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Korėjos Karo Paliaubos Vėl 
Kabo Ant Siūlo

Neutraliųjų Komisija Negali Susitarti dėl Belaisvių Ap* 
klausinėjimo; Bolševikai Reikalauja Belaisvius Dur

tuvais Varyti į “Aiškinimo Vietą”; Šį Pirma
dienį Prasidėjo Kinų ir Korėjos Bolievikų 

Pasitarimai su Aliantais Panmunjom 
Kaimelyje

Neutraliųjų valstybių ko 
misija Korėjoj, kun prižiu 
ri karo belaisvių stovyklas 
tarpufrontėje, priėjo išva
dos, kad ji negali susitarti

Maskva Vėl Žada 
Daugiau Prekių

Rusijos diktatūra išleido 
dėl’ belaisvių apklausinėji-dekret^>..su vyriausybės 
mo ir dėl aiškinimo jiems!komParll->os parašais, kū
jų teisės grįžti namo. Bol-j!lame isako visoms valdžios 
ševikai reikalauja, kad visi'lstalSoms >*' dirbtuvėms pa- 
belaisviai durtuvais butųl^PĮnti žmonėms daugiau 
varomi klausytis bolševiku'P'ekių, pagerinti prekių ru

ŽYDAI NORĖJO NUSUKTI UPĘ NUO ARABŲ

Tarp Palestinos žydų ir Sirijos arabų pa Autinėmis dienomis užvirė kruvina kova. 
Arabai sako. kad žydai įsiveržė Sirijon ir .šskcrdė vieną arabų kaimą, žydai kaltina 
arabus. Ginčo priežastis yra ta. kad žydai pradėjo kasti Jordano upei naują vagą, 
norėdami nukreipti jos tėkmę nuo arabų p <ienio. Vaizdelis parodo ir ju mechaniš
kus kastuvus. Amerika dabar pareikalav,. kad žydai šitą darbą nutrauktu ir sulai
kė jiems pažadėtą piniginę paramą.

aiškinimų apie reikalą grįž
ti namo, bet šiauriniai korė
jiečiai griežtai atsisako eiti 
klausytis bolševikų aiškin
tojų ir keta priešintis jėga:

šį, pristeigti daugiau krau
tuvių ir restoranų, ir, bend
rai, žada pagerinti Rusijos 
žmonių gyvenimą.

Dekretas įsako atidaryti
prieš jų varymą klausytis 40,000 naujų krautuvių
tu aiškinimu. Neutraliu val-H^OO naujų restoranų, įsa

ko padidinti vartojamų pre
kių gamybą 72%, palygi
nus su 1950 metų gamyba, 
ir liepia pagerinti valdžios 
prekybos aparatą.

Paskutinis penkmečio pla
nas buvo numatęs padidin
ti vartojamų prekių parda 
vimą per penkius metus 
70%, o dabar Malenkovas 
paskubomis pridėjo 2% ir 
skelbia tą, kaipo didelį Ru
sijos žmonių gyvenimo bu
simą pagerinimą.

stvbių atstovai komisijoj, 
švedai ir šveicarai, mano, 
kad belaisvių prievarta ne
galima varyti, o bolševikiš
ki “neutralieji,” cechai ir 
lenkai, siūlo belaisvius dur-
luvais varyti į aiškinimo 
vietą. Indija, kuri pirmi
ninkauja komisijoj, nesu
tinka vartoti jėgos, kol visa 
komisija tam nepritaria.

Bolševikų pasiryžimas 
griauti neutraliųjų komisi
jos darbą aiškinama tuo, 
kad belaisviai visai nesusi
gundė bolševikų aiškini
mais ir griežtai atsisako 
grįžti namo. Kinijos ir šiau
rinės Korėjos bolševikai 
prieš visą Aziją gavo juodą 
aki iš belaisvių, kurie nebe
nori nieko bendra turėti su 
savo buvusiais “draugais.”

Šį pirmadienį Panmun
jom kaimelyje prasidėjo 
Amerikos diplomatų pasita
rimai su kinų ir šiaurinių 
korėjiečių diplomatais apie 
sušaukimą Korėjos taikos 
konferencijos. Šitam pasi
tarimui priduodama labai 
didelės reikšmės. Nuo jc> 
pareis, ar Korėjos karo pa
liaubos pereis į taikos dery
bas ir spėliojama, kad bol
ševikiškos Kinijos diploma
tai pirmą kartą susitikę su 
Amerikos diplomatais galės 
pasikalbėti apie Kinijos ir 
Amerikos santykius be ru
sų tarpininkavimo ir be tie
siogines Maskvos priežiū
ros. Jei pas kinus bolševi
kus yra nors šiek tiek titiz
mo, jie galės atviriau pasi
kalbėti su Amerika ir už 
Maskvos nugaros patirti, 
kokią kainą jiems butų 
mokama už atsimetimą nuo 
Maskvos.

LĖKTUVAS LEKIA
VIRŠ 760 MYLIŲ

Amerikos naujausias grei
tasis kovos lėktuvas, dabar 
jau gaminamas dideliais 
skaičiais, lekia į valandą 
virš 760 mylių, arba grei
čiau, kaip garsas.
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Maskva Vilkina Atsakymą 
Dėl Didžiųjų Konferencijos

Maskva Delsia su Atsakymu; Tikisi Suskaldyti Vakarų 
Valstybių Vieningumą; Anglijos Churchill Vienas 

Nori Vykti į Maskvą Pasikalbėti Apie Taiką; 
Mažesni Klausimai Kvaršina Didžiųjų Val

stybių Vadų Galvas
1

'Atominė Energija I Prieš virš savaitės laiko 
Gamins Elektrą trys didžiosios Vakan» val

Atominės Energijos Ko
misijos narys, Thomas E. 
Murphy, pereitą savaitę pa- 

Į skelbė, kad jau pradedama 
statyti elektrainė varoma 

[atomine energija, kuri ga-

stybės pasiūlė Maskvai su
sitikti lapkričio 9 d. Lugano 
mieste Šveicarijoj ir pasi
kalbėti apie Vokietijos ir 
Austrijos likimą, o kartu 
ir apie kitus Vakarus ir Ry
tus skiriančius klausimus.

Iki šios savaitės pradžios 
Maskva į pasiūlymą nie ko

Įlės per metus pagaminti 
virš pusės miliono kilovvat- neatsakė.‘ "Vakaruose ma- 
valandų elektros energijos noma, kad Maskva tikisi 

lir galės aptarnauti 100,000 suskaldyti Vakaru valsty-
|gyventojų miestą.

Amerika deda pastangų, 
kad šis kraštas pirmas įkin
kytų atominę energiją į tai-

Paryžius Duoda \Vienas iš 23 Nutarė Siūlo su Rusija įgalėtų patarnauti visam pa-
Indokinijai Laisvę Grįžti pas Savuosius' “Kalbėti Atvirai” pritaikant atominę

_____ Į _____ energiją ūkiškiems reika-
Prancuzijos vyriausybė 

jau pasirašė sutartį su Indo-
se kurie 1

i ĮĮt-ti no; bolševikus ir ne-'tės gale kalbėjo Los Ange-Į^čios įmonės, kurios už at-

Vienas iš 23 amerikiečių! Gordon Dean, buvęs Ato-Pan}s- Naują atominę elek-
__t________ _____t______ belaisvių bolševikų ranko- minės Energijos Komisijos^1 ainS stato vyriausybė, bet

kinijos valstybe Laos ir to-se. kurie buvJbr.utarę pasi-! pirmini įkas, pereitos savai-ji ']ar^a traukiamos ir pri 
je sutartyje paZ3a2 Laos UI likti P« _____ __ __ . __ _
pilną nepriklausomybę ir grįžti namo, pereitą savai-les ir sakė, kad su Rusija Į *y£inim3 _ Paaena vynau"> 
suverenitetą Prancūzijos tę apsisprendė grįžti namo.
Unijos ribose. Derybos su Jis pasiprašė indų karių,

Prezidentas Neves
Rinkimų Agitacijos

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasikalbėjime su 
spaudos atstovais sakė, kafi 
jis nedalyvaus rinkiminėj 
agitacijoj ateinančių metų 
rinkimuose, kada bus per
renkami visi atstovų rūmų 
nariai ir trečdalis senato
rių. Prezidentas mano, 
kad netiktų prezidento 
aukštą vietą naudoti rinki
mų kampanijai vesti, nes 
prezidentūra, jo akyse, sto
vi aukščiau partinės politi 
kos.

Prezidento toks pasisa
kymas nustebino daug re
publikonų politikierių, ku
rie tikėjosi iš prezidento 
paramos rinkimų kampani
joj. Galimas daiktas, kad 
prezidentas dar pakeis sa
vo pažiūrą, arba bent su 
tiks pasakyti eilę kalbų 
prieš rinkimus apie admi
nistracijos nuveiktus dar
bus ir apie reikalą užtikrin
ti republikonišką daugumą 
kongrese.

Jungtinių Tautų
Aštuntas Gimtadienis

kitom dviem Indokinijos kad jį leistų į ligoninę, o 
valstybėm, Anamitų kraštu patekęs ten jis kreipėsi į 
ir Kambodzija, dar veda- amerikiečius ir prašė, kad 
mos, bet ir tiems kraštams jam leistų atsiskirti nuo 
prancūzai sutinka suteikti bolševikų ir grįžti namo. 
visišką nepriklausomybę Tas persigalvojęs kareivis 
Prancūzijos Unijos ribose. J yra korporalas Edward S.

~ , ... _ j , • •• IDickenson iš Crackers
DeijbcB dėl Indokinijos Neck Va Jif pirmas

valstybių laisves Amerikos^ 23
buvo labai skatinamos, kad 
suinteresavus tų valstybių

reikia kalbėti aiškiai ir at-Pe\ atominę elektrainę sta- 
virai. Maskvą reikia įspė-l^1- 
ti, kad jeigu rusai kur nore
pasaulyje bandys plėstis,, parduoti
tai į jų agresiją bus atsa
kyta atominėmis bombo-Į 
mis prieš pačią Rusiją, o ne

TV A Elektraines

Spalio 24 d. Amerikoje ir 
visame laisvajame pasauly
je gana plačiai buvo pami
nėtas aštuntas Jungtinių 
Tautų organizacijos gimta
dienis. Minėjimas buvo at
liekamas eisenomis, prakal
bomis, straipsniais spaudo
je ir valstybės vadų pasisa- 
kym už JT organizaciją.

žmones kovoti už savo lais
vę prieš bolševikus. Ne be 
Amerikos įtakos prancūzai 
ir sutiko Indokinijos kraš
tams suteikti pilną laisvę.

Kurgi Dingo
200,000 Dolerių?

Bobby Greenlease vagys 
kurie išgavo iš vaiko tėvų 
600,000 dolerių ir vaiką nu
žudė, prieš juos areštuojant 
kur tai paslėpė apie 300,- 
000 dolerių, kurių iki šiol 
niekas nesuranda. Yra spė 
Mojimų, kad gal ne vaiko 
vagys pinigus paslėpė, bet 
juos areštavusieji valdinin
kai kur nors padėjo. St. 
Louis, Mo., policija ir FBI 
agentai atsidėję ieško 300, 
000 dolerių, bet jų niekur 
nesuranda.

St. Louis policijos valdi
ninkas, Louis Shoulders, 
kuris išaiškino Bobby va
gis ir areštavo vyriausią 
kaltininką Gari Austin 
Hali, dabar pasitraukė iš 
policijos tarnybos. Jis bu
vo pakartotinai apklausinė
jamas dėl dingusių 300,000 
dolerių ir, sako, gavęs ner
vų sukrėtimą. O 300,000 
dolerių vis dar tebėra din
gę ir ieškomi.

tik prieš jos satelitus ir ne Prezidento paskirtas vy- 
tik fronte. riausybės įvairių šakų su

Gordon Dean nesenai derinimo komisijos pirmi- 
įspėjo Ameriką, kad laiko pinkas, Clarence Manion, 

negrįžėlių, kuris pa- nebėra daug iki Rusija pri- kajbėdamas per radio ir te- 
keitė savo nuomonę be jo-'sigamins atominių ginklų irhevįzįją, siūlė, kad vyriau- 
kio įkalbinėjimo ir ragini- galės savo puolimu iš piv-Jsvbė parduotų Tennessee 
mo. Įmo smūgio suparaližuoti vaney Authority elektrai-

Laukiama. kad gal ir kiti'Amerikos gyvenimą. Jis ta-Jnes jr kitokius įrengimus 
nenorintieji grižti ir bolse- da įspėjo, kad laiko dar tu-J privatiems kapitalistams
vikų suvedžioti amerikie
čiai apsispręs grįžti namo. 
Pergalvojęs Dickenson sa
ko, kad jis užtenkamai paži
no bolševikų tvarką ir ne
nori su ja nieko bendra tu
rėti. Dar neaišku, kodėl jis 
buvo susižavėjęs bolševikiš
ka tvarka, ar jis buvo su
agituotas, ar gal buvo pas 
bolševikus persimetęs dėl 
bado ir nedateklių belais
vių stovykloje.

AMERIKA REMS 
TRIESTO PADALIJIMĄ

Italijos ambasadorius 
Washingtone pereitos sa
vaitės gale skelbė, kad 
Amerika savo nutarimo pa
dalyti Triesto teritoriją tarp 
Italijos ir Jugoslavijos ne
bekels. Italijai teksianti zo
na A. Taip jam sakęs val
stybės sekretorius.

1,456 TARNAUTOJAI 
“SAUGUMO RIZIKAS”

Amerikos vyriausybė per 
4 mėnesiu? atleido 1,456 
tarnautojus dėl galimos ne
ištikimybės kraštui. Tar
nautojų unija protestuoja.

rime metus ar pusantrų. Tas pasiūlymas sukėlė daug 
protestų ir net pasipiktini 

SUNKIAI SIJŽFIDĖ ,mo
KOMUNISTŲ VADĄ, Prezidentas D. D. Eisen- 

hower sakė, kad jis gana 
Nuteistas kalėti komunis-lnuSĮe|j0 išgirdęs tokį pasiu

tų partijos vadas Robert G. |iynią. jjs <^0, kad t VA 
Thompson pereitą penkta- sukurtos elektrainės ir kiti 
dienį buvo sunkiai sužeistaslįrengimia jau įsigyveno ii 
kalėjime. V ienas jugoslavųĮjy likvidavimas nebūtų pa-
deportuojamas jurininkas 
Nevv Yorko kalėjime jam 
davė smūgį į galvą su gele
žies vamzdžiu ir sunkiai jį 
sužeidė. Thompsonas Nevv 
Yorko kalėjime laukė teis
mo už ilgoką slapstymąsi 
nuo kalėjimo bausmės.

PAPILDOMI RINKIMAI
KELIA DĖMESIO

Lapkričio 3 d. Nevv Jer
sey valstijoj viename dis- 
trikte ir Kalifornijoj, Los 
Angeles distrikte, bus ren
kami du kongresmonai į 
pasitraukusių republikonų

bių vieningumą ir ypač 
Maskva tikisi sukelti Pran
cūziją prieš Europos armi
ją, į kurią butų įjungta ir 
vokiečių armija.

Anglijos ministerių pir
mininkas Churchill vis dar 
tiki, kad didžiųjų vadų pa
simatymas butų labai nau
dingas taikai ir jis sutiktų 
vienas keliauti į Maskvą 
pasikalbėti su Malenkovu, 
ar su kuriuo kitu Rusijos 
vadu, kuris šiuo tarpu sėdi 
viršuje.

Belaukiant Maskvos atsa
kymo Vakaruose daug spė
liojama dėl Rusijos tikslų ir 
dėl Rusijos diktatorių da
bartinių pasimojimų.

Tuo tarpu ir be Rusijos 
Vakarų valstybės turi ne
mažai painių klausimų. Dėl 
Triesto vis dar eina pasita
rimai, kaip sušaukti penkių 
valstybių konferenciją. Ju
goslavija ir Italija stato 
griežtai priešingas sąlygas 
ir sunku tų valstybių pozi
cijas suderinti.

Žydų-arabų ginčas svars
tomas Jungtinių Tautų sau
gumo tarybos. Jis jau spė
jo sukelti karštų ginčų tarp 
žydų ir arabų, o saugumo 
taiybos daugumai bus ne
mažai galvosūkio surasti 
sprendimą tame ginče.

SCHRE1BER NAUJAS 
BERLYNO MAJORAS

prastas dalykas. Nesenai 
prezidentas pasikalbėjime 
su spauda pats sakė, kad 
TV A elektrainės esančios 
“šliaužiantis socializmas,’ 
kas, matomai, C. Minion ir 
paskatino pasiūlyti visas 
elektraines Tennessee upės 
baseine parduoti privatiems 
kapitalistams.

ŽYDAI NUŠOVĖ
ŠVEDŲ LĖKTUVĄ

Jungtinių Tautų organi
zacijai pradėjus svarstyti 
žvdų-arabų ginčai, švedai 

vietą. Republikonų partija praneša, kad Izraelio karo

Pereitą savaitę vakarinio 
Berlyno miesto taiyba iš
rinko naują miesto majorą. 
Juo išrinktas Walter Schrei- 
ber, buvęs majoro pavaduo
tojas mirusiojo majoro 
Reuterio laikais. Naujas 
majoras yra krikščionių de
mokratų partijos žmogus.

ISPANIJA DUOSIANTI 
SEPTYNIAS DIVIZIJAS

Kai kurie laikraščiai pra
neša, kad slaptoj sutarty 
tarp Amerikos ir Ispanijos 
esą sutarta, kad Isnanija 
pamos septynias kariuomc-meta dideles propagandos lėktuvai spalio 23 d. nušo- 

jėgas į tuos rinkimus, kad vė švedų turistų lėktuvą ne- nės divizijas ir kilus karui 
neatsitiktų taip, kaip atsi- toli Lebanono-Izraelio šie- jas pasiųs į Vakaru Euro- 
tiko Wisconsin devintame nos. Kiek žinoma, du šve- pos frontą, nelaukdama.
distrikte, kur laimėjo demo
kratas.

dų keleiviai tame užpuoli- kol rusai prisiartins prie Is- 
me žuvo. panijos sienų.



Parimto Antras

Korėjos Belaisviai
Korėjos karas ir to karo paliaubos Įeis istorijon, 

kaipo nepaprasta keistenybė. Karas ten buvo ne karas, 
bet “policijos akcija.” Derybos dėl karo paliaubų ten 
tęsėsi rekordini laiką, net virš dviejų metų. Sutarus 
karo paliaubas, keistenybės nepasibaigė.

Karo paliaubose buvo sutarta, kati karo belaisviai 
galės laisvai pasirinkti, ar jie nori grižti i savo kraštą, 
arba skaito naudingiau pasilikti vadinamo “priešo” pu
sėje. Susitarimas buvo prieitas po ilgiausių derybų, jis 
buvo, rodos, visai aiškus. Belaisviams duodama trys 
mėnesiai laiko pergalvoti savo sprendimą, o abiem ka- 
riaujančiom pusėm duodama teisė paaiškinti belais
viams jų teisę grižti namo ir paskatinti juos grįžti namo 
pas savo šeimas.

23,000 bolševikų belaisvių Aliantų rankose atsisakė 
grižti pas bolševikus ir keli šimtai Aliantų kareivių bol
ševikų rankose irgi atsisakė grižti namo (23 amerikie
čiai, 1 anglas ir virš 300 pietinių korėjiečių). Bolševikų 
belaisvių dauguma, nenorinčių grĮžti namo, yra kiniečiai 
(apie 15,000), o likusieji yra šiauriniai korėjiečiai. Apie 
27,000 šiaurinių korėjiečių belaisvių, kurie buvo pasisakę 
prieš grįžimą, pietinės Korėjos prezidentas Rhee Įsakė 
paleisti iš stovyklų, ir jie nebėra jokia problema.

Belaisviai jų apsidūmojimo laike yra neutralios ko
misijos priežiūroje. Toje komisijoje neutralių šalių yra 
tik trys, Indija, Švedija ir Šveicarija, bet bolševikai prie 
neutralių prikergė du Maskvos satelitus—Lenkiją ir Če- 
choslovakiją ir pakrikštijo tas valstybes neutraliomis. 
Neutralioji komisija tvarko belaisvius suvarytus Į demi
litarizuotą zoną tarpufroritėje. Ta komisija nustato, 
kada ir kaip abi kariaujančios pusės gali belaisviams 
aiškinti jų teisę grĮžti namo ir raginti juos grĮžti namo.

Ir štai čia prasideda savotiška velniava:
Bolševikai reikalauja, kad jų belaisviai, nenorintieji 

grĮžti Į “proletarų rojų,” butų durtuvais varomi Į specia
lias svetaines klausytis bolševikų pamokslininkų ir pro
pagandistų. Bolševikai reikalauja, kad net atskiri be
laisviai irgi durtuvais butų varomi i pasimatymą su bol
ševikų komisarais, kurie belaisvius tardo, apklausinėja 
ir Įtikinėja grĮžti namo. Belaisvius pasimatyti su komi
sarais turi varyti Indijos kareiviai, kurie dabar belaisvių 
stovyklas tvarko.

Indija nesutinka ginklais varyti belaisvius klausytis 
bolševikų propagandistų. Indijos kariai Įtikinėja belais
vius gerumu eiti bolševikų klausytis, bet jeigu belaisviai 
nesutinka eiti, tai jie prievarta nevaromi. Bolševikai dėl 
to protestuoja ir žada net suardyti visą “neutraliųjų ko
misiją.” Pagal karo paliaubų sutartį neutraliųjų komi
siją lengva suardyti, užtenka, kad kuris nors tos komisi
jos narys nedalyvauja posėdyje, ir komisija nebegali 
daryti jokių tarimų. O kas butų suardžius neutraliųjų 
komisiją? Naujas karas? Naujos derybos?

Kol kas labai mažai bolševikų belaisvių apsisprendė 
grĮžti namo. Mažiau 2'ž bolševikų belaisvių pareiškė 
noro vykti namo, o kiti linksta pasilikti “priešo” pusėje. 
Bolševikai šitokia belaisvių panieka jaučiasi labai už
gauti. Mat, jie visą laiką garsino, kad jų belaisviai tik 
Aliantų prievartaujami pareiškė nenoro grĮžti namo, o 
dabar belaisviai jiems Į akis spiauna ir griežtai atsisako 
ne tik grĮžti namo, bet atsisako net klausytis, ką bolševi
kai jiems nori pasakyti!

Galima suprasti bolševikų nepasitenkinimą, bet ko
dėl prie vaitauti ir taip jau išvargintus karo belaisvius? 
Jei žmogus atsisako klausytis bolševikų Įtikinėjimų, tai 
ar tas neįrodo, kad jis nėra bolševikas ir nenori su bol
ševikais nieko bendro turėti? Belaisvių tolimesnis prie
vartavimas gali paskatinti visus manyti, kad prezidento 
Rhee patvarkymas paleisti belaisvius buvo visai protin
gas ir humaniškas.

Amerikos visuomenėje Korėjos belaisvių klausimas 
yra lyg antraeilis ar mažas klausimas. Bet tikrenybėje 
to klausimo sprendimas rodo musų humaniškų šukių šir
dingumą ir gali turėti milžiniškos svarbos ateičiai, kada 
teks rimčiau jėgas bandyti su bolševizmo imperija.

KELEIVIS gn BOSTOR
K yp SKoDč ORLAIVIO GAISRAS NAKTĮ

Taip išrodė nakties laiku orlaivis, kuris nusileisdamas New Yorke su 27 keleiviais ap
virto ir užsidegė. Nelaimės priežastis buv» labai tirštas rūkas. Septyni žmonės žuvo, 
13 sunkiai apdegė, kitiem' pavvko tssigel ėii.
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Ap z v a l g a:
ATOMAI IR
KAPITALISTAI

Spalio 22 d. Atominės 
Energijos Komisijos narys 
Thomas E. Murphy paskel
bė, kad Amerika pradeda 
statyti pirmą elektrai nę va
romą atomine energija. Pi r 
moji atominė elektrainė ga
mins ne mažiau, kaip 60,- 
000 kolowatų elektros (arba 
525 milionus kilovvatinių 
valandų per metus). Tokio 
kiekio elektros energijos 
užtenka 100,000 gyventojų 
miestui aprūpinti. Todėl 
bandymas panaudoti ato
minę energiją taikos meto 
reikalui yra visai rimtas ir 
turės milžiniškos reikšmės

ateičiai.
T. E. Murphy sako, kad 

varžytynės dėl panaudoji
mo atominės energijos tai
kos meto reikalui gali turė
ti svarbesnės reikšmės, ne
gu atominio ginklavimosi 
varžytynės. Jei Rusija tas 
varžytynes laimėtų, tas bu
tų didesnė nelaimė, negu 
msų sugebėjimas pasiga 
minti vandenilio bombą 
Todėl tose varžytynėse 
Amerika turėtų būti pirmo
ji ir laimėjusi jas galėtų pa 
dėti kitoms pasaulio šalims 
Įkinkyti naują energijos 
šaltinį Į žmonių gerovės kė
limą.

Įdomu, kad Atominės

[teisę statyti savo kandida- 
, J turą Į bet koki urėdą. 

Mažiau suprantamas

Farmų Politika
Amerikos farmose nera-

‘j pajamos ei-! . -a,-../,...p. Stasio Gegužio tu»ciazo- zemes ukio pro-.1;.., . ,J diskas pažadas sutaupyti 
pinigų vien tuo, kati

mu. Farmerių 
na mažyn, 
dūktų kainos krinta, 
vartotojai už maisto

\ra

nors , 
nro-!daug

duktus moka vis tas pačias j** $?\ena1 valstijoj, kur ir SLA yra in-ar net dar aukštesnes kai
nas. Farmeriai nerimsta ir 
ne be pagrindo klausia, ką 
vyriausybė mano daryti, 
kad jų padėti pagerinus.

O vyriausybė vietoj atsa
kymo i farmerių klausimą 
aiškina, kad ji dar tik ruo- 

Įšia farmų politikos progra- 
Įmą. Prezidentas D. D. Ei
senhovver šiomis dienomis 
savo kalboje Kansas City 

aiškino, kaip vy
riausybės programa farmų 
problemoms spręsti yra 
ruošiama, bet nė žodžio ne
pasakė, zkokia ta programa 
yra ar bus.

Vyriausybė valdo jau 10 
mėnesių. Tos vyriausybės 
vadai pernai rudenį prieš 
rinkimus sakėsi turi atsaky 
mą Į visus skaudžiuosius 
farmerių klausimus. O da-

korporuotas. Pagal jo pa
sigyrimą jis pats galėsiąs 
Pennsylvanijos vai s t i j o j 
karpyti Įvairių SLA turimų 
bondsų kuponus ir tuo bu
du taupyti pinigus, nes da
bar už kuponų karpymą 
bankams reikia mokėti pi
nigus. “Sandara” spėjo jau 
ir apskaičiuoti,* kad jeigu S. 
Geguži išrinksime 20-čiai 
metų iždininku, tai jis su 
savo žirklutėmis galės 
mums sutaupyti “arti $30,- 
000.”

Mes sutinkame nupirkti 
p. S. Gegužiui žirklutes 
bondsų kuponams karpyti, 
bet sutaupų iš to karpymo 
mes tiek pat telaukiame, 
kiek iš saldainių meisterio 
p. Ginkaus, kuris mus vilio
jo tuo, kad jis arti SLA cen
tro sėdi, o todėl sakėsi ga
lėsiąs pigiau ir net visai pi
giai mums patarnauti. SLA 
nariai nusprendė, kad pigią 
mėsą šunes ėda ir p. Gin
kaus neišrinko Į iždininkus. 
Šiemet tie patys nariai ga
lės Įvertinti ir p. S. Gegu- 
čio taupymo pažadus.

Įdomu betgi tas, kodėl 
musų SLA kandidatai, kai 
nori save Įpiršti Į kokį nors 
urėdą, pradeda švaistytis 
savo busimais “milžinų dar
bais”? Ponas S. Gegužis 
tuos darbus žada net su pa
prastomis žirklutėmis atlik
ti, nors per daug metų jis 
tos taupymo progos nematė
ir apie žirklutes nesapnavo.

x
Dėl Mažo Kambariuko

Bolševikų “Vilnis” pra
neša, kad Leonas Pruseika 
laimėjo jo deportavimo by
lą. Jo byla buvo išspręsta 
tarimu jį deportuoti, bet 
Pruseikos advokatas bylą 
perkėlė i apeliacijos tarybą 
Washingtone remiantis tuo, 
kad Pruseikos byla buvo 
klausoma mažame kamba
rėlyje, kur nei spaudos, nei 
visuomenės atstovai negalė
ję dalyvauti.

Apeliacijos taryba nuta
rė, kad bylos klausymas bu
vo vedamas neprisilaikant 
nustatytos procedūros ir de
portavimo sprendimą pa
naikino. Jei imigracijos de
partamentas nori, jis dabar 
turi pradėti visą bylą iš 
naujo.

Mes suprantame Prusei
kos pasitenkinimą, kad jam 
šiuo tarpu nereikia važiuoti 
pas Malenkovą bolševizmo 
tvarka gėrėtis. Gal Leonas 
ta proga prisimins, kad jo 
giriamoj bolševizmo tvar
koj “dėl mažo kambariuko” 
teismų tarimai nėra panai
kinami. Ten kaliniams daž
nai kalėjime pranešama, 
kad NKVD kolegija iš trijų 
teisėjų” jų bylą už akių 

išsprendė ir nuteisė juos as
tuoniems metams ar ilges
niam laikui Į darbo stovyk
lą. .. .

Leonas Pruseika ir pats 
supranta, koks skirtumas 
yra tarp Amerikos demo
kratiškos tvarkos ir tarp jo 
giriamos bolševikiškos tvar
kos. Bet, netekęs morali
nio nugarkaulio, Pruseika 
negi gali apie tą skirtumą 
atvirai kalbėti.

—J. D.

Palestinos Skaudulys
tik nuskambėjo po Kita nesutikimų priežas- 

Triesto triukšmas, tis \ra vanduo. Žydai ban- plačiai 
bendradar-““^ ^Miaukėme naujo, žy-'do užtvenkti Jordano upę 

>dų-arabų triukšmo. Į ir jos vandenį naudoti že-
kad' ^l)a^° 14 d. pusė batalio- mei drėkinti. Sirijos arabai 

no žydų kariuomenės Įsi-1 skundžiasi, kad žydai tuo 
veržė i Jordanijos teritoriją'žygiu atimsią vandeni iš

Energijos Komisija bandė: 
suinteresuoti privačias Įmo 
nes atominės energijos ikin 
kymu i taikos meto darbą.1 
bet su labai liūdnomis pa
sekmėmis. Privačios kom
panijos sutiko
biauti, sutiko daryti bandy 
mus, bet pareikalavo, 
federalinė valdžia pasiimtų 
visas išlaidas! Krašte, ku
riame privati iniciatyva ke
liama iki padangių, toks 
privačių Įmonininkų pasiro-/ '
dymas vargu bus Įrašyta
aukso raidėmis i Amerikos 
kapitalizmo nuopelnų isto
riją. T. E. Murphy tuo rei
kalu sako:

ir užpuolė tris arabų kai-Įarabų ūkininkų kitoj Jorda-
mus. Viename kaime, Kib- no upės pusėj

žydai užmušė 56 arabus Vanduo
(kai kurie pranešimai sako,brangesni

dykumoje 
už auksą, o

kad užmušta 66 arabai) irĮdų-arabų santykiuose van
duo gali virsti krauju, jeisužeidė. 

Didelis aukų
dalvvavimas

skaičius ir 
Izraelio ka-

tas klausimas nebus išspręs-į bar pasirodo, kad farmų 
politikos gairės dar nėra 
nustatytos ir vyriausybė dar 
ieško, kokia politika butų

tas taikiu budu ir kurios 
nors internacionalinės Įstai- 

priežiuroje. GeriausiaiBet pirm darę šitą nutari
mą (gaminti elektrą s 
nės energijos pagalba) 
rėjome išspręsti pagrindi 
klausimą: ar privati pramone.
jei įstatymas jai leistų tą da-'reikalų ministeriai Londo- 
ryti. sutiktų įsitraukti agresin-’ne nutarė net kreiptis i JT 
gai į plačiai užsimotą elektrom organizacijos saugumo tary- 
gamybą su atominės
pagalba. Atsakymas, kurį mes;arabų susikirtimą ir gal nu-,

ką nors daryti, ka<lĮ,r'Pa/nt'; . 
žydų ir arabų nepriei-lbe islkure ir Paliks. Ara-

1 riuomenės' užpuolime šukė

gavome po kelių 
mo to reikalo 
privačiais 
vo neigiamas.

ji uaruai uuių nauumgi vi 
siems Pajordanio kraštams, 
o ne kuriam vienam.

energijosjbą. kad ji apsvarstytų žydų-! Žydų-aiabų nesutikimų
kuri mes!arabu susikirtimą ir gal nu-įSa^n^. \ra, ara?^ nenoia' 

metu aiškini-|.a,,u- k nors darvti kad!pnpažmti, kad žydų valsty- 
su atsakingais / žvd b

pramonininkais bu-;
i :ų prie naujo karo.

Izraelio
"Tą faktą pereitą savaitę pa-'aiškino, kad susikirtimai Iz- 

tvirtino General Electric koni- raeĮ-;0 jr ara5ų pasieniuose

kad farme- 
nerimauti ir, 

kai gauna progos, tai pasi
sako taip, kaip jie pasisakė 
Wisconsin devintame dis- 
trikte.

x
“Šlykšti Istorija”

Brooklyno “Vienybė” pri
simena Suvalkijos ūkininkų 
sukilimą 1935 metais ir

panija, komisijos didžiausias 
reaktorių (elektros atominių 
generatorių) operatorius, kuri 
per spaudos tarpininkavimą pa
sisiūlė statyti elektrainę indus*

nėra jokia naujiena. Pagal 
žydų šaltinius per paskuti
nius 20 mėnesių pasienių

įkirtimuose žydai 
trijai aptarnauti, bet tiktai suP^1' aukų, o arabai net <00! 
sąlyga, jei vyriausybė padengs'Izraelio vyriausybė dar aiš- 

spaliovisas išlaidas.'

Dažnai girdėti, kad vy
riausybė negali amžinai lai
kyti atominės energijos ga
mybą savo saujoj ar mono
poly. Bet kada vyriausybė 
siūlo privačioms kompani
joms dėtis prie elektros ga
mybos su atominės energi
jos pagalba, tai kapitalistai 
reikalauja “visas išlaidas” 
padengti. Tai tau pionie
riai, kurie “rizikuoja” tik 
gavę iš vyriausybės sutiki
mą visas išlaidas padengti. 
Bet jeigu vyriausybės veda
mos Įmonės su mokesčių 
mokėtojų pinigais elektros 
gamybą su atomine energi
ja ištobulins, tada bailieji 
pionieriai kels triukšmą, 
kad jiems butų perleisti val
džios laikomi patentai ir 
visos informacijos. . . .

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Montrealio Kritikui. —
Mielu noru pasikalbėtume 
su tamsta apie generolą 
Franko, kaipo “brangų vy
rą,” bet, deja, tamsta nepa
rašei savo vardo, pavardės 
ir adreso, todėl tamstos ra 
šinio Įdėti negalime. Ano
niminių raštų, kurių auto
rius redakcijai nėra žino
mas, niekada neskelbiame.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei* 

▼į.” Kaina metams $4.

bai vis dar tikisi galėsią 
“svetimą kūną” iš savo tar
po pasalinti. Tos vilties ku- Spelioja, kad ga| tame suki- 
tenami arabai atsisako tai-hjTr^ K^is^vJVoi
kintis su Izraeliu ir gyvena
“karo paliaubų sutartimi,” 
kartu boikotuodami Izraeli 
ekonomiškai. Iš Palestinos

Kiną, Kad spalio 14 d. susi
kirtime Izraelio kariuome
nė nedalyvavusi, esą žydų 
pasienio kaimas ar kaimai 
susibaudę atkeršyti ara
bam.' už jų nuolatinius pul
dinėjimus ir padarė tą už
puolimą.

Žydų pasiaiškinimus ir 
arabų kaitinimus dabar 
klauso JT organizacijos 
saugumo taryba ir gai ji ką 
nors nutars. Tuo tarpu vi 
s< matome, kad Palestinoj 
taikos nėra ir kad ten bet 
kurią dieną gali vėl suliep 
nOil KŪi'HS.

