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Sako, Šnipai 10 Metų Dirbo 
Armijoj Sovietų Naudai

Šen. McCarthy Giriasi Susekęs Likusį Rosenbergų Šni
pinėjimo Tankią; Šnipai Išdavinėjo Armijos Pa

slaptis; Šnipų Tinklas Dirba Jau 10 Metų; Ar
mija Abejoja dėl Šnipų Veiklos; Tyrinėji

mas Tęsiamas

Pradeda aiškėti, kad nu
teistųjų mirti ir nužudytųjų 
Rusijos šnipų Rosenbergų 
šnipinėjimo tinklas kariško
se Amerikos pajėgose dar 
nėra visas išgaudytas ir iš
aiškintas. Senato viena ko
misija, vedama šen. Mc
Carthy, praneša susekusi,

Lankymas Kalinio 
Sukėlė Skandalą

Sing Sing kalėjime sėdi 
vienas buvęs unijų darbuo
tojas, Joseph S. Fay, nu
teistas kalėti už šantažą 
(blackmail) nuo 7 (,4 iki 15 

kad šnipai turėjo laisvą pri-’me^_* Ya kalinį kalėjime 
ėjimą prie įvairių armijos !lai!kė dauS asmenų,
paslapčių Fort Monmouth,'uniPi darbuotojų ir net 
N. J., armijos laboratorijoj.iNew Yorko Estijos sena- 
Toi laboratorijoj pavogti'10 pirmininkas Arthur H.
slapti RADAR planai atsi-'Wick?’ kuris dabar eina 
dūrė net lytinėj Vokietijoj, New Yorko gubernatoriaus 
kur bolševikai gyrėsi galį pavaduotojo pareigas.
iš Port Monmouth, N. J., New Yorko gub. Dewey, 
viską išgauti. kai sužinojo, kad jo pava-

Fort Monmouth labora- H uoto jas lankė kalėjime ži- 
torijose jau atleisti keli tai- nomą kriminalistą, pareika-

POLICIJA MALŠINA 1'isTO MUŠTYNES

Brooklyne policija iš keli? kartų turėjo įsikišti į laivų krovėjų susikirtimus. Ameri
kos Darbo Federacijos įkurta nauja laivų knnėjų unija iš kelių kartų buvo užpulta 
senosios unijos narių ir turėjo gintis nuo mušeikų. Viename susikirtime, kuris matosi 
paveiksle, penki žmonės buvo sužeisti, bet policija greit atstatė tvarką ir raketierių 
kos Darbo Federacijos įkurta nauja laiva'jnijos mušeikas suvaldė.

Trys Vakarų Didieji Kviečia 
Maskvą į Konferenciją

^ondono Pasitarimuose Vakarų Ministeriai Pakvietė 
Maskvą į Užsienių Reikalų Ministerių Konferenciją; 

Jie Kvietė Jugoslaviją į Penkių Valstybių Pa
sitarimą dėl Triesto; Prašė JT Saugumo 

Tarybą Apsvarstyti Izraelio Karingumą 
Prieš Arabus

Prezidento Atstovai 
Viduriniuos Rytuos
Prezidentas D. D. Eisen- 

iower pasiuntė į Viduri- 
niuosius Rytus savo asme
ninį atstovą, Eric Johnston, 
rilmų pramonės draugijos

Pereitos savaitės gale 
Londone posėdžiavo Angli
jos, Amerikos ir Prancūzi
jos užsienių reikalų minis
teriai. Jų pasitarimai bai
gėsi sekmadienį.

nautojai, kurie įtariami ne
ištikimybe, bet šnipų tink
las vis dar nebaigtas aiš
kinti.

Senatoriaus McCarthy ko
misija skelbia, kad eilė liu
dininkų, buvusių šnipų Ro
senbergų bendradarbių, at
sisakė liudyti pasiremdami 
įlenktuoju konstitucijos pa
taisymu. Pagal šen. Mc 
Carthy. šnipai armijos sig 
nalizacijos korpuse dirbo 
10 metų ir visas armijos pa 
slaptis perdavinėjo Sovie
tams. Senatorius dėl to 
kaltina buvusią administra
ciją. kuri nežiūrėjusi tvar
kos.

Bet armijos atstovai aiš
kina, kad senato komisijos 
skelbiamos žinios yra išpus
tos. Armijos atstovai sako, 
kad karo metais Rusija ir 
kiti sąjungininkai gaudavo 
informacijas apie RADAR 
ir kitus išradimus visai lais
vai, nes tada-su sąjunginin
kais buvo dalinamasi nau
jausiais išradimais.

Šen. McCarthy dažnai 
mėgsta pasigirti ir skelbia 
savo didelius atradimus 
pirma, negu jų didumas 
yra įrodytas. Todėl ir šį 
kartą gal iš to susekto šni
pų tinklo ne kas tepaliks.

Korėjos Derybos
Panmunjom Kaime
Kinų ir Korėjos bolševi

kai sutiko susitikti su Ali
antų atstovais kitą savaitę 
pir m a d i e n į Panmunjom 
kaimelyje Korėjoje. Ten 
bus tariamasi, kur ir kada 
taikos konferencija turėtų 
susirinkti. JT organizacija 
pasisakė dėl taikos konfe- 
ferencijos vietos ir laiko, 
kaip ir dėl sąstato, bet 
bolševikai nepriėmė JT or
ganizacijos tarimo ir delsia 
su Korėjos taikos konferen
cijos sušaukimu. Derybos 
šaukiamos todėl, kad JT ta
rimai bolševikams nepati
ko.

lavo A. H. Wicks pasiaiš
kinti, o kadangi pasiaiški
nimas buvo nepatenkinan
tis, tai gub. Dewey parei
kalavo. kad A. H. Wicks
atsistatydintų iš senato pir
mininko vietos. Wicks ne
sutiko, bet jis pasižadėjo 
įteikti senatui atsistatydini
mą, kai šis susirinks. Gug. 
Dewey valstijos senato ne
paprastą sesiją kviečia lap
kričio 17 d. Tada ir paaiš
kės, ar rėpublikonų daugu
ma senate rems gubernato
rių ar A. H. Wicks. x Parti
joj eina griežta kova.

LĖKTUVO NELAIMĖJ 
SUŽEISTA 24 ŽMONĖS

Lėktuvas su 27 žmonėmis 
šį pirmadienį pakilo skristi 
iš New Yorko į Puertoriko 
salą ir tuoj po pakilimo nu
krito žemyn. Du žmonės bu
vo užmušti vietoje, o 24 bu
vo sužeisti. Tik vienas kelei 
vis liko visai neužgautas 
lėktuvui nukritus.

MINTOS UŽPULTAS

William King. Amerikos in
formacijos ofiso vedėjas Bel
grade. Jugoslavijos sostinėj, 
buvo minios užpultas ir 
smarkiai apdaužytas. Jugo
slavijoj ėjo piktos demon
stracijos prieš Ameriką dėl 
Triesto teritorijos dalies per
leidimo Italijai.

Farmerių Maištas 100 LĖKTUVŲ \R. A. Tafto Vietoj 
Prieš Republikonus VIENAME LAIVE, Sėdės Demokratas

Wisconsin valstijoj, de
vintame rinkimu distrikte

Daigiam tano terminui tar 
nauti senatorių pavaduoto 
ją. Kadangi Ohio guber 
natorius vra demokratas

m

Trys didieji užsienių rei
kalų ministeriai nutarė 

urmininką, ir pavedė jam kreiptis į Rusiją, kad ji at- 
)andyti sutaikinti žydus su siųstų savo užsienių reikalų 
arabais, kad užtikrinus pa- ministerį į Lugano, Šveica- 
stovumą Viduriniųjų Rytų rijoj, lapkričio 9 d. į ketu- 
eraštuose. Prezidento at- rių didžiųjų ministerių pa
stovas, susipažinęs su Vi- sitarimą aptarti Vokietijos 
duriniųjų Rytų kraštų eko- ir Austrijos taikos klausi- 
nomine padėtimi galės pa- mą. Po tos konferencijos 
žadėti paremti arabų kraštų galima bus sukviesti ir di- 
ukį ir ypač tarsis su arabų džiųjų valstybių vadų pasi-

Rytų milžinas nors ir j Ohio valstijos gubernato- 
daug jau yra apžiojęs, bet'rius F. J. Lausche paskyrė 

pereitos savaitės pradžioje jis vis ieško, ką dar butų jį mirusiojo senatoriaus Ro 
įvyko papildomi rinkimai Į galima pagrėbti. Todėl nė-j bert A. Tafto vietą neuž 
kongresą. Devintasis dis- i-a saugi ir Amerika. Ii- ji
triktas Wisconsine visada gauna leisti milžiniškus pi- 
buvo rėpublikonų atstovau- nigus karo reikalams. Kas 
jamas, bet pereitą savaitę metą jiems išleidžiama ke-
pirmą kartą tame distrikte lios dešimtys bilionų dole- tai jis paskyrė į Tafto vie
laimėjo demokratas. Demo- rių. ’ tą demokratą, Clevelando
kratų kandidatas ten su- šių dienų ginklai, tai ne miesto majorą Thomas A
rinko 28,000 balsų prieš senovės, jie labai brangus. Burke. Tokiu budu dabar
21,000 už rėpublikonų kan- šiandien vienas F-86 lėktų- senate demokratai turi 48 
didatą. Ivas kainuoja apie $400,000, senatorius, republikonai tu-

Renkant prezidentą pra-’o vienas B-52 sprausminis^ 47 ir vienas senatorius 
(Morse iš Oregono) yra ne 
priklausoma

eitų metų rudenį tame dis- bombonešis net 20,000,000 
trikte už gen. Eisenhoweri: doleriu 
buvo paduota 84,097 bal
sai, o už Stevensoną tik 
apie pusę tiek (46,140).

Demokratų laimėjimas 
rėpublikonų tvirtovėje ro
do, kad farmeriai yra griež- 
ai nepatenkinti republiko- 
nų vyriausybės politika ir 
tą savo nepasitenkinimą 
reiškia politiniuose rinki
muose. Republikonai turės 
nemažai pasidarbuoti, kad 
farmerių nepasitenkinimą 
užlyginus iki ateinančių 
metų rudens rinkimų.

Prezidentas Žada 
Farmų Programą

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą ketvirtadienį 
kalbėjo Kansas City ir dės
tė vyriausybės farmų pro
gramą. Prezidentas sakė, 
kad naujoji vyriausybės 
farmų programa paaiškės 
tik po Naujų Metų, nes da
bar dar eina tos programos 
svarstymas. Kokia bus at
eities fai-mų programa pre
zidentas nepaaiškino, bet 
jis pabrėžė, kad farmų pro
duktų palaikymas bus dalis 
tos programos. Prezidentas 
gyrė E. T. Bensoną, kaipo 
gerą žemės ūkio sekretorių. 
Prezidentas žadėjo didesnę 
pagalbą sausros ištiktiems 
ūkininkams ir gyvulių au
gintojams.

O apie šių dienų lėk-’ Ohio gubernatorius, skir 
tuvnešio statybos išlaidasdamas demokratą į senatą 
baisu ir pagalvoti. Jis kai-'pažymėjo, kad naujasis se 
noja $212.000.000. o su vi- natorius neardys senato da 
sais įrengimais gal ir visus .kartinės organizacijos ir
$300 milior.ų. Taigi, jei vi- paliks republikonus vado 
sos Naujosios Anglijos visi vauti senato įvairioms ko 
dirbantieji sumanytų pasta- misijoms iki ateinančių me 
tyti tokį lėktuvnešį, jie tu- tų rudens rinkimų, 
rėtų dirbti ištisą savaitę, o
kiekvienas Amerikos gy
ventojas tokiam laivui pa
statyti sumoka po $2.

LIUDININKAI BUS
VERČIAMI LIUDYT

kraštais dėl įkurdinimo 
900,000 arabų pabėgėlių, iš 
Palestinos, kurie vis dar 
skursta arabų kraštuose lai
kinose stovyklose.

Kartu prezidentas pa
siuntė Herbert Hoover, Jr., 
į Iraną, kad jis paskatintų 
Iraną ieškoti taikaus susi

matymą kitiems tarptauti
niams klausimams aptarti. 
Jei Maskva atsisakys daly
vauti keturių didžiųjų mi
nisterių konferencijoj, tai 
šiuo tarpu jai nebebus da
roma naujų pasiūlymų.

Trys didieji ministeriai 
aptarė ir Triesto klausimą,

Bet tai ir laivelis I Jis ne- 
ža iki 100 didelių lėktuvų, 
kurių pajėgumas yra lygus 
visam buvusiam paskutinio
jo karo Vokietijos oro lai
vynui. O vi? dėlto viena, 
gerai pataikyta bomba gali 
tą milžiną i vandenio dug
ną nuvaryti.

Spalvota Televizija
Po Keturių Mėnesių

Federalinė Komunikacijų 
Komisija, kurios priežiūro
je yra šalies radio ir televi 
zijos tinklai, praneša, kad 
spalvotą televiziją gal jau 
turėsime po kokių trijų ar 
keturių mėnesių laiko. Ko
misija mano, kad gal jau 
apie Kalėdas galima bus 
patvirtinti naujų spalvotos 
televizijos stočių statymą ir 
priėmimo aparatų pardavi
nėjimą publikai.

Generalinis prokuroras ir 
kai kurie senatoriai planuo
ja išleisti įstatymą, pagal 
kurį liudininkai negalės at
siremti penktuoju konstitu
cijos pataisymu atsisakyti 
liudyti. Liudininkams bus 
pažadama laisvė nuo baus
mės, bet už tą laisvę jie tu
rės liudyti. Kongresas ir 
vyriausybė dabar svarsto, 
kaip ir kas turėtų teisę at
leisti liudininkus nuo jiems 
gresiančios bausmės už jų 
liudijimą.

CHURCHILL GAVO
NOBELIO PREMIJA

tarimo su anglais dėl alie- , . A .
jaus pramonės atstatymo. kVns ,stai^a lskdo del Ang- 

_ _____________ |bjos ir Amerikos nutarimo
IZRAELITAI UŽMUŠĖ ,zoną . Ą. perleisti

56 ARABŲ FARMERIUS ltahJa’\ ,kas sukeJe Jugosla
vijoj didelių protestų . Mi
nisteriai Londone nutarė 
sušaukti penkių valstybių 
konferencijoj (Amerika, 
Anglija, Prancūzija, Italija 
ir Jugoslavija) Triesto 
klausimą aptarti, bet dar 
nežinia, ar Jugoslavija su
tiks tokioj konferencijoj 
dalyvauti. Kol kas Ameri
ka ir Anglija neištrauks sa
vo kariuomenės iš Triesto.

Vakarų ministeriai krei
pėsi į JT Saugumo Tarybą 
prašydami aptarti Izraelio 
kariškus išsišokimus arabų 
pasienyje. Ypač didelio pa
sipiktinimo Vakaruose su
kėlė Izraelio kariuomenės 
užpuolimas prieš tris Jorda
nijos kaimelius. Tame už
puolime žuvo 56 beginkliai 
arabai ir 9 buvo sužeisti.

Vakaru užsienių ministe
riai pasisakė ir dėl Korėjos 
taikos derybų. Jie pasiža
dėjo remti pastangas su
jaukti ten taikos konferen
ciją ir laikytis vieningai tai
kos derybose. z

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Bidault pa
informavo kitus ministerius 
įpie padėtį Indokinijoj ir 
apie ten pradėtą prancūzų 
ofensyvą prieš bolševikiš
kus partizanus.

Londono dervbose daly
vavo valstybės sekretorius 
.John Foster Dulles, anglų 
užsienių ministeris Antho
ny Eden ir prancūzų minis
teris G. Bidault. Svarbiau
sias pasitarimų tikslas buvo

Jordanijos vyriausybė 
skundėsi Jungtinių Tautų 
karo paliaubų priežiūros 
komisijai Palestinoj, kad 
žydų (Izraelio) kariai už
puolė tris kaimus Jordani
joj Ir juos išdaužė granato
mis. .JT komisija tikrai at 
rado, kad izraelitai tokį už
puolimą padarė, užmušė 56 
arabų kaimiečius ir sugrio
vė 41 namą. Komisija krei 
pėsi į Izraelio vyriausybę, 
kad ji sudraustų savo ka
riuomenę ir atlygintų nu
kentėjusiems kaimams nuo
stolius.

Šių metų Nobelio litera
tūros dovana (33,000 do 
lerių) buvo paskirta Angli
jos ministerių pirmininkui 
Winston Churchill už jo ka
ro atsiminimus.

PAGAVO MIEGANTI
m

Harold Miller. pagarsėjęs 
.banditas, nušovęs San Fran- 
cisco mieste viena policinin
ką ir pridaręs kliokiu pbasi-
žengimu, pakliuvo į policijos 
rankas lx»s Angeles muviu įsuderinti \ akarų valstybių 
teatre, kur policija jį užtiko pažiūras ir prieiti vieningos 
balkone bemiegantį. laikysenos.



Puslmia Antras BOSTON Nr. 42, Spalio 21, 1953
organizacija Jungtinėse Valsty-žiUi'ų, _______
bėse. kuri pilnutinai išvertė, iš- v o nukrypęs nim MaA-vne leido ir plačiai paskleidė tarpe linijos; jie n^iJv™

eiAia onlvio Tl» W<Xf 1T1 )T1 _ * „ ?•
Proga ir Pareiga Padirbėt

Lapkričio 27-28 dienomis Amerikos lietuvių sostinė
je Chicagoje posėdžiaus Amerikos Lietuvių Visuotinis f;—' .. "'“T“'..*.• ja:i, ... . . . x . .taipgi trumpas biografijas v\a- į-Kongresas. Šaukia jį musų organizuotos visuomenės at-shin<toBO> jeffersono. Franku ko& 
stovybė—Amerikos Lietuvių Taryba.

Šįmetinis Lietuvių Kongresas Chicagoje bus jau mo 
ketvirtas masinis lietuvių suvažiavimas, Lietuvai patekus amerikiečių.'

euida tas žmogus bu- niekada nebuvo išrinkęs de
mokrato, ėmė ir pakrypo į 
demokratų pusę, o kandi-

Triukšmas dėl Triesto
pietuvių šioje šalyje Jungtiniu ių ar jj
VflUtvhiu ir Ne- ,• »» a uz levo-iCidias, įemęs

iii:-.. ar prieš revoliuci- administracijų, paliko 
jie nesiteiravo Prūsei-1 durų.priklausomybės Deklaraciją.

republikonų 
už sa-

pažiūrų, kada Leonas' VYisconsin devintasis dis-

bininkų gyvenamas distrik 
tas. Svarbiausieji to dis
trikto balsuotojai farmeriai 
rinkimuose pareiškė griež-

į svetimą okupaciją. 1943 metais Pittsburghe posėdžia
vo plati lietuvių konferencija; 1945 metais toje pat Chi
cagoje buvo susirinkęs masinis lietuvių kongresas; 1949 
metais panašus kongresas posėdžiavo New Yorke ir da
bar vėl Chicagoje susirinksime aptarti esamą padėtį ir pa
kartoti musų rupesnį ir širdgėlą dėl musų senojo tėvų 
krašto, Lietuvos, nesibaigiančios vergijos. Sykiu su tuo 
pakartotinai pareikšime musų nepalaužiamą nusistatymą 
tęsti kovą, kol lietuvių tauta atgaus savo teisę gyventi 
nepriklausomu ir demokratišku gyveniniu.

Iki plačiojo lietuvių suvažiavimo Chicagoje nebėra 
daug laiko, tik šešios savaitės. Todėl visi turime sukrus
ti, kad tinkamai pasiruoštame tam įvykiui. Musų veikė
jai visose kolonijose, nuo mažiausios iki didžiausios, turi 
užmiršti savo asmeninius vargus, negalavimus ir senatvę 
ir turi imtis darbo. Pirmiausiai reikia be jokio atidėlio
jimo raginti visas organizacijas išrinkti delegatus į Lie
tuvių Kongresą ir, kartu su delegatų rinkimu, paskirti 
auką Lietuvos vadavimo bylai paremti. Ta pačia proga 
reikia raginti organizacijas, kad jos parinktų aukų savo 
narių tarpe ir tuo budu aukos sumą padidintų.

Lietuviškų organizacijų mes turime daug ir labai 
įvairių. Nuo klubų iki pašalpinių draugijų kiekvienoje 
lietuviškoje kolonijoje galime užtikti po kelias ir po ke
liasdešimt lietuviškų organizacijų. Ne visos tos organi
zacijos gali skirti aukas Lietuvai vaduoti iš savo iždo, 
bet VISOS jos gali parinkti aukų savo narių tarpe. Gali, 
jei tik turėtų noro, žinotų reikalą ir suprastų savo lietu
višką atsakomybę.

Šalia labai svarbaus pinigų kėlimo reikalo ne ma 
žesnės svarbos turės ir musų pačių pasiinformavimas 
apie Lietuvos vadavimo reikalą ir tuo reikalu priimti 
organizacijų tarimai ir linkėjimai Lietuvių Kongresui. 
Kova dėl Lietuvos laisvės, dėl Amerikos vyriausybės ir 
visuomenės suinteresavimo Lietuvos laisvės byla, eina 
jau eilę metų ir daug kas jau jaučiasi lyg pavargęs. Lie
tuvių Kongresas tebūna proga mums patiems sustiprinti 
savo viltis, savo nusistatymą ir savo užsispyrimą tęsti 
kovą, kol Lietuva bus laisva. Paskendę kasdieniniuose 
reikaluose Lietuvių Kongreso proga atsiminkime visų 
musų bendrąjį reikalą, musų tautos laisvę ir ateitį.

Dabartiniu metu Amerikos kongreso paskirtoji ko
misija (Kersteno komisija) pradeda tyrinėti, kaip Lie
tuva buvo įjungta Į Sovietų Rusiją, kaip galingas kaimy
nas smurtu, melais ir apgaule atėmė laisvę silpnai tautai 
ir tą vagystę pakrikštijo laisvu lietuvių tautos apsispren
dimu. Kongreso tyrinėjimas nuplėš propagandos kaukę 
nuo rusiškų plėšikų veido, bet ir mes turime Amerikos 
kongresui padėti tą atlikti. Turime sutelkti liudininkų, 
dokumentų, neginčijamų faktų, kurie parodys tikrąją 
Maskvos politiką ir musų tautos iškentėtas kančias kai
myno okupacijoj. Į tą darbą turime stoti visi—vieni 
savo pinigine parama, kiti savo darbu, treti liudydami 
Amerikos kongreso komisijoj.

Chicagos Lietuvių Kongresas bus musų visų egza
minai. Musų veikėjai, musų organizacijų vadovybės ir 
paskiri lietuviai turėsime progos parodyti savo darbštu
mą, savo mokėjimą pasiaukoti ir paremti bendrą visu 
lietuvių reikalą. Egzaminą išlaikysime, jei Chicagos 
Lietuvių Kongresas plačiai nugarsės po visą Ameriką ir 
sukels entuziastišką pačių lietuvių pritarimą ir paramą 
Lietuvos vadavimo kovai.

Tuo budu: gai omu oiauną ir Rusiją!
“Atsižvelgiant | jos veikimo Literatūros Draugijos na- 

pobudį, kaip nustatyta lnkor-_ riai ir 'adai visi žino, kad 
poravimo Cartery ir nuosaikai Literatūros Draugija yra 
(nuosakiai?—Red.) organiza-'politinė organizacija, kuri 
cijos pravestą, Lietuvių Litera- lietuviškų ateivių tarpe at- 
turos Draugija pareiškia, kad .ųoja komunistų partiją, 
jos veiksmai nepaeina po Egze- tos bolševikiškos orga-
kutyvio {sako 10450 nuosta- nizacijos vadai savo politi- 
tais. Ji taip pat toliau speci- , - j-fiškai pareiškė, kad pagal k°;' “ ^V°
Jungtinių Valstybių Konstitu- Viešai pasisa-
ciją ir ypač pagal Pirmąjį Pa-'^Udangstosi visokiomis 
taisymą, prokuroras neturi ga- skiaistemis, kad tik ištru- 
ios kištis į Lietuvių Literatu-■ kus iš subversyvių organi 
ros Draugijos raštus ir leidi-į zaci jų sąrašo. Rodos, gar

Po antrojo pasaulinio ka-[sutartį pasirašiusioms
ro Jugoslavijos kariuomenė i ims, nutarė Triesto miestą 
buvo užėmusi Triesto mies- ir dalį jo apylinkių, kurias 

amerikiečiai ir 
Italijai.

pagarsino.
kurį tuoj okupavo Ameri- Sulaužė Sutartį
kos ir Anglijos kariuomenė.

Amerikos ir Anglijos nu-
Taikos derybose su įtari-Įtarimas perleisti dali Tries-

t<» kritikos Tėl'dahaTtin'ife "S’ ZTSin? "i T" J''a
f-™,, „ni; iprancuzai butų pripažinę aiskus taikos sutarties su 

administracijos farmų poli-,Triesto mįestą savo sąjun- Italija laužymas. Be to, tas

nomm turėta kritika ^j^nil?kei. Jugoslavijai, bet,Nutarimas padarytas dviejų
kirsti ir ka noS darvti\ad'nelaimei’ U s3jun£ininkė kraštų, gal susitarus slaptai 
f L- buvo labai ankštai su- su Italija, o kiti suintere-
nrimtu^biiri-ik^bėrt^na^ s"^sus^ su Rusija. Kad ne-[suotį kraštai staiga būva 
demokratus ne« iei taip at davUS Maskvai svarbaus pa?tatyti prieš “fait accom-
ritiktn mitrinki |uosto Viduržemn* Juroje,Įpiį” (įvykintą faktą). Aiš-
sitiktų, tai 19o4 metų i Triegtas ir -Q apynnkės bu- ku, kad toks nesiskaitymas 
muose valdančioji didžiu-VQ d ti ,laisva terito-‘su ’ kitu kraštu 
ma sutirptų ir virstų mažu- .-V, , , .

Apžvalga

VISAIS LEGALIŠKA1S 
BUDAIS

kurorui raštą, kuriame 
ko, kad A. L. D. L. D.:

nius ir tuo budu neturi autori
teto traukti į tokį sąrašą."

Atrodo visai nekalti avi
nėliai tie Literatūros Drau
gijos veikėjai. Tiesa, jie 
eido bolševikiškus raštus, 
bet generaliniam prokuro
rui koks reikalas apie tą 
rūpintis? Juk pagal pir
mąjį konstitucijos pataisy
sią spauda yra laisva! O 
jeigu taip, tai Literatūros 
Draugija tariasi turinti tei
sę skleisti bolševikišką pro 
pagandą, o generalinis pro- 
kurorars turi tylėti.

Literatūros Draugijos bol 
ševikai dar giriasi, kad jie 
niekada “nesiteiravo apie 
savo narių politines bei re
ligines pažiūras.” Taigi, jie 
nesiteiravo Pruseikos pa-

bė butų būti revoliucinių 
organizacijų sąraše, bet ne. 
Literatūros Draugijos bol
ševikai norėtų ir toliau pa
silikti niekeno nepastebėti ir 
tęsti kurmių darbą. Kai 
juos kelia viešumon, kaip 
šios šalies išdavikus ir Mas
kvos agentus, tai jie dangs
tosi čarteriais, konstitucijos 
pataisymais ir kitokiais lega- 
liškais budais, kad tik pa
slėpus savo maskvinį snu
kuti ir išdavikišką veiklą.

sa-

. . visuomet pildė savo inkor- 
Keleivio skaitytojai jau poravimo čarterio nuostatus ir 

žino, kad generalinis pro-j nuosaikiai laikėsi savo pasi- 
kuroras yra paskelbęs dvi į brėžtų tikslų, leisdama raštus, 
lietuviškas organizacijas kny«as, brošiūras ir periodinius 
“subversyvėmis.” Tos or
ganizacijos yra Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, kuriai pas
kutiniais metais darbinin
kiška uodega nutrupėjo ir 
ji vadinasi “Lietuvių Lite
ratūros Draugija,” ir kita 
Bubversyvė organizacija yra 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, kuris irgi norėjo 
atsikr a t y t i darbininkiško 
vardo, bet valdžia sutrukdė.

Gyvename demokratinėj 
tvarkoj, kur ir “subversy- 
viams” duodama teisė pa
siaiškinti. Literatūros Drau
gija ta teise pasinaudojo. Ji 
pasiuntė generaliniam pro-

leidinius,” taipgi “steigdama 
knygynus, ruošdama teatrališ
kus perstatymus ir literatūros 
programas ir abelnai veikdama 
dėl pakėlimo savo narių inte
lektualinio. socialinio ir mora
linio lygio.”

Toliau sakoma, kad
“. . . visuose tuose savo dar
buose Draugija niekuomet ne
siteiravo apie savo narių poli
tines bei religines pažiūras, 
Per visą savo ilgą ir garbingą 
gyvavimą, Literatūros Draugi
ja niekuomet nėra turėjusi jo
kios bėdos bei nesusipratimo a 
Jungtinių Valstybių valdžia bei 
su jos įstaigomis. Mes norime 
pabrėžti, jog Literatūros Drau* 
gija yra pirmutinė ir vienintėlė

nuomone 
Ju

goslavijoj vienašliškas nu
tarimas sukėlė tikrą audrą. 
Jugoslavija grasina net gin
klais ginti savo “teisę” į

mu n nrP7i'irija’’’ kuriOS Vieną dak gl°' dau^ kam nepatiko, O
den'tas turėtų valdyt su r.e-an®lai ir amerikiečiai,; eoslaviio1 vienašliškas 
palankia sau dauguma.

Farmų politiką dabar ve
da Ezra Taft Benson, že
mės ūkio sekretorius. Jis

o kitą dalį—jugoslavai.
1948 metais Italijoj vyko 

svarbus rinkimai. Kad pa 
veikus tuos rinkimus Ame-j Triesto miestą, 
rika, Anglija ir Prancūzija Padarius tokį vienšališką 

via laisvo ūkio šalininkai,pažadėjo visą Triesto teri-^yjutarimą Amerikai ir Ang- 
ir kongreso ar vyriausy-Įtoriją Italijai. Po rinkimų iįjai dabar tenka* aiškintis, 
bės kišimąsi į kainų kontro-lbetgi niekas nesiskubino tąįprotestuoti prieš Jugoslavi- 
lę, j žemės ūkio produktų pažadą išpildvti- O tuo jog demonstracijas ir no- 

terpu Jugoslavija nutraukė j rom nenorom teks rimtai 
ryšius su Maskva ir jau ue-tkalbėtis su Jugoslavija apie 
bebuvo kaip visą Triesto jTriesto likimą', ką buvo ga- 
teritoriją atiduoti Italijai. ]ima padaryti ir pirma ne- 
Negi skriausi vieną sąjun- b>Uvo skelbiamas tas vie- 
gininką kito sąjungininko. našališkas nutarimas, 
naudai! I

Taip tas klausimas ir vil-J Kas Toliau?
kosi iki dabartinio laiko,! Jei anglai ir amerikiečiai 
kol Amerika ir Anglija, tikrai perleistų Triesto mie- 
nieko nepranešusios nei Ju-įstą ir “zoną A” italams, tai, 
goslavijai, nei Prancūzijai,’atrodo, jog Jugoslavija da- 

distriktas, kuris kaip sunkią politinę naštą, inei kitoms Italijos taikos bartiniu metu bandytu ita- 
_Jlus iš ten ginklais išvyti. 

|Tai gal butų saužudiškas 
•Jugoslavijos žygis, bet na
cionalistinėms aistroms 
siaučiant nebūtų ko stebė
tis, jei jugoslavai imtų 
mušti italus.

Todėl šiuo tarpu ameri
kiečiai ir anglai turės pa
laukti su savo kariuomenės 
ištraukimu iš Triesto mies
to, o belaukdami turės pasi
kalbėti ir su Italija, ir su 
Jugoslavija, ir gal turės pa
sišaukti kitas valstybes, ku
rios savo parašą po Italijos 
taikos sutartimi yra padė
jusios.

Pasiskubinimas ir viena
šališkas griežtumas šį kartą 
pasirodė ne tokia jau gud
ri politika.

Maskva Skelbiasi

E. T. BENSON TRAUKSIS?

Papildomi kongreso rin
kimai Wisconsin valstijoj 
pereitos savaitės pradžioje

kainų palaikymą ir pana
šius dalykus jis skaito ne
sveiku reiškiniu, kurį gali
ma pateisinti tiktai nelai
mės atsitikime. Farmeriai 
betgi į tą reikalą žiuri ki
taip ir tą savo kitonišką pa
žiūrą reiškia balotais.

Atrodo, kad prezidentas 
Eisenhower turės arba skir 
tis su savo žemės ūkio sek-plačiai nuskambėjo po visą 

kraštą, {vyko nepaprastas [retoriu arba turės jį nešti, 
dai v kas:

Dabar jau Galioje 
10c

MINIMUM KAINOS

Kalbant Mokamu Telefonu

Pirmas Pabrangimas per 70 Meta

Pradedant trečiadieniu, Spalio 11 tl., minimum kainos už skambinimą 
iš Nevv Erig!and Telephone Company mokamųjų telefono stočių Massa
chusetts valstijoj bus 10c, pagal Department of Public Utilities patvarky
mą. Tai pirmas minimum kainos pakėlimas Massachusetts telefono istori
joj- Eet tas liečia tiktai vietinę 5 cenlų teritoriją. Kur telefonas kainuoja 
10c dabar tenai ir toliau pasiliks deš iniukas. Taigi nauja 10c kaina tai
koma lygiai .'m- jr 10c teritorijoms.

Telefonu Aptarnavimas 
Labai Pabrango

Telefonu aptarnavimas per kelis 
pastaruosius metus labai pabrango. 
Kadangi dėl šito pabrangimo pasi
darė reikalingas aukštesnis už tele
fono vartojimą apmokėjimas, tai 
išrodo visai teisingai, kad mokamo
jo telefono vartotojai irgi prisidėtų 
prie to pabrangimo.

Prašome Skaityti Kortele*
Su Paaiškii

Pradetlamoji kr. kaina jau yra

vartojama arba autorizuota 83% 
Bell Sistemos mokamųjų telefonų. 
Paduotas prašymas, kad leistų pa
kelti dar 6%.

Daugumas Mokamųjų Telefonų 
Turi 10c Kainą

Prie kiekvieno mokamojo telefono 
lentelės bus kortelė su paaiškinimu, 
kaip reikia skambinti, ir bus sura
šąs vietų, kurias galima pasiekti 
vartojant “tlial” lentelę.

Jeigu įdėjus vieną nikelį receive- 
ris bus užkabintas, tai pinigas hus 
sugrąžintas.

RE« ERILAII TELEPIIIE ARI TELEIIAPR COMPAIY

j Kur triukšmas, ten be 
ĮMaskvos negi apsieisi. Vos 
tik Amerika ir Anglija pa
skelbė, jog jos geraširdiškai 
atiduoda Triesto miestą 
Italijai, Maskva tuoj at- 
atsiuntė Anglijai ir Ame
rikai protesto notą ir kalti
na tas valstybes sulaužius 
taikos sutartį su Italija. 
Keista, bet ši kartą Rusija 
visai teisingai kalba apie 
sutarties sulaužymą. Pana
šiai kalba ir Jugoslavija.

Bet Jugoslavija, nors ir 
protestuoja prieš Amerikos 
ir Anglijos vienašališką 
sprendimą ir net telkia ka
riuomenę prie Triesto mies
to, tačiau visai nesiskubina 
mestis į Rusijos glėbi. Ti
to žino, kad Maskvos glė
byje jam bus taip karšta, 
kad jis uždus. Malenkovo 
kartuvės nėra švelnesės, 
kaip Stalino kartuvės. To
dėl Jugoslavija yra atsargi 
su Rusijos parama ir Mask
va, rodos, paliks be “kos- 
tumerių” Triesto triukšme.

Kodėl Ne Plebiscitas?
Italija siūlo, kad visos 

Triesto teritorijos ginčą iš
spręstų plebiscitas. Girdi,

(Nukelta į 7 pusi.)
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Brocktono Naujienos
Kun. Klimo Atsisveikinimas ..avė.

Spalio 11 d. liaraoiius ‘
mokyklos salėje įvyko kun j0 aa,'tiai !‘clskelt|. lyg Jls 
Klimo atsisveikinimas. Čia «“^o neveikgs. Kun.

Kun. Klimas buvo 
tarp kitko. Jokie joj 

darbai neiškelti, lyg jis

išbuvęs 5 metus vikaru, kllmas ka bėJ0 atsargiai ir 
tremtinys kun. Klimas per- į'iprasmiskai. Buvo jau- 
keltas toms pačioms narei- ';la2r‘a!i taikymas i kleboną, 
goms j
(’ambridge. Jo iškėlimas ir,.. . .
atsisveikinimas metė dau"- 1 H lteiktl

pačioms parei- ~ .. . . . ,
lietuvių parapija' Tremtinių atstovams kun.

Strakauskas neleido kalbė
ki ir įteikti dovanas. Bet 
Ijie pritaikę tinkamą mo- 
Imentą prasiveržė per minią 
iiki kun. Klimo, Įteikė jam

Vikaro perkėlimas iš vie- kopl{tėlę, .**' >irairtė' kad 
nos parapijos į kitą yra ei-jj-^ma ne.eista kalbėti. Sa- 
linis dalykas, i kuri papras-j , ..
tai nekreipiama dėmesio.!-05’ .
Su kunigo Klimo perkėlimu nas pa£oko’ eme ranuntl

gj.
sviesos i santykius, koki 
yra klebonijoje ir parapijo
je.

lėj kilo didžiausios ovaci- 
Kun. Saulė-

PONIA PANDIT PAS PREZIDENTĄ

Indijo? atstovė Jungtinėse Tautose, ponia Vajaya Lakšmi 
Pantiit. kuri dabar pirmininkauja Jungtinių Tautų seimui, 
atsilankė į Baltąjį Namą pas prezidentą Eisenhowerį. 
Pasimatyme dalyvauja ir valstybės sekretorius John Fos
ter Dulles (viduryje). Poaia Pandit vėliau sakė. kad ji 
turėjusi atviras ir širdingas diskusijas su Amerikos va
dais.

go gesinti ir sukniubo. At
sikėlė ir vėl puolėsi gesinti. 
Sukniubo ir vėl. Atsistojo 
ir trečią sykį, ir vėl sugriu
vo. Tuojau buvo nuvežtas 
ligoninėn ir tenai mirė.

