe | Joseph Machinskaa

Tel. SO 8-2130
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadwav 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_ ir 

Alphonse Sterke
Dengimu Stogus ir Sienan

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šintreliais

Apkainanmas Dyka. 
(Kree Estimate)

pažįstamus užsisakyti 

leivj”. Kaina metams $4-
295 Silver Street 

Saviti Boston 27, M:




