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W. Churchill Vėl Siūlys Didiesiems Susitikti; Amerikos 
Vyriausybė Svarsto Planą Pasiūlyti Maskvai Nepuo

limo Sutarti; Tokiam Sumanymui Pritaria De
mokratų Partijos Vadai, Vokietija ir Kitos 

Valstybės; Santykiai Korėjoj Eina 
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Šveicarų mokslininkas 
Piccard su savo

šią savaitę Anglijos mi
nisterių pirmininkas Wins- 
ton Churchill atnaujina sa
vo dar pavasari padalytą 
siūlymą, kad susirinktų di
džiųjų valstvbiu vadai ir Auguste 
bandytų užtikrinti pasauly-'8™™,1 Jac?ues. Pereitą sa-
je taiką. Churchill siūlysiąs™“? leldos' J Ju>^. «ein!es 
“trijų didžiųjų” susitikimą“ Pasl,e.kė lek«,'dlnl°, 
-Amerikos prezidento, jo™' nus.le.do 10,330
paties ir Malenkovo. Ame- P«d>J.! Tirėnų juros gilumą, 
l ikos vyriausybė buvo griež- “el<?1 Neapolio, Italijos pa
tai priešinga tokiam suma-kl'asW- . Plonus Pic- 
nvmui, nes kol Rusija dar- cald “ J° su"us '.t‘dos! i 
bais neparodo, kad ji nori Kurnės o2 pėdų batisko- 
taikos, didžiųjų susitikimas P* /skęstančioj dezej). 
bus tik didelių burnų ausi-1, P«es tai juių gelmių re- 
nimas.* Rusija pereitą saJ kol dą laike du piancuzai 
vaitę irgi pasiūlė, kad susi-'-iun? Karininkai, jie buvo 
rinktu “penki didieji” (Ru-'l>a®,ek? ,Jur?. Selmes lkl 6 
sija, Ameiika, Anglija, 90d P?d« 8?lum0; ,
Prancūzija ir bolševikų Ki-; Piofes*oiius A. Piccaid 
nija) ir aptartu priemones1 Į,nes ,2?.met’i P“mas ?“T' 
“tarptautiniam ‘ įtempimui sž auks?.,° rekol;d1 PaklWa- 
šumažinti,” bet i Amerikos“3® bah°"e, zemės P3" 
ir kitų Vakarų valstybių pa- virsMUS 10 kilometrų, 
siūlymą sukviesti keturių Prof. Piccard sako, kad 
didžiųjų valstybių užsienių jurų gelmėse viešpatauja 
reikalu ministerių konfe- visiška tamsuma, kurią

\ *■'* ; '

šitoj nuotraukoj matosi Širazo miestas Iraio pietuose, kur. sakoma, susirinko 10.000 
areštuotojo Mossadegho šalininkų ir reika’auja. kad jis butų paleistas, kitaip jie pra 
d.šią “veikti.” šacho valdžia juos įspėjo kad jie bus tuojau sutriuškinti, jei pakels 
ginklą.

65,000 Laivų Krovėjų 
Grįžta į Darbą

Streikas Nutraukiamas Teismo Patvarkymu; Amerikos 
Darbo Federacija {kure Naują Laivakrovių Uniją; 

Darbo Santykių Komisija Turės Pravesti Balsa
vimą Laivakrovių Tarpe, Už Kokią Uniją 

Jie Pasisakys; Laukiama Uostuose 
Kruvinų Susikirtimų Tarp Dar

bininkų

Varžytynes dėl 
Greitumo Rekordo
Amerikos ir

Įsprausminių lėktuvų dirbtu
vės dabar labai karštai var- 

ižosi

Rugsėjo 30 d. nuo pu
siaunakčio laivakrovių uni
ja paskelbė streiką ryti- 

. ... niuose Amerikos uostuose,
ng įjos sėtojo dvylikoje

uostų, nuo Portland, Me., 
iki Hampton Roads, Va.

I mo rekordo. Liepos me 
nesį amerikietis lakūnas 
pulk. W. Bams savo lėk
tuvu pasiekė 715 mylių 
greitumo per valandą. Rug- 

_ r. ; .7 . r,. . . , ,^ėjo 7 d. anglų lakūnas N.
Pavarė Kardinolą A aujas Pirmininkas |Duke tą rekordą sumušė ir 

pasiekė 727 mylių per va-
Dr. Emst Reuter, vakari- Lenkijos bolševikų vy-i Prezidentas D. D. Eisen-I landą greitumo. Rugsėjo 

nes Berlyno miesto dalies riausy be pašalino iš vietos’hovver rugsėjo 30 d. pasky- 25 d. kitas anglų lakūnas, 
burmistras (majoras), štai-Lenkijos kardinolą, Vaišu- i ė aukščiausio teismo pir- M. Lithgow, pasiekė 737 
ga mirė rugsėjo 30 d. nuo vos arkivyskupą Steponą mininku, Į vietą minusiojo mylių per valandą greitu- 
širdies smūgio. Jis mirė Wyšinskį. Bolševikai skel-’pirmininko Fred Vinson, mo. Rugsėjo 28 d. ameri- 
sulaukęs 64 metų amžiaus, bia, kad kardinolas dirbęs’Kalifornijos gubernatorių kietis lakūnas J. B. Verdin

Mirė Ernst Reuter, Lenkų Bolševikai , Aukščiausio Teismo 
Berlyno Majoras

Dr. Reuter stovėjo Berly- priešvalstybini darbą, ir 
no miesto priešakyje nuo is^kė jam trauktis Į vienuo- 
1948 metų iki savo mirties. LVll4' ° 1
Jo vadovybėje vakarinis paskyrė

rtisu Nlepacz. iBerlynas priešinosi

JU VIULQ
Lodzės

dėl jų lėktuvų greitu- g jk . “ . g- 00’0 ,aj.

renciją Vokietijos ir Aus
trijos taikos sutartims su
daryti, rusai 
kinėjimais.

Vokietijos 
K. Adenauer 
kad Vakarai

atsakė išsisu-

kancleris Dr. 
nesenai siūlė, 
ir Rusija su

darytų savo rušiės “Lokar- 
no sutarti,” kuri garantuotų 
visiems taiką, o Vokietijai 
vienybę. Prie tos minties 
pradeda linkti ir Amerikos 
vyriausybė. VVashingtone 
svarstomas planas pasiūlyti 
Rusijai nepuolimo sutarti, 
kuri užtikrintų Rusijos ir 
kitų valstybių saugumą, o 
mainais Rusija, tur būt, bu
tų prašoma apleisti jos oku
puotas šalis. Tam planui 
pritaria demokratų partijos 
vadai, jam pritartų ir Va 
karų valstvbės, bet ar jis 
butų priimtinas Rusijai, nė 
ra žinoma.

Tuo tarpu Korėjoj santy
kiai tarp Rytų ir Vakarų ei
na blogyn. Bolševikai at
metė Jungtinių Tautų pa
siūlymą sušaukti Korėjos 
taikos konferenciją ir pra
dedama abejoti, ar - tokia 
konferencija iš viso galės 
Įvykti. Ji buvo žadėta su 
šaukti ne vėliau kaip spalių 
28 d. Pietinės Korėjos vy
riausybė pereitos savaitės 
gale trečią kartą Įspėjo In
dijos karius Korėjoj nešau
dyti belaisvių, nes kitaip 
Korėjos kariai išmesią in
dus lauk iš Korėjos. San
tykiai ir dėl belaisvių tvar
kymo, ir dėl taikos konfe
rencijos netikrumo eina 
blogyn.

visiška tamsuma, kurią tik 
retkarčiais raižo keistos 
fosforinės šviesos žuvys. 
Vėliau profesorius paskelbs 
daugiau žinių apie savo pa 
tyrimus jure gelmėse.

TRYS STUDENTAI
LANKĖ SOV. RUSIJĄ

Trys Amerikos studentų 
laikraščių redaktoriai grįž 
ta iš Rusijos, kur jie lankėsi 
apie savaitę laiko. Studen
tai lankė Kijevo universite
tą ir matė kelius Ukrainos 
kolchozus. Studentai pasa
koja, kad jie niekur Rusi
joj nepastebėję opozicijos 
prieš bolševikų režimą. Ne
protingi jaunuoliai mano, 
kad Rusijoj opozicija gali 
pasireikšti kiekvienam sve? 
5iui iš užjūrių.

KRITIKUOJA ARMIJOS 
KNYGĄ

Iirnr Kogolepov (Dievalipdis) 
kritikuoja Amerikos armijos 
išleistą vadovėli Sovietu Ru
sijai pažinti. Jis sako. kad 
ta knyga yra ”101 procento” 
kcnumistu propaganda.

Earl Warren, 
publikoną.

pažangų re-Įsu karo laivyno lėktuvu 
“Skyray” skrido 742 mylias 

.per valandą, bet greitumo 
vyskupai Gaujas auksciausio rekordas jam nebuvo pripa-

mo pirmininkas jau si pir-žin(as nes jfe neskrido 1%

bolševikų grasinimams Vatikanas lenkų bolševi- 
miestą okupuoti. Dr. Reu- kų žygi aiškina, kaipo atvi- 
ter vadovavo miesto gyven- rą karą Lenkijoj prieš kata- 
tojams laike nišų blokados likų bažnyčią. Iki šiolei 
1948-49 metais, kada rusai Lenkijoj bolševikai palygi- 
miestą buvo atkirtę nuo va-nūs mažai tepersekiojo'ka
karinės Vokietijos ir tik oro'talikus, bet dabar bolševi- 
keliu amerikiečiai ir anglai*

madienj pradėjo vadovauti

galėjo miestui pristatinėti 
maistą ir kitokias prekes. 
Dr. Reuter buvo ‘socialde
mokratas. Jis gerai pažino 
bolševikus, nes prieš 30 me
tų jis buvo pats Vokietijos 
bolševikų partijoj ir buvo 
tos partijos generaliniu sek
retorių. Bet patyręs, kad 
partija yra tik Rusijos poli
tikos Įrankis, jis iš jos pa
sitraukė ir visą savo gyveni
mą iki mirties buvo aktin
gas kovotojas prieš fašizmą 
ir prieš bolševizmą.

JAPONIJA GINKLUOSIS

Japonijos vyriausybės va
das Yošida susitarė su stip
riausia opozicijos partija 
dėl Japonijos ginklavimosi. 
Japonijos vadai sutarė, kad 
jau atėjo laikas Japonijai 
vėl apsiginkluoti ir tuo tik 
siu sutarta pakeisti Japoni 
jos konstituciją, kuri drau
džia ginkluotis. Japonijos 
atstovas atvyksta Į Ameri
ką derėtis tuo reikalu.

Mirtis Mossadegh’ui

Irano armijos atstovas 
skelbia, kad buvęs Irano 
ministerių pirmininkas M. 
Mossadegh bus teisiamas 
už maišto kėlimą prieš ša
chą ir kaltintojai siūlys jį 
nubausti mirties bausme. 
Kada teismas Įvyks, dar nė
ra žinoma.

vakrovių, kurių unija pnes 
savaitę laiko buvo išmesta 
iš Amerikos Darbo Federa
cijos dėl to, kad ji neapsi
valė nuo vagių, kriminalis
tų ir raketierių. Amerikos 
Darbo Federacija tuoj pat 
Įkūrė naują laivakrovių 
uniją, kuri dabar telkia na
rius. Senoji unija vedė de
rybas su laivininkystės 
kompanijomis ir negalėda
ma susitarti paskelbė strei
ką.

Rytiniuose uostuose da
bar eina kova tarp laiva- 
krovių ir laivininkystės 
kompanijų. Šalia to eina 
kova pačių laivakrovių tar-laku-!greičiau, kaip anglų

... , i w P^dnas Lithgow. Spalių
dziams. Eail Warren 1S J amerįkietis Verdin su “Sky-I

ka!tų buvou isn"ktas ray” skrido 753 mylias per' 
Kalifornijos gubernatorių, v-aiancją 
o 1948 metais jis šalia gu-J Vai-žytynės dabar yra Įsi 
bernatoiiau» T. E. DeweyĮsiūbavusios ir tiek anglų

................... ... • - ibuvo,. /eP^hkonų partijosk^^ jr amerikiečių lakūnai
kai jaučiasi stipresni ir pra-kandidatas i vice-preziden-k ^eitųjų lėktuvų gamin

to vietą. tojai tikisi galų gale išeiti
Naujo aukščiausio teis- pergalėtojais iš tų įdomių 

mas nuteisė lenkų vyskupą pirmininko paskyrimą|tai-ptautmių varžytynių 
Kačmarek ilgiems metams turės dar patvirtinti sena- 
kalėti už “šnipinėjimą.”

deda atvirai kovoti pnes 
bažnyčios Įtaką. Prieš sa
vaitę laiko bolševikų teis-

aukščiausio teismo

Iridai Šaudo
Korėjos Belaisvius

Neutrali komisija, kurios 
žinioje dabar yra virš 23,- 
000 belaisvių Korėjoj, jau 
spėjo pasižymėti vienašališ
kumu. Komisiją sudaro 
Lenkijos, čechoslovakijos, 
Švedijos, Šveicarijos ir In
dijos karininkai. Tiktai In
dija turi kareivių, kurie 
saugo belaisvių stovyklas. 
Pereitą savaitę indai sargy-

tas, kai kongresas susirinks 
į naują sesiją po Naujų 
Metų, bet niekas neabejoja, 
kad senatas paskyrimą pa-| 
tvirtins.

pe dėl klausimo, prie kurios 
unijos priklausyti. Visuose 
uostuose, ypač New Yorke 
ir Nevv Jersev prieplaukose, 
būriai policijos saugo tvar
ką, nes laukiama kruvinų 
susirėmimų tarpe uostų 
darbininkų.

Streikas uostuose supa- 
raližavo visokį laivų judėji
mą. Vyriausybė tuoj pa- 

__________________ skyrė komisiją padėčiai iš-
SKENDO PINIGUOSE, l1^?’.“ 5į pirmadienį gene-

BET BADAVO”'3 lnls Imku;o,;as k'-eipiasi 
teismą prašydamas Įsaky-

5 d.

Amerika Gamins 
Atominį Lėktuvą

Amerikos karo aviacijos 
vadovybė skelbia, kad 
Lockhead Aircraft kompa
nija Kalifornijoj jau yra 
gavusi užsakymą padirbti 
pirmą atomine energija va 
romą lėktuvą. Kada sutar-

biniaTm'Sovė’vicną šiauri^j fis pas“3^ “ kitos uzsa 
korejieti ir du kiniečius ir| 
sužeidė kelioliką belaisvių 
bemalšindami be 1 a i s v i ų 
riaušes. Belaisviai protes
tavo prieš sargybinių viena
šališkumą ir prieš bolševikų 
agentų landžiojimą po sto
vyklas, o indai kareiviai šū
viais ir geležinėmis lazdo
mis belaisvius kruvinai 
malšino.

Jungtinių Tautų karo 
vadovybė Korėjoj pasiuntė 
Indijos kareivių viršininkui 
protestą prieš beginklių be
laisvių šaudymą ir prieš 
“neutraliosios” komisijos 
neteisėtą ir vienašališką el
gėsi.

Pernai Beacon Hill’e mi
rė 83 metų senutė Miller. 
Nesenai teisme paaiškėjo, 
kad ji paliko $100,000, bet 
prieš mirti maitinosi Salo
čių ir pigaus sūrio sumušti
niais (sadvviches), nes val
gyti restorane jai buvę per- 
brangu.

Washingtono žiniomis, 
šiemet bankrutavo 40,087 
biznio firmos, daug dau
giau negu pernai.

ŠTAI JUMS . . .

ikvmo smulkmenos neskel 
biama. Karo aviacijos at
stovas aiškino, kad daromi 
tyrinėjimai ir apskaičiavi
mai, kokie lėktuvai geriau
sia tiktų varyti atomine 
energija. Atominio lėktu
vo galimumus tyrinėja ir ki
tos aviacijos dirbtuvės, tarp 
kitų General Electric kom
panijos aviacijos skyrius ir 
Consolidated Vultee korpo
racija Kalifornijoj.

Amerikos karo laivynas 
jau keli metai yra padaręs 
sutartis su keliomis kompa
nijomis dėl trijų atominių 
suhmarinų padirbimo.

Komunistuojantis Russ Ar
no rodo liežuvį San Franciam 
teisme, kur jis buvo klausi
nėjamas apie komunizmą.

ti laivui krovėjams grįžti Į 
darbą. Teismas, pagal Taft- 
Hartley bilių,’ gali patvar
kyti nutraukti streiką 80- 
čiai dienų. Streiką paskel
busi unija sako, kad ji teis
mo Įsakymo neklausys.

Tuo tarpu naujai Įsikūru
si laivakrovių unija, Ameri
kos Darbo Federacijos sky
rius, žada reikalauti, kad 
Darbo Santykių komisija 
pravestų balsavimą laivų 
krovėjų tarpe nuspręsti, ko
kia unija turi juos atstovau
ti derybose su darbdaviais. 
Darbo Federacija tikisi, 
kad darbininkai pasmerks 
senąją raketierių. vagių ir 
kriminalistų apsėsta uniją 
ir pasisakys už naująja lai- 
vakrovin uniją. Bet senoji 
unija žada nenusileisti, ir 
uostuose gali Įvykti kruvinų 
muštynių tarp darbininkų.

ANGLAI IR EGIPTAS
JAU SUSITARĖ

Susitarimas tarp Anglijos 
Egipto dėl Suezo kanalo ir 
dėl Anglijos kariuomenės 
ištraukimo iš Egipto jau 
yra prieitas. Susitarta, kad 
anglai ištrauks kariuomenę 
iš Egipto bėgy 18 mėnesių.
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NEDARBAS DIDĖJA į

Darbo Departamentas paskelbė, kad per rugsėjo 
mėnesj iš darbo iauko pasiu auk e 1,000,000 asmenų, bet 
aiškina, kad tai esąs normalus reiškinys, nes mokykloms 
atsidarius, jauni darbininkai grižo prie mokslo. Tikrųjų 
bedarbių, kurie gali ir nori dirbti, bet negauna darbo, 
rugsėjo mėnesio pabaigoje buvę 1,246,000.

Dirbančiųjų žmonių 'Kaičius dabar esąs toks pat, 
kaip ir pernai siuom i h įku buvo. outent, 62,300,000. Toks 

pat dirbančiųjų skaičių- buvęs ir 1951 metais.
Be*, valdžia visada pie;ia pramonės vaizdą gražes

nėmis spalvomis, negu jis iš tikrųjų yra. Faktas yra 
toks, kad iš Įvairių pramonės šakų paskutinėmis savai
tėmis darbininkai yra atleidžiami. Namų statyba ma
žėja. Plieno pramonė dirba jau tik 89 nuošimčius, o 
anksčiau dirbo 10b nuošimčių su viršum. Automobilių 
industrija taipgi šlubuoja. Ir N'ew Yorko biržoj “šla
kai** krinta, nes finansininkai, kurie uoliai seka pramo
nės pulsą, nujaučia ekonomini atoslūgį.

Taigi valdžios skelbiamas optimizmas išrodo be pa
grindo. Gilios depresijos gai ir nebus, bet kad šiuom 
tarpu nedabras didėja, užginčyt negalima.

TEGUL MOKA DĖDĖ SIMAS
Iš 50 su viršum valstybių ir valstybėlių, kurios su

daro Jungtinių Tautų organizaciją. Korėjos kare dalyva
vo 15; tačiau ginklus, maistą ir visą karo medžiagą joms 
tiekė Amerika. Tiktai Anglija davė kiek karo pabūklų. 
Su kitomis buvo aiškiai susitarta, kad už visas karo reik
menis jos Amerikai atlygins pilna dolerio verte.

Bet kai \Vashingtonas dabar patiekė kai kurioms jų 
sąskaitas, kilo triukšmas, Yienas Colombijos atstovas 
prie Jungtinių Tautų pareiškė, kad jeigu Washingtonas 
reikalaus iš jo šalies atlyginimo už karo medžiagą, tai 
Colombijos batalionas Korėjoj tuojau mes visus ginklus 
ir grįš namo.

Ir neišrodo, kad Dėdė Šamas galės ką nors iš savo 
talkininkų gauti.

Xew Yorke anądien buvo daromi pratimai, kas reikėtų 
daryti, jeigu priešas mestų atominę bombą j miestą. Oro 
užpuolimo sarga- švilpia, kad "pavojus“ jau praėjo.

Apžvalga:

ANGLUOS DARBIEČIU SPIRTU M Al
Anglijos Darbo Partijos konferencijoj, kuri susirin

ko anądien Margato mieste, aiškiai pasireiškė dvi srovės.
Vienai, dešinesnei, vadovauja Clement R. Attlee, o ant
rajai, kairesnei. Aneurin Be van.

Skirtumai reiškiasi ne tiktai vidaus reikaluose, pra 
monės nacionalizacijos klausimais. bet ir užsienio poli- 
tikėk Bevanas su savo šalininkais yra griežtai nusista- ~°dėi ’ Mes Ateiname,

; tarpininkavimų VLIK’ui. 
Toliau dirva save plie

kia:
•Jis (suprask ‘Keleivis’— 

Red., negirdėjo, kad min. 
Lozoraitis butu davęs 
VLIK’ui geru patarimų. . . . 
Na. čia sunku ką pasakyti, 
žinant, kaip VLIK’as tų pa
tarimų klausiasi

Jei VLIK’as tikrai nesi
klausiu, tai, matyti, neran
da reikalo, nes S. Lozoraitis 
nesiduoda susikalbamas, 
gal tiksliau, nerodo noro su 
VLIK’u bendradarbiauti.

“Dirva" mus mėgina įti
kinti, kad S. Lozoraitis, bū
damas Amerikoje, dalyva
vo ALT Vykdomojo Komi

Tobulina Savą Draudimą
Praeitas SLA seimas pa-jbulinti ir sumoderninti. Tik 

vedė įstatų komisijai pa-* paimkim, pavyzdžiui, pas- 
ruošti busimam seimui kon-ĮRūtinių metų išgarsėjusi se- 
stitucijos pakeitimą. Todėl i natvės pensijos draudimą, 
ši komisija veikė ir atosto-įJis turi būti sutvarkytas it 
įgų metu, norėdama pavestą1 pritaikytas gyvenimo reika

lavimams. Nors daugelis 
gauna valdinę senatvės 
pensiją, bet ji nedidelė ir 
susidaryti senatvėje papil
domas pajamas daugumai

. |darba atlikti. Susivieniji- 
mas Lietuvių Amerikoje 
stengiasi nuo gyvenimo rei
kalavimų neatsilikti. O nau- 

ijos gyvenimo sąlygos kaip 
tik išryškina, jog kai kurie!labai svarbu.
SLA konstitucijos nuostatai' Komercinių draudimo 
yra pasenę ir keistini. Į bendrovių agentai dažnai ir

Šioje šalyje draudimo j musų žmones suvilioja at >- 
darbas nuolat plečiasi ir to-Jsidrausti ligos ir susižeidi- 
bulėja, todėl Susivieniji-}mo atvejais, liesa, jau so
mas, nenorėdamas nuo gy-jnai SLA turi ligoje pašal

notu utiiu ijvjęujjv w.venįm0 atsilikti, savo veik- pos skyrių, ir jau daug tau-
se retonus r. . ri^,al Įs ia irgi nori modernizuoti ir tiečių ligsiol juo naudojosi, 
uzsipuolęs Lozoraiti tokiais * 
klausimais: “Ko tamsta čia 
atvykai? Mes tamstos ne- 
kvietėme. Kas tamsta, iš 
tikrųjų, esi?’’ O kiti ALT 
nariai tylėję.

Naujienose’’ į tai atsa
kyta, kad Lozoraitis daly
vavo ne ALT posėdyje, bet 
privatiniame pasikalbėjime, 
kuriame buvęs ir ministeris 
Žadeikis; ir tenai kalbėjęs 'naudingų sumanymų ir pro- dimas yra parankesnis. Fa
ne vienas Grigaitis, kaipįjektų. * vyzdžiui, už vieną mokės
“Dirva rašo, bet kalbėję ir- štai pastebėta, kad ne tik 
kiti. Pasikalbėjimą prade- Susivienijimas, bet ir kitos

pritaikyti ją apdraudos rin 
kai.

Susivienijimas turi visuo-'manoma, 
menės santykių komisiją, 
kuri daro platesnius pasita
rimus (nesenai Įvykęs Chi
cagoje pasitarimas) su SLA

Bet ši draudimo rūšis tuo 
tarpu nebuvo plati. Dabar 

pagal žymesnių 
draudimo Įstaigų pavyz
džius, ši skyrių sumoder
ninti ir galimai išplėsti. 
Tuo budu mu.-u žmonės bus

darbuotojais, kuopų virsi-'sulaikyti nuo bereikalingo 
ninkais ir organizatoriais? pinigų švaistymo. Nesgi 
Tokių pasitarimų metu iš-! kiekvienas gali Įsitikinti, 
kyla naujų organizacijai kad SLA ir šios rūšies drau-

skelbia, tai nereikėtų jiems 
gadinti popierio savo laik
raščiui. Bet, matyti, jie ko 
kita siekia ir kitaip supran
ta laisvę, demokratiją ir ki
tus dalvkus.

TIKRAI BE REIKALO 
ATEINAME

Rugsėjo 17 d. Chicagoje 
išėjo pirmasis “Laisvosios 
Lietuvos” numeris. -Ją lei
džia “Lietuvos Atgimimo
Sąjūdis.” Prieš 4 metus ji . _____ „
buvo leidžiama Vokietijoje DZiAUGLASI KAIP 
ir 2 metus Kanadoje, o da
bar persikėlė Į Chicagą.
Jonas Balčiūnas pirmajame 
straipsny mėgina aiškinti,

tęs prieš Ameriką. Jis smerkia Washingtoną, kam šis 
remia Kinijos nacionalistų valdžią Formozoj, kam sten
giasi apginkluoti Vokietiją, kam trukdo Anglijos preky
bą su Kinija, ir tt. Bevanas nori, kad komunistų Kinija 
butų priimta Į Jungtinių Tautų organizaciją ir kad Angli
ja atsiribotų nuo kapitalistinės Amerikos.

Tuo tarpu Attlee, kad ir jaučiasi laisvas Amerikos 
politikai nepritarti, vis dėlto yra aiškiai linkęs su Ame
rika bendradarbiauti. Vienas jo šalininkų pasakė, kad 
pasaulio ateitis priklauso nuo Anglijos ir Amerikos soli
darumo.

Kad šitie skirtumai neišsivystytų į aštrią vidujinę 
kovą, norima sudaryti trijų vyrų “teamą,” kurin įeitų 
Bevanas, Morrisonas ir Hugh Gaitskell. Attlee ketina iš 
partijos vadovybės pasitraukti.

Darbiečiuose yra stiprus Įsitikinimas, kad ateinan
čiais parlamento rinkimais jie paims valdžią Į savo ran
kas ir jau galės vykinti Anglijoj socializmą.

Steponas Vykintas rodo 
laikraščio kelią, bet nei vie
nas nei antras neįtikina ir 
neišaiškina, kad jo pasiro
dymas butų reikalingas.

Iš tikrųjų! Į Chicagą jis 
perkeltas dėl to, kad 

Chicaga “turi viso pasaulio 
lietuvių vardą.” kad joje

GELŽĖLĘ RADĘ

Mūsiškiai Maskvos klap
čiukai be galo džiaugiasi, 
kai 23 amerikiečiai karei
viai atsisako iš nelaisvės 
uųžti Į savo kraštą. Dide
lio čia, rodos, daikto! Be
ne Amerikoj tik šventieji 
u y vena, bene čia r.egali bū
ti tokių, kurie dėl duonos 
kąsnio savo nelaimės drau
gą : ai duoda? Jie gali ne- 
. :Įž‘.i ir niekas dėl to nesi
jaudins. jei iš kelių tuks-

jęs ALT pirmininkas Šimu
tis ir baigdamas pakvietė p. 
Lozoraiti. Lozoraitis savo 
kalboj pats prisipažinęs, 
kad atvykęs čionai kaip pri
vatus asmuo, todėl Grigai
čiui nebuvo jau nei reikalo 
statyti Lozoraičiui tokius 
klausimus, kaip “Dirva” sa
ko. Pagaliau ir pats minis
teris Žadeikis, kalbėdamas 
po Grigaičio kalbos, pripa 
žino, kad Grigaičio kall>a 
yra liaudies balsas, nes to
kia nuomonė tarp Ameri
kos lietuvių plačiai paplitu
si. Bet “Dirvai” tas išrodo 
didelis Lozoraičio Įžeidi
mas!

Matvt, Clevelando savait- 
rastis priklauso prie tų, ku
rie jaučiasi esą Dievo su
tverti visus mokinti politi-

esą susibūrę daug paėjgių tančių tokių atsirado pora 
žmonių, bet nedaug jų ak-’de.timeių. 
tyviai tedalyvaują politinia- Jau visai kitas reikalas, 
me ir kultūriniame gyveni
me, nes, girdi, “kai kur rei
kalaujama perdaug didelio 
keliaklupsčiavimo, ar besą
lyginio pritarimo, ar kokiu 
nors supelėjusių idėjų gar
binimo.”

kati. kelios dešimtys tuks- 
.r. i į raudonųjų nebenori 

narto grįžti. Bet apie tai 
mus;; Maskvos davatkos ne- 
mėg'ta kalbėti ir aiškinti.
Kodėl taip yra?

čių doleri draudimo bend
rovėj “A” gaunama $15; 

fraternalės organizacijos bendrovėj “B” gaunama 
nustumiamos antron vietonJ$16, o Susivienijime už tą 
Bizniškosios d r a u d i m o'pati mokesti gaunama net 
kompanijos su savo didžiu- $18.
liais kapitalais ir gerai iš-į Norima taip išplėsti šios 
mokslintais organizatoriais rūšies draudimo programą, 
ir agentais sudaro nemenką kad apsidraudęs ligos ar 
pavojų fraternalėms orga-1 susižeidimo atveju gautų li- 
nizaeijoms. Nors ir nuošir- gi $200 mėnesiui, 
džiai pasišventę butų SLA Į Tokie yra SLA sumany- 
organizatoriai, bet jie ne-'mai ir tokios daromos pa
gali lenktyniauti su mikliais'stangos pagyvinti šios se- 
bizniškų apdraudos kompa-' niausios lietuvių organiza- 
nijų agentais, nes ir teori-'ei jos veiklą.
nių žinių ir praktikos ir pa
galiau laiko jiems trūksta.

Susivienijimas numano, 
jog reikia tobulinti savo 
darbą ir modernizuoti prie
mones. Todėl ir iškilo min-

A. Kaušakys.

Nauji Leidimai
| Jeronimas Cicėnas: “Vilnius

~ .............. įTarp Audru.” Išleido knygųtis visą Susivienijimo yeik-jleidykla TERRA 748 w 33rd 
los teritonją padalyti į tns.^t , Chicago 16. III. 561 pusi., 
sritis, o kiekvienos srities kaina $5.

nės išminties, o štai, mato- priešakyje pastatyti ypatin-- “Vilnius Tarp Audrų.“ nau- 
tp kam ii iš haltn nadaro ga Įgaliotini, kuris, gerai įaustoji vilniečio Jeronimo Ci- 

nusimanydamas apdraudos cėno knyga, vaizduoja Vilnių ir 
srityje, galėtų sėkmingaijVilniaus kraštą pačiame juo- 
vadovauti organizatoritidžiausiarneJ° laikotarpyje, len- 
darbui. Viena sritis butuik“ okupacijos metu. tarp pir- 
Naujoji Anglija, antroji-!mojo ir antrojo Pa?aillinilJ ka* 
rytinės valstybės, trečioji—
vakarai. Šitokia sustiprin
ta Susivienijimo veikla ne-

te, kaip ji iš balto padaro 
juodą. Tai visų politinių 
cirkininkų amatas.

ATEIVIAI IR JU SPAUDA
“The Common Ground” paskelbė Įdomių dalykų 

apie ateivius ir jų spaudą Jungtinėse Valstybėse. Čia 
esą 30,000,000 ateivių, kuriuos galima palyginti su 30,- 
000,000 gabalais dinamito. Juos esą galima išsprogdinti 
ir tą jėgą suvartoti labai naudingiems tikslams. Bet ga
lima juos išsprogdint ir taip, kad sprogimas suardytų 
Amerikos planus pasaulio taikai atstatyti.

Jeigu ateivius galima lyginti su dinamitu, sako tas 
žurnalas, tai jų redaktorius, kurie redaguoja apie 1,000 
sveimkalbių laikraščių, galima palyginti su fiuzais, kurie 
tą dinamitą gali Įskelti ir sprogimą pakreipti į vieną ar 
kitą pusę.

Kai kurie tų laikraščių neturi nei po 1,000 skaityto
jų; bet daugumas turi nuo 5,000 iki 50,000. Esą ir tokių, 
ką siekia per 100,000 skaitytojų. Visus tuos žmones in
formuoja, mokina ir vadovauja redaktoriai. Todėl re 
daktoriai turi neapsakomai didelės Įtakos išeivijos gyve
nimui ir jos galvosenai.

Svetimkalbių laikraščių Amerikoj buvę jau ir Wash 
ingtono laikais, ir jie suvaidinę labai svarbų vaidmenį 
Amerikos revoliucijos metu, agituodami už Amerikos 
nepriklausomybę. Ypač tuo pasižymėjo vokiečių spauda.

Pasauliniai karai ir imigracijos suvaržymas padarė 
svetimkalbių spaudai daug nuostolių, sako “Common 
Ground,” nes sumažėjo cirkuliacija ir pajamos iš skel
bimų. Pirma laivų kompanijos ir pinigų siuntimo agen 
turos duodavo ateivių spaudai pelningų skelbimų. Da
bar jų nėra. Pagaliau, senesni ateiviai miršta, o čia gi
mę jų vaikai jau naudojasi anglų spauda. Ir taip silp
nėja visas ateivijos gyvenimas.

Mes nežinome, kurios jau 
veikiančios organizacijos 
reikalauja “supelėjusių idė
jų garbinimo,” bet esame 
tikri, kad Chicagoj yra tiek 
daug visokių organizacijų 
ir pakankamai laikraščių, 
kad kiekvienas norintis 
šimtai dirbti, gali lengvai 
jų susirasti. Žinoma, jei 
jis dar slenksčio neperžen
gęs jau skubės i pirmąją 
kėdę, galimas daiktas, kad 
:oks bus Įspėtas.

Steponas Vykintas dėsto 
laikraščio programą. Jis 
sako, kad “musų kelias yra 
vidurio demokratinis ke
lias, kurio kelionės tikslas 
yra laisva, nepriklausoma, 
demokratinė, teisingai, iš
mintingai tvarkoma Lietu 
va, kurios žmonėms butų 
laisva ekonomiškai, socia- 
liškai gyventi.”

Kas čia naujo pasakyta 
ir kurio laikraščio ar politi
nių organizacijų programoj 
nėra panašių žodžių? Lai k 
raščių ir organizacijų, ku
rios siekia čia suminėtų 
tikslų, tikrai yra pakanka 
mai ir jei “Laisvosios Lie
tuvos” žmonės norėtų rim 
tai dirbti tą darbą, kurį jie

ANT MĖNULIO
PASISTIEBĘ

“Dirvos” vadistinės gal- 
vos»-nos vyrams labai nepa
tiko musų neigiamas pasi
sakymas apie vadinamą di
plomatų šefą S. Lozoraiti.

“Dirva” Nr. 39, straips
ny “Nuo Mėnulio.Nukrito,” 
mėgina mus Įtikinti, kad 
me- apie ji nieko nežino
me. .)'< sako:

“Mes girdėjome, kad vė
liau retas kuris VLIK’o pa- 
rengtas memorandumas yra 
patekęs Į vyriausybių ar 
Jungtinių Tautų raštines be 
diplomatinių pareigūnų tar
pininkavimo.”

Na, tegul bus ir taip. 
Bet tai buvo diplomatinių 
pareigūnų, o ne S. Lozorai
čio tarpininkavimas. Kam 
čia išsisukinėti. Didelis čia 
daiktas, kad S. Lozoraitis 
buvo kažkada priimtas JT 
sekretoriaus padėjėjo Co- 
heno!

Taip, dar kaitą kartoja
me, jog kiti diplomatiniai 
atstovai talkininkavo, kad 
VLIK'o žodis patektų kur 
reikia. Tam jie ir diplo 
matai. Bet mes negirdėjo
me S. Lozoraičio panašių

Kiek Lozoraičiui iš tikrų
jų rupi musų visuomenės ir 
tautos reikalai, tai parodo 
kad ir šis faktas: dabar, kai 
Romoj lankėsi kongresma- 
nas Kerstenas su ALT at
stovu, tai p. Lozoraitis, ku
ris tenai gyvena, nerado 
reikalo su jais nei pasima
tyti. O juk Kerstenas ren
ka labai svarbią medžiagą 
Lietuvos bylai prieš oku
pantus. Jeigu jau Lozorai
čiui ir toks svarbus tautos 
reikalas nerupi, tai ką jis 
atstovauja ir kas jam rupi?

Ne, Lozoraitis nėra šven
tas ir be klaidų. Jisai yra 
klaidingas žmogus ir jį rei
kia kritikuoti. Kritikuoti 
galima ir patį VLIK’ą, jei
gu yra reikalas. Kritikos 
bijosi tiktai diktatūros, des
potizmo šalininkai.

JAPONAI TEIS
AMERIKOS KARIUS

rų. šiuo metu dvarui ir baž
nyčiai. šimtmečius lenkinu
siems Vilniaus krašto lietuvius, 
pirmą kartą Į pagalbą ateina 

abejotinai daug naudos at- jr valdžia, ir lietuviams lieka
neštų organizacijai ir visamjatkakli. beatodairiška ir gausi 
lietuviškam darbui. . Susi-laukomis kova už savo teises.

Vieną antrą šios kovos nuotru
pą esame skaitę musų laikraš
čiuose nepriklausomybės metu. 
vienas kitas epizodas mums ži-

taupomųjų kasu prie kuopu r,omas iž, p,'n“
r . •* - ii • vaizda atskleidžia tik si knvga.ir apskričių steigimo klausi- .,er„nimas Cic{nas 

mu. Si atskira veiklos sn

darę lietuviški centrai viso
keriopai butų naudingi.

SLA Vykdomoji Taryba 
yra susidomėjusi kredito-

yra visa 
matęs, visa išgyvenęs, pats bu
vęs pirmose kovojančių vilnie
čių eilėse, todėl ši knyga nėra 
eilinis faktų ir dokumentų rin
kinys. bet Įdomi, patraukli.

tis pritrauktų nemažą skai
čių tautiečių prie Susivieni
jimo. Lietuvių kolonijose 
Įsisteigę tokie bankeliai su
trauktų lietuviškus kapita-imi«lai skaitoma, tartum groži 
lūs ir nemaža patarnautų!11^ literatūros veikalas.
musų visuomenei. Yra visi 
galimumai sudaryti pakan
kamas garantijas indėliams, 
tad niekas neabejotų dėl 
savo pinigų saugumo. Šiuo 
metu visai be prasmės lie-

Knygoje yra 23 skyriai, ku
riais apimamos visos Vilniaus 
ir Vilniaus krašto lietuvių gy
venimo ir kovų sritys. Veika
las ne tik idomus pasiskaityti, 
bet ir reikšmingas musų neto
limos praeities dokumentas.

Amerika ir Japonija su
sitarė, kad ateityje japonų 
teismai teis amerikiečius 
karius, kurie papildys nusi
žengimus už savo kariškų 
stovyklų ribų prieš Japoni
jos gyventojus. Ateityje 
amerikiečiai kariai Japoni
joj bus taip pat traktuoja
mi, kaip ir kituose Atlanto 
Pakto kraštuose, kur visur 
amerikiečiai kariai už pra 
sižengimus yra teisiami vie
tinių teismų.

tuviai atiduoda savo kapi- kuriam būtina rasti vietą kiek- 
talus svetimiems naudotis, (vienuose musų namuose.

Bet visos kitos Susivieni
jimo pastangos butų dar 
nedidelės reikšmės, jeigu 
pati SLA draudimo progra
ma nebutų sumoderninta. 
Visa Vykdomoji Taryba ir 
SLA reikalų tvarkytojas 
Dr. M. Vinikas deda pa
stangų draudimo programą, 
atsižvelgiant į kitų draudi
mo įstaigų ištobulintas sis
temas, ir SLA draudimo

2,429,900 FEDERALINiy 
TARNAUTOJŲ KRAŠTE

Rugpiučio 31 d. visame 
krašte buvo 2,429,900 fede- 
ralinių tarnautoju, arba 
105,000 mažiau, negu jų 
buvo metų pradžioje, kai 
republikonai paėmė kraštą 
valdyti. Tarnautojų skai
čiaus mažinimas dar ir da- 

programą atitinkamai pato- bar tęsiamas.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NKF&IK1A Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAflO 

TAS DUONOS NEPRAŠU

Kas Naujo Brooklyne
Didelė Socialdemokratų jei ne šita socialdemokratų 

Šventė i veikla prieš 1905 metus, tail
Rugsėjo 26 d. New Yo,.>.es neturėtume nei tokioj 

ko lietuviai socialdemokra- mu^.] gyvenime
tai turėjo tikrai didelę šven- iv-vki0’ kal<’ Vl ",austSe(,’l 
tę. Ta šventė buvo ne tik n’a,s: ,Ta sooaMemokraty 
jų, bet visų lietuvių sočiai- va“;la dar nera musų lstor,-> 
demokratų. Turiu galvoje K
drg. Kipro Bielinio 70 me- 
tų amžiaus sukakties minė- ^‘k“UJU liaudies zadinto-
jimą, kuri surengė lietuvių P?clas.Jos u’
socialdemokratinis jauni- maž’ negailėjusių valgo 
mas , ir nebijojusių pavojų. ‘

Sukaktuvininko pagerbti' Dr^ Bielinis visą gyveni- 
suėjo ne tik Didžiojo New mokėj° suderinti su sa-; 
Yorko vienminčiai, bet bu-vo ld*alais- Jo ištikimiausi 
vo atvykę ir iš kitų vietų. Į p^ydovai buvo tikėjimas į 
minėjimą atvvko taipgi''ateiti, į pagal jo įsi-, 
Lietuvos generalinis konsu-}ikinimus sutvarkytą nepri-

tinkamai įvertinta. j 
Drg. Bielinis buvo vienas

NAUJO LĖKTUVO BANDYMAI

Viršian Sefcenectady miesto anądien buvo bandomas šitas sprausminis (jet) lėktinas. 
Jis lėkė 180 myKų. į valanda, bet galis lėkti ir 050 mylių.

j Kas Girdėt Chicagoje
•ALT Rengiasi Metinei j Rezoliucijų komisija su- 
* Konferencijai tarta, kad kiekviena politi-

Kaip jau buvo nekartų ’/ s'ru!’ž deleguos savo at-
, spaudoje skelbta, Chicagos s °?^' .
ALT spalių 11 d., 1 va!.1.. Kadang Chicagos ALT

!po pietų, Lietuvių Audito-f,als metals J® me-
I rijoje šaukia metinę visų tų nuo istkunmo, tai stų su- 
' patriotinių organizacijų at- kakt! norima paminėti ati
stotų konferencijų. t,nkarau le,(hne *.u: ^,dl‘

Konferencijos darbams n.el,ul Par“o5t‘. d,.rba komJ- 
‘sija: Dr. S. Biezis, Dr. K.aptarti Chicagos ALT pir- 

mininkas Dr. S. Biežis rug- ..lanreiJs’ . , 
išėjo 15 d. Dariaus-Girėno CMS lrTalala~- . 
posto patalpose buvo su- . Ta^b“s bretonus te.se-
kvietęs visus tarvbos narius'**. Wel!s. Prane“’ kad Jli 
posėdžio. Dalyvavo 21 ta- ‘^'tintinejo .Vainoms orga- 
rv’tTT.« rarvs -nizacijoms. oOO kvietimu

4- u. k c • eini v\ Mtici konferencijoje, buvo aptarta konferenci-. .r.r 1 Šiais metais iš eiles yra

kun. I. Albavi-

las Budrys Laisvosiom ue~klausom3 Lietuvą. Geriau-buotojas, bet ir jautrios šir-vargstančio žmogaus išlais-
iz \ , 'sia dovana sukaktuvininkui dies žmogus. J. Sonda at- vinimo darbą toliau. matysime, kas bus!

Qidzikauska« vai« t i e či u' Profesoriaus žodžiais, bus veze sveikinimų iš Bostono \elyvą naktį skirstemes Niujorkietis
liandinint,/,u,™‘ musu oasižadėjimas padėti socialdemokratų, kurių tai-kupini gražių minčių. Dė-

~ - • , - . n ;JCS programa. Norima pa- , .. . , .didinti? Pamėginkime! Pa- j..... _x_x................... _• desimta konfer

liaudininkų sąjungos pirmi
ninkas Audėnas, laisvė? ko
votojų sąjungos atstovas 
Alksninis ir daug kitų.

Minėjimą pradėjo inž. K 
Balčiauskas, pakviesdamas 
jam
Jis 
dino 
kelią, 
riningą 
J
davo

pasižadėjimas padėti
jam įgyvendinti jo idealus. į Pe Bielinis veikė iki persi-kui jauniesiems socialde-^ 

Generalinis konsulas Bud- keldamas į New Yorką/mokratams, surengusiems’
Gražios Vestuvės

encija ir jo- 
iečiame kuo 

daugiausiai, nes yra svarbių

icarvti, kad atstovai jaustu- . ", , i - -♦

v,t. dalyvauti kviečiaisi kuo geriausiai ir turėtų 
progos pareikšti savo pa-
iuiymus ir pageidavimus.le*ka^ aptarti.

Talalas.I Lietuvos laisvinimo reika
Brooklvne lais.

Avė. Visi
dalyvauti, nes turime aptar- .Jurkinienė buvo garbės ma- Lznys.

konferencijos SVEIKINTINAS 
išrinktos SUMANYMAS

New Yorke veikia “Lais- 
Tarptautinė Buvusiųjų 

Politinių Kalinių Federaci
jai priklauso Albani- 

Čekoslovakijos, Latvi-
Marcy labai gražiai apsirengusios Mandatų komisiją 

nanai prašomi ir gražiai išrodė. Anelė 10 Deveikis, Kondroska ir
šio šimtmečio pradžioje, kad gyvenimas suvargu
Miestuose darbininkai dir-šiam žmogui butų geresnis.'tis “Šviesos” sambūrio var- 
bo po 14 valandų ir teuž- Sidzikauskas linkėjo jam du. Taip pat pasveikino 
dirbdavo pusbadžiam pra-į grįžti į trispalve papuoštą'senas veikėjas “dėdė” Am- 
gyvenimui. Dvaruose už- Vilnių ir būti Lietuvos sei- braziejus, Dr. Dagys (jis 
veizdos viską tvarkė bizu-'mo pirmininku. Jis perda- Įteikė Lietuvos pajūry jo 
nu. Ūkininkai rausėsi savo vė ir VLIK’o Vykdomosios paties surinkto ir atvežto 
žemelėj, bet negalėjo iš jos Tarvbos sveikinimus. jgintaro) , ir adv. K. Mi-

Valstiečių liaudininkų chelsonas.__  TX___ _____gralių
pripažino, kad šiandien 
švenčiama ne tik Bielinio, 
bet visų Lietuvos socialde
mokratų šventė. Jis gali 
džiaugtis ir didžiuotis savo 
nuveiktais darbais. Jis pa
juokė tuos, kurie sako, kad 
oolitinės partijos nereika
lingos ir pavyzdžiais įrodė, 
kad partijos žmonės dirbo 
ir dirba ne tik politinį, bet 
ir kulturinį ir visokius vi
suomeninius darbus, ir, jei

pakankamai naudos iščiulp
ti ir todėl daug jų ir jų vai
kų spruko į Rusijos mies
tus, o ypač daug į užjurį.
Rusų letena vis labiau spau
dė kraštą. Lietuva buvo ir 
ūkiškai ir politiškai uaverg-i A O j
ta.

Socialdemokratai pirmie
ji susibūrė į drausmingą or
ganizaciją ir pasiryžo ko
voti prieš tą pavergimą. Tai 
buvo praeitojo šimtmečio 
gale. Jokių kitų lietuviškų 
politinių partijų dar nebu
vo. Demokratai liaudiniu-! jų r ebutų buvę, tai mes Wė- 
kai tik 1902 metais tęsusi-,priklausomos Lietuvos ne
organizavo; o krikščionys'butume turėję, 
demokratai dar vėliau.} žurnalistas Blazas pava- 
Daug kas ir saviškių sočiai-dino Bielinį labai geru ku 
demokratų iškeltą nepri- nigu (toks jo buvo vienas 
klausomos Lietuvos Šukį pogrindžio slapyvardžių),
vadino “vaikų svajone.”) Kunigo pareiga patraukti

aiyzĮiĮzinlmn

atsiųsta laiškais, telegramo
mis. Sveikino: Kanados 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjunga, Hamiltono, Oak- 
villės, Toronto, Chicagos, 
Detroito LSS kuopos, LDD 
Centro Komitetas, Dr. Vi
nikas, Dr. Matulionis, Siru- 
tavičiai, inž. Draugelis, M. 
ir S. Michelsonai, Vaitekū
nas, S. Jasaitienė, J. Pak 
nys, J. M. Tumavičienė,

Nominacijų kcmisij’2—
teisėjas Wells, Biinstrubas,

ti pasiruošimą musų meti- trona, o Jonas Jurkinis— 
niam banketui, kuris įvyks- piršlys.
ta spalių 17 dieną. Reikia Po vestuvių jaunavedžiai Skorubskas ir Rauckinas.
išrinkti šeimininkes ir kitus išvyko porai savaičių pra-1-----------------------------------
darbininkus, kurie galės leisti “medaus mėnesį.” Su-1 LOS ANGELES, CALIF. 
dirbti bankete. Butinaijgrįžę apsigyvens Brookly-!
prašome atvykti tuos drau
gus, kurie yra paėmę bilie
tus platinti. Ateikite visi 
ir atsiveskite naujų narių!

P. Kr’tučiukas,
LDD 7 Kp. Sekr.

ne. Laimingos jiems atei-; Vatikano “Kultūrtregeriai’ 
ties. į Miesto Bibliotekoj

Galima dar pridurti, kad*

Bet jie metė pirštinę galin-lsavo idėjoms kitaip manan- 
gai caro valdžiai ir stojo su; čius. Bielinis ta darė per 
ja į kovą. Jie ėjo į Lietu-!visą gyvenimą; jis gražiau- 
vos žmones ir šaukė juos sia moka sužavėti savo ide- 
sukilti prieš carą, nes tikalais kitus, ypač jaunimą, 
tuo budu tegalima bus su-1 Iš Worcesterio atvykusi 
laukti geresnės ateities. Jų Venclauskaitė pabrėžė, kad 
žmonės leido raštus, rengė Bielinis yra ne tik žymus 
visame krašte mitingus, ir politikas, visuomenės dar-

VVORCESTERIO LIETUVIAI!
Remklle Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, VV’orcester, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
ni ų 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 lietuvi! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pkarmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Matųliauskas, Bąkąną$,% Ke- 
biaitiėne, Df. Cngatnš’ N! 
•Jonuškos, Makauskas. Svei 
kintojų dalis savo linkėji
mus dar “sustiprino” auko
mis socialdemokratų litera- 
uros fondui. Viso aukų 

gauta per $200. Rengėjai 
paskelbs jų smulkų sąrašą.

Sukaktuvininkas jautriais 
žodžiais atsakė visiems 
sveikintojams, pažymėda
mas, kad jis labai nemėgs
ta asmens garbinimų, bet 
šį vakarą jaučiasi patenkin
tas, nes buvę daug kalba
ma ne apie asmenį, bet 
apie visos organizacijos, 
kurioj jis dirbo, nuveiktus 
darbus.

Jis sakė, kad socialdemo
kratai siekia išlaisvinti ne 
tik darbininką, bet bendrai 
žmogų, todėl drg. Kamins
kas buvo teisus sakydamas, 
kad ateityje Lietuvoj turėtų 
būti visi socialdemokratai.

Jis linkėjo, ypač jauni
mui, įsigyti visuomeninį ži 
būrelį, į jį žiūrėti ir jo švie 
są sekant eiti. Jis išgelbės 
iš pavojų ir tamsiausią ne
vilties naktį. Mes senieji, 
sakė jis, dirbome nereika
laudami atlyginimo, ordinų 
ar patogumų. Mes norime 
parodyti, kaip anuomet bu
vo ir kaip mes dirbome, o 
jus, jaunieji, prisitaikinkite 
prie naujų sąlygų ir dirbki
te pavergtos Lietuvos ir

LDD 7 Kuopos Banketo kevičienė. 
Vajus

LDD 7 kuopos banketas 
vyksta spalių (October)
17 d. Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo name. Bilietas 
$3. Banketo proga LDD 7 
kuopos nariai, platindami 
banketo bilietus, užrašinėja 
“Keleivi,” “Naujienas” ir 
“Darbą.”

Vajuje dalyvauja: A.
Swingle, P. Kriaučiukas, F.
Spudys, B. Spudienė. J. Ri
mavičius, C. Bukaviackas 
iš Clifsside, N. J.. S. Gau- 
bienė iš Newark, N. J., ir 
T. Buivvdas su žmona. Da
lyvauja ir kiti LDD nariai.

LDD 7 kuopos banketai 
būna smagus, geri ir malo
nus ; toks pat bus ir šis 
Musų prieteliai. bičiuliai ir 
pritarėjai ateina į musų 
iškilmes ne tik todėl, kad 
mes juos skaniais valgiais 
ir gėrimais pavaišiname 
bet kad mes tęsiame švieti 
mo darbą, leidžiame “Dar
bo” žurnalą ir platiname 
“Keleivį” ir “Naujienas.”

Kviečiame musų bičiulius 
ir pritarėjus įsigyti bilietus 
iš anksto, palengvinti musų 
banketo komisijos darbą.

J. Brooklynieti*.

buvusių politinių kalinių 
draugijos, o į šias draugi
jas, kaip žinoma, yra susi
būrę tie, kurie buvo Stalino 
ir Hitlerio “čyščiuje,” bet 
nepateko į krematoriumą ir 
dar gyvi išėjo į laisvę. Fe
deracijos pirmininkas yra 
čekas Dr. Jaroslav Profous, 
o vienas trijų jo pavaduoto
jų yra lietuvis VacloveK T ; Lietuviškos radijo valan- 

azxS: dėles pranešėjas pas mus dzikauskas, Lietuvos Lais-jaunosios tėvelis, _____\ peles pranešėjas pasJurkevičius, per ilgus metus • , • b , ,
skaito “Kplpivi ” kini tam'"161* KaQ lietUviai sKaito Keleivi, Ruų taip.žai skaito lietuviškas 
pat mėgsta ir mamyte Jur- įš mjest0 centrinfe bib.

Koresp.

LSS 19 Kp. Susirinkimas
LSS 19 kuopos susirinki

mas įvyks spalių (October) 
9 d., 8 vai. vakaro, Atletų 
Klube, 168 Marcy Avė. Na
rių dalyvavimas būtinas. 
Prašome nesivėlinti.

Komitetas

PITTSTON, PA.

SLA 7 Apskr. Suvažiavimas

Rugsėjo 27 d. Pittstone 1

Jei Norima ir Galima
Kai kas sako, kad negali

ma naujų skaitytojų surasti. 
Štai mano prietelius J. Bui
vydas tarp savo bendradar
bių per trumpą laiką sura
do 4 naujus “Keleivio” ir 6 
“Darbo” metinius prenu
meratorius. Kas butų, jei 
visi “Keleivio” skaitytojai 
taip sugebėtų savo šeimą

Įvyko SL A7 apskrities su
važiavimas, kuriame daly
vavo 57 atstovai iš 16 kuo
pų. Be to, buvo viešnių ir 
svečių iš aplinkinių vieto
vių. Pirmininkavo M. Ku 
pris, sekretoriavo Ona Mi
liauskienė. Iš statuto pa
keitimo komisijos narių, 
adv. Virbalio, Bučinsko ir 
S. Gegužio kalbų paaiškė
jo, kad komisija paruošė 
visai modemų, šių dienų 
gyvenimui pritaikintą sta
tutą, kuris įgalins Susivie
nijimą geriau savo narius 
aprūpinti.

J. Maceina perskaitė pra
eito suvažiavimo protokolą. 
Binghamtono delegatas Bal
čikonis pasiūlė parinkti au
kų Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Surinkta $16, ku
rie bus pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Kitas suvažiavimas įvyks 
Wilkes-Barre, Starling vieš
buty, kitų metų birželio 27

Vakarienės metu solo pa
dainavo Miss B. Morris ir 
S. Sakačius. Pastarasis pa
sakė ir monologą.

J. V. Stani*lovaiti».

ma-
kny-

liot.ekos. Tos knygos, esą, 
nupirktos miesto savivaldy
bės lėšomis, todėl ameriko
nai gali manyti lietuvius 
esant menkos kultūros. 
Prieš keletą mėnesių tas 
y ats pranešėjas buvo išvar
dinęs ir tų knygų pavadini- 

kurių tarpe "pačių ge
riausių veikalų, kaip K. Bo- 
utos “Baltaragio Malū
nas,” V. Krėvės “Dangaus 
>r Žemės Sūnus,” V. Alanto 
‘Pragaro Prošvaistės,” ir 
kitos nebuvo paminėta. 
Mat, pastarieji katalikams 
nekoserni, todėl ir nebuvo 
rekomenduoti minimai bib 
liotekai įsigyti. O kokie 
“veiksniai” vien grynai ko- 
šernų knygų miesto savival
dybei įbruko, lietuvių radi
jo valandėlės klausytojai 
Irgi neišgirdo.

Jeigu amerikonai bus 
apie lietuvius tokios nuo-

vės Komiteto pirmininkas.
Federacija sumanė lap

kričio 7 d. skirti “Nežino
mo politinio kalinio diena.” 
Ta diena pasirinkta dėl to, 
kad kaip tik lapkričio 7 d. 
Rusijos komunistai, nuver- 
tę demokratinę valdžią, 
įkūrė savo nežmonišką 
tvarką, kurią vėliau išplėt^ 
ir į kitus kraštus.
' Iš jų tuokėsi ir tebesimo
ko visiTio šimtmečio dikta
toriai, žmonių laisvės prie
šai. Visur, kame jie tebe
viešpatauja, niekeno dar 
nesuskaičiuoti tūkstančiai 
žmonių tebekenčia ir tebe- 
miršta tamsiuose kalėji
muose ir vergų stovyklose 
vien tik dėlto, kad nori būti 
laisvi žmonės ir tos laisvės 
siekia kitiems.

Iš tikrųjų, ar nejaučiame 
pareigos mes, laisvėje gyve
nantieji, bent vieną dieną 
tuos kankinius prisiminti ir 
visą dėmesį jiems pašvęsti?

Lapkričio 7 d. ir galėtų
nonės, kaip pranešėjas gąs-Įbuti ta diena, kurią butų 
dina, tai ta nuomonė bus ypatingai pagerbti visi tie, 
abai teisinga, nes kleboni-'kurie paaukojo savo gyvy- 
įų “avelės” ir košemiausį bę už žmonių laisvę, arba 
“druką” neįkerta; o inteli-'diktatorių sukaustyti dar 
gentiškasis lietuvių sluogs-.tebekenčia dėl savo idealų, 
nis vistiek tame sąraše sau Tą dieną turėtų būt žadina- 
cinkamų knygų neranda. mi visi laisvėje esantieji su- 

Jeigu norima, kad iš mie-,siprasti ir budėti; turėtų 
do centrinės bibliotekos,būt šaukiami į kovą su dik- 
butų daugiau savų knygų’ tatoriais, vis viena kuriais 
skaitoma, tai turėtų būti vardais jie besivadintų, 
parūpinta ir pačių vertin
giausių knygų ir visuomenė 
apie tai turėtų žinoti. Prie-

Vokietija Atsistato
Nuo 1947 metų Vakarų

šingu atveju, amerikoniška- Vokietijoje pastatyta apie 
me veidrodyje ir toliau at- du milionai naujų namų. 
sispindės tokia “kultura,”| Vokiečiai stato namus iš se- 
kokia ligi šiol iš po parapi-.nų griuvėsių, jų laužą fab- 
jinio skverno ten slapčia'rikuose perdirbdami naujo- 
pakišama. mis plytomis, iš kurių ir sta-

Žalgirio Aidas. I tom i nauji namai.
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Ar Panaikins Kolchozus?
Sovietų Sąjungų- vada: mis kurti kolchozus. Uki- 

paskutiniuoju laiku .a; ai ninkai betgi taip lengvai 
susirūpino žemės ūkiu na- nenorėjo pasiduoti, 
šumu. Jie sielojasi ne dėl( 192b metais jau tvirtai 
to, kad milionai žmonių ba- į Įsigalėjo Stalinas, tas žiau

rus ir beatodairiškas komu* 
’ izmo teorijos vykdytojas. 
Jis aiškiai pasakė: arba ko
munizmas, arba privatus 
ūkininkas; kito kelio nėra. 
Pirmojo penkmečio tikslas 
buvo: suvaryti ūkininkus 
Kolchozus. Į kaimą buvo 
nešta policija, kariuomenė, 
dudentai, įr kolchozinimas 
ėmė žengti šuoliais.

dauja, bet dėl to, kad alka
ni žmonės nepajėgia išpil
dyti nustatytų darbo užda
vinių karo pramonėj arba, 
kaip Rytų Vokietijoj, suky
la prieš badmirio likimą. 
Žmonėms įgriso laukti pa
žadėtojo rojaus už šimto ar 
penkių šimtų penkmečių, 
nes jų pilvai reikalauja 
maisto šiandien.

Kodėl Kolchozai?
Komunistams savistovus 

ūkininkavimas vra neua- 
Jau tuoj po 
eninas uradėio ‘

Kenčiamas, 
voliucijos Leninas pradėjo

1929 metais j kolchozus 
■tebuvo suvaryta tik 3.9%; 
Kitais metais ten jau buvo 

1931 metais 
o 1937 metais

jau,
net
aną

Sauna Pro Salį
“Vyčio” šių metų rugpiu

čio numeryje yra Igno Sa
kalo straipsnis, kuriame 
prikeliama iš užmiršties ku
nigo Žebrio nužudymo pik
tadarybė, įvykdyta pirm ke
turių dešimčių metų. Iš tos 
piktadarybės “Vyčio” rašy
tojas bando nusikalti “ato
minių” ginklų prieš socia
listus ir laisvamanius ir jais 
pagąsdinti saviškius, kad 
saugotųsi socialistų ir lais
vamanių. Tuo pačiu kartu 
jis nori paraginti savo 
“narsiuosius’ kareivius į 
kryžiaus karą prieš tuos ta
riamuosius “bedievius.”

Iš to Sakalo rašinio susi
daro įspūdis, kad kun. Žeb
rio ir jo šeimininkės Gali- 
naitės žmogžudžiai, Bernar-J 
das Montvydas ir Petras'

organizuoti valstybinius^3''/ Stalinas savo planą Į Kiaulėmis, buvo suklaidinti Į 
ukius, arba sovchozus, iriD>*dė.

—Pykši nepyksi, Maike, 
let aš ir vėl sakau tau: te
gu! bus pagarbintas.

ir laisvamanių 
raštais ir iš neapykantos 
prieš kunigus, prieš katali
kų tikėjimą, ir pagal orga
nizacijos įsakymą įvykdė 
žmogžudystę. O kad neat
rodytų taip kvailai nukal
bėta, pridedama, jog tais 
laikais socialistų tarpe bu-' 
vo atsiradę anarchistų.

Tačiau tas Sakalo rašinys 
gali tik pagąsdinti vieną ki-

Sukurta per 300,-> socialistų 
grupines sodybas, arba to- kolchozų, sugriauta ir 
žus. Grupinėse sodvbose'1S(ll‘ask>^ apie 20 milionų 
ūkininkai gvveno atskirai. Į ūkininkų sodybų, nužudyta, 
tik jų žemės id<ių apdirbi-!lstrem^ ar badu numarin- 
mas buvo bendras. Tai bu- *a orionai žmonių. Kartu 
vo pati švelniausia kolcho-jbuy° nužudyti ir tie seni 
zų forma ir pradžioje jįeĮ bolševikai, kurie priešinosi 
sudarė apie 95 ' visų ukių.Į51^3/11 beprotiškam bandy*

Komunistai, paėmė vai-’mub ° Stalinas galėjo pasi- 
džią, greitai suardė leng<ą-telrtį: “Pagrindinis pirmo 

todėl ukinin-B enkmečio uždavinys buvo,
.į smulkius, suskaldytus že- tą tamsią davatkėlę, bet ne-

SVEIKI. MIELI KAIMYNAI

šitas barzdotas džentelmanas New orke surengė Angli
jos laivyno viršininkams puotą. Jie geria už. kaimynus 
amerikiečius.

Darbo F r onte

—Bet man rodosi, kad 
tėvas truputį svyruoji.

—Nu, tai kas? Juk to
kių zokonų Amerikoj nėra, 
ką draustų svyruoti. Čia 
fry kontras. Nori, svyruok 
kaip bezmėnas: o nori, sto
vėk kaip cvekas—Į džėlą 
niekas už tai nepasodins.

—Bet man rodos, kad tė
vas truputi išsigėręs.

—Maike, išsigerti ne 
griekas, tik gerti reikia su 
įazumu. O jeigu biski ir 
perdaug džiubtelsi, tai nie
kas nepadyvys, ba dabar 
pijokų laikai. Matai, žmo
nės nesiektai uždirba, pini
gų turi, tai kurgi juos dės, 
jeigu negers? Prisiperka 
televyžų. armobilių, ir vis
tiek atlieka. Nu, tai ir ge
ria. Geria ne tiktai seni 
amerikonai, ale ir dipukai 
nesiektai traukia. Ant tos 
intencijos mudu su senu za
kristijonu net ir kaiunką 
sudėjom. Ar nori pasiklau
syt?

—("-alima.
—Nu. tai vot jos žodžiai:

Dipukai geria.
linksmai dainuoja.

ha dabar šnapsas, 
sako. madoje.

Ką išsiners i. 
tą ir turėsi,

O neiSsigėręs 
durnas sėdėsi.

—Ar ne gerai skamba?
—Ne.
—O ko čia trūksta?
—Čia ne tiuksta, tėve, 

bet perdėta. .Juk ne visi di
pukai geria.

—Nu. aš ir nesakau, kad 
visi geria. Ale katrie geria, 
tai jau geria. Vienas nese
nai ir smertį gavo per di
deli gėrimą. Tas tai jau 
negerai, Maike. Aš sakiau 
ir sakysiu, kad gerti reikia 
su razumu. Ar ne teisybė?

—Aš jau ne sykį tėvui 
sakiau, kad teisybę žmonės 
nevienaip supranta. Dėl to 
ir Amerika negali susikal
bėti su Rusija. Kas vienai 

teisyl»ė, kitai netei
sybė.

—Maike, tu turi mistei- 
’"*• T’’aip tu gali sakyt, kad 

nėra ant svieto?
'•‘t pirmuėiausia teisybė 
•’a ta*, kad mudu stovim

ant vietos.
—Ne tėve, tas netiesa.

sukamės su žeme aplink jos 
ašį; o pati žemė lekia dau
somis aplink saulę. Nuo

ją pramonę.
Kai nebegalėjo gauti

atstatyti kapitalizmą

gaus

Galime Palikti Be Mėsos Įvaitę

Amerikos Darbo Federa- »'a“' 
mėsinin-

mų “baisumu.” Visi. kurie’kų unijos atstovas netikėtai 
šiek tiek atsimena kun. Že-'paskelbė, kad galima laukti 
brio žmogžudystę, pasakys, didžiųjų skerdyklų darbi-

išgąsdins protaujančio žmo
socialistų ir laisvama-’ cijos konvencijojn \r:_: i__

I

-- tu iiv luinu.;. . _ . , mu,
_ :tai pradėjo is ūkininkų tuos . n , . , . . , ,

• • atimir.ė- boviet^ Sąjungoj.” (Žiūrėk kad tai buvo įvykdyta plė- ninku streiko.
Stalino “Leninizmo Pa-Šimo tikslu, o ne

cijos
« ,, _ — kad SakalasKolchozų Negeroves

—Well, aš, Maike, neži
nau. Gali būt, kad tu sa
kai teisybę, o gal ir meluo- 
’i: aš dėl šito su tavim ne-

gaminiu pnevarta
ti. Tokiai padėčiai esant., . 
ūkininkai begamino tik sa-i~;lnbab 369 pusi.)
vo reikalams.

•iginčysiu. ba tokių mandri-;rėj° badauti.
kuIu nesuprantu. Ale ant 
vieno punkto tai tu, Maike, 
.uri didelį misteiką, ir ant 
to aš su tavim r.esoglanas.

—Ką tėvas nori tuo pa
sakyti?

—Aš noriu paša kyli ir

vo priversta 
ūkio politika.
NEPas, arba 
rominė politika 

NEP’o metu
vėl savistoviaibuvo leista

o miestai tu-,
Neilgai teteko laukti bai- Keisii zeme.'i . r , , . • , •

Tada -ir.. sukolchozmimo padan- 
~ nių. Tas negeroves nebuvo 

galima paslėpti, nes visur 
truko maisto ir patys bol
ševikų vadai buvo priversti 
viešai apie tai kalbėti, tik 

stengėsi ieškoti kaltinin-

naujoji eko-,

ūkininkams

gyventi ir jie buvo palikti
sakau, kad tu turi misteikąjram>bėj; Kartu buvo leis-jl* kvailuose nla-

d žmocui'ta veikti privatinei smulkiai ne savo kvailuose pla- u žmogui. k , . , ... .nuošė, bet kitur; jie sten-
gertl. Zinai, as;l’iarrionei' Kaci J1 .-dietų pa- n,ikrmnK dėmėm ir'tenkinti ūkininku reikalavi-tiC1 . nukleipti dėmesį n 

pvkti i nebūtus kaltininkus:

tuomet sakai, 
nereikia
esu Sčeslyvos Smeilies__
saidės garbės prezidentas, iKomunistų tikslas bu- 
•r kai mano susaidė šią va 

tai

Su-;

-arą rengė pikniką, tai bu
vo nutarta užordeliuot šim
tą keisų alaus. Na, tai kaip 
u. Maike. rokuoji, ar butų 

iš to alaus pažitkas, jeigu 
aš jo negerčiau?

—Tėve, tu šimto “keisų” 
negali išgerti. Taigi čia ki- 
a neteisybė.

—Na, jeigu tu, Maike, 
nenori man niekur teisybės 
pripažinti, tai aš pasakysiu 
au gud-bai.

—Iki pasimatymo, tėve.

VYRIAUSYBĖ SIŪLYS 
NAUJUS MOKESČIUS

ZZcs nestovint vietoj, bet, mokesčius.

Vyriausybė yra pažadė
jusi, kad nuo ateinančių 
metų pradžios bus panai
kintas mokestis nuo pelnų 
jerviršio ir bus sumažinti 

pajamų mokesčiai apie 
10%. Taip pat bus suma
žinti korporacijų mokesčiai
— f '

Bet panaikinus ar suma
žinus aukščiau minėtus mo
kesčius vyriausybė turės 
-iulyti naujus mokesčius, 
nes kitaip ji negalės suvesti 
;alų su galais. Preziden
tas D. D. Eisenhovver perei 
tą savaitę jau užsiminė, kad 
vyriausybė rimtai svarsto 
Įvesti mokesčius nuo įvairių 
prekių. Tie mokesčiai bu
tų imami ne krautuvėse, bet 
juos mokėtų prekių gamin
tojai ir sumokėtus mokes
čius priskaitytų prie prekių 
kainų. Vyriausybė svarsto 
įvesti ir įvairius kitokius

gaus apie $2.50 dau-

Darbai Automobilių 
Pramonėj

Automobilių fabrikuose 
Įdarbai šiuo tarpu sumažėjo,

..... . |nes, sakoma, tiuksta kai
f ” Vaiv/e ’i SU K. z,u ‘ jkuriu daliu, Chrvsleiio kor-pati arkv ma.s, kaip Swin bendrove tęsiasi nuo p01aįija ,,įv„ jau adei(iusi

organiza- Dervbcs

teigia. O jei liepos 1 dienos. Bendrovė?-- 
pas žmogžudžius buvo ras- sako, kad ji ir taip jau duo-' 
ta “marksistinės’ literatu- Janti geresnes sąlygas ne
ros ar kažkokio socialisti- gU kitos pramonės bendro- 
mo laikraščio kopija, tai vės jr siūlo tik 5 centų al
tas nieko nepasako ir nėra gų jj- 9 §u ketvirčiu centų 
joks įrodymas, kad žmog- draudimo priedą, o unija 
žudystė buvo įvykdyta po- jau nusileido iki 8c algos ir 
litiniais ar ideologiniais su- 41;2 centų draudimo priedų 
metimais. Ijei nepavyks susitarti, uni-

Apiplėšimo ir kitokių ja skelbs streiką Svvift sker 
žmogžudysčių įvyksta gana dyklose, kuriose dirba apie 
daug visose šalyse ir niekas 45,000 darbininku. Tadai

iš savo Plymoutho skyriaus 
8,000 darbininkų, bet keti
na vėl juos pašaukti. Pa
čių “chryslerių” dirbtuvė ir 
kiti tos korporacijos sky
riai priėmė 12,500 žmonių 
daugiau. Studebakeris da
lį savo žmonių paleido.

(išskiriant Sakalą) neban- greičiausia sustreikuotų irlti
vo aiškus: tegu‘turtėja ūki-!sabotažmnkus’ kenkėjus, do tų piktadarybių kaltę kitų didžiųjų

užsienio agentus, buožes ir primesti katalikams, protes- darbininkai. Tokiu budu 
tt.. kurie esą žudo gyvulius) taniams, socialistams arba streikas paliestų apie 150,- 
ir naikina pasėlius, nors iš laisvamaniams. įooo darbininkų, tame skai

čiuje ir apie 8,000 Naujo-

ninkas ir pramonininkas, o 
vieną gražią dieną jų visų
turtai bus nusavinti valstv- . ..... . , . _bei ' {tikrųjų didžiausias kenke-

Nuo 1921 metų iki Leni-'//uv0 l’ats Stalina3 ir > 
no mirties (1924 metais)Į‘>a,Ll-,a’ 
žemės ūkis atkuto: bet nei* Gyvuliai stipo, nes nebu- 
ukininkai, nei jų vaikai ne-!vo pašarų; o pašarų truko 
rodė prisirisimo komunis-j(iėl to, kad derlius nebuvo 
tams. Pradėta jausti pavo-j laiku nuimamas, o ir nuim- 
jų visai santvarkai, jei to-'tas būdavo suverčiamas 
kia tvarka ilgiau tęsis. Dar.laukuose į krūvas ir čia di- 
kelerius metus delsta. svy-/iesnė j0 dalis niekais nuei- 
ruota. raginta laisvai arbaį,ia\o. Taip buvo daroma 
daugiau spaudžiant ūkinio-;su grūdais, bulvėmis, run- 
kus mokesčiais ir duoklė-j febais ir kitais gaminiais, 

" j!.e< niekas nesirūpino tin
kamais sandėliais.

Kai komunistų kariuome 
j ič užėmė kai kuriuos Euro- 
1 »os kraštus ir pamatė, kaip 

en žmonės gyvena, dauge- 
iui jų atsidarė akys. Vie 
nas jaunas komunistų ka 
eivėlis tą savo nusistebėji 
na išreiškė šiais trumpais 

i aizdingais žodžiais:
“Po velnių! Tas šmul

is ūkininkas turi daugiau 
.arvių, kaip musų didžiulis
olehozas vištų.”
Tuoj po karo komunistų 

kariuomenėj prasidėjo to
kia negailestinga kolchozų 
kritika, kad Stalinas bijojo 
k t komunistų partijos su 
ažiavimą kviesti. Teko ge 
okai padirbėti, kol žino- 

komunistų budais tie 
kritikai buvo “sutvarkyti.”

Kas vėliau vyko Sovietų 
ir Lietuvos žemės ūky, pa 
kalbėsime kitą kartą.

Andriu* Valucka*.

JAIM KRIMINALISTAI

Pillshurghe yra suimti du 
jauni kriminalistai, vienas LS 
metu. antras Ifi. Jiedu už 
mušė žmogų užtai, kad neda
vė jiems rigaretų. Kitą žmo
gų jiedu sunkiai primušė.

O jei p. Sakalas nori pa- čiuie ii 
sišaudyti “vyriškais atomi- ?jos Anglijos darbininkų, 
niais ginklais,” tai jis pa-Massachusetts valstijoj 
rodo pats nesąs dorybių skerdyklų darbininkai, pa- 
tvirtovėje, o stiklinėje bu- suėmus Slichter įstatymu, 
delėje, kuriai sudaužyti ne- galėtų buti pašaukti dirbti, 
reikia nė “atominio” gink-’bet
lo. pakanka paprasto akme
nio. Todėl šia proga norė
tųsi Sakalą paklausti, ar jis 
žino, kad tos pačios Vyčių 
organizacijos nariai, kuni
gų sufanatizuoti, prieš kiek 
metų Chicagoje buvo 
puolę socialistų prakalbas
ir buvo sumušę velionį ad-’ Laimėjo 8 Centų Priedą 
vokatą F. J. Bagočių ir, jei:

posėdžiaujan-

$1.50 Mažiausias 
Atlyginimas

Montrealy
elektros rariijaus įmonių

skerdyklų!darbininkų unijos konven- 
’ ’ cija pasisakė už mažiausio

atiyginimo pakėlimą nuo 
75 centų iki ŠI.50 valandai, 
o taip pat už patobulinimą 
socialinio draudimo.

Geležinkeliečiai Reikalauja 
Didesnių Atlyginimų

Keturios nepriklausomos 
geležinkeliečių unijos, ku
rioms priklauso apie treč- 

d ar

,is viena ilgai jie visų
virtuvių nepatenkintų, jei
iš Chieagos ir kitur sustotu}’,* ,, ujnt___ *;aalis visu geležinkelių

už-’jo

mėsą, gabenti.
Vėliau patilta, kad Svvift

ir Armour bendrovių 
bininkai streiką jau pradė-

fininkų, reikalauja pakelti
ativginimus 37 centu valan- dar-i , .dai.

PASIRAŠO SI TARTf

____

ie policijos pagalba, gal 
butų visai užmušę. Kitą 
-ocialistų kalbėtoją, Joną 
Perkūną, jie tiek primušė, 
:ad šis sveikatos nebeatga

vo iki savo mirties. Ar tai 
tie chuliganiški vyčių žy
giai buvo vykdomi katali- 
iškos krikščioniškos doros 
umetimais ir dėl Dievo

garbės?
Rimtai kalbant, žmonių 

u kriminališkais palinki
mais galima rasti visur, vi
duose luomuose, politinėse 
ir religinėse organizacijose; 
teartais ne tik paprastų 
žmonių tarpe, bet ir pačiose 
viršūnėse, neišskiriant nė 
kunigų. Gal būt, kad Sa
kalas nieko nėra girdėjęs 
apie Romos katalikų kuni 
gų pagarsėjusias žmogžu
dystes visame pasaulyje: 
lenkų, kunigo Macocho Len-

Aluminum Company of 
Amerika 5,000 darbininkų 
Pittsburghe laimėjo 8’b 
centų valandai priedą pasi
rašydami naują sutartį. Be 
to dar gavo ir kitu pageri
nimų daugiau apmokamų! 
atostogų, didesnių bonusų 
ir tt.

Iškovojo Pagerinimų ir
Telefono Darbininkai

Laikėsi du mėnesiu už
trukęs Indiana Bell Tele 
phone kompanijos tarnau
tojų streikas, kuriame daly
vavo per 7,000 tarnautojų. 
Dabar darbininkai per sa- Amerikos aRil asarinrius Ihinn 

pasirašo sutartį su Ispanija, 
kuri sutinka duoti Amerikai 
laivyno ir aviacijos papėdžių. 
Amerika už tai duos Ispani
jai $226.000.000 paramos.

šalvje; kun. Olšausko Lie
tuvoje, ir tt. Šie dvasiškiai.' 
už Įvykdytas žmogžudystes! 
buvo teismo nubausti. Bet 
ar butų padoru sakyti, kad į

katalikų tikėjimas juos prie Remkit
kijoje; kun. Schmito šiojeįto privedė? ' — B. S. 'skelbiami

biOix 
«»z « - • .tve«c»vyje.
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Trūksta Rūbų, Avalynės 
Kitko

Iš Urugvaajus j Lietuvą 
išvykęs Vaivuskas “Tėvy
nės Balse” rašo:

‘‘Sunkų bagažą vežtis— 
labai brangiai lėšuoja, daug 
rūpesčio ir vargo ypač vyk
stant tokiu keliu, kokį mes 
pasirinkome, t. y. per Ita
liją. Vienok bagažas yra 
labai reikalingas Į vietą 
pribuvus. Tiksliau: čia vie
toje vertę turi ne užsienio 
pinigai, o daiktai—rūbai, 
avalynė ir kit.”

Visame pasaulyje, jei tu
ri pinigų, gali nusipirkti, 
ko nori, o Lietuvoj, mato
te, ir užsienio pinigų turė
damas nieko negausi. Ar 
taip buvo, kada patys lie
tuviai tvarkėsi?

Vaivuskas dabar dirbąs 
“Švyturio” žurnalo redak
cijoje, o gyvendamas Uru-

ir helmas Marcinkevičius, Le
onas Šinkūnas, Nikalojus 
Visockis, Jonas Žemaitaitis 
ir Zigmas Žilinskas.

Gaila, kad “Laisvė” ne
paskelbė, kiek tie aukščiau
sieji teisėjai yra teisių mok
slo ragavę. Kiek mums ži
noma, jie apie teisę tik iš 
kitų tėra girdėję. Bet juk 
komunistiškoj tvarkoj ir 
nereikia įstatymų žinoti. 
Ten juk teisiama pagal 
“komunistinę sąžinę,” tai 
yra, pagal policijos nurody
mus.

Štai, “Sandara,” pasirė
musi Maskvoj leidžiamu 
“Izviestija” laikraščiu, ra
šo, kad keli Gardino pro
kurorai, buvę bemoksliai ir 
nesugebėdami mokintis, su
galvojo pavogti vidurinio
sios mokyklos baigimo liu
dijimus. Tas pavyzdys bu
vęs užkrečiamas ir netru
kus dar 14 prokurorų ir tei-

BUVO NUŠOKĘS NUO TILTO

Ellsworth Rante, 18 metu amžiaus vaikėzas. Pittsburghe 
nušoko nuo tilto i Monangahelos upę. norėdamas pasida
ryti sau galą. Bet policija jį ištraukė.

atlikta ne vėliau kaip 30 
dienų prieš jūsų išvykimo 
dieną.

Common Council.

Kaip Valstybes De
partamentas Seka 
Viešąją Nuomonę
Valstybės Departamentas 

turi tam tikrą sistemą, ku
ria naudodamasis, patiria 
amerikiečių nuomonę užsie
nio politikos reikalais. Ko
dėl taip daroma ir kaip, ne
senai papasakojo savo pra
nešime departamento vie
šųjų reikalų skyriaus vedė
jas H. S. Foster.

Departamentui svarbi ei
linių amerikiečių nuomonė 
suprantant, kad demokra-

’Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

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

DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari Ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Kaina ................................................Sbc

DĖL LAISVOS UETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš- 

. tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- tiskoje ValdymOSl formoje, ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

KAIP SENOVĖS ŽMONAS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma» 
ksias. arba Kaip Atsirado Kate*." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina..........  lOe

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesnioraia 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina.............................90a
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo buti toks tvanas,' 
apsemtų visų žemės rutulį? Ii 
ėmėsi tiek vandens ? tas i
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, .teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ..................j.— 26e

1 KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos

gvajuje tūlą laiką redagavo sėjų panašiu budu (pavogę
tenykšti
bą.”

Šokių

Kad 
žmonių 
tis vra

komunistini “Dar- diplomus) baigę vidurinę 
mokyklą.

Visame laisvajame 
šaulyje aukščiausio teismo 

šiandien Lietuvoje)teisėjai yra žymus teisės ži- 
svarbiausias rūpės- novai: kitaip už “geležinės

Kursai Alkaniems

sočiai pavalgyli, tą 
visi mes žinome. Komunis-, 
tai, negalėdami duoti žmo- Jau 
nėms pakankamai duonos, 
labai susirtipino kitais daly
kais. -Jie gerai pažįsta 
žmogaus prigimtį ir žino, 
kad jį nesunku apgaudinėti 
ir nukreipti jo dėmesį nuo 
svarbių dalykų. Jie, pavyz-

uždangos.

be viešosios opinijos pnta-(-----------------------------------
rimo negali pasisekti jokia
vietinė ar užsienio politika. Sa^ ii* yis* neteisus, sunku 
Laikoma, jog tinkamiau- pasakyti, nes jau nekartą 
sias būdas yra surenkant ^ia spėliota, kad to ar kito 
pasisakymus Amerikos San\tos turto greitai nebe-į 
spaudoje, per radiją ir tele- teksime, o čia, žiūrėk, joj 
viziją, susirinkimuose ir tt. Į surandama kitur netikėtas- 

, - - - Taip pat atkreipiamas dė- kiekis- ’
į milžiniškus dvarus, atlei-Jdėti supertosfato gamybą, meSyS organizacijų, draugi- Kaip ten bebūtų, bet 

pavadžius ir Pabaltijo padidinti 3.9 kartus žuvies:jr susirinkimų rezoliuci- mo^s^n^n^a^ nerimsta ir 
1 s tybės e nesiskubina sugavimą, išplėsti ir pasta- ^ms. kuriomis pasisakoma1 v^s ieško būdų, kaip žmo-

matydama, ko kitur pasie- mašinų gamybą, laivų sta- 
kė beskubindami suvaryti tvbą, turbinų, elektros ma- 
visus žemės ukv dirbančius šinų ir staklių statybą, pra-

do 
v a

Pa" vienkiemius išgriauti.

Baidosi Savais Darbais
Žinote, kad nepriklauso

Lietuva Sovietų Penkmečio 
Plane

moj Lietuvoj buvo apie’1?^' 
300,000 ūkių, ir kad komu- ie uvo> 
nistai juos suvarė į

*7® - - -žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojant) politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................ lde
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26<

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

kSParašė kun. M. Valadka. 
drąsiai kritikuoja Romos KataliKą 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie- 

panaudoti: tininkas- 224 pusi. Kaina .... 11.25
joms, ----------  r-------------(
dėl Amerikos užsienio po- £aus 
litikos.

Viešosios nuomonės tyri
nėjimo agentūros dažnai f1131 
savo klausimuose įterpia 
užsienio politiką liečiančius 
klausimus. Paskiri asme
nys Amerikoje labai dažnai 
rašo laiškus Valstybės De
partamento valdytojui arba 
net pačiam prezidentui iš
reikšdami savo nuomonę 
vienais ar kitais užsienių 
politikos klausimais. Apie 
įvairiausius susirinkimus in
formuoja juose dalyvavę ir 
susidarę vaizdą apie viešo
sios opinijos nuotaikas. Vi-

reikalams
tą begalinę jėgą, kuri gludi. KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
saulės spinduliuose? Pal-J GARBINO SENOVĖJE? 

Putnam sako, kad šita]

tyti naujas žuvies perdirbi
mo įmones: išplėsti pelkių 
nusausinimą, padidinti trak
torių ir žemės ūkio mašinų 
stočių skaičių: pertvarkyti 
geležinkelius, pagerinti lai
vybą ir padidinti perveži
mą prekių ir keleivių Ne
munu, pastatyti tiltus per 
Nemuną Kaune, plėsti uos
tus, tiesti ir pertvarkyti au
tomobilių kelius: padidinti

busiąs^ ligoninėse lovų skaičių 
uĮ)ra':40'' : priimti į mokytojų

Visokiuose kraštuose žmonės gar 
i . - , „ Į bino įvairius dievus. Dievu garbini-kryptimi jau yra daug pa-!^as keitėsi. Kodėl? Kokius*dievu.
darvta. Yra mokslininku.'><arbif10 musų bočiai? Kokias... i , - ’ cias jie buvo įsteigę? Kodėl žmoneskurie yra įsitikinę, kad jau: priėjo krikščionybės gadynę? Visus
po 10 metų mes pajėgsime iskaitęs šią knygą. Tai didelio for
saulės šilumą panaudoti)mato> 271 pusUp10 knyga. --
namams šildyti. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ

Tą klausimą nesenai VASTIJŲ PILIEČIU?
svarstė mokslininkai, susi- Iiaiškinimas pilietybės statymų ,o
rinkę Madisone (\\ isc.). reikalingais klausimais ir atsaky- 
T. ” i v • * • • mais lietuvių ir an^ly kalbo^a.Jie yra labai sviesiu vilčių. Kaina .............................. 2o<

•Jie tarė, kad pažaboti tiek STAL!NA?
saules jėgos, kad jos užtek- Kaotaw
tu valyti 2-5 arkliu jėgos pasidarė Rusijos diktatoriunt. Kaip 
mažiną, yra tik kelelių me- j* LET&HįS:
tų reikalas; kad po 10 me- Kama................... .............. ««

savai- ’au galima namus KODĖL A3 NETiKIU
šildyti saulės šiluma. Na, Į DIEVĄ?
O jei pavyks pažaboti nors laisvamanis čia pasako, kodėl ji. 
nedidelę saulės jėgos dalį, 
tai jau nesunku bus surasti 
būdą panaudoti ir didelius 
jos kiekius.

Žinoma, tas išradimas vėl 
smarkiai pakeis musų gy
venimą. Dar daug stebuk
lų matysime.

Sovietuose nuo 1951 iki 
metų vra vykdomas 

(penktasis penkmečio pla- 
Jam pritaikintas ii 

ūkis. Pagal tą 
2 j planą numatyta, kad Lietu- 

’ T- i vos pramonės gamyba turėJie’’vo 1)1, -- ... Įžymiai padidėti, nbuvo pasišovę nugriauti vi-, y... 1 T. ’• i • ■ . ..'didinamas Lietuve................ , , - tsus vienkiemius ir suvarytu . . A .džiui, ano, kad jaunaslžmones SuglaustoSei'nomn,,mas-. (Per k<;tv,rtiri mokyklas 2.3 daugiau mok-
suve,^isodybos^-miesteliuose. Bet'* f.e.nkme,t!Q to, ^m-voa, sldvių.

Itai' įvykdyti nėra lengva.!d,de*Jsl,o2J ^3 Palygi- 
Kiek čia darbo, medžiagų^.su 1910 n?etalp». 1 Vtsa tas butų gera,,

» t? ‘į Numatvta įsvvstvU Kau- ten neitu gyvenimas savo, ir pinigo reikalinga! To- , , ' , , . - , . —, ’
toj srity jie '!»«• nydroeleku mes statybą, o planas savo keliais.

žmogus ir pilvą 
gali šokti, linksmintis, to 
dėl komunistiniuose kraš-, 
tuose ir stengiamasi pirmon 
galvon duoti žmonėms vi
sokių “teatrų.”

Štai patys komunistai 
skelbia, kad Vilniuje stei
giami šokių ratelių vadovų 
kursai.. Mokytojais pakvies
ti operos baleto žymus šo
kėjai. Tie vadovai, baigę 
kursus ir grįžę į savo vie
tas, mokins jaunimą šokti 
. . . ir bus kaip toj dainuš
koj : “Šok gėręs, šok ne
gėręs, šok mergaitę nusi 
tvėręs.”

Lietuvio Kumštis Stipriausia
Lietuvis Šocikas yra vi

sos Sovietų Sąjungos sun
kaus svorio čempionas 
sininkas.

bok-

Lietuvos Aukščiausias 
Teismas

“Laisvė" skelbia šį Aukš
čiausios Tarybos išrinktųjų 
aukščiausio teismo narių 
saraša: Vladas Jacunka.

Kolchozus (kolūkius).

dėl 
xą padarė.

Tą klausimą palietė ir 
naujasis komunistų partijos 
“bosas” Kruščevas, kalbė
damas Maskvoje. Viliniaus 
radijas perdavė jo kalbą, 
kurioje jis, be kita ko, pa
sakė:

“Dabar, kai šiose respub
likose (turima galvoje Pa
baltijį) iš esmės baigta ko- 
lektivizacija, kai kurie vie
liniai darbuotojai kelia

jei

Naudinga Zmoti
Klausimas I Registration Card.” Nese

Ką tik atvyko Amerikon kad k°rte'
su lankytojo viza

sa tai yra rūpestingai diena 
iš dienos, savaitė iš 
tės sekama skyriuje, ku
riam šis darbas yra paves
tas.

Valstybės Departamentas 
palaiko glaudžius ryšius su 
organizacijomis, kurios ar
čiau domisi politikos prob
lemomis. Jų atstovai pe
riodiškai kviečiami Wash- 
ingtonan ir su jais konfe- 
ruoja ne tik aukštesni par
eigūnai, bet ir pats valsty
bės sekretorius. Jų metu 
sudaroma proga pareikšti 
organizacijos vardu ir savo 
nuomonę. —C. C.

ĮKINKYS IR
SAULE Į DARKĄ

negali tikėti. Pilna argumentą, ku
rių nesumuš joks jėzuitas..........20.

LIETUVIŲ KALBOb 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug ka? iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kali ą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
siavo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 puaL 
Kaina tik ................................ 4l.4kl

laiką nešiotis 
Ar aš galėčiau

ę prievolę Ame- Rauti nau« kortelę?

mano 19^ reikia V1S« 
metu brolis. Ar privalės su
atlikti karine
rikos kariuomenėje, 
jis pasiliks šiame

., • , • ... , įmano svečias ilgiauKlausimą, kaip reikia elgtis; ? 6
-u vienkiemiais, kokia turi:me Ub’
buti pažiūra į juos. Kito-) Atsakymas
* respublikose vienkiemių p , 1!)52 metu aR
i\AvL'ohmuc hrivoe h«nrrT'i2i .. . - - *'7visi vyrai 

iki 26 metu
perkėlimas buvęs baigtas 
jau prieš karą. Bet butų 
neteisinga rodyti skubumą 
• raktiškai sprendžiant šį 
klausimą. Reikia, kad par
tiniai tarybiniai organai 
drauge su kolūkiečiais visa
pusiškai apsvarstytų vieti
nes galimybes ir priklauso

Stanislovas Jukna, Juozas'mai nuo jų spręstų klausi-1 
Radzevičius, Bromus Ska-'mą . . . kada ir kaip.” 
tikas, Jurgis Stundža, Vii- Vadinasi, pati Maskva,

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
O BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broad vvay, South Boston 27, Mass.

i_

savim.

jeigu 
krašte 
nei 1

Atsakymas
Pagal

Kanadoj Perdaug Kviečių
naująjį imigraci

jos įstatymą, visi svetim
taučiai, sulaukę daugiau 
kaip 18 metų. privalo visą 
iai ką prie savęs turėti savo

iq asmens dokumentus. Nau-sulaukę lo metu. , . . ,. ..• i i ia kortelę lis gali gauti ar-pnvalo regis- ? . . ‘ ..Ūmiausioje imigracijos irtmotis vietinėse pašaukimo 
įstaigose, bet tik piliečiai ir 

jį priimtieji pastoviam apsi 
gyvenimui galės buti 
kviesti apmokymui.’, 
brolis, kaip lankytojo teisė
mis atvykęs svetimšalis,1 , ......
bus paskirtas i specialia ka- al’1.lkacW lr *?»»* « 
tegonją, 4-C? kas reiškia !?tal?al kartu!.su pabau‘

natūralizacijos įstaigoje, 
kur privaloma užpildyti 

•? i formą “Application for Ali- 
en Registration Card” pa
tvirtinant, kad senoji kor- 

itelė buvo pamesta. Užpil-

-Jūsų !

da, jus gausite naują kor-“svetimšalių registracija.
Tačiau, jei jis pasiliks te

šiame krašte ilgiau kaip’ Klausimas
metus, jūsų brolis bus iš Aš esu svetimtautis, pri- 
naujo perregistruotas ir pa- imtas į šį kraštą pastoviam 
skirtas į atatinkamą šau- apsigyvenimui ir tikiuosi 
kiamųjų grupę, jei jis prieš netrukus tapti piliečiu. Šią 
tai nebus padavęs specialų vasarą turiu vykti į užsienį 
prašymą vietinei šaukimo biznio reikalais ir norėčiau 
įstaigai, taip vadinamą užsitikrinti reikalingus do- 
“Application by Alien for kumentus, kad nebūtų jo- 
Relief from Training and kių susitrukdymų grįžtant. 
Service in tbe Armed For-
ces.” Prašvmą patenkinus,' 
jis nebus kviečiamas kari
nei tarnvbai, bet taio nat , • • --*• ,. 1 ‘ . leis jums sugrįžti be naujosjis niekuo nega es gauti • I•' , ** ivizos IpiflimasAmerikos pilietybės ir nie-' 
kad negalė^ išvažiuoti iš ši
to krašto būdamas tikras, 
kad jis bus vėl į jį įleistas.

Klausimas
Aš pamečiau savo

TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ,Pati Kanada nesunaudo- _ ,, , ,. » . paraše L. Blumas. Trumpas ir aia-ja nė trečdalio užaugintų kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

kviečių, todėl jai svarbu SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
surasti užsieniuose pirkėju. Labai įdomi knygutė situc svarbiu 
šiemet Kanadoj kviečių “S:
derlius buvo geras, O sande- rašė E. Vandervelde, verte Varą®- ° nas. Kaina .................. įuc
liuose dar buvo likę gana 
didelės atsargos nuo seniau.

Mokslininkai sako kad Taigi parduoti bus ko, tik Ar ži .ote. kad Žemaitė būvu
po kurio laiko nebeturėsime bėda, kad iki šiol nieka> ne- >.įncte. kad j- buvo paprasta k»i- . ,^,.1... A,- uteirae nirkčlil moteris, mažai mokslo iscjusi,nei žibalo, nei anglių, nei Pe,Ka- pnivcjų <yvvno JKJje lr aUKjn„ va,kus, kaip
dujų. Vieni sako, kad jų vėliau, nežinia. Ūkininkai tūkstančiai įr miiiona, kitų motetų.
pritruksime jau po kelių yra susirūpinę, 
dešimčių metų. Kiti mano, “Keleivyi»»»*..<•.»«.
kad jų užteks gerokai ii- daryti riaokras biznio »kel- 
giau. Kurie jų yra teisus, o bimoa «r naiioJkniimti*

ŽEMAITĖS RAŠTAI

Atsakymas
Jus privalote gauti sugrį

žimo leidimą, šis leidimas 
leis jums sugrįžti be nai,iš

leidimas gauna 
mas artimiausioje imigraci
jos ir natūralizacijos įstai
goje. Ten privalote užpil
dyti specialią aplikaciją, su
nuotraukomis ir $10 monev

Alien orderiu. Visa tai turi buti

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu klaikių, užsiėmimu, gyvu
liu. paukšriii. žuvu. vazdžiu. medžiu ir gėlių pava
dinimais. Ite to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus |>as siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 6.5b broadway, So. Boston 27, Mass.

O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikra? gyvenimas, 
kurj tūkstančiai žmonių jĮyvrnn, bet 
Žemaite pastebėjo d:cjjs <iab kų, ka
nų kiti nepastebėjo, ir prražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivi?” parduoda jos ręstus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėd 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se rastuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokiu ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būda ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p. iegiaudų, kurias Že
maitė priž.iurėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Palotus žiau
nai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 12S puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveika- 
lais. Kaina ................................. o0c

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kaa 
norisi, atšaus nepaira,vo >es žmogus, 
lt t dėl ko gi norUi? Tb-1 ’.o be val
iui žmogus -i:p'‘i? Ir delko vienas 
maistas doo ia daugiau spėkų, kitai 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. Hmskos ir kitu parašei daly
kų? Kode’ jam reikia įiebalų? Ši
tuos klausimus suprosi liktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
katra tik ................................... 16c
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėai 
draugijos formos, ir kodėl turėa bu
ti pakeltas kapitalizmu*. Kaina 26c



Nr. 40, Spalių 7, 1953Pmhris šeštas
J. GRUŠAS:

Ar Amerikietės Beteisės?
Sovietų Sąjunga yra iš-kad amerikietės yra visi®-’

vysčiusi tobulą propagan- kai pavergusios vyrus ir
dos mašiną. Melas ir ap- ypač šeimoje vyrai neturi
gaulė yra sovietinės propa- vadovaujančio balso.
gandos priemonė. Visa, kas .. . .
yra balta, sovietams atrodo -QAAAAAA \

, . .. • iŠ,000,000 dirbančių mote-juoda, ir jie išleidžia milio- ’ . .

nus pinigu tam, kad propa-, * . .. . 1 ...
gandos keliu ir kitiems pa- "alf? ttchmke* las“nes
rodytu daiktus taip iškreip- lda!'b,nlnKes' . Tarnyboje, 

įkaip ir šeimoje, moterys tu-

KELEIVIS, 5Q. BOSTON

4 xrxAXKwi's kūdikį

Uhicugietė Mrs. lh.dtl rado pirštu i savo vyrą, kuris tiek primušė savo kūdiki (kairėj), 
kad las nuvežtas ligoninėn mirt. Tėvas aiškinasi, kad jis nenorėjęs vaiką užmušti, 
tik rupuli ji apiupęs. kai tas išvirto iš aukštos kėdės.

Atpildas
mėtė palikti per naktį, duo- 

užmo kerime,Baigę litaniją ilgai ilsėjosi sime valgyti ir 
ir šnekučiavo, tačiau nuo- kiek tik reikia.I

tus, kaip juos mato sovL... . , . _y, r J n lygias teises su vyrais, o
Moterys sudaro žmonijos Jau visuomeniniam ir politi

kę. Jos gimdo ir auklėja'"1?”? . ®'.v,;nim1e Jos ,?a“ 
vaikus, todėl visa, kas lie.i'eikstis klek t.k non, Z,no- 

rra ma’ **ei non* Amerikietes 
moterys užima ir diploma- 

Uidžia t^us aukštus postus, ir se
nate sėdi, ir atstovauja 
Ameriką svetimuose kraš
tuose kaip valstybės skirti

čia šeimą ir vaikus, 
jom artima. Gerai tą 
prasdami, sovietai 
specialius propagandinius
leidinius moterims, kuliuo
se labai liūdnai atvaizduo- »ambasadoriai.jama “ supuvusio buržuazi
nio pasaulio” šeimos ir mo-( o ką daro sovietų mote- 
terys. Pirmoje eilėje yra rys? Kokias turi jos teises 
juodinama Amerika, kaipo viešajam ir politiniam gy- 
iš visų supuvusių kraštų'venime? Kiek moterų vra 
daugiausiai supuvęs. So- Politbiure ir komunistų 
vietiniai laikraščiai ir leidi- centro komitete, tose insti- 
niai tvirtina, kad Amerikos tucijose, kurios sudaro rėži
moterys neturi reikšmės ne 
tik visuomeniniam gyveni
me, bet ir šeimoje jos yra 
beteisės. Pasigavę kokj 
neigiamą Įvyki amerikietiš
koj šeimoj iš spaudos, so
vietai ji išpučia ir tvirtina, 
kad Amerikoje nėra iš viso 
normalaus šeimyninio gyve
nimo, kad jaunimas yra ne
kenčiamas, neturi jokių tei
sių, kad didžiausia nelaimė 
Amerikoj būti mažu vaiku, 
nes juo niekas nesirūpina. 
Vienas sovietų žurnalas ra
šo šitaip: “. . . amerikiniai 
imperialistai nekenčia vis
ko, kas primena normalų 
gyvenimą. Jie nekenčia 
dėl to jaunuomenės. . . . 
Taip vadinamoj ‘civilizuo
toj’ Amerikoj vaikų gyveni
mas prilygsta gyvenimui 
pragare. . . . Koks milžiniš
kas, bedugnis skirtumas 
skiria amerikiečius vaikus 
nuo laimingos vaikystės So- 
vietijoje. . . .”

Amerikietę moterį sovie
tai vaizduoja kaip žaisleli, 
kuris turi gyventi vyro ma
lonumui. Ji yra uždaryta 
siauram šeimos rate, ir net 
šeimoje amerikietė moteris 
yra beteisė ir bejėgė

Kiekvienam svetimšaliui, 
kuris nors kiek Ameriką

mo galvą? Gi ne vienos. 
Sovietinės moters lygybė su 
vyru reiškiasi tuo, kad ji 
turi dirbti kaip vyras pačius 
juodžiausius darbus. So
vietų moterys išvežioja 
miesto išmatas, taiso kelius, 
mūrija namus, veda kana
lizaciją, dirba fabrikuose 
pavojingus darbus be jokių 
apsaugos priemonių ir skai
to, kad tai vra lvgybė su 
vyrais. Laisvajam pasau
liui sovietinės moters padė
tis atrodo kaip darbinio gy 
vulio. Dai- blogesnė, nes 
sovietų moterys turi t i p 

pat gimdyti vaikus, išlaiky
ti šeimas ir “bovvti” vvrus, 
kai jie to pageidauja. Nu
sikratyti tos lygybės, kuri 
ją prilygino prie darbinio 
gyvulio, sovietinė moteris 
neturi nė mažiausios vilties. 
Ji yra kalėjime, kaip ir visa 
tauta, ir liks tol. kol sovieti
nis režimas nebus sunaikin
tas.

pažįsta, toks tvirtinimas at? skylėtuose,

PRIEŠ PENKMETĮ

Perskaičius “Keleivio” 
Moterų Skyriuje straipsnį 
“Tiesa Apie Bobo,” man 
prisiminė tas laikas, kada 
dar tremtyje, Vokietijoje, 

vėjo įspucia-
rodo juokingas. Beveik vi-1 muose barakuose, prie van- 
si europiečiai vyrai manoj deningos sriubos katiliuko 

skaitėme, jog musų tautietė
NUŽUDĖ MERGINĄ

Roy Schinagle, 19 mėty am
žiaus vaikinas, yra kaltina
mas nužudęs savo nėščią 
meilužę, kuri buvo pabėgus 
iš namą ir nuvykus pas jį iš 
New Yorko į Ohio.

R .4 .)/ L N E
Tarsi t »rangaus Kažką pamatęs, 
Aš liūdnas vaikštau ir mąstau. 
Kur ūžė liepos šimtametės,
Dabar griuvėsius ten matau.
Tai ten svyravo obelėlė,
Gegužy skendo ji žieduos. 
Darželiuos rūtos, mėtos žėlė, 
Vėjelis švilpavo laukuos.
Padangėj kregždės ten skrajojo, 
Balandis burkė ten puikus.
Tenai mergelė mylimoji ,
Ramunių pynė vainikus.
O kur dabar balandės baltos, 
Varnėnų klegiantis būrys?
Dabar ruduo rustus ir šaltas.
Ir vėjas užauja šiaury® ,
Ir kur ramunė ta baltoji,
Šalna ir gruodas kai laukuos?
Ar ne širdis graudžiai raudoja 
It paukštė vanago naguos?
Ramunės mano neregėti.
Ir nėr kas pina vainikus. . . .
Toli ir mano numylėta 
Po liūdnus svetimus laukus.

k ,AK

buvo žymiai blo- Moterėlės sutinka ir pa
žeme, negu pradžioje. Vy-silieka. Jos dar truputį 
rai skundėsi, kad gerkles gieda, paskui kalbasi. ls- 
užkimusios, moterėlės pra- vargusios mergaites sėdė- 
dėjo nuobodžiauti, dairytis, damos ant lovos pradeda 
žiovauti, pašnibždomis plet- snausti.
kauti. Kažkas pasiūlė gie- Rudens vėjas švilpia, bė
doti “Kalnus,” tačiau gie- taus lašai teškia į tamsius 
dotojai ėmė teisint^, neiš- langų stiklus.
tesėsią tokio ilgo dalyko.1, budynių nai.tis.
Keli tyliai išslinko pro du? e
ris.

Likusieji įyžosi sugiedo- . 
j dar keletą giesmių. Vie
ną išgiedojo iki galo. Pra
dėjo antrą. Bet taip ne
vyksta, vienas kitas surin- o . . 
ka, balsai nutrūksta. Dari L.

tauta jau

Lėtai slenka

važiuos viena vėl sau, tai 
abu blogai jausis. Ypač mo
teris rūpinsis, ką vyras vie? vienas vyriškas balsas nuo 
nas daro. Gi išvažiavus* kitų atsilikęs taip liūdnai, 
abiem, kad ir trumpam lai- lyg nenorėdamas: 
kui, namai nerūpės, o grį
žus atrodys, kad namuose 
geriausia. Jeigu važiuot, 
tai važiuoti abiem, o jei 
abu negali važiuoti, tai aš 
nemanau, kad tokioms šei
moms patarimais ką pagel- 
bėsim, tuo labiau, kad atos
togoms reikia ne tik laiko, 
bet ir pinigų, kurių atlieka
mų kartais nėra.

A. Luckienė.

Vaikų Penėjimas

Iš didelio pilno purvų 
griozdų kiemo 10 valan

dą išėjo skurdi laidotuvių 
procesija. Karstą nešė dvi 
moterėlės ir keturios mer- 

Iš paskos slinko 
mažytis būrelis nuskurusių 
žmogysčių. Niekas never
kė, tik pro gretimų namų 
langus žiurėjo smalsus vei
dai, tik murzini žydukai ly
dėjo procesiją iki viuurio 
gatvės.

Rvtas buvo šaltas ir dai

“O dūšia žmogaus kiek
viena, atmink ant smerčio 
kasdieną . . .”

Taip iš palengvo nutyla, 
užgęsta, iyg vos žėruojanti
anglis. Paskui jau energin-jganotas. Putė smarkus vė

jas ir tėškė žvarbus lietus, 
kaip aštrus ledai. Gatvė 
buvo purvina. Procesijai 
teko eiti prieš vėją ir bristi 
per purvą. Sulinkusios ir 
perkrypusios nešėjos vos 
vilko kojas. Į jų veidus tėš
kė šalto lietaus lašai ir sro
velėmis tekėjo, kaip gausus 
prakaitas. Viena ranka jos 
prilaikė karstą, kita—ret- 
ka r č i a i s apsi šluostydavo 
veidą ir prisidengdavo akis 
nuo lietaus.

Pro šalį einantieji trum
pai kilsteldavo kepures, su
tiktieji vežikai nenoromis 
davė kelią.

Iš paskos einančios laikas 
nuo laiko pakeisdavo nešė
jas. Tada visa procesija 
minutę sustodavo. Nešėjos 
apsišluostydavo veidus, ei
davo į galą lydinčiųjų, ir 
procesija lėtu žingsniu vėl 
traukė toliau, prieš vėją, 
purvina gatve—išvargusi ir 
be galo skurdi, kaip ši ru
dens diena.

gai sako:
—Nors šemerlako butų

nupirkusios. . . . Kas gi gali 
taip ant sauso giedoti....

Visi patenkinti šypsosi. 
Du vyrai linguoja galvas 
pritardami. Žilas seniokas, 

!apspurusia pilka miline ap- 
Įsivilkęs, garsiai kirčiuoja: 

—Sauso niekas neklauso
Amerikoje yra priimta!—kaip knygose pasakyta . 

penėti vaikus iš buteliuko,! Moterėlės šnibždasi:
bet Anglijoje vyravo tradi
cija, kad moterys, kurios 
tik gali, pačios žindytų vai
kus. Kai kurie daktarai ir 
Amerikoje tvirtina. kad 
vaikų žindymas apsaugo 
moteris nuo krutinės vėžio 
Be to, manoma, kad moti
nos penėti vaikai yra tvir-ikęs išeina.

—Ar iš tikrųjų nieko ne
duos?

—Išpeši ką iš jų, išpeši, 
džiaukis . . .

—Ilgaveidės, tikros ilga
veidės . . .

Daugiausiai giedojęs vy
ras atsikelia

“vedė narsios tauto? duktė-,Eockefellerių nesutikimai 
ri . ’ pasirodė viešumon, lietuviš-

Yaigi. nuskambėjo mu®ų ki laikraščiai jau nebegarsi- 
tautietės vedybos per visą no Ievutės lietuviškumo ar 
amerikonišką ir lietuvišką tautinio susipratimo. Pa
spaudą, o “dipukai ’ gyve-'žymėjo skyrybų faktą kaip 
no viltimi, kad štai dabari paprastą įvykį, kokių Ame- 
pasipils buto ir darbo ga-rikoje kasdien įvyksta šim- 
rantijos kaip iš kibiro, ne-'tais ir tūkstančiais, 
kalbant jau apie gausias Trumpa buvo lietuvių gi 
aukas tremtinių šaipai. min;. stė su Rockefelleriais. 

Bet . . . nepraslinko me- L. Mockevičius.
tai, ir jaunoji milionieriu ------ ---- ---------------
pora išsiskvrė. Visos viltvs .. , i •. r\ •
r didžiavimasis, kad gra- AtoSlOgaukit UViese

žioji tautietė visus lietuvius j ---------
sugimir.iavo su Rockefelle-1 Jau beveik 
io rūmais, staiga išnyko, skaityti apie
Nors musu laikraščiai anks- kiausimą,” bet

Ieva Paulekiutė Amerikoje 
susituokė su milionierium 
W. Rockefeller. Tuometi
niai laikraščiai garsino, kad 
Ievutė yra ne tik artistė ir 
gražuolė, bet kad jos tėvai 
lietuviai, ji pati lietuvė ir 
dargi gražiai kalbanti lietu
viškai. Džiaugėsi visi, lin
kėjo daug laimės ir tikėjosi, 
kad koks: nors trupinys iš tų 
vedybų tarp lietuvaitės ir 
amerikiečio milionierio nu 
kris ir ant vargšo DP stalo. 
Na, manėme visi, jeigu mu 
sų susipratusi tautietė turi 
savo glėbyje milionieriu, tai 
ir jo kasininkai, knygve 
džiai ir kiti viršininkai len
kia prieš ją galvas. Manė
me, kad ne tik pati Rocke 
fellerienė, bet ir jos vyras, 
kurį ji paveiks teigiama 
linkme musų naudai, pa
rems mus ne tik moraliai, 
bet ir materialiai. Juk jau
nasis viešai pareiškė, kad

tesni ir atsparesni ligoms. 
Anglijoje du daktarai

-tebėjo 580 vaikų ir nutarė, 
kad nėra jokio pagrindo 
manyti, jog žindymas yra 
geresnis už dirbtinį maitini
mą. Priešingai, atrodo, kad 
dirbtinai maitinami vaikai 
greičiau auga, nes po metų 
jų svoris buvo didesnis už 
žindomų vaikų ir jie atrodė 
augesni. Tie daktarai sa
ko, kad žindymas neapsau
go nuo ligų, kaip kai kurie 
daktarai tvirtina.

ir nieko neša
ukusieji trys 

dairosi. Du pašnibžda ir 
išeidami sako moterims:

nusibodo
“atostogų

neiškenčiu

Tavo
plauku,
nekalto

5iau garsino Ievutės ir lie-,r nepasakius savo nuo- 
tuvišką kilmę, tačiau per r™ "ės. 
metus laiko neatsirado nė, Patarimas turėti atosto- 
vieno DP, kuris butų gale-gas yra geras, tik visa bė
jęs pasigirti gavęs buto ir da. kad šeimos negalima ly- 
darbo garantiją iš Rocke- ginti prie dirbtuvės. Fab- 
fellerio. Kai šeimyniniai p ike. kai. ateina atostogos, 

_____________________ *-------- j tai užtrenkei duris ir tau
PADĖJO VYRUI PABĖGTI

čia matosi Mrs. Steinberg, 
kuri padėjo savo vyrui pa
bėgti iš beprotnamio ir buvo 
už tai areštuota. Jos vyras 
kėsinosi užmušti ligoninės 
daktarą ir buvo laikomas 
kaip pavojingas beprotis.

išmintis 
bet tavo 
vaiko.

—F.

tebūna žilu 
širdis tebūna

Schiller.

Tik visiškai žodžio laisvei 
esant tėra netrukdoma žmoni
jos pažanga. —A. Bebel.

nerupi, kas ten atsitiks per 
kelias sąvMfteą. Gi šeimo
je. jeigu moteris palikus vy 
rą. išvažiuos atostogauti ir 
pati visą rūpinsis
kaip ten vyras vienas^tvar
ko.?. tai ji jokią poltefo■ ftfe- 
pajus. tik daugiau prisiner
vins. Aš kalbu apie tvar- 
’dngas moteris, kurioms ru
pi. kati namuose butų tvar
ka. Tokios moterys, kurios 
pro duris išėjusios užmiršta 
namus, visuomet ras laiko 
išvažiuoti ir “atostogų klau
simas" jų neliečia.

Man rodos, kad kiekvie
nas vyras, kuris dirba, gau
na atostogų ir turėtų taip 
susitvarkyti, kad tuomet su 
žmona galėtų kur išvažiuo
ti. Toks reikalo sutvarky
mas bus geriausias abiem, 
nes kai v

MISSOURI GRAŽUOLĖ

v!
Ž-rof, < SzĮk- j •

K 1 Mfeį %■< akPolį.'i
Laura Holmes, 19 metą am
žiaus mergaitė, buvo išrinkta 

yrąs vienas važiuos šią metą Missouri valstijos
sau, o moteris kitu laiku] gražuole.

—Pakvarksėkit, pakvark- 
sėkit, gal ką gausit . . .

—Moterys atsikerta:
—Asabos puodams laižy

ti, dar šneka . . .
Prasideda moterų ūžesys, 

pašnekesiai.
Niekas jau ir nebemano 

giedoti. Visi pamatė, kad 
nėra šeimininko. Pilka mi
line vyras nueina į kitą 
kambarį, kuriame guli nu
mirėlė, per jį įslenka į vir
tuvę. Sargienė pamačiusi 
nusiveja ir išvaro smalsuolį 
lauk.

Moterys taip pat bau-

Kapinėse niekas nesutiko 
karsto. Duobkasiai nulei
do jį į siaurą duobę. Ke
lios moterėlės užpylė po tris 
saujas žemių—ant tos, ku
ri didžiavosi išauginusi 
bent dvidešimt keturis ku
nigus ir trisdešimt daktarų.

Per kapines slinko juodi, 
tiršti debesys. Lietaus la- 

apsamanojusiusdžiasi keliauti i namus. Igai z
Mergaitės pradeda prašyti J
kad pasiliktų, kad pagiedo- * (Bus daužiau) 
tų. Dvi išeina, kitos dar ta

riasi.
Sargienė pašnibžda su

išsigandusia Aldona, 
ko likusiom trim: į

—Gal tamstelės galėtu- vį.

Ši sa-
Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei- 

Kaina metams $4.

U a my t ė Labai Dėkinga

—— vMamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį? Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kode! jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

<3f E, Bro«dway
Keleivis

Se. Bestlo 27, M



Nr. 40, Spalių 7, 1953 KELEIVIS, SO. BOSTON Pu&pb 3c?ttafai

Iš Plataus Pasaulio
Pagalba Indokinijai i mente socialdemokratai tu ,

Amerika ir Prancūzija su-'1'! tik ?4- Tod,ė,1 ''“ujus v^ 
sitarė dėl sunaudojime nausybes saldymas pn- 
385,<MM>,0W doleriu papil-1'tlausys1 n“° hb,-ra U pr‘W' 
domos pagalbos iš Ameri-1™0 aLtot, "e!rtl'alum0- 
kos Indokinijos karui vesti, jPe" KaUl,ka‘
Pagalba bus naudojama in- Peru vyriausybė davė
dokiniečių kariškiems dali
niams ginkluoti ir kariš
kiems veiksmams prieš bol
ševikus pagyvinti pagal ge
nerolo Navarre planą. - Pen
kiolikos mėnesių bėgyje, iki 
1954 metų galo, Prancūzija 
Indokinijos karui vesti gau
na iš Amerikos pagalbos 
785,000,000 doleriu.

Irano Nuostoliai »

Irano vyriausybė, veda
ma gen. Zahedi, paskelbė, 
kad nacionalizuota krašto 
aliejaus pramonė, nuo 1951 
metų balandžio mėnesio iki 
dabar, davė 87,000,000 do
lerių nuostolių. Vyriausybė 
sako, kad be svetimų spe
cialistų aliejaus pramonė 
negalima bus pastatyti Į ko 
jas.

Amerikos lourneau fir
mai koncesiją apdirbti vie
ną milioną akrų džunglių 
žemės rytinėj Penu valsty
bės dalyje. Amerikiečių 
firma jau pradeda tiesti ke
lius ir vykinti kitokius dar
bus gautoj koncesijoj. Per
eitą savaitę Peru valstybės 
Katalikų inžinierių sąjunga 
pasiskelbė su griežtu pro
testu prieš koncesiją ameri-S 
kiečių firmai, nes, girdi, 
amerikiečiai gali užveisti 
katalikiškame Peru krašte 
protestonų ir tada Peru val- 
sybės vienybei grės pavo
jus. . . .

AUKŠTUMŲ TŪZAS

Vaizdelio vidury matosi leitenantas Marion E. Carl. kuris 

rakietiniu orlaiviu pakilo 811,235 pėdas aukštyn. Dar nie

kas taip aukštai nebuvo iškilęs.

klausantieji CIO unijai, ga- Dirbančiųjų Skaičius Auga 
vo algų pakėlimą nuo 5 iki 
18 centų valandai ir po pu
sę cento gyvenimo pabran
gimo priedo. Mažiausią at
lyginimo pakėlimą gavo tie 
darbininkai, kurių uždarbis 
buvo pats mažiausias.

Unijos jau dabar pradė
jo ruoštis naujoms sutar
tims su kompanijomis, nors 
šių sutarčių laikas baigiasi 
tik 1954 metų rugpiučio 1 
d. Atrodo, kad kova bus 
nelengva. J. Valeika.

Šių metų rugpiučio mė
nesio vidury visoj Naujojoj 
Anglijoj dirbo 3,554,400 
žmonių. Dirbantieji žemės 
ūky čia neįskaityti.

STATĖM ENT OF THE 

Ownership, M a nage meat, Etc.

Reųuirrd By The Act of Congreaa 
•f Augus t 24. 1912.
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IEŠKO DARBO
Esu pensininkas, ieškau lengvo 

darbo, nes be užsiėmimo nuobodu. 
Moku visokius farmos darbus. Siu- 
lykit adresu: - <42>

P. Mitchell,
49 No. Hancock St.,

Wilkes-Barre, Pa.

GERA PROGA
Kas nori gyventi ant farmos, są- 

1 v>?os geros, dirbti nereikia; kreip- 
Jkitės: (49)

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

PAIEŠKOJIMAI

Indijos Valstijos

Pereitą savaitę Indijoj 
buvo sudaryta nauja, 29-ji 

Vien Abadan aliejausl valstija, vadinama Andhra.
valyklai atstatyti reikės 600 
specialistų iš užsienių ir rei-

Nauja valstija yra iškirpta 
iš Madras valstijos ir turi

kės įdėti į visą pramonę 75,000 ketvirtainių
nuo 30,000,000 iki 140,000,- 
000 dolerių naujų kapitalų.

Izraelis ir Kaimynai
Pereitą savaitę Izraelio 

respublika susikivirčijo su 
Sirija ir su Egiptu. Sirija 
protestuoja, kad Izraelis 
kasa kanalą prie Galilėjos 
ežero ir Jordano upės, kas, 
girdi, kenkia Sirijos inte
resams, mažina vandenį 
Jordano upėje ir yra prie
šinga karo paliaubų šutai 
čiai. Egiptas pareiškė griež
tą protestą prieš Izraelį dėl 
tariamos okupacijos vieno 
mažučio kaimelio Egipto- 
Izraelio pasienyje, kuris, 
pagal paliaubų sutartį, turi 
būti demilitarizuotas.

mylių
ploto su 18 milionų gyven
tojų. Naujos valstijos su
darymas žymėtinas tuo, kad 
i ją įeina vienos telegu kal
bos žmonės ir ji yra pirmo
ji Indijos valstija sudaryta

Naujienos is Kanados
Kritiškai Susižeidė Įdoti jo pagalba. Bet štai
Medžioklėje Nakvašas dabar, kada pats Adolfas

Jonas Nakvašas, 35 metų šap<?ka yra , “'■‘“Mamas 
amžiaus kasyklų darbinin-,atsakomybėn del šmeižto
kas, guli St.'Mary’s ligoni-Pat£1P,.m.m?
nėję Timminso miestelyje,|J,S krelP,aal ne i jo laikras-
Ontario provincijoje, su'ty lletav! ad.v?-
peršauta koja. Gydytojui^’ bet bėga .sėmės ,es- 
pareiškimu, šias eilutes ra- kotl pas slav« kllmes klta’ 
šant, jo sveikatos stovis bu
vo kritiškas; dėl didelio 
kraujo netekimo gali tekti 
nupiauti jo dešinę koją virš 
kelio. ,

Pirmomis ančių medžio
jimo sezono dienomis Jo- 

pagal kalbini požymi. Te-jnas Nakvašas, kuris gyveno 
legu kalbos žmonės Indijoj 77 Eln} St. N., Timminse,
jau virš 20 metų kovojo už 
ju kalbos žmonių sujungi
mą į vieną autonominį vie
netą.

4 KANDIDATAI I 
NEVV YORKO MAJORUS

Lapkričio 3 d. rinkimuo
se New Yorko gyventojai 
rinks miesto majorą iš ke
turių kandidatų. Demo
kratų partijos kandidatas 
yra Robert F. VVagner Jr., 
republikonų partija išstatė 
Harold Riegelman’ą, libe
ralų partija—Rudolph Hal- 
ley ir ketvirtas kandidatas 
yra dabartinis majoras Im- 
pellitteri, kuris eina “paty- 

vardu. Ma- 
bandė 

partijos

Danijos Vyriausybė
Danijos vyriausybę suda 

rė socialdemokratų partijos 
vadas Hans Hadtoft iš vie
nų socialdemokratų. Libe
ralai atsisakė įeiti į social
demokratų vedamą vyriau-j rimo partijos 
sybę. Socialdemokratų par-doras Impellitteri 
tija rugsėjo 22 d. rinkimuo-'gauti demokratų 
se laimėjo 3 vietas parla-indorsavimą, bet daugumas 
mente, bet daugumos jame demokratų pasisakė už 
neturi, iš 175 vietų parla- Wagnerio kandidatūrą.

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
gaunamos Iki Nauju Mėty 

bavaik už pu*9 kainos

‘ ŠLITPTARVTAI 
knyga, kurioje tiek daug 
pasakyta apie Amerikos 
lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovas dėl 
lietuvybės. 652 pusi.. Jo
no šliupo, “dėdės” šerno 
ir kun. Dembskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas ; pirmas apie 
širdi; iliustruotas;

454
poslapių;
kaina 4 
doleriai

Visos 3 knygos tik už 6 
dolerius! Bot iita be
protiškai numuita kai
na galios tik iki Naujų 
Motų. Todėl nedelskite, 
bet kiškite j voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St., Chicago t, 
III. Persiuntimo kaštus 
apmokame. «

tautį! Kur žodžiai, o kur 
darbai, pone daktare?

Jonas J. Juškaitis.

buvo išvykęs vienas me
džioti į miškus bei pelkes 
prie Reid ežero. Praėjusį 
sekmadienį apie pietus kiti 
medžiotojai išgirdo dejavi
mą ir prisiartinę rado Nak- 
vašą sukritusi po medžiu, 
paplūdusį kraujuose iš sun
kios žaizdos kojoje. Nelai
mės vieta susisiekimo prie
monėmis sunkiai pasiekia
ma. Kol medžiotojai pri
sišaukė pagalbos ir kol su
žeistasis, jau nustojęs są
monės, laiveliu ir vėliau 
pirmosios pagalbos auto
mašina buvo atvežtas į ar- 
imiausią ligoninę, buvo 

praėjusios apie 8 valandos 
nuo jo sužeidime.

Kriminalinė policija, iš
tyrusi aplinkybes, priėjo iš
vados, kad Nakvašas pats, 
lipdamas į medį, netikėtai 
yra paleidęs šūvį iš me
džioklinio šautuvo į savo 
koją. Nėra žinoma, kodėl 
iis mėgino lipti į medį, bet 
daleidžiama, kad jis norė- 
ięs turėti geresnį vaizdą. 
Sužeistasis prieš nelaimę 
dirbo Hollinger kasyklose. 
Moljero Komedijos

Teatro lankyojai, maty
dami scenoje “Tartuffe,” 
juokiasi pilvus susiėmę. 
Mąt,. Moljero veikėjų žo
džiai prieštarauja jų veiks
mams. Toronto lietuviams 
nereikia nei ligi teatro eiti. 
Jie turi nemažiau gardaus 
;uoko palygindami Adolfo 
Šapokos žodžius “Tėviškės 
Žiburių” vedamuosiuose su 
to redaktoriaus veiksmais 
gyvenime. Štai, netolimos 
praeities vienas ryškesnis 
pavyzdys iš daugelio

Adolfas Šapoka savo re
daguojamo laikraščio pus
lapiuose kartoja: Lietuviai 
pas lietuvius, savi pas sa
vus ! Nesenai “Tėviškės Ži
buriuose” (Nr. 53) liaupsi
nančiai buvo išgirtas “pir
mas lietuvis advokatas su 
visomis teisėmis” ir buvo 
primygtinai raginama vi
siems skaitytojams pasinau

BALF’o ŽINIOS

Paieškau Martyno Janavičiaus, 
kuris iki 1944 metų dirbo Panevėžio 
Kelių Valdyboj inžinierium. Ieško 
senas pažįstamas svarbiu reikalu. 
Jis pats ar jį žinantieji atsiliepkit 
adresu: (41)

S. B.,
636 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

APSIV ĖDIMAI

MONTREAL
Šermenys ir Vestuvės

Rugsėjo 23 d. mirė Ruz 
gaitienė, gyvenusi 6787— 
2nd Ave., Rosemount. Ve
lionė buvo 61 metų am
žiaus. Gyvybę nutraukė 
žiaurusis vėžys, kuris velio
nę, ypač paskutinius mėne
sius, labai kankino. Palai
dota rugsėjo 26 d. Tegul 
būna jai lengva Kanados

L’i’.riaXX V4X iCL JI «vn

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
gera, rimta moterim ar mergina, 
geros išvaizdos, 50-65 metų amžiaus. 
Aš esu našlys. Rašykite:

S. B.,
34 Norwood St., Newark, N. J.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
gera, rimta moterim ar mergina 
tarp 45-50 metų amžiaus, geros iš
vaizdos ir gero budo. Pageidauju, 
kad mokėtu angliškai kalbėti ir ra
šyti. Rašykite: (40>

P. R.,
410 Eastem Parkway, 

Brooklyn25, N. Y.

K** f- r»- m*-. a Notrirv PnM:c i n and tas 
the Stale arui cossntv afarw*aš4, peT*on- 
tllv appeured Stanley Michelson. who 

havmg heen dūly swom aerording to law„ 
depost-s and «ays t ha t be is the Bus MgT. 
of the Keleivis and that the fol- 
l*>winx is, to the t*est of his kn«»wt*d»r«
•n«l i»e!iei\ a trve Statement of ih» 
wn» rship. luanageinent (and if n d «il 
>:irH-r. «*ir*atilati'»n >. etc., of the
ifore< iid puhlication for the date sh<>\\ i 
in the above cj»ptb»n. rstpiired t»v th4 
Vt or AortlHt 24. 1912. iri sec
tion 4 11, postai Ca\vs and Rejrdations 
•••♦nted on the reverse of this foMTl. t< 
uit:

1. That the narnės and addresses o* 
he publisher, edit‘*r. urinnging edirm i 
ind teisines* n»:inngers are:
Publisher — Keleivis Piildishinjč Co.

636 Broad wav. So. Boston. Mass.

M ana gi n g KdHtor—Jonas Jannskis,

415 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
Business Maname r—Stanley Michelson.

11 S<Įuantuin ste, Hilton, Mass.

2. That the owner is: <lf owned by a 
Corporation, its name xn«l addrese mušt 
be/stated and also iiumedi • tely there

lVnrHina- under the nain-s arui addresses ot hul lLiUoC 4IV UI UI U ld stockholders oivning or hokttng one pei 
cent or na.re of totai anemnl «»f stock 
If not owned by a cort>»ratH»n, the 
narnės and addresses of the individui 
• »wners mušt l»e MV<*n. If osvned by a 
firrn. company. or other unincorporated 
eoncern. Its name arai address. a s wel 
is t bose of eacb Indivblual ioeml>er 
mušt be Kiven.)
Keleivis Publishing Co.

Trustees:

Willlani V. A nešta, 8 Mavhevv St.,
rx>rcbester, Mass.

Paul A. Brazaitis. 34 Kenlierma lid..
I>orchester, Mass.

Paul J. Kruchas, 72 Treimmt St..
Norwood, Mass.

Jonas Januskis, 415 E. 5th St.,
So. Boston. >lass.

Napoleon Jonuska. 15 Cotton St..
Rf/slindale, Mass.

Jonas A. Yankauskas, M6 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
Krank N. Raman. 1118 VVashington st., 

Nonvood. Mass.

Stephen Strazdas, 608 E. 7th St., 
So. Boston, Mass.

Anthony U'aleiko, 385 A Gt. Road, 
Bedford, Mass.

The ahove tmstees act for the IJthna- 
nian Soc laide morrsuic Federation of 
America, a Corporation dūly orgnnized 
and ezrstin" according to The L$ws of 
the State of New Jersey.

3. That tbe known lw>ndhalders. mnrt-

Suinteresuotieji tremtinių r,^Tr'.v.h'i!n« 'r,Lr.‘Zi'VnmV7of‘7":
fotai arru.unt of Is.nds. mortj^iges. o» 
other wcurities are: None.

4. That the tuo para gra p h s next 
il»ove. srivin< the narnės of the «»wners. 
stockh<»Iders. and security holders. h 
anv. contain not only the lįst of stock- 
holders and secutitv hoklers a s t hey ap- 
pear tipon the Įmoks of_the compnnv birt 
dso. i n cases u here TTte stoenoidėr or
ecuriiv h«d<l«-r appears upon the įmok 

of The company as trustee or in an> 
other flduciary relation, the name of tlu 
person <»r Corporation for whom «*ncfi 
trustee |s netinsr. is jfiven; a-lso that the 
s.iid tw<» pams*ra7>hs <-«>nt*ln staternentJ- 
emhracing affiant’s full knowlcdge an<l 
helief as to *,irc»j»n'*tances an<l condi 

under whkh stockhrdders an<l se- 
curitv bolders who do not appear »i|>on 
t'-.e hooks of the company as trustees 
h«dd stock and securities in a eapocit* 
other t ha n t Iki t of a >x»na fale owner: 
and t his affiant h;.» no reaaon to Bedieve 
that anv other person. a s«oe1n fl<m. o* 
eoriioration bas any interest direct or 
sndirect ln the said stock. l»m»ds. or 
other securitles t ha n as so stated b> 
Mm.

5. That the average numher of co- 
pies of each issue of this puhlication 
sold f*r distributed, throngh the mail or 
otheruise. to paid sirhscrilrers durlng 
the tvvelve monts precedinx the date 

shovcn above is 6,492.
<StKne«l> Stiiniejr MUltelšnn. Ri«.’

Swnrn to and subscribed before me

Trečioko Pranešimas iš 
Vokietijos

BALF’o centro iždinin
kas A. S. Trečiokas su žmo
na jau pasiekė Vakarų Vo 
kietiją ir iš ten praneša, 
kad aplankęs kai kurias 
tremtinių stovyklas—Weh- 
neno, Diepholzo ir kitas, | 
BALF’o įstaigą Muenchene,| 
mokyklas ir PLB Vokietijos 
krašto valdybos užpirktus 
namus,
ma lietuvių gimnazija. A. 
S. Trečiokas rašo, kad lan
kydamasis gavęs labai liūd
ną įspūdį. Taip pat turėjęs 
pasitarimų su lietuviškom 
organizacijom ir atskirais 
veikėjais.

Ponus Trečiokus Breme
ne pasitiko BALF’o įgalio
tinis I. Rugienius ir Vasa
rio 16 Dienos Gimnazijos 
direktorius A. Giedraitis.
Naujos Imigracijos Reikalai

Šiomis dienomis BALF’as 
laukia iš Washingtono in
strukcijų naujos imigraci
jos reikalais ir pačių buto 
bei darbo garantijų blankų.

DŽIOVINTOS AVIETES
Ar žinote, kad džio
vintų juodų aviečių 
uogos yra gera gy
duolė nuo visokių vi
durių sujrimų 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- 

ir sveikiems labai gardu 
gerti aviečių arbata. Sva

ras aviečių $4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broad way 

Soath Boston 27, .Mass.

mams, 
ir gerai

nra-I---
kaitų yra aplaisčiusi.

Spalių 10 d. išteka Rita 
Kiskytė, M. Kiškio duktė. 
Linkime jai sėkmės. Ten
ka pažymėti, kad, nors Rita 
ir jos mamytė yra gimusios 
Kanadoje, bet jos gražiai 
kalba lietuviškai. Tai pa
vyzdys kitoms šeimoms.

Tikimasi, kad vestuvių 
puota bus šauni, nes Kiš
kiai yra žinomi Montrealio 
lietuviams. Walteris dirba 
L. K. Vytauto Klube, LDD 
ir kitose organizacijose. Su
sipratę ir pažangus žmonės. 

Veikla Gyvija

Artėjant rudeniui, jau ir 
organizacijų veikla ima gy
viau reikštis. Jau kviečia 
mi susirinkimai, rengiamos 
vakarienės, šokiai ir pan.

Tautos šventės minėjimas 
Montrealyje, palyginus, gy
vas. Programa parinkta 
lenuobodi. Minėjimo me
tu aukų, kurios skirtos Va 
sario 16 d. gimnazijos rūmų 
išpirkimui paremti, surink
ta per $300.

Minėjimą rengė PLB 
Montrealio apylinkės val
dyba.

Gandai ar Tikrovė?

Iš Aušros Vartų parapi
jai artimų žmonių, net ko
miteto narių, pasklido gan
dai (o gal teisybė), kad 
minėtos parapijos komite
tas kreipėsi į Montrealio 
kardinolą Leger prašyda 
mas jsakyti išimti dalį pi
nigų, per eilę metų sudėtų 
parapijiečių į šv. Kazimie
ro parapijos kasą. Tai pa
liestų tik senųjų ateivių 
sunkiai uždirbtą centą. Pa
lauksime—pažiūrėsime. 

Gavo Algų Pakėlimą
Darbininkai, dirbantieji 

Kanados skerdyklose ir pri-

atvykimu yra prašomi at 
siųsti BALF’ui (United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.) sa
vo adresus, kad-, gavus in
strukcijas ir blankas, tuo
jau galima butų jas išsiųsti.

Prašoma Atsiliepti
Florentina ir Violeta Či- 

žauskaitės, atvykusios į 
Ameriką 1952 metais sau
sio mėnesį “General Tay- 
lor” laivu, yra prašomos 
skubiai pranešti savo adre
sus BALF'ui, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. lšj- ’ .. J . »T . t • (this 6th day of October, 19;>3.Imigracijos ir Naturalizaci-- Jame;, m. km-.,, .\mary p«wtc. 
jos įstaigos jų vardu yra' commission expires May 15, 1954 

Alien Registration

DYKAI HBANDYMAS

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS MO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, pažin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. _ Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
Rome Products Co., Dept. x-9 
279S Parwell Ave^ Chicago 45, I1L

Pakatbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

gautos “ 
Cardds.” A. LALIO
11,000,000 Pabėgėlių nuo i 

Komunizmo

Rugsėjo 22 d. New Yor
ke įvyko šalpos agentūrų 
Vokietijai (CRALOG) kon
ferencija, kurioj dalyvavo 
ir BALF’as.

Konferencijos metu apie 
pabėgėlių padėtį Vokietijo
je įdomų pranešimą padarė 
Werner Middleman, Vokie
tijos federalinės vyriausy
bės Bonnoje ministeris pa
bėgėlių reikalams. Iš jo 
pranešimo paaiškėjo, kad 
Vakarų Vokietijoje dabar 
yra 11 milionų pabėgėlių iš 
Rytų, kurių tarpe 200,000 
nevokiečių tautybės. Jų iš 
laikymas Vokietijai yra 
sunki našta. Todėl jis krei 
pėsi į amerikiečių šalpos 
organizacijas ir prašė tęsti 
šalpos darbą, siunčiant 
tremtiniams maistą, rubus 
bei pinigus.

Ypač sunki padėtis yra 
svetimtaučių tremtinių, nes 
jų tarpe daugiausia yra ne
darbingų, seno amžiaus ir 
dėl ligų ar kitų priežasčių 
■negalėjusių išemigruoti į 
užjurius. Šie tremtiniai 
ypač reikalingi paramos.

ŽODYNAS
Lietuviskai-Angliikas ir Angliikai-Lieturiška*

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. Broadway, Boston 27, Mas*.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVYBftS 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 šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA Ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa

rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We«t 30th Street, New York 1, N. Y.

I
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MIESTAS RŪPINASI
NEBETERŠTI UOSTO

LDD 21 KUOPOS
SVARBUS MITINGAS

BEPROTIŠKAS” BOSTONE
PINIGŲ EIKVOIJMAS DAUGIAU

POLICIJOS 
NEGU KITUR

ENCIKLOPEDIJOS
ŠTABAS PADIDĖJO

yra pagalvojęs, Ši sekmadieni, spalių 14 
Lietuviu Piliečiu Drau- 

368 West
----------- ___ Bostone,

vamz-’ įvyks Lietuvių Darbininkų 
įDraugijos 21 kuopos svar- 

rajoną dabar j bus susirinkimas. Pradžia 
dvi kanalizaci- 3 vai. po pietų. Visi nariai 

sistemos: šiaurės ir pie-'kviečiami dalyvauti, nes, be 
Tas rajonas eina vaka-*kitų reikalų, turėsime pasi-1 

ruošti musų kuopos meti! 
niam banketui, kuris ivvks’ - * I
jau ne pilnai už mėnesio 
laiko, būtent, lapkričio 8 d.1

Valdyba.

Ar kas
kad apie 300,000,000 ga-'d., 
lionų nešvarumų kasdien1 gijos patalpose, 
nubėga i Bostono uostą ka-ĮBroadvvay, So. 
nalizacijos (sewage)
džiais.

Bostono
aptarnauja 
jos 
tų.
ruošė iki Franmingham, 
pietuose iki Stoughton ir 
šiaurėje iki Reading.

DIRBTINIS REGĖJIMAS

121
Išradėjas Saudenu>nta> rodo 
prie krutinės, jo paiio išra' 
tą aparatėli, kurio pagalba, 
jis sako. neregiai gali matyti.Pietų dalyje šis reikalas 

yra gerai sutvarkytas ir uo
stas nebeteršiamas. Nut 
saloje, kūli yra Quincy 
Įlankoj, yra Įrengta valymo 
stotis. I ją subėga kanali
zacijos atmatos. Jos di
džiuliuose baseinuose stovi 
30 dienų, vėliau filtrais iš 
valomos ir išleidžiamos toli 
Į jurą.

Tos atmatos duoda ir 
naudos, nes iš jų per dieną 
pagaminama apie 1 milio 
nas kubinių pėdų gazo, ku
ris sunaudojamas stoties 
mašinoms sukti, o taip pat 
šviesai.

Panašiai manoma sutvar
kyti ir šiaurėj. Čia nuo 
Chelsea Creek bus praves
tas giliai uoloje tunelis į 
Deer salą ir ten Įrengta pa
naši stotis kaip Nut saloje. 
Tunelio pravedimas kaš
tuos apie 6 milionus dole
rių. Ta stotis galės išvaly
ti apie 500,000.000 galionų 
kas dieną.

Tą Įvykdžius, Bostono 
uostas nebebus teršiamas 
miesto nešvaiumais. Kol 
tas bus Įvykdyta praeis dar 
keleli metai.

laip senatorius Ferguso- 
as pavadino oro jėgų di

rektoriaus generolo Yates 
išmokėtus Harvardo Uni
versitetui $450,000, kad iš
tirtų. “Ką įf kaip Rusijos
komunistai galvoja.”

Harvardo Universitetas 
yra gana pagarsėjęs, sako 
senatorius Fergusonas. Ši
ta Įstaiga atsisakė pašalinti 
komunistą mokytoją. Kri
tikavo Kongresą, kuris pra

ėjo tyrinėti slaptą komu- 
r.istų veiklą. Ir šitai Įstai
gai, šitam Harvardo Uni
versitetui išmetama $450,- 
o00 musų piliečių pinigų, 
aad ištinu komunistų gal
voseną. Tai yra beprotiškas 
pinigų eikvojimas, sako se
natorius.

Dr.

1 ŽUVO, 19 SUŽEIDĖ

Šeštadieni Everette Įvy
ko baisi nelaimė. Čia Esso 
alyvos bendrovė stato 4 di
delius tankus, kiekvienas jų 
150,000 statinių talpos. Be-

Landžiaus Duktė 

Įstojo Hood Kolegijon

Dr. Landžiaus dukrelė 
Rūta, užbaigus Nevvtono 
high school. išvažiavo Hood 
Kolegijon (Frederick. Md.). 
kur ji ima laisvojo meno

pilant vieno tokio cementi- kursą. Dr. Landžius yra
nio tanko lubų lūžo medi-į vedęs gerai žinomų Brigh 
nės formos, o su jomis že-tono biznierių B. Ayauskų 
mėn nukrito visas dar šla-'dukteri. 4

jpias supiltas cementas. Ži
noma, kaitų krito i tą ce
mento košę ir dirbę darbi
ninkai. Vienas žuvo, 19 
užeista, dalis pavojingai.

Viešnia iš Chicagos

Naujas Šeimos Židinys

Spalių 24 d., 2 vai. šv 
Petro bažnyčioje Adelė Ce
cilija Kontautaitė susituoks 
su Jonu Monku. Jungtuvių 
pobūvis Įvyks Tautinės Są
jungos namuose. 484 E. 4th 
St.. South Bostone.

Jonas Januškis Vėl Dirba

Po ligos pasilsėjęs Jonas 
nuškis vėl prad 

musų redakcijoje.

Pabrango Paštas

Bostonas turi vieną poli
cininką kiekvieniems 262.5 
gyventojams. Nė vienas 
miestas, kuris turi daugiau 
kaip 600,000 gyventojų, nė
ra tiek policijos saugoja
mas. Pavyzdžiui, New Yoi 
ke vienam policininkui ten
ka 393.5 gyventojai, Chica
goj—473.5, Philadelphijoj
^24.2 gyventojai.

Aišku, ir policijos išlai 
kymas Bostone kaštuoja 
daugiau negu kitur. 1951 
metais, pavyzdžiui, kiekvie
nam gyventojui čia per me
tus teko $14.79 policijos iš
laidų, o, sakysim, tokiame 
New Orleans jų tebuvo tik 
$3.36.

Kai kas sako, kad tinka
miau susitvarkius bostonie
čius suvaldytų ir mažesnis 
ooiicininku skaičius.

Lietuvių Enciklopedijos 
redakcijoje pradėjo dirbti 
kalbininkas Petras Butėnas.

RADIO PROGRAMA
Lietuviu 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.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos 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.

OR. D. PILKA
Oftoo Valandom: aaa I IM 4 

Ir Ma T IM S

S46 BROADWAY 
■O. BOSTON. MASS.

Tplefooas: SOVth Boatoo 1

Poeto Mykolo Vaikaus

70 Metu Sukaktis

Bostone lankėsi iš Chica
gos Ramutė Sideravičiutė. 
Ta proga ji su S. Januškie
ne ir O. Gegužiene buvo 
užsukusios ir i “Keleivi.''

Bostone Atgyja 

Visuomeninis

Siuntinių siuntimas paštu 
pabrango nuo 3 iki 6 centų 
už pirmąjį svarą ar jo dali 
ir 2-4.3 centų už kitus (at
sižvelgiant i atstumą). Pa- 
rikalbėjinias tolimo atstu
mo telefonu pakeltas 8'-'.

Amžinai Atsisveikino

Praeitą savaitę mirė Juo
zas Pašakarnis iš So. Bosto
no ir Juozas Stanilionis iš 
Bostopo. Abu buvo pašar
voti Kaspero koplyčioj.

Stiklas Alaus 15 Centų
Lietuvių 
Gyvenimas

Rudeniui prasidėjus ir 
musų organizacijos prade
da planuoti savo žiemos 
darbus. Štai jau girdime,
kad kompozitoriaus Gaide

lio vedamas vyrų chorą-

SIUVYKLA-VALYKLA 
PARDAVIMUI

1. So. Bostone. E. Broadvvay, 
parduodamas rūbų taisymo ir 
valymo biznis, su labai gera 
apyvarta (daug kostumerių), 
nes biznis toj pačioj vietoj 25 
metai. Renda už patalpas $55 
mėnesiui su šilima ir elektra.

2. Tas pat biznis galima 
pirkti su 2 šeimų namu (Ii

.... . kambarių). Namas su visais
Atskilose Naujosios Ang"|moderniais Įrengimais. Centri- 
,tnt.- šildymas aliejum. Dėl smul-

Kiekvienas Uždirba $1,749

Naujosios Anglijos vidų 
tinis 1952 metų uždarbis 
buvo $1,749, tai yra 7% 
didesnis negu visos Ameri
kos vidutinis uždarbis.

Kol kas Bostone stiklą 
alaus dar galima gauti už 
10 centų, bet jau kai ku
riose vietose imama 15 cen
tų. o mie spalių 15 dienos, 
sakoma, tėkš visur mokėti 
15 centų, nes alaus daryk

los pakėlė alaus kainas.

lijos valstijose buvo toks 
vidutinis metinis uždarbis: 
Connecticut—$2,080, Mas
sachusetts—$1,749, Rhode 
Island — $1,655, N e w 
Hampshire—$1,530, Maine 
—$1,361, Vermont — $1,- 
336.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 

1:00 valandos popiet iš stoties 

WBET, 1460 klc. Vedėjas: Pa 

vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 

adresu:

PAUL LAPENAS 

119 Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

kesnių žinių skambinti telefo
nu: CO 5-5463 arba SO 8-1908, 
Stelmokui. (41)

PIKNIKAS PO STOGU
Dorchesterio Lietuvių Pilie

čių Klubas rengia šaunų 
kė po stogu, kuris Įvyks 
(Oct.) 17 d., pradedant 
landą popiet, nuosavam 
1810 Dorchester Avė.

Bus gerų užkandžių, gėrimų, 
muzika ir šokiai. Įžanga ne
mokama. Visus ir visas nuo
širdžiai kviečia dalyvauti (11)

pikni 
spalių 
2 va 
name.

PARDUODU PIANA

Januškis jėl pradėjo dirbti .lapkričio mėnesį žad
koncertu. South

Padaužos Užpuolė Bostoną

ŠĮ šeštadieni, spalių 10 
d., 7 vai. vakaro, Bostono 
Lietuvių Rašytojų Klubas ĮįJ-. Tą 
rengia poeto kan. Mykolo 
Vaitkaus pagerbimą, kuris 
Įvyks Lietuvių Ramovėje,
484 E. 4th St., So. Bostone. 
Pagerbimas rengiamas mu
sų nusipelniusio rašytojo 
kan. Vaitkaus 70 metų am
žiaus sukakčiai atžymėti.
Bus paskaita, sveikinimai, 
jubiliato poezijos skaity
mas (skaitys aktorė A. Gus
taitienė) ir vaišės. Rašy
tojų klubo nariai ir tie lie
tuviai, kurie norėtų kan. M.
Vaitkaus pagerbime daly
vauti, yra prašomi iš anksto 
užsirašyti telefonu SO 8- 
1490 arba asmeniškai Lie
tuvių Enciklopedijos redak
cijoj darbo valandomis. Ra 
šytojų klubo valdyba tikisi 
gausaus būrio svečių iš to
liau, todėl bostoniečiai pra
šomi su užsirašymu nesivė- 
luoti.

žada pa-
sirodyti su 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija rengiasi netrukus 
pagerbti savo senuosius na
rius : Lietuvių Rašytojų 

ateinanti šeštadieni

|\t'O l'IOM M OMII'l’IIIRf \l I III

BLUE SHIP 1EA ROOM % III- KI KI --I II BI \K I 11«I

Pigiai 
Sužinoti 
pietų.

parsiduoda geras 
“Keleivio" ofise iki

p'aras. 
12 vai.

< 41 >

Praeitą trečiadieni pasi
leidėliai paaugoliai siautė' Klubą 
Bostone ir padarė daug ža-j viešii pagerbia poetą M

j- dien? Robe?1iVaitkų, o vėliau vra suma- 
Mhite stadiume buvo mok-’nęs iškilmingai ' paminėti
sleiviu futbolo rungtynės.
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KAMBARIAI NUOMAI
Išnuomuojami <iu kambariai vedu

siai porai arba pavieniams asme
nims. Galima naudotis virtuve. 
Kreiptis: (41 >

783 Dorchester Avenue, 
Dorchester 25. Mass.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwav 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniam: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road

Arti L'pham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATE « INSURANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Km. 87 ORIOLB STBBBT 

West Roibory, Mm
Tel. PArkway 7-0402-M.

A.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-Wl»

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIU9)

Lietuvis Gydytojas Ir Ckirargas

Vartoja vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

F. Gravitis -- Foto Studija
106 Forest Hills St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113
i aro meniškas- retušuotas portretų nuotraukas trijų įvairių dydžių ir 
pavyzdinę nuotrauką 5x7 mc.
V- <*uvių susirinkimų, ar kitok ų g-upiu nuotraukas darome musų studijoje 
ar', a vykstame fotografuoti į Jus’; nerodytas vietas, 
boto-mėgėjams išaiškiname filmą, ir darome nuotraukas.
P. kiai atliekame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose .lydžiuose.

I! darbai atliekami meniškai, ilgametę praktiką turinčių tos srities 
, _ -naciolistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren-

abejotina. kad ir kitos . .
{-■dėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus ir greitas patarnax imas.

PARDUODU 3 NAMUS
Vienas 4 eimų, 3-4-1-4 kambarių, 

antras 3 šeimų. 5-6-6 kambarių, tre
čias 3 šeimų, 5-6-6 kamb. Skambint: 
GA 718886. <43>

Charles Stepnoski,
729 Parker St., Roxbury, Mass.

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

į Lietuvių Enciklopedijos pa-Jau ten teko policijai tram 
dyti išdykėlių burius, kurie 
buvo pradėję muštis.

Vėliau Įvairiose miesto 
dalyse vaikėzai kėlė triukš
mą, kūrė gatvėse ir kiemuo
se laužus ir kitais budais 
naikino, kas po ranka pa
kliuvo.

Daugiausia žalos jie pa
darė Dorchesterio Russell 
mokykloj. Čia jie išlaužė 
langus, sudaužė suolus, kė 
dės, išpylė rašalą, vaistus, 
suplėšė mokyklos bvlas, ta
me skaičiuje ir mokinių re
kordus, ir tt.

Penktadieni Everette bu
vo Somerville ir Everett 
aukštųjų mokyklų futbolo 
rungtynės. Iš jų važiavu
sieji troleybusu mokiniai iš
daužė tramvajaus langus, 
išmėtė skelbimus ir kitką, 
o Everett stotyje kėlė di
džiausi triukšmą ir stumdė 
ten pasitaikiusius suaugu 
-iu< žmones.

Tikrai tėvams, mokyto
jams ir administracijai reik 
rimtai susirūpinti vis didė
jančiu jaunųjų chuliganiz
mu.

Policija Nori Didesnių Algų
Massachusetts valstijos 

policijos tarnautojų draugi
jos konvencija nutarė ni-

o atskiro numerio tik pintis, kad jos narių savai- 
“Darbą” galima gau-į tinis atlyginimas butų pa- 

ir “Keleivyje.” įkeltas iki $80.

IŠĖJO “DARBAS’

Išėjo “Darbo” š. m. Nr. 
Jame yra daug Įdomių 

straipsnių, kuriuos turėtų 
perskaityti kiekvienas są
moningas žmogus, nes jie 
padės žymiai geriau susi
vokti šių dienų painiuose 
klausimuose ir Įgyti aiškes
nį vykstančių Įvykių ir ne
tolimos ateities vaizdą. 
“Darbo” kaina tik $1 me
tams,
25c. 
ti

• >

sirodymą.

Lietuvių Darbininkų 
Diaugijos centro valdyba 
ruošiasi narių vajui, o 21 
kuopa lapkričio 8 d. ruošia 
savų rudenini banketą. Ne-

draugijos kimba i darbą.

z4r trokštate erdvesniu vietų?
Taupykit pinigus pasiuažinejimui'.

"SAVINGS BANKS
of Massachusetts

I
Thert s onf tiear ™ 

ln»i fnr the wtrJt
"Sarinįf ftar.k ” tr

'fsstititi.r for SavinĮt. ”

Pradėk šiandien žengti prie to. ko 
nori. atidarydamas sąskaitą Savings 
Banke. Kiekvieną užmokesčio die
ną padedant po keletą dolerių, pini
gai greit užauga! Dividentai pade
da sutaupėm augti. Jūsų pinigai 
pilnai apsaugoti Massachusetts įsta
tymais.

REIKALINGI
3 vyrai indus plauti ir 3 mote

rys prie bufeto. Mokestis gera. 
Duodamos uniformos ir maistas. 
Kreiptis: , (40|
Franklin A Olixer Deliratcssen

34 Oliver St., ĮJoston.
Tel. HAncock 6-6063,.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metas gausi ligoje 

$25 pašalpos sakaitei 

Visais insurance reikalais 

kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 

598 East Broadway 

South Boston. Mass.

1'eL SO 8-1761 ir SO 8-248?

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim viaokit) vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagia; 
kainos nebrangiom. Gyvenama 
čia jau 20 metą.

Tel. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Br«»adway 

South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. Jr_ ir 

Alphonse Stecke
Dengtam Stogu* ir Siena* 

Geriausiais “Bird” Kc-npanijos 
Singeliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Estimate)

irPakalbinkim draugus 

pažįstamus užsisakyti “Ke 
leivį”. Kaina metams $4*

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.

3— Akių vaistas.

4— Vaistas nuo kojų niežėji- 

no, pirštams, tarpupirštėms ir 

oapirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nielė-

•imo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit
■agelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. ILtint. ui 
Kiekvieną numerį $1.00. Pini

gai. čekis ar money orderis iŠ 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mi

1