Velionis buvo narnų sta
tytojas, bet jau pasitraukęs 

'iš darbo, kaip amerikiečiai 
‘sako—“retired.” Liko di-
džiausiame nubudime žmo-

Eastono Padangėje

atsitiko kitaip, nes visi jau
čia, kad jis perkeltas kle
bono Strakausko pageida
vimu. Per pamaldas ir per 
atsisveikinimą klebonas aiš
kinosi, kad jis niekuo dėtas, 
bet žmonės tuo aiškinimu 
netiki, kaip ir kitais kun 
Strakausko
Priešingai, dargi sako, kad 
ant vagies kepurė dega. Jei 
nebūtų kaltas, tai ir nesi- 
aiškintų.

Kun. Klimas išsiskyrė iš 
kitų vietos kunigu savo ra
mumu, tolerancija ir drau
giškumu. Jis nepasižymėjo 
jokia visuomenine ar kultū
rine veikla, bet buvo žmo
nių mėgiamas. Tremtiniai 
jam darydavo priekaištus, 
kad jis perdaug pataikauja 
klebonui ir prisitaiko prie 
sąlygų, plaukia su srove, 
ragina kitus susilaikyti nuo 
veiklos, kad tik klebonas 
butų patenkintas. Jam rei
kalingas žmogus, kuris ak
lai pataikautų, jf garbintų, 
nesiskaitytų su jokiomis 
priemonėmis, toks, kaip 
kun. Saulėnas. Dėl to kun. 
Klimo padėtis buvo sunki. 
Jis norėjo būti visiems ge
ras, bet iš to nieko neišėjo.

Žmonės manė, kad pas
kutini sekmadieni kun. Kli
mas bažnyčioje laikys pa
maldas ir sakys atsisveiki
nimo pamokslus. Taip ne
buvo. Matyti, klebonas ne
leido. Vakare atsisveikini
mas suruoštas ne naujoje 
salėje po bažnyčia, bet se
noje, sklepuke. Ir čia pa
statytos pradžioje tik kelios 
eilės kėdžių, lyg duodant 
suprasti, kad nebus žmonių. 
Bet žmonių prisirinko pil
nutėlė salė. Visi mokėjo 
už įėjimą po doleri. Pini 
gai įteikti kun. Klimui.

Atsisveikinimas buvo 
nuoširdus. Visą laiką

pradėjo giedoti Lietuvos 
himną. Po himno tremti
niai vėl ėmė ramiai grupuo
tis, o kun. Strakauskas su 
kun. Sauiėnu nerimauti. 
Tremtiniai gausiu buriu su
sirinko prie kun. Klimo. 
Daugelio akyse blizgėjo 

tvirfinimuic ašaros. V L nas po kito spau- 
de kun. Klimui ranką. Sa- 

sklido garsai: “štai 
koks klebonas . . Trem
tiniai užtraukė “Ilgiausių

paklius i dangaus karalys- žiavimas, bet Susivienijimo 
tę tie, kurie per kalėdojimą-Lietuvių Amerikoje seimas, 
nepriims kunigų ir neduos’ Apie konstitucijos oakei-
jiems pinigu

Parapijonas.

P1TTSTON, PA.

timą tekalbėjo adv. Verba- 
lis. Dėl įvykusių klaidų 
korespondentas nėra kaltas.

metu ir išsiskirstė.
Svečias.

Kalėdojimas
Kunigai jau pradėjo ka

lėdojimą. Geras pasipini
gavimo būdas. Kiekviena
me bute krinta keli dole
riai. Darbas nesunkus: už
eiti, šlaksterti vandeniu, 
duoti kryžių pabučiuoti. 
Tai ne fabriko darbas, kur 
prakaitu reikia šlakstytis.

Klebonas kalėdoti neina. 
Siunčia tik vikarus. Vieną 
kartą pernai ar užpernai jis 
sakė, kad negali eiti, nes 
bijo, kad kas nors šluotos 
nepaimtų. Sakė juokais, 
bet žmonės priėmė rimtai.

Žmonės nelygiai priima 
kalėdotojus. Apie tai kle
bonas parapijos biuletenyje 
pernai rašė:

“. . . Vieni nuoširdžiai 
laukia kunigų atėjimo. Ki
ti .. . parodė nepaprastą 
svetingumą, priimdami-vai- 
šindami kunigus. Treti—iš 
širdies suteikė auką. 
Ketvirti—matė lapelyje ku
rią dieną kunigai ateis, bet, 
tą vieną dieną-vakarą į me
tus negalėjo būti namuose 
Penkti . . . tyčia neatidarė 
savo namų duris—nors kai
mynai žinojo kad jie ran 
dasi namuose . . . gal toki 

{kada nors ir norės kad kū
ne--nigai ateitų mirties valan- 
au-'doje . . . bet, gal nesulauks

tesi įtampa. Programos ve-’kunigų 
dejas kun. Saulėnas gyrė' Kas tai yra: nusiskundi- 
kleboną, klebonas gyrė pats mas ar gąsdinimas, kad ne-

WORCZSTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišku Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Klaidų Atitaisymai
“Keleivio” Nr. 40 įsibro-

WORCESTER, MASS.

Spalio 25 d. SLA 57 kuo- 
\ė klaidų. Jas čia atitaiso-'pa švenčia savo 50 metų 
me. Parašyta, kad SLA ~i sukaktį. Minėjimas įvvks 
apskr. suvažiavimo vakarie-j Lietuvių Piliečių Klubo sa- 
nėj dainavo Miss B. Meris, lėj, 12 Vernon St,; pradžia 
o turi būti B. Nonis; S. Ša-'4 vai. Kuopa per 50 metu 
kočius ne tik padainavo po- yra nuveikusi dau? gražių 
rą dainų, bet ir papasako-darbų, todėl bus kuo pa- 
jo porą ‘ clžiokų. Auką su- tiems darbuotojams pasi
rinkta ne $16, bet $73. Ki-‘džiaugti ir kitiems api 
tą metą birželio 27 d. čia'juos papasakoti, 
įvyks ne Apskrities šuva- —J. v.

NEW YORKE BIDEUS VAJUS

! na Agnė, sūnūs Danielius ir 
ištekėjusi duktė, Mrs. Eich- 
ard Sherman.

Lietuvių bažnyčios Mia- 
mėj nėra, bet yra du lietu
viai kunigai prie airių baž
nyčios. Todėl velionies naš
lė norėjo, kad jo kūną lai- 
'dotų lietuvis kunigus iš šv. 
Mykolo airių bažnyčios. 
Kun. Mažrimas apsiėmė tai 
padaryti. Bet airiu klebe
nąs nesutiko. Girdi, velio
nis buvo ne parapijom.;. 
Tuomet našlė kreipėsi i šv. 
Teresnės bažnyčios klebo
ną. Tas sutiko ir kun. Maž
rimas atlaikė pamaldas 
Philbricks-Coral Gailies ko
plyčioj. Iš čia velionis ir 
buvo palaidotas.

Našlė man pasakojo, kad 
velionis nesenai šventė sa
vo gimtadienį ir pasakė: 
“Jau tas gimtadienis bus 
man paskutinis.” Ir atspė
jo, vargšas*

K. B.

Bosas Prabilo ( Jau dabar musų klubas
,T .. ... ... kitataučiu tarpe pradeda

hetUvisKas nustoti gero vardo dėl daž-
-u.ejo lianų su&iiinkimą ra muštynių ir raudonųjų 
ugsejo (^eptembei) _< šeimininkavimo. Jau dabar 
aip mtų klausimų buvo ^€nj<a nu<yįrsti musų klubą 

aptartas n įeikalas pakvies- vafĮįnant komunistų klubu, 
u public accountantą, tag mums garbinga? 
rad peržiūrėtų musų klubo Aš siulau 7-eikalauti £ 
knygas. Pasiūlymas buvo ;kiekvieno> kuris nominuo-
lri.e.£taŽ, il. Parerntas> berei-į jamas į valdybą, prisiekti, 
Ktjo. tik balsuoti. kad ”s ngia komunistas ar

Tuo tarpu koks tai šni
pelis paskubomis nubėgo 
.as klubo diktatorių ir jam 
oranešė, kad nariai nori nu
balsuoti baisų dalyką— 
knygų patikrinimą! Atbė
go diktatorius iš viršaus ir 
nesiklausęs žodžio pradėjo 
ąukti, kad klubo susirinki

muose nevalia kalbėti ang- 
iškai. kad kvietimas knygų 
tikrintojo butų tik raketas, 
ir et.

ją simpatikas ir ne fašistas.
J. Rumčaiti&kis.

BROOKLYN, N. Y.

IR ČIA LIETUVIS

Musų konstitucijoj lyg

l Maironio Mokyklos Tėvų 
Susirinkimas

Rugsėjo 27 d. įvyko me
tinis Brooklyno šeštadieni
nės Maironio vardo mokyk
los tėvų susirinkimas. Iš
klausyta buvusio komiteto 
ir mokyklos vedėjo prane
šimai, pasidžiaugta nuveik-

, . simais, pasirižta dar labiau
tonus pasakė, kad nevalia, rintj aukižjimą ir mo- 
ir vargšė konstitucija pali- ko(r?jį (larbą. Kon,itėtui ir

“Jus 
viltis!”
Yorko lietuviai išėjo į ru
dens vajų Europoj pasili- 
kusiems lietuviams remti.
Vajus prasidėjo spalio 15jnama pašalpa iš austrų sie- 
d. ir tęsis iki lapkričio 15 d. kia vos 23 centus dienai.

esate jų vienintelė motina yra ligonys, ir 610
Šitokiu Šukiu Nevv senelių.

Austrijoje yra 208 lietu
viai, iš jų 150 yra seneliai, 
vaikai ir ligonys. Jų gau

Pasak “Argentinos Lietu
vių Balsą” Japonijoj, Osa- 
ko saloje gyvenąs Amerikos 
lietuvis, buvęs karo dalyvis, 
kuris vedęs japonę ir dabar 
laiko uoste barą. Tą re 
dakcijai pasakojęs jurinin
kas Runča, kuris dabar tar 
nuająs anglų laivyne. 

Sunkus Informatorių Darbas

Reikalas yra didelis. Eu
ropoje šioj geležinės uždan
gos pusėj yra pasilikę apie 
10,000 lietuvių. Vien. Vo
kietijoje jų yra apie 8,000, 
ją tarpe vaikų 2,000, džio
vininkų 530, invalidų 220, 
našlių su mažais vaikais 
205, chroniškų ligonių 408, 
425 šeimos, kurių tėvas ar

MEDŽIOKLĖ BAIGTA

Dun Certer vietovėje. No. 
įtakotos valstijoj, buvo at
rastas nežinomo vyro lavo
nas. Kai policija patikrino, 
lai buvo nustatyta, kad ne
gyvas žmogus yra vienas iš 
dešimties ieškomų žymiau
siųjų šalies kriminalistų, 
George Kendrick, kilimo iš 
Akron, Ohio, kario paveiks
las matosi. Jo mirties prie
žastis nėra dar išaiškinta.

dienai
Kaip iš jos reikia gyventi, 
jei sviesto svaras kainuoja 
apie $1?

Šitam reikalui lėšų sukel
ti ėmėsi net 35 Xew Yorko 
organizacijos. Aukos bus 
renkamos lapais. Tie aukt 
lapai bus išsiuntinėti 
siems, kurių adresai bus 
gauti. Jei kartais kuris lie
tuvis aukų lapo negautų, 
tai jis gali savo auką pasių
sti vajaus postui (jie yra 
tose pačiose vietose kaip ir 
pernai) arba BALF’o cen
trui, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

Visų dirbančiųjų prašo
ma aukoti bent vienos die
nos uždarbį, o kitų—kiek 
kas . gali.

530 lietuvių džiovininkų 
tremtyje nori gyventi—pa
dėk jiems!

Vakar dienos tremtiny, 
nepamiršk savo vargo bro
lių, tebeskurstančių tremty
je!

MIAMI, FLA.

Informacijų skyriai yra 
visose didesnėse Įstaigose. 
Įmonėse ir tt. Gali atrody- 
.i, kad tų informatorių len
gvas darbas. Deja, taip nė- 
a. Jiems tenka galvą suk- 
i atsakinėjant į visokius 
liausimus. štai Nevv -Yor- 
:o viešojoj bibliotekoj daž 
iai klausia, kaip išversti 

ar kitą kalbą “I love 
” Fraktiški informato

riai atsispausdino to saki
nio vertimą 65 kalbomis 
klausiančiam pakiša jį.

ko be galios. Musų prezi
dentas išsigando diktato
riaus riksmo ir jau pasiūly
tą ir paremtą sumanymą 
nebedavė balsuoti. Knygos 
taip ir paliks nepatikrintos.

Šio mėnesio 25 d. Įvyks 
musų klube valdybos ir ki
ti pareigūnų rinkimai. Ke- 
uri musų klubo veikėjai 

kurie sakosi esą katalikai, 
visada artimai dirba su 
ALDLD veikėjais ir per tą 
“bendrą frontą” musų klu
bas turi tikrai keistą vado
vybę. Tie katalikai veikė
jai yra Wm. Abromaitis, 
Bill Lushis, Kazys Armola 
vičius ir Bernardas Sodai- 
is. Įdomu ar ir šiais me 

tais tie parapijos vyrai tar
naus Dievui sekmadieniais, 
o kitas dienas giedos klube 
iš bendro fronto kantičkų? 

Senas Eastonietis.

Susirūpinkime Lietuvių 
Klubu

mokytojams pareikšta pa
dėka ir patvirtinta praėju
sių metų darbo apyskaita.

Išrinktasis naujas komi
tetas taip pasiskirstė parei
gomis: pirm. inž. J. Butkus, 
vice-pirm. P. Naujokaitis, 
sekr. L. Ramančionis, ižd. 
J. Šileikis, parengimų ir 
kultūros reikalų vadovas A. 
Bendorius. Revizijos komi- 
sijon išrinkti: A. Milaševi
čius, J. Remėza ir A. Šeti- 
<as.

Anksčiau Ai €ig.ai tPVll S TI X 11 « ■»

vi- ą 
ou.

susirinkimas priėmė nutari
mą, kuriame sakoma, kad 
kai kuriuose laikraščiuose 
buvo paskelbta netikslių ži
nių apie mokyklą ir prašo 
ateityje to nedaryti; padė
kojo mokyklos komitetui, 
mokytojams ir klebonui 
kun. Pakalniui, kurio para
pijos mokyklos patalpomis 
nemokamai naudojasi .ir 
šeštadieninė mokykla; spau
dai ir ęadijaus valandėlių 
Ve'dėiaflts ir visiems šiuo ar 
riio mokyklai padėjusiems. 
Nutarime sakoma, kad šeš
tadieninė mokykla yra visų 
tikybų ir pažiūrų grynai lie
tuviška mokykla ir prašoma

Mirė Juozas Kaulakis

Rugpiučio 11 d. čia mirė 
63 metų amžiaus susilaukęs 
Juozas Kaulakis, A. D. ir 
Z. Kaulakių pusbrolis. Mir
ties priežastis buvo širdies 
liga, kurią pagreitino šito
kios aplinkybės: netoli nuo 
velionies namų kaimynas 
padegė savo žolyną. Ug
nis pradėjo plisti į J. Kau- 
lakio sodą. Kaulakis išbė-

GREIT LEKIA

Lt. komanderis James B. 
Verdin šiuo tarpu yra prei- 
eiausias pasaulio lakūnas, jis 
skrido sprausminiame lėktu
ve 753.3 mylias per valandą. 
Naujas rekordas buvo pasiek
tas karo laivyno lėktuve.

'Mušu 'klubas/' sako, tūn 
270 narių, bet priėmus nau
ją konstituciją jų tiek nebe
galėtų būti. Pernykšti klu
bo bosai (jų daugumas rau
donųjų) buvo sušaukę ne
paprastą narių susirinkimą L|gįuvj^kovisuomenė mo- 
konstitucijos keitimo reika-)kyįla re^ti kaip lietuvybės 
lu, bet susirinko tik 70. Jie išlaikymo įr išugdymo pri- 
negalėjo nieko spręsti. ^estaUgančioje kartoje židinį.
turime prieš tai protestuoti.* __tj#<
Mes negalime leistis už no- _______ _ _______________
šių raudonųjų vedžiojami.
štai artinasi klubo valdybos1, P«k»«>iok.m draugu, a 
rinkimai. Į tą susirinkimą pažj8tamUs užsisakyti “Ke- 
turime ateiti visi ir jame _
veikliai dalyvauti. leivį”. Kaina metams $4-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas ar.glu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žuvų. vazdžių. medžių ir gėlių pava- 
(iinimais. Be to, čia telpa visokie prakt’ški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių. prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Karna 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Maikio so Tėvo
Alkoholizmas
Amerikoje yra tarp 60 ir dos* jau nebėra galimybės 

70 milionų žmonių, kurie issiilseti ii- rasti ramumo, 
geria alkoholinius gėrimus.- Nelaimė yra ta, kad įpra- 
Bet “tikrų” girtuoklių* arba tus nebegalima nuo alkobo* 
Kaip amerikiečiai sako lio beatprasti. Nelaimė yra 

ir ta, kad to “raminimo” vis 
raugiau ir daugiau reikia, 

iki pagaliau žmogus pasi
karo alkoholio vargas ir iš 
tos priežasties turi naujų 
nesmagumų, naujų pažemi
nimų, naujų vargų ir naujų 
nusivylimų. Įpratus į alko
holi, panašiai kaip įpratus 
ir i tabaką, negalima atsi 
pratinti “iš padengva,” bet 
tenka apsispręsti visai to 
vaisto” neberagauti ir ap

sisprendimo laikytis. .Jei 
kas įpratęs į alkoholį, po il- 
ttesnio nevartojimo vėl pa
bando, tai paprastai atsitin
ka, kaip su nikoliais, kurie 

o kurio nerukymo laiko 
■pabando.” Jie pabando ir 

! vėl geria ar ruko. '
Ar Prageria Atmintį? .

‘heavy drinkers,” čia pn- 
skaitoma “tiktai” arti ketu
rių milionų žmonių. Dak
tarai sako, kad alkoholikai 
yra tie žmonės, kurie tun 
gerti, kurie nebegali save 
kontroliuoti ir. žūt būt. no
ri alkoholio. Tokie alkoho
lio vergai yra ligoniai. Jie 
tik gydydamiesi gali išsi
laisvinti iš gėrimo Įpročio. 
Bet reikia pasakyti, kad 
tiktai maža daiis geriančių
jų virsta alkoholikais, o mi
lionai geria didesniu ar ma
žesniu saiku ir nevirstu li
goniais, alkoholio vergais. 
Kiek Prageria Prancūzai

Apie alkoholio kenks
mingumą kalba visi. kas tik 
netingi. Šiomis dienomis 
teko skaityti N. Y. “Times* 
magazine, kad ir ištisi kraš
tai gali “paskęsti” alkoho
lyje. Magazino straipsnis 
kalbėjo apie Prancūzija.

nės ir be kultūrinio darbo. 
Atiduodame jaunajai kar
tai musų užgertus klubų 
trobesius, bet atiduodame 
juos be dvasios, jeigu, žino
ma, neskaityti “dvasia” al
koholio garų kvapo.

Klubų mes turime šimtus. 
Pennsylvanijoj ju yra gal 
pora šimtų, New Yorko val
stijoj yra apie šimtą ir vi
sose kitose musų kolonijose 
jų apsčiai užtiksime. Bet 
visur tų klubų išsigimimas 
į paprastas žmonių girdy
mo įstaigas aiškiai metasi 
į akis. Nei politikos, nei 
tautinės veiklos, nei kultū
rinio darbo musų klubuose 
neužtiksime. Juo toliau juo 
labiau klubai darosi karčia-j 
minis biznis ir tik konku
ruoja musų tautiečių išlai
komas tavernas, saliunus, 
girtus “restoranus” ir dar 
girtesnes “kavines.”

Sunku pasakyti, koks’• x _

je, kurie čia sudaro “tikrų
jų” girtuoklių plačią šeimą. 
Atrodo, kad mes, nuošim-

—Oi. tas šnapsas, 
tas šnapsiukas, 
Kaip man galva 
Nuo jo sukas. 
Linksmas gėriau, 
Linksmas šokau, 
Dabar vaikščiot 
Nebemoku . . . 
Brrrr . . .

Ne-—Ei, tėve, pabusk, 
pasakei nei “pagarbintas.”

—Nesibark, Maike. Aš 
nekaltas.

—O kas kaltas?
—Ogi tas mano kūmas

Kindziukas. Parsinešė du 
galionu snapso, tai gėrėm 
kol akys pažaliavo. Mat, 
už dyką gavo.

dziuko pati galės divorsą 
gauti.

Ale ar jai verta dėl tokio 
nieko skiltis nuo vyro? Juk 
Kindziukas ne Rokfeleris, 
pinigų neturi. Ot, Barbo
ra Paulekiutė, tai gerai iš 
divorso pasipelnė. Gerai 
su milionierium pagyveno, 
o dabar gauna divorsą ir 5,- 
500,000 lemonų.

—Tėvas tur būt norėjai 
pasakyti $5,500,000 alimo- 
nijos?

—Ar tu žinai apie tą kei- 
sa?

Amėrika

N r. 42, Spalio 21,
NAUJAS DARBO SEKRETORIUS

Naujas darbo sekretorius James F. Mitchell priima priesai
ką. o prezidentas stebi. Naujas darbo sekretorius paskir
tas į vietą pasitraukusio unijLsto. Martin P. Durkin, kuris 
pasitraukė todėl, kad administracija nesutinka pakeisti 
Taft-Hartley įstatymo, kaip prezidentas buvo pažadėjęs.

Komunistų-Tautinnku Sutartinė

Tautininku “Dirvos” re-.džiu: bolševikiniu fronto
daktorius Balvs Gaidžiunas

Geriantieji žmonės gerai čiais imant, stovime ne pa-straipsny “Atsiliepė Žirk 
žino, kad alkoholis kartais {joj paskutinėj vietoj ir ga-’lės” (Nr. 40) plačiai pasi 
atima žmogui atmintį. Jsi-įlime pasigirti, kad sugebė-’sakė, kaip jis žiuri Į suval- 
vaizdinkit sau žmogų, kuris jome tuo žvilgsniu suame-’kiečiu ūkininku sukilimą, 

vie-jgeria su draugais, kalbasi, rikonėti neblogiau už kitų! Bo*
vai [reiškia savo nuomonę, ‘vai-Stautvinu ateivius. Bet ar,tvirti

dezertyras. Gaidžiunas yra 
drąsesnis ir už bolševikų 
tardytoją.

Aš maniau, kad galėčiau 
būti neblogas liudininkas

kuri užima bene pirmą vie-jgeria su draugais, kalbasi, rikonėti neblogiau už kitų! Bolševikai ir Gaidžiunas’ Kersteno komisijai, kad ga- 
tą pasaulyje alkoholio vai [reiškia savo nuomonę, vai-! tautybių ateivius. Bet ar .tvirtina tą patį: demokra-! lėčiau paliudyti apie parti- 
tojime. Ten kiekvienam šina kitus ir save leidžia yra ko girtis? Pagalvoki-tinės Lietuvos partijos bu-’jų aktyvo likvidavimą, ka- 

vaisinti, o rytą metą nič me apįe tai. J. Strp. busios sudariusios su bolše-’linimus ir tarydymus, bet,žmogui, nuo ką tik gimusio 
kūdikio iki grabo lentos nieko nebeatsimena, ką jis, 
prisiartinusio senelio ar se- kalbėjo, ką darė, kaip na 
nutės, tenka per metus 27 mo parvyko ir kaip savo lo- 
litrai gryno alkoholio (lit-lvą surado. Iš šalies stebin
ąs šiek tiek didesnis užjčiam toks atminties netekęs 

musų kvortą). Toks kiekis!žmogus, ,r*
alkoholio vra

---------------------------- vikais bendrą frontą, suval-
Pradeda Suomi ioi, ‘kiečių sukilimas buvęs ko-(jarį)as

et
..... spauda Lietuvoj bandė mul- 

laike savo užsunir-j Netaip senai Graikijoje Įęįnti liaudi skelbdama, kad 
tas pats, kaipisimo, atrodo lyg ir norma-.buvo didelis žemės drebėji- sukilimas vra vokiečių dar- 
amerikoniškJlus, bet rytą metą toksinas, sugriovęs daug namų. kas, šiandien gi Gaidžiu- 

“proof” stipru-}žmogus ilgai galvą laužo iijčia trūksta medžio medžia-'nas pasišovė aiškinti, esą. 
baukštosi, kad jis nebūtų gos, dėlto nelengva tuos
ką nors padaręs, dėl ko vė-,namus statyti.

Baigia Graikijoj^™^ xisa tautininku

I -.

jei patikėti Gaidžiunui, aš 
tam netinku, nes tesu tik 
komunistinis dezertyras.

Kuriuo tikslu Gaidžiunas 
oučia komunistišką daine
lę:

1— pakartotinai tvirtin
damas buvus bendrą komu
nistų ir kitų partijų frontą 
vien Maskvos propaganda 
pasi raudodamas;

2— sakydamas, kad su
valkiečių sukilimui vadova
vo komunistai, pasiremda
mas vien maskolių žinių 
agentūra:

3— padėdamas Maskvai 
teisinti kairiųjų partijų vei
kėjų suėmimus pirmosios 
bolševikų okupacijos metu?

Gaidžiunas sako, esą man 
nėra didelio pagrindo gir
tis. kad bolševikų tardyto
jas neprisegė man medalio. 
Aš galiu jį nuraminti, kad 
tų medalių niekados ne
troškau, o su savais ir sveti
mais diktatoriais kovojau 
todėl, kad juos laikiau ir 
laikau biauriu šio amžiaus 
visuomenės vėžiu.

Baigsiu bolševikų tardy
tojo vienam tautininkui 
"luotu patarimu.

—Kiek ordinų tau davė 
Smetona? Mažai; o štai 
Stalinas man visa krutinę 
apsagstė ordinais ir meda
liais. Matai, reikia dirbti 
Stalinui, jis didesnis vadas, 
jis daugiau ordinų duoda.

Ar tas bolševikų pareigū
nas nebus geriau supratęs 
bent kai kurių tautininkų 
dvasia?

mo. Jei tiek išgeria vidu
riniai kiekvienas, ką tik gi
męs kūdikis ir mirštantis 
senis, tai geriantieji gėri
kai “ne vidutiniai” ten tik 
rai išmaukia kone juras vy 
no ir visokių likerių. Straip
snio autorius E. Raynaud 
sako, kad kiekvienas penk-
.as prancūzas gyvena iš ai-[girtuokliai turėtų eiti tiesiai 

čia šioje 
atken-

,tai buvęs Maskvos darbas.
Matote, šiais laikais šlvkš-

liau jam ilgai gali tekti rau | Suomijoįc n ,Ta daug'čiau skamba antrasis melas, 
lonuott. Apie visokius ge-mišk JJ įamira d me--todėl jis ir pasirinktas, 
nanciy žmonių nelaimingus 0 kaj pol Gaidžiunui faktų nenei-
pnetykius, jų nepaprastus DeIaimingo Uro su Rusija k»a- Man0 pasisakymas, 
r.uotykius visi esame girdi. - Sai dide, kad jokio bendro fronto su

v,šokių pasakojimų. Gal^« -------------- ------- -•--------

— visa 
žino.

—Nu. tai pasakyk, kodėl 
Rokfeleris tiek daug už tą 
limoniją moka? Ir kodėl 
jis nenori pasiimti savo bei- 
bės? Visi vyrai per divor- 
sus faituojasi, kad gauti 
vaikus, o jis nieko. Užmo
ka pinigus ir žinokis sau. 
Kodėl taip?

—Tai jo dalykas, tėve.
—Nu. tai išeina, kad mu

sų tauta dabar turės jauną 
Rokfelerį.

—Taip. tėve. turės.
—Tai visgi Palekiutė ge

rai padarė, Maike. Pati 
gavo geros limonijos, o Re
miu tauta turės garsų vy

tą. Tiek garbės nei Lozo 
raitis negalėtų musų tautai 
padaryti. Ai beč ju!

—-Ji laimėjo gerai, tėve: 
bet kiek iš to bus musų tau
tai garbės, tai kitas klausi
mas.

apie iai

—Kaip tai už dyką?
—Ogi taip: nuėjo 

graborių Lopetauską, 
ras turi saliuną ir numiru
sius palaidoja, ir sako: ži
nai, sako, pereitą naktį nu
mirė mano pati. Taigi, sa
ko, man reikia grabo ir 
dviejų galionų snapso ant 
šermenų. Grabą, sako, ga
lėsi atvežti vėliau, o snap
są aš pasiimsiu su savim 
dabar. Nu, ir parsinešė du 
galionu. Užsirakinom du
ris iš lauko ir pradėjom 
uliavoti. Atvažiavo grabo- 
rius ir pradėjo belstis į du
rie. Tuo tarpu ateina mo
teris ir klausia, ko tau čia 
reikia Į mano auzą? Gra- 
borius aiškina, kad Mrs.
Kindziukas numirė, tai at
vežė grabą. O moteris kaip 
šoks ant jo: ar tu sukrei- 
ziavojai, sako. ar ką! Juk 
aš pati esu Mrs. Kindziu
kas ir tu matai, kad mirti 
aš visai nemislinu. Bet gra- 
borius jai netiki. Negali
mas daiktas, sako, Mrs.
Kindziukas yra numirus, ba 
vyras jau ir snapso parsine
šė ant šermenų. Nu, kai 
šitaip, tai moteris atsiraki
no duris ir i vidų. Mes vie
ną galioną buvom jau ištuš 
tinę ir kitą pradėję. Ji tuoj 
savo vyrui už plaukų ir da 
vai mušti. Tu, sako, latre, 
tu bome, tu man grabą už- 
ordeliavai, tu nori mane gy
va graboriui atiduot! . .
Kai pasidarė toks ermyde 
lis. tai aš ir kiti svečiai pa
bėgom. O dabar girdėjau, 
kad Kindziuko 
ramdė lojari ir reikalauja
divorso nuo savo vyro. Na, “Keleivyje” naudinga yr» 
tai kaip tu rokuoji, Maike,
1 s iš to gali išeiti? (daryti vilkiu, birmo

—Aš manau, kad Kin-’ Simu* u pajieilcoiimua.

pas
kat- koholio gaminimo ar 

pardavinėjimo (vyno

NEVISI GALI
NUMATYTI ATEITĮ

Kolumbijos Universitetas 
1814 metais jam Anglijo? 
karaliaus dovanotus 25,090 
akrų žemės Maine valstijoj 
išmainė i daug mažesnį že
mės sTdypą. ant kurio dabai 
vra Rockefeller Center, 
Nevv Yorke. To meto uni
versiteto prezidentui buvo 
prikaišiojama, kad jis pa
darė labai blogą biznį, nes 
jo gautasis sklypas “neturi 
jokios vertės” labiausia dėl 
to, kad jis “toli nuo mies
to.”

Pernai už esančias tame 
sklype patalpas gauta apie 
4 milionus dolerių. Tai tau 

pati pasi- ir “nieko nevertas sklypas”!

ję
ne
l;

be reikalo sakoma, kad

joji (langų, nes Jie 
au-j ašarų pakalnėje bus

tėję uz savo
dėjimus.

visokius nusi-gintojai. vyno ir snapso ga
mintojai. karčiamų laikyto-
io-o’mptnk JlS Sak°’-had! Pasireiškimas ''užmari- 
19o0 metais prancūzai isle:-j - „ , . žmoous oakAr
.o 6.430 bilionų franku ai-!' r .'totinai nebeatsimena, ką jis{obeliniams gėrimams. Jei - . , - ____ ,_____ £7

įsigėręs darė, galvojo lr 
į kai bėjo, yra rimtas įspėji
mas. kad žmogus virsta al-

ge rimam?
jie tuos pinigus butų išleidę 
kitiems dalykams, tai jic 
.urėtu ir kanuoliu, ir iėktu- , , ...
.ų, ir namų, ir' atominių!^011'™- . „ . ..
ombų, ir visko kitko, kol įpratęs 1 ,.a ’ ^aC
iems dabar labai trūksta. j Pridarius alkoholiku, zmo- 

lgaus kelias eina pakalnėn. 
Amerikoje alkoholiniam-!Ir šeimoje, ir darbe, ir vi- 

gėrimams išleidžiama j>ei Į-uomenėje alkoholikas va- 
metus virš 8 bilionų dolerių j žiuoja žemyn ir nebeturi 
r nedaug tereik vaizduotės*.!jėgos sustoti, 
tad supratus, ką už tiek pi-i Minėjau anksčiau pran-
ligų galima butų pasiga-j.uzus, kurie buk tai labai 
minti ir turėti. (Už tiek pi- laug geria. Jie geria vy 
nigų galima butų pastatyti !ną. “aperitivus,” visokius 
800,000 namų. kiekvienas!-napsus ir likierius. Bet 
10,000 dolerių vertės.) Įmes, lietuviai, perdaug gal

Kodėl Žmonės Geria? Į neturėtume iš prancūzų šai
pytis. Pažiūrėkime, kaip

gavo
tos da

lies gyventojai beveik iki 
vieno patsitraukė i krašto 
gilumą, teko jiems statyti 
galybes namų. Įsikūrė sta
tybos organizacijos, kurios 
sustatydavo namus iš 2001 
dalių ir juos galėjo sudėju- 
fnos į 400 dėžių siųsti į bet 
kurią vietą. Vėliau dau
giausia tokių namų buvo 
siunčiama į Sovietų Sąjun
gą, bet Suomijoje sustatytų 
namų jau yra ir Anglijoje, 
ir Izraely, ir Argentinoje, 
ir Arabijoje ir kitur. O da
bar jų bus ir Graikijoje. 
Toks Suomijoj sustatytas 
namas gali būti pastatytas 

vietoj per 48 
su visais muro 
darbais per 14

komunistais nebuvo ir kad 
komunistai neturėjo jokio 
įtakos ūkininkų sukilimą 
organizuojant ir vykdant 
jo neveikia. Jis geriau lin
kęs tikėti Kremliaus melu: 
ir net ji savais įrodymais 
paremti.

Kodėl žmonės geria? Pa- 
andykime kiekvienas į tą 

klausimą atsakyti ir pama 
ysinie, kad atsakymai bus

yra musų
fronte!

tarpe alkoholio

Lietuvių Alkoholio Fronte
labai margi. Daktarai sa-j Kadaise Amerikos lietu
ko, kad alkoholis žmogų: iai kūrė čia klubus, iš ku- 
ramina, pribukina jo jaus- rių daugelis tikėjosi pada- 

nervus. Išgėręsmus ir nervus, isgeręs al
koholio žmogus nebejaučia 
vairių gyvenimo nesmagu
mų, visi jo nejaukumai ir

i-yti tautiškas tvirtoves, ku
riose mes ir politiniai ir 
kultūriniai galėtume jaustis 
-augus ir kurias galėtume

širdgėlos sušvelnėja, baimė, perleisti Į musų jaunosios 
išnyksta, atsiranda drąsos kartos rankas. Klubų pri
ir žmogaus savijauta paky
la. Vienas mano prietelius 
ako. kad išgėręs žmogus 

pasijunti “ir protingas ir 
turtingas,” užmiršti savo 
vargus, nesmagumus, paže
minimus, nusivylimus. Al
koholio raminimas

steigėme, bet nei kultūrinių 
n< i tautiškų tvirtovių netu
rime. Turime galybę klu
binių karčiamų, kuriose pa
skendo ir musų geri norai ir 
musu kultūriniai užsiraoji
mai. Klubai, tiesa, jau per 
eina i musų jaunosios kar- 

zmomų vilioja, kol paleng-'tos rankas, bet pereina gir- 
va į jį įpranti ir be jo, ro- tutėliai, be tautiškos sąmo-

daugelį

reikalingoj 
valandas, o 
ir įrengimų 
dienų.

Reikia atsiminti, kad 
Suomijos ūkinė padėtis via 
labai sunki. Sovietų Sąjun
ga ją išnaudoja, kiek tik 
gali. Ji reikalauja iš Suo
mijos vis daugiau prekių, o 
moka žemas kainas. Sovie
tai privertė Suomiją pirkti 
kviečių tiek, kiek jai nerei
kalinga. Suomija gauna da
li tų kviečių parduoti kur 
kitur jau daug žemesne 
kaina.

Bedarbių šiuo metu Suo
mijoj yra apie 100,000. Ke
turių milionų gyventoji] 
kraštui tai yra daug, todėl 
jai svarbu surasti darbinin
kams darbo. Todėl svarbi 
jai ir minėtų namų statybos 
pramonė, nes už sustatytus 
namus gaunama daug dau-^tas 
giau negu už lentas ar rąs
tus.

Nuo 1941 metų, kada 
Suomija pradėjo tokius na
mus statyti, juose jau gyve
na įvairiuose kraštuose 
1,000,000 žmonių.

Jis giriasi sugavęs mane 
meluojant, kada aš nuro
džiau bolševikų tardytojo 
man padalytą priekaištą, 
esą aš kovojęs prieš “bend
rą ūkininkų ir komunistų 
frontą” kalėjime, bet tai 
aiškus tiesos iškraipymas. 
Kas turi geros valios, tas 
suprato, kad tik bolševikai 
ir jų tardytojas tokio fron
to norėjo ir apie jo nepasi
sekimą kalbėjo.

Toliau dar gražiau Gai
džiunas rašo: “. . . komu
nistai pačiupo tą kibirkštį 
į savo rankas ir gabiai su
kurstė gaisrelį”; arba “. . . 
komunistai gudriai pasi
naudojo įkaitintomis nuo
taikomis ir bruzdėjimams 
pakišo savo ‘dūdelę’ . . .” 
O toliau net tvirtina: “jei 
jau netgi buvę prezidentai 
ar ministeriai pirmininkai 
ėmėsi sąmišio kėlimo dar
bo, tai ko komunistams 
daugiau bereikėjo?”

Matote, kaip gudriai gal
vojama : Sukilimą suorga
nizavo demokratinės Lietu
vos partijos, o jau tada 
komunistai joms pakišo ko
munistinius* Šukius!

Gaidžiunas aiškina, kad 
aš bolševikų buvau areštuo- 

kaip jų fronto dezerty
ras. Turiu pasakyti, kad 
bolševikai tardydami mane 
koliojo visokiais žodžiais, 
kurių čia negalėčiau pakai

Andrius Valuckas.
i

Kersteno Komiteto 
Liudininkams

Pasaulio Lietuvių Archy
vas (2601 W. Marųuette 
Rd., Chicago 29, III.) prašo 
Kersteno komiteto liudinin
kus ruošti medžiagą dvie
juose egzemplioriuose, bū
tent, jei rašoma, rašyti per 
kalkę, jei daroma nuotrau
ką. daryti 2 egz., ir tt. Vie
ną egzempliorių įteikti ki 

reikia, o antrąjį pasiust 
Archyvui aukščiau mirnidv

ui

tu adresu. Čia atsiųstoji 
toti, bet vis dėlto jie nedri-Įmedžiaga pasiliks lietuvių 

pei’,60 mane kolioti jų suprati-įlankose ir bus tinkamai lap
inu pačiu šlykščiausiu zo-ksaugota.

t
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“Milžiniška Statyba” . O kiek kartų esame skai*
Komunistai nuolat skel-1*. komunistinėj spaudoj 

bia milžiniškus statybos lai- ?ple .tal’ *^d, ?lan.dle.n. »“to- 
mėjimus Lietuvoj, o kokia
ta statyba iš tikrųjų yra, 
pasakė pats Kauno miesto 
šeimininkas—miesto valdy
bos atstovas. Pasak jj, per 
9 metus Kaune pastatyta 
27,500,000 ketvirtainių me- 
trų gyvenamo ploto. Tai 
labai didelis skaičius iv ga
li atrodyti, kad tikrai nau
jas Kaunas pastatytas. Bet 
panagrinėkime tą skaičių.

Imkime trijų nedidelių 
kambarių butelį. Jame be 
virtuvės bus glindų ploto 
36 ketvirtainiai metrai 
(apie 380 ketv. pėdų). Pa
dalinę 27,500,000 iš 36, 
gausime 764. Tiek , vadi
nasi pastatyta butų j>er 9 
metus, arba kas metai po 
85 butelius.

busais pasiekiami visi Lie
tuvos kampai. Šėta nėra 
koks užkampis, ji viduiy 
Lietuvos, nuo Kėdainių, ro
dos, vos 15 kilometrų.

Atsiminkime, kad Kaune 
yra apie 150.000 gyventojų 
ir kad jis nukentėjo dėl ka
ro. tada suprasime, kokia 
mizerna ten statyba ir kaip 
susikimšę ten turi žmonės 
gyventi.

Komunistiška Buhalterija
“Tiesa” rašo, kad Tytu

vėnų rajono Lapgirių tary
binio ūkio Skaraitiškės sky
riaus buhalteris Urbonavi
čius “darbininkams algala
piuose užrašo mažiau dar
bo dienų negu iš tikrųjų jie 
yra dirbę.”

Tokių Urbonavičių yra 
ne tik tame ūkyje, jų kupi
na visur. Ir tų stachano- 
viečių, spartuolių išdirb
tos kelius kartus didesnės 
negu kitų darbininkų nor
mos yra šitokių sumanių 
buhalterių apgaulė.

KELEIVIS. SO. Roston

STEBI MANEVRUS TURKIJOJ

.iiiamu raiuo sauą manevrai \>Ksia vaKaru Europoj ir 
Turkijoj. Paveiksle matosi generolas Willard Wyman 
(dešinėj), turku generolas Nurettin Barense (kairėj) ir 
kapitonas Soman Akkaya (viduryje), kurie stebi karo 
manevrus Turkijoj, kur yra Įkurtos svarbios oro ir juru 
bazės ir kur Turkijos kariuomenė yra miklinama pasitikti 
rusų puolimą per Kaukazą į pietus.

[valdybos rengtame baliuje’provincijoj esą 769 susirgi- Naudinga Žinoti 
'omacriai naailinksminome. mai, mirę 57.smagiai pasilinksminome 

Prieš akis turime Lietu
vos kariuomenės j kūrimo 
sukakties minėjimą.

Hamiltonietis.

CALGARY, ALTA.

Calgario Lietuvių Draugija

Įvyko Calgario ir apylin
kės lietuvių susivienijimo 
susirinkimas. Iš finansinio 
pranešimo paaiškėjo, kad 
kasoje yra per $400, nors 
duota aukų nevienai labda 
ringai organizacijai, pasių
sta gėlijų ligoniams ir įni
rusiems.

Valdyba pranešė, kad 
jau gautas čarteris—leidi
mas veikti Calgario Lietu
vių Draugijai. Ta žinia su
kėlė džiaugsmo, nes dabar 
galėsime veikti viešai be 
trukdymų.

Čia noriu pastebėti, kad 
susirinkime kažin kokiais 
tikslais atėjęs vienas asmuo 
stengėsi susirinkimą truk
dyti, bet nieko nepešė.

57.
A. Kučinskas.

MONTREAL, QUE.

Susituokė

Klausima*
Prieš ketverius metus 

imigruojant j ši kraštą aš ir 
:mano vyras Amerikos kon-

Spalio 10 d. susituokė sulate turėjome patiekti sa- 
Antaninos ir Valterio Kiš-v° piritų nuospaudas, ta
kių vyliausioji dukrelė Rita čiau musų 10 metų sunui 
su Viktoru Romack. Su- tada to nereikėjo. Dabar 
tuoktuvės buvo tokios, ko-'kažkas pastebėjo, jog ir sū
kių Montrealio lietuvių tar-'nūs turi atlikti šią ceremo- 
pe retai pasitaiko. Jos pa- Ar tas teisybė?
sižymėjo dalyvių gausumu, Atsakymas
vaišių metu buvusia pavyz-! ...............................
dingą tvarka, nepaprastu' Naujasis imigracijos įsta- 
šeimininkių stropumu. Vai-ltym^/’e*kalauja,-.kad Vlsl 
šių metu tvarką vedė J. Ba- svetimšaliai nepiliečiai, su- 
kanavičius. Pasakyta daug ^au^ 14 metų, privalo būti 
gražiu linkėjimu jaunie- užregistruoti ir duoti pirštų 
sienos. Jaunoji Rita į svei-nuospaudas Todėl, jūsų 
kinimus atsakė pirma lietu-'sunui sukakus 14 metų, ne 
viškai ir tik vėliau anglis-Įvėlinu ^ajP 30 dienų nuo 
kai, nors ji pati, kaip ir jos gimtadienio
mamytė, gimusi ir augusi

Medalio Negana
Komunistų yra paskelbta, 

kad baigusieji aukso meda
liu viduriniąją mokyklą ga
lės mokintis universitete.

O komunistai vis nenu- Tačiau taip nėra.
Štai baigusi aukso meda

liu Švenčionių viduriniąją 
mokyklą A. Povilaitytė 
“Tiesoj” klausia, kodėl ji 
nėra priimta. Pati “Tiesa” 
pripažįsta, kad Povilaitytės 
atsitikimas nėra vienintelis

stoja plepėję apie dideles 
statybas Lietuvoje. Štai ir 
spalio 13 d. “Laisvėj” pa
kartoti Lietuvos sporto mei
sterio K. Palšaičio žodžiai, 
esą jie dalyvaudami dvira
čių lenktynėse aplink Lie
tuvą visur matę naujas sta- Taip pat nepriimtas Poškus
tybas, gausią ir Įvairią nau 
ją techniką

Jei jau Kaune, galima

iš Viekšnių, Kuzmickaitė iš 
Jurbarko ir kiti, baigusieji 
vidurines mokvklas su auk-

sakyti, nėra jokios statybos., so medaliu. Matyli, reik 
tai kas patikės, kad kur} dar kažko kita. 
nors miestelyje ar kolchoze’
butų vykdomi didesni dar
bai. Žinoma, nematė jų ir 
Paršaitis, bet jis turi sakyti 
tą, kas jam liepiama. Kal
bos apie “milžiniškus lai
mėjimus” statyboje 
gryniausias melas.

vra

Žemės Ūkio “Laimėjimai’
“Tiesoj” Ramygalos ra

jono “Šviesos” kolchozo 
pirmininkas J. Januška ra
šydamas apie savo kolcho 
zą klausia: “Kas iš tų gyvu
lių. jei iš karvės teprimel- 
žiama vos po kelis litrus 
pieno per dieną?” Bet “ne- 
geresni reikalai ir kiaulių 
farmoje. Kiaulės ir parše
liai paskendę srutose, blo
gai šeriami, ni

Valgyklose Nėra Bulvių
Ir vėl “Tiesos,” o ne ko

kio “priešo” teigimas, kad 
Kauno valgyklų tarnauto
jai nemandagus su žmonė
mis, kad jie sukčiauja, ap 
gaudinėja, kad valgyklose 
nėra valgių pasirinkimo, 
sunku gauti bulvių, raugin 
tų agurkų, pieno produktų, 
o tie gaminiai, kuriuos ga
lima gauti, yra prastos ko
kybės.

Jei jau patys komunistai 
pripažįsta, kad valgyklose 
negalima gauti net bulvių, 
ar agurkų, tai Įdomu žino
ti, kas tada ten galima gau
ti?

“Tobula*” Susisiekimas’

liuną, ir Žemaitę, ir net ir šeimos narių išvardinimų, 
Maironį. O štai sužinome, laiško rašytojas sako: 
kad jiems kažkodėl {.'atiko: “Nieko dau? nerašysiu 
ir Vydūnas, kurio vardu vistiek jus nesuprasit kaip 
Klaipėdoj pavadino vieną mes gyvenam . . . gal taip 
gatvę, nors jis su komunis- reikia. ... Aš tik meldžiuos 
tais nieko bendra neturėjo, ir prašau Dievo, kad jums 
nuo jų bėgo, jų būva pa- nebūtų taip, kaip mums...”
gautas, kalintas; vėliau pa-’ Žmonių pavardžių ir gy- 

s pasitraukė į Va- venamųjų vietų nepaduo- 
tlam, kad laiško autorius 
nenukentėtų.

Laiškas rašytas neišlavin
ta ranka, nemokyto asmens, 

Vienas musų skaitytojas kuris meldžiasi, kad jo gi- 
Bostono apylinkėj šiomis'minėms Amerikoje nebūtų 
dienomis gavo iš Lietuvos,’taip, kaip jiems Lietuvoje

leistas jis 
karu

Laiškas iš Lietuvos

laišką, rašytą prieš pusant
ro mėnesio.

Po paprastų sveikinimų

Ir Vydūnas Geras
Paskutiniame numeryje 

rašėme, kad komunistai sa
vinasi žymius žmones, ku
rie visai nebuvo komunis
tai. Sakėme, kad jie pari

Šėtos ligoninės vedėjas 
K. Adamonis ir pati Aukš
čiausios Tarybos deputatė 
A. Malinauskaitė skundžia-'savino ir Levą Tolstojų
si “Tiesoje,” kad norint pa-1 (Beje, šiemet minimos ne 
tekti į Kėdainius nėra jokių'jo mirties 125, bet gimimo, 
susisiekimo priemonių, ži- sukaktis. Jis mirė 1910 
noma, išskyius savo kojas, metais.) Jie savinasi ir Bi

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
«► BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

OBET 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 Broadvvay, South Boston 27, Ma**.

14
30
jus privalote 

su juo nuvykti į artimiausią 
imigracijos ir natūralizaci
jos įstaigą ir jį užregistruo
ti bei duoti jo pirštų nuo
spaudą. Jei imigracijos ir 
natūralizacijos įstaiga yra 
pertoli, šie formalumai gaii 
būti atlikti artimiausioje 
pašto įstaigoje. Jei jūsų 
sūnūs yra vyresnis kaip 14 
metų, ši reikalavimą turi 
įvykdyti tuoj pat.

Klausimas
Mano dėdė ir teta Euro

poje prašo pagelbėti jiems

Kanadoje.
Jau iš pat ryto prie Kiš

kių namų privažiavo per 20 
automobilių svečių ir gimi
nių palydėti Ritą į naują 
šeimyninį gyvenimą, o kiek 
jų dar vėliau prisijungė!

O kodėl taip daug prisi
rinko? Kiškiai nėra turtuo
liai, jie savo darbu pelnosi 
duoną, kaip ir daugumas. 
Bet jie yra veiklus. Juos 
sutiksi visur vakarienėse,

Kitą sekmadienį jau bu
vo minėtos draugijos narių 
susirinkimas. Įsirašė apie 
50 narių. Graži pradžia. 
Draugijos valdvbon išrink
ti: Balys Yauga pirminin
ku, Petras Stakėnas jo pa
dėjėju, Justas Andei-son iž
dininku, Antanas Kučins
kas raštininku, Irena Ne- 
ikrošytė korespondente ir 
nariais Franas Beifiušis ir 
Jurgis Vaičiulis.

Ta pačia proga po susi
rinkimo buvo pasišokta, 
musų šeimininkių gardžiais 
užkandžiais pasivaišinta ir 
alučio atsigerta.
Pirmas Toks Pasirodymas

Pirmą kartą Calgario lie
tuviai pasirodė Central 
Parke padėdami kartu su 

tautomis vainiką 
prie žuvusiųjų karių pamin
klo. Musų vainikas buvo 
vienas gražiausių. Tik gai
la, kad nebuvo gerai susi
tarta ir mes pasirodėme be 
tautinės vėliavos. Kitos 
tautos savo vėliavas turėjo. 
Mat, miesto majoras prane
šė, kad vėliavų nebus, o vė
liau tą nutarimą pakeitė ir 
mums nepranešė. Dalyvavo 
šios tautos: lietuvių, latvių, 
estų, vokiečių, italų, veng
rų ir anglų. Po kalbų ir ki
tų ceremonijų musų vainiką 
padėjo T. Andersonas dvie
jų tautiniais rūbais pasi 
puošusių mergaičių lydi
mas. Garbės sargybą ėjo 
vengrai, jų daugiausia ir iš 
kilmėse dalyvavo.

Tarptautiniai Šokiai
Legion Hali tarptautinis 

komitetas surengė tautų pa
sirodymą ir šokius. Čia da
lyvavo labai daug tautų, be
veik visos Europos, bet bu
vo ir azijiečių—kiniečių ir 
japonų. Vieni šoko, kiti 
dainavo, treti maršavo ka
rinius maršus. Buvo įdomu 

Kers- pamatyti įvairių tautų ru- 
komisijai ištirti Lietu- bus, šokius, išgirsti jų dai- 

pagrobimo bylą. Tuo nas.

Iš tų kelių žodžių jau ga-jkitomis 
Įima suprasti, kad tenai tik
ras pragaras.

Naujienos is Kanados
kolonija šią

Kanados federalinės vai. pašarą surengė pirmąją Ka-
švietimo rei-!"3'1?5 1,e!u??? svent<\

visais atz\ ilgiais pasisekė.

Pakilo Išlaidos Švietimui

džios išlaidos
kalams, palyginus su praei
tais mokslo metais, žymiai 
pakilo.

Paskutiniais mokslo me
tais išleista $454,139,000, o 
prieš tai tik $396,387,000.

Hamiltono

• Šventė davė ir medžiaginio
pelno per $1,000. To pelno 
didesnę dali šventės rengė
jai paskyrė Įvairioms visuo
meninėms organizacijoms, 
į Hamiltono kolonija Tau-

Atrasta Milžiniški Geležies tos Fondui jau sudėjo $5,-
Klodai

Kanados šiaurėje, Kno’o 
Lake, Labradore yra vėl su
rasta milžiniški geležies 
klodai. Kanados kasyklų 
ministeris George Prudham 
ca proga parcišKė, kad su
rastieji geležies klodai yra' 
didesni savo ištekliais už Jancia 
iki šiol žinomus 
ir Kanados klodus.

Tikimasi, kad Kanados

000. Šiuo metu iki lapkri
čio 1 d. varomas tretysis 
vajus tautos vadavimo rei
kalams. Visa.- miestas pa
dalintas Į 28 dalis, kiekvie
nai daliai paskirti rinkėjai, 
kurie aplankys visus lietu
vių namus ir paims iš auko 

aukas. Ta pačia pro- 
. ~ bus atliktas ir lietuvių

surašymas. Vėliau numato
ma padaryti rinkliavą liku

•laure jc bus
siems Europoj tremtiniams

, .. ’ at?sta "e “k’sušclptĖ
geležes. Bepdrą, kana- P inamasi pad4ti 
uos ne tik šiaure, bet dar1
dideli plotai tiek rytuose?

tikslutirti.
kad
kraštas.

Ne be reikalo sakoma, 
Kanada vra ateities

J. Valeika.

HAMILTON, ONT.

Nesnaudžianti Kolonija
Ne vieną tūkstantį lietu

vių priglaudė Kanados kra
štas. Didokas jų būrys su
sispietė ir Hamiltone. Tai 
trečioji savo didumu Kana
dos lietuviu kolonija. Ji 
gėdos nedaro, nes veikli ir 

[veržli.

parengimuose,, piknikuose 
ir visuose susiburimuose. O atvykti i Jungtines Valsty- 
Valteris—D. L. K. Vytauto Į bes. Teko patirti, kad pa- 

narvs. LDDKlubo aktyvus 
vienas didžiausių ramsčių. 
Jis dalyvauja ir pašalpinėse 
organizacijose, štai kodėl 
ir tiek daug svečių ir prie
telių atvyko į jų mylimos 
Ritos sutuoktuves.

Jauniesiems, Ritai ir Vik
torui Romack, linkime sau
lėto šeimyninio gyvenimo ir 
gausios atžalos.

Parengimai
salėje 
broli- 
10 d. 
nepa-

A. V. parapijos 
rengta “Rožančiaus” 
jos vakarienė spalio 
nepavyko. Atsilankė 
prastai mažai svečių.

Spalio 11 d. Gesuu Hali 
Dramos Teatras suvaidino 
A. Škėmos “Pabudimas.” 
Dalyvavo per 500 žmonių, 
kas Montrealio lietuvių gy
venime retai pasitaiko.

Pagiri*

Vergija yra žemas dalykas, 
bet vergiška dvasia laisvėje yra 
pasibiaurėtina.

—F. Schiller.

gal naująjį imigracijos ir 
natūralizacijos įstatymą jie 
turi kvotos pii-menybę. Ar 
tai tiesa, ir jei taip, kokius 
dokumentus turiu jiems pa
mpinti ?

Atsakymas
Įstatymas leidžia keturias 

rūšis pirmenybių. Pirma: 
profesionalams svetimša
liams, kurių darbas, valsty
bės prokuroro nuomone, 
butų naudingas JAV. Ant
ra: Amerikos piliečių tė
vams ir trečia: į JAV pri
imtų svetimšalių vyrams ar
ba žmonoms bei vaikams. 
Sąlyginė pirmenybė duoda
ma ir Amerikos piliečių 
broliams bei seserims, ku
rie yra vyresni kaip 21 me
tų amžiaus. Dėdės ir tetos, 
ar JAV piliečių ar teisėtai 
įvažiavusių, nėra įtraukti į 
jokią pirmenybės grupę ir 
todėl turi imigruoti norma
lia tvarka.

Common Council.

Šokiams grojo vokiečių 
orkestras. Ir jūsų . kores
pondentas ne vienai leidei 
“kornus” pagydė.

Ligos Siaučia
Šiemet vėl siaučia polio, 

vaikų paralyžius. Vaikams 
kultūrinių pobūvių ir pasi- iki 16 metų uždrausta lan- 
linksminimų. Štai spalio kyti viešus suėjimus: mau- 
10 d. turėjome Tautos Fon- dykles, teatrus ir panašias 
do literatūros vakarą, ku- vietas.
riame dalyvavo žinomas darytos

stengiamasi surasti 
liudininkus, kurie turi tik
ros medžiagos šitam reika
lui. Tie asmenys prašomi 
kreiptis į S. Dalių 
ton, 35 Wilson St., 
nas 8-4834).

Netrūksta čia ir

(Hamil- 
, telefo-

grazių

Net mokyklos už- 
dviem savaitėm, 

ta liga daug dau- 
negu pernai

žodžio meistras iš New Yor- Šiemet 
ko Henrikas Kačinskas ir.giau serga 
kiti Kanados rašytojai.'daugiau ir miršta. Vėliau 
Spalio 17 d. Bendruomenės siais pranešimais Albertus J

Žmogaus garbė yra atiduota 
j jo paties rankas, todėl saugo-1 
kitę ją. —F. Schiller.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke 

leivį”. Kaina metam* $4.

BELAISVIAI KORĖJOJ APSISPRENDŽIA

Belaisviai Korėjoj, kuri*.- neinni gijz’i ikuih., d< bar turi 
apsigalvoti ir galutinai apsispręsti ar grįžti, ar ne. Pa
veiksle matosi Indijos karys, kuris atsisveikina su keletą 
šiauriniu korėjiečiu ir kiniečiu, kurie p<> svyravimu nuta
rė grįžti pas saviškius. Bet tokiu norinčiu grįžti yra tik 
labai mažas nuošimtis.
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MAN FRED KYBER:

Moterų Skyrius

Madų Diktatūra?
Moterys, tur būt, dar ne- mietės viena po kitos pra-l 

užmiršo, kad 1947 metais dėjo naikinti kvaldas savo 
staiga iš kur tai atsirado'sijonuose, juos trumpinti,' 
nauja moteriškų rūbų mada siaurinti, iki pagaliau skir 
—“new look.” Senoji “nuo- tumas tarp miesčionkėlių ir 
gablauzdė” mada staiga pa-'kaimiečių veik visai išny- 
sidarė nebegera ir pradėjo- ko.

Nežinau, kas tada buvo 
padiktavęs tą naują “žydel
kaičių” madą, bet ji irgi i; 
kur tai atėjo ir moterys ją 
pasekė. Dabar tas pats da
rosi. Tik dabar žinome, 
kad naują madą sugalvojo

me nešioti daug ilgesnes 
sukneles. Kas tai musų vi
sai neatsiklausęs “nuspren
dė,” kad moteriškos sukne
lės turi būti nuo žemės 
maždaug 13 colių. Be to, 
moteriški drabužiai pasida
rė apvalesniais pečiais, mo
teriškesnių formų ir tt.

Kas padiktavo tą naują 
madą po karo? Nagi, vie
nas prancūzas, madų meis
teris Christian Dior. Jo 
siuvykloj buvo sugalvota 
toji nauja mada, ji patiko 
publikai ir paplito po visą 
pasauli.

Šiais metais iš to paties 
C. Dioro susilaukėme nau
jos mados. Dabar moterų 
suknelės turi būti jau 17 
colių nuo žemės. Atrodo, 
vėl grįšime į nuogablauz- 
džių gadynę.

Atsimenu, kaip mano jau 
nose dienose nauja mada 
trenkė į musų kaimo gyvez 
nimą. Mes nešiojome ilgus 
sijonus su daug kvaldų (bet 
ne šimtakvaldžius). Viena 
sekmadienį, grįžus iš baž 
nyčios, pradėjome kalbėti 
apie “žydelkaičių” sijonus, 
kokius matėme miestelyje. 
Žydelkaitės nešiojo labai 
siaurus ir trumpokus sijo
nėlius, o mes vaikščiojome 
ilgais, plačiais ir kvalduo- 
tais. Namuose besikalbant 
vyrai pradėjo juokus krėsti, 
kad miesčionkėlės negalėtų 
peršokti per griovį, nes si
jonai siauri, kiti dar kitokių 
juokų prasimanė, o man ki
lo mintis, kodėl miesčionkė
lės gali nešioti lengvus ir, 
kaip man atrodė, gražius si
jonukus, o aš turiu vaikščioti 
su sunkiu, kvalduotu ir il
gu? Greit pastebėjau, kad 
ir kitos kaimo mergaitės ir
gi nusižiūrėjo į miesčion- 
kaites. Greit įsitikinome, 
kad ne tik žydelkaitės, bet 
ir krikščionės miesčionkai

koks tai prancūzas Dior.
Žinome, kad Paryžius yra 

madų centras. Taip buvo 
nuo seno. Tiesa, per antrą 
pasaulinį karą New Yorko 
miesto majoras F. LaGuar- 
dia buvo paskelbęs, kad 
Nevv Yorkas bus pasaulio 
madų centras, bet, mato
mai, to paskelbimo neužte
ko. Vos tik karas pasibai
gė, Paryžius ir vėl pradėjo 
diktuoti, ką mes turime ne
šioti ir kaip turime savo 
parėdus siūti.

Sunku butų kalbėti apie 
Paryžiaus madų diktatūrą. 
Nei Paryžius nei kas kitas 
negali priversti moteris ne
šioti tokias ar kitokias suk
neles. Vienok, nors ir nie
kas neverčia, bet tegu pa
bando kuri nors moteris 
madoms priešintis ’. Sunku 
ir įsivaizduoti tokią moterį, 
kuri “spiautų į madą.” To
dėl ir kalbame apie “madų
diktaurą.”

Ta ‘‘diktatūra” sėdi Pa
ryžiuje. Ten yra kelios de 
šimtys “aukštųjų” siuvyklų, 
“haute couture” įstaigų, ku
rios samdo gabius madų 
piešėjus ir kasmet išeina į 
rinką su savo naujausiais 
pasiūlymais. Kiekviena to 
kia “aukštoji siuvykla” da
ro madų parodą. Jei apie 
kurios siuvyklos parodą 
žmonės daugiau kalba, dau
giau jąja domisi, ta ir pasi
daro populiariškesnė. Iš to
kios madų parodos drabu 
žiu pavyzdžiai pradeda pli
sti po Prancūziją, ir persi
meta į kitus kraštus.

Nemaži madų centrai yra 
ir Nevv Yorke, ir Romoje, 
ir Vienoje, bet nė vienas

KKLEIVT8, SO. BOSTON
Bv£-. e-NLEASE UUDNOS LAIDOTUVĖS

5iažr.s Grtenlease karstas su vaiko kunu gabenamas į kapines Kansas City. Vir-u.ie 
matosi pa\ogtojo ir nužudytojo \aiko tėvai, o apačioje vaiko lavonas nešamas i vieną 
Kansas City bažnyčią laidotuvių eigoje. Didelė žmonių minia atsisveikino su ištvir
kėlių žmogvagių jaunute auka.

kad Paryžiaus madų fabri
kai moka patraukti geriau-* 
sius piešėjus, turi gerus ir 
patyrusius darbininkus ir. 
be to, Paryžius jau nuo se
nų laikų yra žinomas “gert) 
skonio” miestas, kur ir pa
prastos moterys, dargi dar
bininkės, moka pasirėdyti 
gražiai, nors kartais ii- visai 
pigiai. Turėjimas skonio 
yra savotiška dovana. Nė
ra jokia paslaptis, kad ne 
kiekviena moteris lygiai 
moka įvertinti gražų drabu
ži, ne kiekviena moka iv- *' « 
giai gražiai apsirengti, pa
sipuošti, plaukus susišukuo
ti ir bendrai “pasišveisti.”

Man atrodo, kad madų. 
keitimasis, ar naujų madų 
“vaikymasis,” kaip vyrai 
kaliais sako, nėra toks jau 
blogas dalykas. Kas butų. 
jei mada nesikeistų ir mo
terys vaikščiotų visą amžių 
tomis pat suknelėmis pasi- 

lošusios? Juk moterims 
nebutų apie ką kalbėti, o 
vyrams nebūtų į ką žiūrėti.

Siuvėja.

tės vaikšto lengvais sijonu-‘negali susilyginti su Pan
kais. Po kiek laiko ir kai- žiumi. Taip gal yra todėl,

DRAUGĘ APLANKIUS

LUPS
Ponas Lups buvo žvirb- klysta! — susuko 

lis. Jo žmona vadinosi po- Lups.
nia Lups, nes moterys ište- —Taip, taip, mano mie- 
Kėdamos įgyja savo vyrų la,—pasakė ponas Lups ir 
pavardes. atsitūpė ant kiaušinių, ku-

Buvo pavasari*.. Ponia rie buvo jo- ir vienok ne jo. 
Lups tupėjo ant savo pade-j —Vyrai tokie neapdai- 
tų kiaušinių, tuo tarpu po--rųs,—sako ponia Lups su 
nas Lups rūpinosi maisto'ginčą tęsiančiu tonu.—
atgabenimu. Dabar jis tu- Tu, matyti, permažai savo 

,-_j i—*—------:— .-..4...: moteriška

PAGAUTI BOBBY VAGYS SURAKINTI

Bobby Greenlease. šešių metų vaikučio vagys ir žudytojai, 
Ceri A nstin Hali ir Mrs. Bonnie Heady surakinti gabena
mi į Kansas City iš St. Louis.

Turėdama laisvą valan
dėlę, nuvykau aplankyti sa
vo draugę O. Milashius, ku
ri gyvena So. Ridgeland 
Avė., Chicagoje. Toji pa
sitiko mane su šypsena ir 
sako, kad gavo laišką iš ge
ro pažįstamo Matjošiaus 
Kausevičiaus. iš Hudson. 
N. Y. Jis rašąs jog skaitęs 
“Keleivy” apie puikų O. 
Milashiaus darželį ir neti
kįs, kad Chicagoje taip 
gražia: gėlės žydi.

Mielas drauge, atvažiuo
kit įsitikinti. Nustebsi pa
matęs Onytės darželį, kurs 
nei rudens vėjo. nei šalnų 
nebijo. Jau ruduo prasidė
jo, o darželis vis dar įvai
riaspalvėm gėlėm mirga.

Gaila, kad Onytės gyve
nimo draugas George Mila
shius apleido šį pasaulį 
1951 metų spalio 2 d. ir 
amžinai ilsisi tautinėse lie
tuvių kapinėse Chicagoje.

Anna Marquardt.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $4.

Ko Liūdi, Putinėli
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi?
Ko liūdi, žaliukėli, ko liūdi?
Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedus tarp šakelių.
Ko liūdi?
To liūdžiu, šermukšnėle, to liūdžiu: 
To liūdžiu, žaliukėle, to liūdžiu:
Vėjas laužo šakužėles, 
šalna šaldo žiedužėlius,
To liūdžiu.
Ko liūdi, brolužėli, ko liūdi?
Ko liūdi, dobilėli, ko liūdi?
Tu užaugai pas tėvelį, 
šėrei žirgą su broleliais,
Ko liūdi?
To budžiu, mergužėle, to budžiu;
To budžiu, lelijėle, to budžiu:
Šalin veja mano žirgą, 
šalin varo mane jauną,
To budžiu.
Ko budi, seserėle, ko budi?
Ko budi, lelijėle, ko budi?
Tu užaugai pas močiutę,
Krovei kraitį su sesutėm,
Ko budi?

To budžiu, bernužėli, to budžiu:
To budžiu, dobilėli, to budžiu:
Veža kraitį per laukelį,
.Mane jauną į vargelį,
To budžiu.

(Liaudies daina.)

INDOKINIJOJ CHOLEROS PAVOJUS

Indokinijoj gresia choleros epidemija. Kad apsisaugojus 
nuo tos baisios ligos daromas masinis žmonių skiepijimas, 
čia matosi, kaip viena prancūzų slaugė veda būrį vaikų 
skiepyti.

jutaigyvenime 
ranką.

—O, pakankamai!—su
šuko ponas Lups ir metė 
aštrų žvilgsnį į savo žmoną.

Tuo tarpu ponia Lups 
įtemptai klausėsi, pridėjusi 
snapą prie kiaušinių.

—O, jau girdėti pirmasis 
pyptelėjimas viename kiau- 

savo žvirblišką prigimtį tonUfnyje —sušuko ji laiminga, 
pusėn linko. —Taį b-ll5 be abejo mer-

Ponui Lups nusibodo tu- gaitė—ištarė ponas Lups. 
Ipėti ant kraigo. Ponia Lups metė piktą

—Aš noriu truputį kiau- žvilgsni į savo vyrą. 
šinius paperimi. —žinoma, — sako ji,

Ne, sako ponia Lups. Kus mergaitė. Inteligenci- 
Ji pasipriešina ne todėl,La atsiliepia pirmiausiai, 
kad vyras nesugebės, bet

Įgrvnai vyro auklėjimo su

pejo ant savo lizdo kraigo 
ir šildėsi saulėje.

Žmonės nuolat tvirtina, 
kad žvirbliai yra akiplėšiški 
ir mėgsta ginčus,—galvojo 
sau ponia Lups. Ji turėjo 
galvoje tik vyriškos lyties 
žvirblius. Žinoma, apie 
savo vyrą ji to nenorėjo pa
sakyti, bet vienok jis pagal

metimais.
—Pyp! — sako ponas| 

Lups užsigaudamas.—Juk 
tai ir mano kiaušiniai.

—Ne!—sako ponia Lups, 
vėl tik auklėjimo tikslu.

Ponas Lups nervingai pa
plasnojo sparnais.

Ponas Lups labai užsiga
vęs sučirškė:

—Bet pirmutinis, kuris 
prasimuš, bus berniukas,— 
sušuko jis piktai.

Ponia Lups paliko visai 
rami.

-Tas, kas pirmas pypsi, 
tas pirmas ir prasimuš,— 

Tai bus mergai- 
leisk mane ant 
Bus kritiškas 

Moterys tai ge-

pasakė ji. 
tė. Dabar

—Aš turiu teisės kiauši- Įkiaušinių. 
mus perėti, aš esu tėvas!—momentas 
šaukė jis. riau supranta. Tarp kitko,

Nedaužyk taip spar-Įtai mano kiaušiniai.
Įnais,—sako ponia Lups,—. .

a čia, lizde, taip elg- Tai?.’ man<2 mie'
tis. Be to, mane tai nervi-Pa’ nusileido ponas Lups.
na. Jus, vyrai, tuojau turi- Po trumpo laiko prasimu- 

sparnais plasnoti. Imk pirmutinė gvvvbė. Tai 
manęs pavyzdį! Aš vi-buv0 berniukas. Ponas 

isuomet rami. Žinoma, kad Lups džiaugsmingai suplas-
tai tavo kiaušiniai. Bet šie nojo
daugiau mano, kaip tavo —Matai.—sako ponia 
kiaušiniai. Tai aš ir anks-Lups _aš tau sakiau, kad 
čiau buvau tau sakiusi. Ne-lpjrmuĮjnjs bus berniukas, 
pamiršk, kad tu esi jau ve- bet jųs. vyrai, viską turite

e v geriau žinoti.
—Apie tai aš nuolatos j Ponas Lups išsižiojo kaip 

mąstau,—sako ponas Lups
Bet tu 

priešingai, 
nelogiška.

—Taip,—pasakė ponas irpama 
tyčia suplasnojo sparnais.

—Ar tau tai neaišku?

pirmiau 
Tai yra

niekad. Atrodė, kad jo
sakei!?naPas tuojau plyš. Nega

lėdamas išleisti jokio gar
so—užsičiaupė. Nesupran-

visai

Dabar jis visai nugalė
tas. bus laiminga šeima,—

Ponas Lups nustojo plas- ponia Lups, padėda-
ma kitiems nepažeistiems 

Taip, taip, mano mie- vaikams is kiaušinių issins-
__ Scll\O jis į i*

Jis prisitaiko,—galvo-l Sakei, kad tu turi eiti
jo sau ponia Lups. i klubą. mie.as vyreli, su

čirškė ji.—Tu turi truputi
—Dabar aš eisiu į klubą, išsiblaškyti. Aš tave jau 

—sako ponas Lups ir ima (taip senai raginu. O grįž
damas parnešk kokio mais
to.

valytis savo plunksnas.

—Tu galėtum bent kari?, . -• . . ,. . i —Taip, taip. mano mic-

kiausinius papennti,—sa.Kc I. , ,. . -• .. , ... J . la,—tyliai susirske ponas

priekaištaudama ponia 
Lups.—Aš jau visą prieš
pietį juos perinu. Tu gal
voji, kad tai yra malonu
mas? Tiesą sakant, šie 
kiaušiniai yra ir tavo.

5 Lups.

Ponas Lups 
prakalbą:

klube sakė

—Mes esame vyrai! Dar- 
bais mes turime įrodyti, 

Ponas Lups galvojo, kadi darbais!—rėkė jis ir skerv- 
saulė turi užgesti, bet ji vis U io josi sparnais.
dar švietė.

—Man snapas nepraši ve
ria !—sušuko jis.—Ką tik 
aš norėjau kiaušinius perin
ti, tai jie buvo tavo kiauši 
niai.
bą eiti, tai jau jie yra ma
no. Keno gi pagaliau tie 
kiaušiniai?

Tuo tarpu ponia Lups 
Šildė lizdelyje savo mažy- 
•ius.

—Jo pavarde jus mažy-
~ „ • • 11 įčiai turėsite, visi ius “Lups”Dabar as nonų i klu- .. ..., _ ____ Ivadinsites,—pypsėjo ji švel

niai.
Nes pavardes moterys

—Nerėk taip labai,—sa-r^a savo vyrus-
ko ponia Lups;— savaime 
aišku, tai tavo kiaušiniai. 
Aš juk ir anksčiau tau tvir-| 
tinau.

Ponas Lups neprasiziojo. 
—Tu klysti,—sako jis|

blankiai.
—Moterys niekada ne-

(Sulietuvino Mykolis)

Pakalbink biznierius 

•iskelbti “Keleivyje,” pa

garsinti savo biznį tarp !»•-
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Svečiai iš Graikijos
Graikijos karalius Povi

las su žmona lankysis Ame
rikoje ir išbus čia apie mė
nesi laiko. Svečiai atvyks
ta, prezidento I). D. Eisen- 
howerio pakviesti, spalio 
28 d. ir išvyks lapkričio ga
le. Lapkričio 4 d. svečiai 
lankysis Bostone.

Bomba Lebanone
Spalio 14 d. nežinomas 

teroristas metė bombą i vie
ną politini mitingą Beiru
te, Lebanono sostinėj. 11 
žmonių buvo sužeista. Te
roristas kilus triukšmui po 
bombos sprogimo., spėjo pa
sislėpti. Mitingas buvo su
šauktas protestui prieš 
prancūzų politiką ŠToroke.

Imperatoriaus Švogeris
Jaunas kareivis iš Bosto

no (Mass.), seržantas Peter 
de Stefano, barzdaskučio 
sunus, lapkričio 4 d. susi
tuokia su Japonijos impera
toriaus mirusio brolio žmo
na, princese čičibu. Japo
nijos spauda apie tas ne
paprastas vedybas nieko 
nerašo.

Neramus Triestas
Demonstracijos Romoje ir 

Jugoslavijos įvairiuose mie
stuose pagaliau įkaitino 
ūpą ir Triesto mieste, kur! 
pereitos savaitės gale ita-! 
lai demonstravo ir išdaužė 
jugoslavų organizacijų lan
gus. Triesto mieste vyrau
ja italai, o tvarkos ten pri
žiūri anglai ir amerikiečiai.

KELEIVIS, SOBOSTON
SAUGO IŠDAUŽYTUS LANGLS

Jugoslavijos policija Belgrade saugo Amerikos Informaci
jos Centro namą, kuriam įtūžusi jugoslavų minia išdaužė 
langus. Jugoslavai protestuoja prieš tai, kad Amerika, 
nepasitarusi su Jugoslavija, nutarė atiduoti Italijai Tries
to miestą ir apylinkes.

Ieva Paulekiutė 
Gauna §5,500,000

Maištas Indonezijoj
Indonezijoj įvairiose vie

tose eina mahometonų su
kilimai prieš centralinę vy
riausybę. Celebes ir Suma
tra salose sukilėliai yra įsi
stiprinę ištisose srityse ir 
daro puolimus prieš vyriau
sybės kariuomenę. Maho- 
metonys siekia sukurti teo
kratinę mahometonų vy
riausybę ir pašalinti “bol
ševizmo pavojų.”

Indokinijos Karas
Indokinijoj laukiama di

delių mušiu su bolševikų 
partizanais. Prancūzų ka
ro vadai gen. Navarre turis

vio” skaitytojas ir socialistinių Į, 
sumanymų rėmėjas. Ir remsiu 
socializmo idėją kol tik galėsiu 
ir kiek tik galėsiu.

Čili Streikas

išdirbęs planus aktingam 
karui prieš bolševikus, bet 
ir bolševikų kariuomenė 
esanti pasiruošusi karo 
vieksmams, kurie darosi 
galimi dėl pasibaigusių va
saros liučiu.

V. UŽKURAITIS. 
(W. Ukertis)

DARBO FRONTE

KAS MUMS RAŠOMA
Mirdama Rūpinosi 

“Keleiviu”
Gerbiamoji “Keleivio” admi

nistracija! Prisiunčiu jums 
$6.50. Tai už “Keleivio” pre 
numeratą pusantriems metams 
ir už “Keleivio” kalendorių 
1954 metams.

Ta pačia proga noriu pasi
guosti, kad šiemet mane aplei
do mylimiausia mano gyvenimo 
draugė, Onutė. Ji išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo ir tai buvo man 
didžiausis smūgis gyvenime. 
Likau vienas tokiam amžiuje, 
kada man labai reikalingas pa
sitarimas ir suraminimas. Bet 
ką padarysi! Anot to poeto: 
“Gyvenimas — kova; mirtis— 
ramybė . . .” Ir aš dabar vedu 
gyvenimo kovą vienas pats.

Paskutiniai mano draugės žo
džiai buvo: “Neužmiršk ‘Kelei
vio.’ Prenumerata baigiasi... 
tuojau pasiųsk pinigus.”

Atsimenu, kaip ji tapo “Ke
leivio” rėmėja. Dar Škotijoj 
gyvendami, būdami dar jauni,

įsijungėrn į darbininkų sąjūdį, 
pradėjom skaityt socialistinę 
literatūrą ir tuojau supratom, 
kad tik skaitydamas žmogus 
gali pažinti gyvenimą ir pasau
li. Tuoj prisidėjome prie Ško
tijos lietuviu socialistu sąjun
gos įsteigimo ir įkūrėm jos 
laikrašti "Rankpelnį.” Ir taip 
likome ištikimi socialdemokra
tų principams ir idėjai.

Atvykę Į Jungtines Valstijas 
ir apsigyvenę Clevelande. čia 
jau turėjome stoti į kovą prieš 
bimbinius komunistus. kurie 
laikė dideliu prasižengimu skai
tyti socialistinę spaudą, ypač 
“Keleivį” ir “Naujienas.” Kar
tais kildavo net abejonių, ku
rioj pusėj daugiau teisybės. To
kiais atvejais mano draugė sa
kydavo: “Mes negalim išsiža- 
ciet socializmo idėjos, negalime 
pritarti komunizmo fanati
kams.” Ir nepaisydama jokių 
šmeižtų ji tuojau užsirašė “Ke
leivį.”

Atsimindamas šitą praeitį, ir 
aš pasilieku ištikimas “Kelei-

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

Kanados Auksakasiai 
Streikuoja

Per 4,000 Ontario ir Que- 
bec’o šiaurės aukso kasyklų 
darbininkų streikuoja ir 
įeikalauja geresnių uždar
bių. Iki šiol jų uždarbiai 
buvo mažesni negu kitų ka
syklų darbininkų. Bendrai 
visų aukso kasyklų darbi
ninkų vidutinis valandinis 
uždarbis buvo $1.34, o da
bar streikuojančių darbi
ninkų tik $1.05-$1.10. Ir 
kitais atžvilgiais jų darbo 
sąlygos buvo blogesnės.

Unija kas savaitę išlei
džia apie $40,000 streikuo
jančių pašalpoms.

Kasyklas piketuoja apie 
1,500 darbininkų išmėtytų 
17 vietų per 60 mylių. 
Jiems patys darbininkai 
stato laikines pašiuręs, nes 
ten jau šalta.

Streikuojantieji randa di
delės užuojautos kitų dar
bininkų tarpe. Pavyzdžiui, 
Windsor, Ont., plieno uni
jos darbininkai pažadėjo 
streikuojantiems mokėti 
kas savaitę $200.

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
gaunamo* iki Nau į m Mat V 

beveik ui pua* kaino*

iv.

'ČIKAGOS ŠEŠBUAI. 
Septynios novelės, bai- j 
sesnės ui Upton Sine- j 
laimio Raistą; linstruo- i 

; 316 psl-; Kaina $3J

i ŠLIUPTARNIAI. Pirma 
knyga, kanoje tiek dang

’ pasakyta apie Amerikos 
lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovas dėl 
lietuvybės. 652 pusi.. Jo
no Šliupo, “dėdės” šerno 
ir knn. Pembskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

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

450
poslapių;
kaina 4 
doleriai.

(

Visos 3 knygos tik ui 6 
doleriu*! Bet šita be
protiškai numušti kat- 
na galio* tik iki Naujų 
Mėty. Todėl nedelskit*, 
bet kiškit* į voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St, Chicago S, 
III. Persiuntimo kaštu*

1-,ą nutarė paskutinis vo. Po karo jis teko Itali- 
L. D. Draugijos visuotinas'jai, o po antrojo karo per- 
susirinkimas, ir gražią tos galėto jai nieko geresnio ne
drauguos istorijos pabaigą/sugalvojo, kaip padaryti iš 
ir socialistų pažiūrą į pa- Triesto naują Dancigą Vi- 
vergtųjų tautų išsilaisvini- duržemių juroje.
mą, ir ką nuveikė žymus __J. D.
lietuvių socialdemokratas j ..
Kipras Bielinis, ir ką rašė

:5i ii

Ieva Paulekiutė, dar va
dinama Barbora, ištekėjusi 
už Winthrop Rockefeller, 
sutiko skirtis nuo savo vy
ro ir pei' savo adyokatus iš
siderėjo iš milionieriaus 5,- 
500,000 dolerių atlyginimo. 
Pagal advokato pranešimą 

•iš Chicagos , milionieriaus 
žmona sau gauna 2,000,000 
dolerių grynais pinigais. 
Šalia to sudaromas fondas 
iš vieno miliono dolerių, iš 
kurio Pennsylvanijos mai- 
nierio duktė gaus per metus 
ne mažiau kaip 20,000 do
lerių. Virš to dar sudaro
mi du papildomi fondai iš 
2,500,000 dolerių, kurių pa
jamos eis Rockefellerių sū
nui Winthrop Paul, kuris

vienas veržliųjų musų dai
nių Kazys Binkis, ir ką da
ryti su kolchozais Lietuvą 
išlaisvinus, ir tt.

“Darbo” metinė kaina 
$1, atskiro numerio 25c. 
“Darbą” galima gauti ir 
“Keleivyje.”

Triukšmas dėl Triesto

(Atkelta iš 2 pusi.) 
kaip žmonės nubalsuos, 
taip ir tebūnie.

Jugoslavija plebiscitą at-

KAMBARYS NUOMAI
Išnuomuojamas kambarys vyrui 

ar merginai. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis vakare nuo 6:30 ar
ba sekmadieniais priešpiet adresu:

C. Miller,
3002 Superior (šoninės durys), 

Cleveland 14, Ohio.
(42)

PRANE51MAS
Pranešu, kad nuo 1954 m. kovo 

mėn. 6 dienos išvažiuoju į Vakarų 
Vokietiją, todėl visi, kurie turi į ma
ne kokį reikalą, kreipkitės tik iki 
kovo mėn. 6 d.

P. Pliskevičius,
96 Edw3rd St., Hartford 6, Conn.

Čili respublikos vario ka 
syklose pereitą savaitę pra 
sidėjo dideli streikai. Strei
kas pirmiausiai iškilo ame
rikiečių tvarkomoj Antofa- 
gasta kasykloje ir vėliau 
persimetė į kitų vietovių 
kasyklas. Streikuojantieji 
darbininkai iškėlė reikala
vimą pakelti uždarbius ir 

Į pagerinti darbo sąlygas.

meta. Ji aiškina, kad Ita- 
dabar yra penkių metų um-.jįja, per Mussolinio valdy-
žiaus. mo laikotarpį, įvairiais

Vaikas lieka motinos glo
boje, bet tėvas išsiderėjo 
sau teisę vaiką lankyti. Be 
viso to Ieva Paulekiutė iš
siderėjo iš savo buvusio vy
ro 70,000 dolerių alimoni- 
jos per metus. Tie pinigai 
bus mokami jai iki ji ište
kės, arba iki jos buvęs vy
ras numirs. Rockefelleris, 
be to, sutiko padengti ad
vokatų išlaidas, todėl Ievu
tė visą čia paminėtą turtą 
gauna gryną, be jokių ap
sunkinimų. i

Iš BALF’o Veiklos

Streikas Italijoj
Italijoj darbininkų uni

jos įvairių krypčių vėl nu
tarė išvesti darbininkus į 
generalinį streiką spalio 20 
d. Bėgyje vieno mėnesio 
tai jau yra antras įspėjama
sis streikas krašte. Darb
daviai ir dabar atsisako pa
kelti uždarbius ir priimti 
darban atleistus darbinin- 
ninkus.

DIDYSIS
PASIMATYMAS

Niagaroj, Ont., Kanadoj

Toronto lietuvių orkes
tras “Trimitas” kviečia vi
sus Kanados ir Amerikos 
lietuvius šeštadieni, spalio 
24 d., atsilankyti į Niagara 
Falls, Kanadoje.

Chicagos Armour Pakėlė 
Uždarbius

Chicagos Armour sker
dyklų darbininkai iškovojo 
5 centų valandinį priedą ir 
nemokamą gydymą.

Tas pakėlimas palies apie 
35,000 darbininkų, šis vie
nos didžiųjų bendrovių su
sitarimas greičiausia paska
tins ir kitas bendroves su
tikti su panašiomis sąlygo
mis.

Tūkstančiai Slaptai Ateina

100,000 Meksikos darbi
ninkų slaptai kas mėnuo 
pereina rubežių ir dirba pa
rų bežio dvaruose, žinoma, 
už pigiausi atlyginimą. Jų 
gyvenimo sąlygos yra pasi
baisėtinos. Dvarininkams 
tai patinka, nes legaliai at 
vykusių jie taip pigiai ne
gali pasisamdyti, turi duoti 
ir kitas žmoniškesnes dar
bo sąlygas, todėl jie veikia 
ir vyriausybę mažiau perse
kioti slaptai sieną pereinan
čius.

BALF’as Prašo Pinigų, 
Rūbų, Avalynės

Artinantis žiemai BALF 
centras vėl kreipiasi į visus 
geros širdies tautiečius ir 
prašo aukoti Europoj pasi- 
likusiems tremtiniams pini
gų, rūbų, avalynės. Jiems 
trūksta vyriškų kelnių, žie
minių paltų, marškinių ir 
kitų baltinių, rankšluosčių, 
net nosinių; trūksta ir lovos 
skalbinių—paklodžių, pa
galvių, šiltesnių antklodžių 
ir užtiesalų.

Aukotojai prašomi auko
jamus daiktus duoti sutvar
kytus ir švarius, o skyriai 
prašomi daiktus siųsti savo 
lėšomis. BALF’o adresas: 
105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

mo
žiauriais ir neleistinais bu 
dais žymiai sumažino slavų 
gyventojų skaičių Triesto 
teritorijoj (apie 100,000 
slovėnų ten sumažėję) 

Dabartiniu metu Triestas, 
nors ir yra šašas slavų že
mėje, bet turi žymią italų 
daugumą, kaip Dancigas 
savo metu su lenkišku už
nugariu turėjo vokišką dau
gumą, arba kaip Klaipėda 
su lietuviškų užnugariu tu
rėjo vokišką daugumą.

Statistika rodo, jog Trie
sto teritorijoj, 193 ketvir
tainių mylių plote gyvena 
378,000 gyventojų ir iš to 
skaičiaus esą apie 85% Ita
lų.

Iki pirmo pasaulinio karo 
Triestas buvo Austrijos im
perijos ribose._ Triesto uos
tas tą imperiją ir aptarna-

KAMBARIA1 FLORIDOJ
Lietuviai, kurie atvažiuojat į .Mia

mi, Floridą, galit gauti kambarius 
pas mane. (43)

L. Wenckus.
285 N.W. 51st St., Miami, Fla.

IEŠKO DARBO
Esu pensininkas, ieškau lengvo 

darbo, nes be užsiėmimo nuolx>da. 
Moku visokius farmos darbus. Siu- 
lykit adresu: (42)

P. Mitchell,
49 No. Hancock St., 

Wilkes-Barre, Pa.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo brolio Kazimiero 

Reksaus, kuris per 44 metus gyveno 
Chicagoj. Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkit: (42)

Joe Reksus (Rukisb),
Rt. 1, Box 144,

Hoųuiara, Wash.

APSIVEDIMAI
Sveika, gere budo, 42 metų am

žiaus moteris vedybų tikslu nori su
sipažinti su rimtu, pasiturinčiu vy
ru atitinkamo amžiaus. Gyvenu 
Kanadoj nuo 1930 metų. Kurie ne
geriate svaigalų ir nemėgstat bar
nių, rašykit: (42)

Adelei,
636 E. Broadvay, So. Boston, Mass.

7:30 vai. vakaro St. Pat- 
rick’s salėje, 673 Victoria 
Avė. (prie Queen), įvyks 
didžiulis KONCERTAS- 
BALIUS. Programoje da
lyvaus žymiausios Toronto 
lietuvių muzikos pajėgos: 
kompoz. St. Gailevičius, 
muz. A. Prialgauskas, solis
tas B. Marijošius. instru
mentalistai Stp. Kairys, J. 
Pažemis, A. Dudonis, Ma
rija Dambrovskis ir kt. Bus 
išpildyta žymių operų: 
“Fausto,” “Carmen,” “Pi
kų Damos” ir kt. ištraukos.

Be to, turtingas bufetas, 
šokiai ir tt. Vienintelė pro
ga susitikti su savo drau
gais ir pažįstamais. Kvie 
čiam visi lietuviai iš Niaga
ra Falls. Buffalo, Roches- 
terio ir kitų Amerikos vie
toj, o ypatingai sesės lietu
vaitės. Mielai laukiame 
svečių iš Wellando. St. Ca- 
therines, Toronto ir kitų 
vietų. Visus ir iš visur mie
lai kviečia ir laukia.
Toronto Lietuvių Orkestras

“Trimitas.”

Gautos Aukos Rugsėjo 
Mėnesį

Centro valdyba pinigais 
gavo $1,146.09, iš tos su
mos priklauso Rhode Island 
$400, Illinois $292.50, Ohio 
$118.

Vasario 16 d. gimnazijos 
namams pirkti gauta iš 111- 
nois $755, Nevv Yorko 
$435, Wisconsin $335, Mas
sachusetts $289. Viso la
bo $2,523.36.

Drabužių ir kitų daiktų 
gauta 2,685 svarai, tame 
skaičiuje iš Nevv Yorko 1,- 
111 sv., Ohio 1,000 sv. Be 
to, iš vyriausybės gauta 
43,000 svarų sviesto.

BALF’o centro valdyba 
dėkoja visiems aukotojams.

Kur Eina Pasaulis?

DYKAI IŠBANDYMAS 
nw

Reusurfiiku Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusia dali 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 į:
Rosse Products Co., Dept. x-> 
2708 Farwell Ar*-, Chicago 4S, III.

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

niams, ir sveikiems labai gardu
ir gerai gerti aviečių arbata. Sva
ras aviečių $4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Bro*dway 

South Boston 27, Mam.

Pakalbinkim draugu* ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metams $4-

A. LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

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

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

irPakalbinkim draugu* 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metam* $4.

Kam nerupi šitas klausi
mas? Kas nesidomi, kur 
mes žengiame—į šviesesnę 
ateitį ar į tamsią gadynę, 
kurioj viešpatauja prie
spauda, smurtas, džiuglių 
įstatymai, arba kitaip sa
kant, nėra jokių įstatymų, 
o viską lemia smurtas, stip
resniojo jėga. Į tą klausi
mą mėgina atsakyti “Dar
bas,” kurio paskutinis nu
meris ką tik išėjo. Tame 
numeryje yra ir daug kitų 
įdomių straipsnių. Ten ra-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVY BfiS 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 West 30tb Street, New York 1, N. Y.

I
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ATSIIMKITE PINIGUS

District Director oi the 
Internal Revenue (174 Ip- 
svvich St.. Boston 15. Mass.' 
skelbia ilgą sąrašą asmenų

Mirė Sacco ir I EGLUTĖ Nr. 7 ir 8. TfiVIS-
V<jjxetti Pi*f*lgi i rpr B t KĖLĖ N r. 8. Jaunieji skaity

tojai ras juose daug gražių
Spalio 16 d. Roslindale sludt-vm^- 

ligoninėj nuo širdies smū
gio mirė Katzman, buvęs

BAISUS SPROGIMAS 
LĖKTUVNEŠY BOSTONE

Baisi nelaimė įvyko pra
eitą penktadienį Bostono 
uoste: čia stovėjusiame
lėktuvnešy įvyko sprogimas. 
Žuvo 36, sužeistų 40 asme
nų. Tokios nelaimės Bos
tono uoste nėra buvę ir, 
bendrai, tokių įvykių retai 
tebūna. 1924 metais Kali
fornijos pakrašty įvyko 
sprogimas “Mississippi” ka
ro laive, aukų buvo 48. 
Bostonas matė didesnę ne-

TELEFONAS PABRANGO

Viešųjų įmonių departaVienųjų ĮIIIUIIIU UlĮJdl ia- K1 / v u A*v<-***vz ......
mentas leido telefono ben- toju tikrų adresų. Tame są-, 
drovei pakelti kainą už te-

kurie permokėjo 1952 metų Norfolk apskrities prokuro 
pajamų mokestį. Direkto- ras, kuris gai'sioj Sacco ir 
rius nori permokėtąją dalį j \ anzetti byloj buvo kaltin- 
grąžinti. bet nežino mokė-toju.

lefono vartojimą. Telefo- 
nuojant iš mokamų baksų 
dabar reikės dėti į baksą 
dešimtuką, arba du nikeliu 
(iki šiol užtekdavo vieno

rase mes pastebėjome sias 
lietuviškas ar joms pana
šias pavardes:

Annusevicius. Johr 
Millbury St.. \Yoreester.

Dailida, Naomi, 9511 Es

Z. Buiniui Yra Laiškų

“Keleivio” redakcijoj yra 
laiškų Z. Buiniui. Prašome 
atsiimti.

nikelio. Jeigu žmogus da- se.\ St.. Springfield.

bar įmes vieną nikeiį, jis 
negaus atsakymo. Tokiu 
atsitikimu jis turės įmesti 
antrą nikelį, arba užkabinti 
‘Teceiverį” ir nikelis bus iš-

>9
Bed-

laimę tik 1942 metais, kadajmestas jam atgal.
užsidegė Cocoanut Grove 
naktinis klubas. Jame žu
vo net 492 asmenys.

Lėktuvnešis ‘‘Leyte,” ku
riame telpa iki 100 lėktuvų. 
27,000 tonų 856 pėdų mil
žinas, pastatytas 1946 me
tais, kaštavęs 90 milionų 
dolerių, dalyvavęs Korėjos 
kare, laimėjęs kovose dvi 
karo žvaigždes, nuo vasa
rio mėnesio buvo remontuo
jamas South Bostono uoste 
ir lapkričio 1 d. turėjo 
vykti į Kubą.

Bet telefono bendrovė ši
tuo pakėlimu dar nepasi
tenkina. Ji ketina kreiptis 
į Vyriausiąjį Teismą, kad 
leistų jai pakelti kainą ki- 
tatiek.

BALF Rinkliava Brocktone

Sprogimas įvyko lėktu
vams nuleisti įrengimų pa 
talpose. 3:17 vai. po pietų, 
kada darbininkai baigė 
darbą, o dalis darbininkų 
(jų laive tuo metu buvo 
1,400) rengėsi išeiti į mies
tą. Toj laivo daly, kurioj 
Įvyko sprogimas, buvo apie 
100 žmonių.

Daugumas nukentėjusių 
yra jurininkai, bet nukentė
jo ir civilinių darbininkų ir 
ugniagesių, dalyvavusių ki
lusio gaisro gesinime. Gesin
ti buvo sunku, nes negalėjo 
įeiti į tas patalpas, kuriose 
sprogimas ir vėliau gaisras

Musų kaimyninėje Broek
tono kolonijoje BALF’o 72 
skyrius paskelbė rūbų ir 
avalynės rinkliavą. Rūbų 
surinkimo punktas yra pas 

isTA. Strumskį 109 A mes St., 
'laikrodžių dirbtuvėje. Ru- 
ai priimami kiekvieną die
ną nuo ankstaus ryto ligi 
vėlaus vakaro. Kas negali 
turimų paaukoti rūbų pri
statyti, tas gali pranešti su
rinkimo punkte arba telefo
nu 228-W, o skyriaus val
dyba pasirūpins juos atsi
imti. Visi kviečiami per
žiūrėti savo rubus ir atrink
ti paaukotinus galimai 
greičiau.

>paiio d. tas pats sky
rius pravedė viešąją rink
liavą dėžutėmis gatvėse. 
Surinkta §461.45, kurie per
siųsti BALF’o centrui šal
pos reikalams. Rinkliavo
je gražiai pasirodė jauni-

Galvanis, Peteris 
Campbell St.. Nevv 

ford.
Gaidės. Joseph. -5 

St.. AYorcester.
Jankųnas. Anthony P., 

501 E. First St., So. Boston.
Kavaliauskas, Olga. 12 

Pond St., VVorcester.
Kisieliauskas. Margaret 

B., 30 Arthur St., Glouces- 
ter.

Karvei, Joseph. 449 Dor
chester St.. So. Boston.

Kulis, Helen, 3 Bridge 
St.. Springfield.

Kulpa, Stanley V. ir So- 
phia D., 316 Bank St.. Fall 
River.

Balionis, Bruno J.. A F 
13116835, APO 23. c o PM. 
Nevv Yorko, N. Y.

Stukonis, Joseph. 85 
change St., Waltham.

Trahanas, Stephen.
Bay State Rd., Boston.

Židonis, Constance. 
Millbury St.. VVorcester.

Suinteresuotieji asmeny.- 
turi kreiptis aukščiau nuro
dytu adresu pranešdami sa
vo tikrąjį adresą, pavardę 
ir vardą, Sočiai Security 
kortelės numeri ir prašyti 
permokėtąją

Brido

Dorchesterio Moterų
Klubo Hallovveen Party

Dorchesterio Moterų Klu
bas rengia Hallovveen va
karą su maskaradu. Bus 
gerų užkandžių, gėrimų, 

i muzikos, šokiai ir už įdo
miausius kostiumus bus 
įduodamos dovanos. Tai bus 
Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose spa
lio 24 vakarą, pradedant 7 
valanda. Visas ir visus nuo
širdžiai kviečia dalyvauti 

Moterų Komitetas.

Atsiųsta Paminėti

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

Steponas Minkus.

Išnuomuojamas Butas

South Bostone. City Point 
rajone, išnuomuojamas 5 kam
barių butas su centraliniu šil
dymu. vonia ir kitais patogu
mais. Teirautis: Tel. SO 8-2814

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet is stotie? 
VVBET, 1460 kk. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrenthajn St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

LOVA PARDAVIMUI
Parduodu !<v«ik naują, plačią 

(full size) lovą su matracu ir spy
ruoklėm (springsais). Kreiptis:

53 Gatės St. (pirmas aukštas),
So. Boston 27, Mass. (-13)

PIRKSIU PEČIŲ
Ieškau pirkti gerą, tik ne juodą, 

virtuvei pečių, su aliejum ir gazu 
(gas and oil comb.). Pranešti "Ke
leivio” ofisui.

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

antras 3 šeimų, 5-6-6 kambarių, tre
čias ” šeimų, 5-6-6 kamb. Skambint: 
G A 7-8086. (*4)

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

Ex-

o ‘

20

Obuoliu ir Bulviu Derlius

kilo, per tirščiausius dumusjmas. ypač tremtinių vaikai, 
ir baisų karštį. Ne vienas Daugiausiai surinkusiems
žuvo ar sunkiai nukentėjo 
dėl kitų. Pats laivo komen
dantas sako matęs daugy
bę didvyrių, kurie pamiršo 
save gelbėdami kitus.

Šaltas protas dažnai ir 
sunkiausioj valandoj žmo
gų išgelbsti. Štai ir čia ke
turi darbininkai buvo spro
gimo užklupti mažoj patal
poj. Išbėgti nebuvo kur. o 
ugnis čia pat. Vienas jų su
šuko kristi ant glindų ir 
atidalyti oro tankus, kurie 
čia pat» buvo. Taip jie iš
gulėjo tris valandas ir liko 
gvvi.

trims berniukams ir trims 
mergaitėms įteiktos dova
nos, kurias nupirko vietos 
biznieriai.

O kaip yra su BALF’o 
skyriumi Bostone? Nejau
gi savo veikla pralenks mus 
nesenai įsisteigęs skyrius 
Brocktone? Jau metas 
butų skelbti BALF’o rink
liavas pinigais ir rūbais bei 
avalyne taip pat Bostone!

LDD 21 KUOPOS
METINIS BANKETAS

Sprogimo priežastį nuo 
pirmadienio aiškina karo 
vadovybės paskirta komisi
ja. Sakoma, kad tai atsi
tiko dėl trukumų katapulto
(įrengimų lėktuvams nu-jraginami 
leisti ir pakilti skyriuje).
Komisijos uždavinys”-bus iš
aiškinti, kas čia kaltas dėl 
tokios didelės nelaimės.

Lėktuvnešiui padarytiems 
sugadinimams pataisyti rei
kėsią šešių savaičių.

LAPKRIČIO 15 DIEN^
NAŠLIŲ BALIUS

South Bostono Sandaros 
Motera Klubas rengia šau
nią vakarienę našlėms ir 
našliams pagerbti. Vaka
rienė įvyks lapkričio (No- 
vember) 15 d., sekmadie
nį, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje. Po 
vakarienės bus renkama 
našlių karalienė

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: 1 IM 4

fcMt TUI
84$ BROADWAY

•O. BO8TON,
Telofoaaa: SOUth

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Aleksa 

628 East Broadway 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjarnin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas

Pulgis Andriušis: ANOJ PU
SĖJ EŽERO. Lyrinės apysa
kos. Antroji laida. Dail. P. 
I^ipė. Išleido Gabija. 335 Un
ion Avė.. Brooklyn 11, N. Y. 
102 pusi., kaina $1.50.

•Jurgis Jankus: PO RAGA
NOS KIRVIU. Pasaka. Ilius
travo daiL B. Vilkutaitytė-Ged- 
vilienė. Išleido Gabija. 335 
Union Avė., Brooklyn 11, N. Y 
102 pusi., kaina $1.50.

KNYGOS BIČIULIS, nepe 
riodinis Knygos Bičiulių Klu
bo leidinys Nr. 2. 1953. Išlei
do Gabija. Siutinėjamas ne 
mokamai.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-24S?

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

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Salininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais "Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyk*. 
(Free Estimate)

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 Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road

V. Gravitis - Foto Studija
106 Forest Hilla St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113
Daro meniškas, retušuotas portretų nuotrauka.-, trijų įvairių dydžių ir 
pavyzdinę nuotrauką 5x7 inc.
Vestuvių, susirinkimu, ar kitokiu "rupiu nuotraukas darome musų studijoje 
arba vykstame fotografuoti j Jūsų nurodytas vietas.
Eoto-mėgčjams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atli-kame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
Foto darbai atliekami meniškai, ilgametę praktiką turinčių tos srities 
spacielistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren
gimais.
Įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus ir greitas patarnavimas.

Arti Upham’s C« 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATE « IN8UBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ras. $7 OBIOLB STRBBT 

W«t Roibury, Maaa.
Tel. PArkvay 7-0402-M.

Šių metų obuolių derlius 
Naujojoj Anglijoj baigia
mas jau nuimti ir iki spalio 
1 d. jų buvo surinkta jau 
7.955,000 bušelių. Tai yra 
beveik dvigubai daugiau 
negu pernai. Obuoliai ta
čiau brangus, nes brangiai 
kainuoja jų priežiūra, kova 
su kenkėjais, nurinkamas 
nuo medžių- ir tt.

Bulvių derlius taipgi ge
ras. nors ne toks didelis, 
kaip tikėtasi norą mėnesių 
atgal. Vėliausiu apskaičia
vimu. ši rudenį Naujojoj 
Anglijoj bus prikasta 68.- 
796.000 bušelių. Pereitais 
metais bulvių čia buvo pri
kasta 59,020.000 bušeliu.

Primename, kad Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 21 
kuopos metinis banketas 
įvyks lapkričio 8 d., 6 vai. 
vakaro, Piliečių Draugijos 
auditorijoj. South Bostone.

Visi LDD draugai šiuo 
prisiminti, kad

lapkričio 8 d. ne tik patys 
rezervuotų LDD 21 kuopos 
banketui, bet kad per neap
sižiūrėjimą nepaliktų tą 
dieną namie ir jų kaimynai. 
Visuomenė jau žino, kad 
smagesnio laiko kaip LDD 
bankete niekur kitur neras. 

Rengimo Komisija.

BALF’o 17 Skyriaus
Metinis Susirinkimas

Spalio 29 d., 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Piliečių 
Klube įvyks metinis BALE 
narių susirinkimas^ Valdy
ba kviečia visus, kam rupi
esančių tremtyje vargšų, se- gaminti. Nuoma nebrangi.

Mirė

Daug Namu - Daug Geru Pirkiniu
Pasirinkit Patinkamiausį Numerį ir Telefonuokit: HI 5-4600, Jack Tuttle (Tatulis)

!No. 602
apt. $21 jALLSTON. VACANT upper. Mod- 

L'pper, Roxburv’s Best mo.' em. ncat. efticicnt. $8300. 47<
Eortunately all 3 apts. will he VA- bank mtg. Want offcr. Call Jack
C ANT so vou may select your ovn H1 5-4600.__________________________
neighbors. GI needs $300. Call
’ : < HI 5-4600._______________No. 604

No. 586 
g -Km. VACANT

No. 565
RKICK 3-apt. 4-5-5 for $8300. Deed 

to GI for $:3M). Your apt. esti- 
mated at $12 month. a!.-o PAYS
OEF entire cost. Owner. Call Jack 
HI 5-46O0.

Tel. SO 8-Z71Z arba SI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
$34 BROADWAY,

80. BOSTON, MASS.

No. 587
1 Pl’ER ROTBl'RY—5-6-6-rm. 3-

apt. All to be VACANT. Now 
bcing painted. GI needs $300. Call
Jack HI 5-4600. 

į G VEST HOl'SE. $6800. 10 rms.,
oil heat. Deed for $900. 0wner.

Call Jack HI 5-4600.

No. 588
<'.<♦60 ON EASY TERMS buys this 

1-6-roocn 2-apt. on Roxburv St., 
above Dudlev. Owner. Call Jack
HI 5-1000. _________________

No. 589
KON BŪRY—2-apt. $5900. GI 

or.lv S30O. Pav halance 
RENT. Call Jack HI 5-4600.

needs
LIKĘ

No. 590
MONTH

No. 605
DROOKLINC—6 rms.. $6500. 

to GI for $300. Owner.
Jack HI 5-4600.

No. 606
CAMBRIDGE—$*30O for 

sq. GI needs $300.
HI 5-4600.

No. 607
DORCHESTER—7

apt. for *9600. 
:Jack Iii 5-4606.

rm.
GI

Pccd
Cal’

No. 566
VACANT. ouality built home on 

EXTRA largc lot in ųuiet neigh-
borhood. safe for chiidren. 6 
rooms. NEW hot water hcat. Ex- 
cellcnt kitehen and hath. Tax«-r 
only $18 a month. Own«-r. Cal! 
•lack HI &-4600.

3-apt. near 
Call Jack

No. 569
5-Rm. apt. in BRICh. SI 2 mo.. 3

family. Terms. 4-5-5 thrce-apt 
5 porches. GI terms. fhrncr. Call 
Jack HI 5-4600.

UPPCT
terms. Call

for 6-rm. apt. in 2- 
fam. GI terms. Tonitc. Call 

iack HI 4600. ___________________ .

No. 608
88 SELDES ST„ 

3 steam. GI 
Jack HI 5-1660.

Dorchester, 3-apt., 
needs $400. Call

No. 570
>5 Mo. for 5-Rm. Apt.. M orth $10

Because 2 other rents of $50.49 
pay most of your expčn<es and als< 
pay off entire cost! Before 5 cal 
Jack

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

entire cost! 
HI 5-4600.

Spalio 13 d. mirė Dalia 
Jesonis ( 197 W. Second 
St.); paliko vyrą Julių, su

dus Julių, Frank ir George.
Spalio 14 d. Bedforde 

mirė Mykolas Maziekas: 
paliko žmoną Teofilę (Kul 
bytę).

Spalio 16 d. mirė Juo
zas Ruseckas iš So. Bosto- 
n o. Paliko žmoną Rožę 
Markevičiūtę, dukterį Rožę 
Burbulienę ir sūnūs Antho
ny, Josepš ir Robert.

Kambarys su Virtuve
Išnuomojamas vienam vyrui 

ar merginai, gražiai įrengtas, 
su visais patogumais, kamba
rys. Galima naudotis ir vir
tuve. arba aš galiu valgyt pa-

nelių, ligonių ir vaikų šel
pimas, susirinkime daly
vauti.

Bus rankema ir nauja 
į valdyba.

Galima matyti bile laiku, 
ras aukštas.

Mrs. F. Kučinskas. 
322 Dorchester St.. 
So. Boston 27, Mass.

Ant-
(43)

No. 591
• AMBRIGDE—3-apt. for

GI n-eds only $300. Pay naiancc RE\ ERE—VAf ANT apt.. $25 mo., 
LIKĘ RENTz Estimated your best bank mtg. makos it casy for

cost $30 mo. Owner. Call
HI 5-4000.

$10,990.
halance

No. 611

apt.I
No. 592
s30 MONTH for 

rni. apt. GI terms.tono.

4'/,
VOU. Call Jack TU 5-4600.

No. 612
YOU WILL I.OVE this 6-room

No. 593
•\ M BRIDGE- 5-m». apt. $30 mo. 
for GI wrth $3OO. After work. 

Jack HI 5-4600._______________all

No. 596
GI—Can vou 

5 ANT apt.
$1"). GI terms. 
5-1600.

CAMBRIDGE A . „. ..
Call Jack HI Brookunp apt. in 3-tamdy oppo- 

site I/)ntr«oo<l Tennis Courts. $47 
mo. for vet or non-vet on easy 
terms. Call Jack HI 5-4600.

No. 613
SFT'RET is simplc. The eiitra 

in this Camhridirc 2-family 
į your cost to $42 mo. This
CU'PES payine off entire i'-

rent 
euts 
IN-

________ - ___ bank
tise mv o-rm. VA-' mortgage. Vacancy yours NOW. 
$24 month (worth Owner. Call Jack HI 5-1600.

No. 598
Y EM TON—6-rm.

needs. $300. 
HI 5-4600.

Call Jack HI

home, $6900. 
Tonitc. Call

GI
Jack

No. 599
\EW ION CENTRE-GI needs *300. 

Pay halance of $6000 LIKĘ RENT.
\'»er <; call Jack HI 5-4600._______

No.H H 600
buys

yours for 
>-1600.

3-family
$1000.

hoųse. Deed
Call Jack III

No. 601
$1000 dov.-n buys 3-ant.

LIKĘ RENI.
H i 5-4600.

No. 571
fi-Rm. "Randi" Apt. AMAZING

value at $52t mo. Extra rent of 
$65.90 helps pay most of your ex- 
nenses. Here is a home and invest- 
ment. GI terms. Owner. Call Jack 
HI 5-4600.

No. 572
6-RM. APT. $23 mo. for GI 

$300. Call Jack HI 5-4600.

No. 573
ROKBl'RY—6-rni. apt. 

hath. *23 <worth $10).
(all Jack HI 5-4600.

No. 574
3 APTS. and 

Easy terms.
HI 5-4600.

2 Stores 
Owner.

with

Modcrnized 
f ii terms.

for $9500. 
Call Jack

No. 614
NEWTON f borroued ymjr drearo 

to build a home of beauty and 
utility on a 93x160 ft. lot aere).
I.ong living room, 2 corner hed- 
rooms. oil hcat, basement laundry. 
Cahinet kitehen. Registered titlc. 
Only $13.500. Now bcing land 
scaped—-readv in a few davs. Own- 
er. Call Jack III 5-4600.

No. 563
RONBl'ltV 5-rm. apt. $J2 inontli. 

Sunny. plcasant. I’orch. Easily
•north $10. Yours if you’rc a GI 
with $300. Ovmer. Call Jack HI 
5-4600.

No. 564
Pay bai. ofl$12 MO. for 5-rm. apt. in BRICK 
Call Jack 3-fair.ily. Bargain. Call Jack iii

I 5-4600.

No. 575
2 HOMES "f K-8 rms. for totai ot 

$8700. Facing 2 Street. 2 sep. 
heating systems. Rent from ont 
will pay your taxes. etc. GI needs 
only $300 down to own BOTH.
Owner. Call Jack HI $-4600.

SAVE 5<K/f
Since 1926 we have bol groups 
of properties from Estaters 
Probalcs. etc. Our Irained me- 
rhanies MODERNIZE, we sup- 
ply you DIRECT.
Resnlt: You enjoy a prc-war built 
home ai 50% UNDER today's cost 
to build 1

JACK TUTTLE
HI 5-4600 or DE 3-3662 R

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvi*, 
kai. Patarnavimas mandagus; 
Kainos nebrangios, 
čia jau 20

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų Žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė*
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Eaina ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boatoa 27, Maaa.

)