Didžiausioji žydų-arabų 
nesantaikos priežastis yra 
194b metų karo palikimas. 
Tas karas paliko 900,000 is 
Palestinos išvarytų ar pabė 
gūsių arabų, kurie iki šiolei 
vis dar gyvena palapynėse

uiejo j§va,y*,;ejj arabai dažnai 
slapčia lankosi Palestinoj ir 
ta proga neskaito dideliu
prasižengimu ką nors par
sigabenti iš Izraelio valsty
bės. kuriai jie paliko savo 
turtą ir už ji nieko negavo.

Jungtinių Tautų organi
zacija žydų-arabų ginče pa- 

bejėgė savo tarimus 
pravesti gyvenimam Ji yra 
nutarusi neutralizuoti Jeru
zalės miestą, bet žydai ten

i lime dalyvavę ir bolševikai, 
nors jokių Įrodymų tam p. 
Tysliavos laikraštis nepa
tiekia. Ta pačia proga p. 
Tysliava, kuris dėl asmeni
nio išskaičiavimo šauniai 
reiškiasi bendrame fronte 
su bolševikais siuvėjų uni
jos skyriuje, labai burnoja, 
kam savo laiku socialistai 
Amerikoje dėl tuometinių 
politinių sąlygų bendradar 
biavę su bolševikais ir neva 
pasipiktinęs sako, kad tai 
buvusi “šlykšti istorija.

Pagal p. Tysliavą išeina 
taip, kad jo bendras fron 
tas su bolševikais dabar yra 

jau baigia perkelti savo geras daiktas, bet socialis- 
sostinę ir JT tarimas liekamų bendras frontas prieš 14 
tuščias. Tokių tuščių JT
tarimų yra ir daugiau.

Tokiose sąlygose atrodo, 
kad žydų-arabų karas yra

ar 19 metų buvo “šlykšti is 
to’rija.” Kitokio pasisaky
mo iš p. Tysliavos gal tuš
čia butų ir laukti.

O kas dėl Suvalkijos uki-
tik laiko klausimas. Ame-jninku sukilimo prieš Sme-
rika, kuri 1948 metais pa 
dėjo žydų valstybę Įkurti, 
dabar bando vesti bešališ- 
kesnę politiką ir paskutinių 
dienų žydų-arabų ginče už
ėmė aiškiai žydus smer-

arabų kraštuose ir skursta Į kiančių poziciją. Amerikos 
iš menkų išmaldų, kurias j spaudimas Į Izraelį neabe

jojamai gali turėti didelės 
Įtakos, nes nuo Amerikos 
vyriausybės ir nuo Ameri
kos žydų paramos pareina 
Izraelio klestėjimas ar su
nykimas. Deja, Amerika 
negali tokios Įtakos padary
ti Į arabų kraštus, o todėl 
negalės nė žydų-arabų gin
čo galutinai išspręsti. Pa
lestinos skaudulys ir liks 
skauduliu, iki jis pratruks 
nauju karu. —ab.

jiem? duoda Jungtinių Tau
tų organizacija. 900,000 
arabų išvarvti iš Palestinos 
skursta, o Į Palestiną atsi
kėlė 820,000 žydų, kurie 
užėmė išvytųjų arabų vietą. 
Kol 900,000 nesuranda sau 
pastovios vietos apsigyven
ti. tol Palestinos skaudulys 
bus opus ir jokie JT saugu
mo tarybos svarstymai nie
ko nepakeis. O pašalinti 
tą opą gali tik Amerika, jei 
ji sutiks skirti užtenkamai 
pinigų išvarytiems arabams 
apgyvendinti įvairiuose ara
bų kraštuose, kurie veik vi
si turi vietos, bet neturi ka
pitalų išguitiems arabams 
Įkurdinti.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa* 
garsinti savo biznį tarp lie*

tonos režimą, tai p. Tyslia
vos laikraštis užmiršta pa
sakyti, jog ten “šlykšti isto
rija” buvo tame, kad lietu
viai ūkininkai turėjo daryti 
sukilimus prieš Lietuvos 
valdžią. Turėjo daryti, nes 
ta valdžia tiek buvo šlykšti, 
kad ją nuversti buvo visų 
padorių Lietuvos žmonių 
didžiausias noras.

Tą šlykščią Lietuvos val
džią čia Amerikoje rėmė 
tik tokie ponai Tysliavos, 
Karpiai ir medalių išalkę 
tipčikai, o šiaip jau ir Ame 
rikos lietuviai tą smurto 
valdžią vieningai smerkė. 

x
Naujas Taupytojas

SLA pirmo apskrities su
važiavime p. S. Gegužis pa 
siskelbė, kad jis statys savo 
kandidatūrą Į SLA iždinin
ko vietą. Dėl to reikalo ne 
kas galima butų sakyti, nes 
kiekvienas SLA narys turi

i
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Brocktono Naujienos
‘Draugas’’ Garbina Kunigą kauskui atvykus (1948 me-

Strakauską
Mokytas katalikų istori

kas S. Sužiedėlis “Darbi
ninke” rašo, kad “kas po
piežius yra visai Katalikų . .
Bažnyčiai, tas yra klebonai naujai, saoiganizuotas 
arba jo pavaduotojas para-»nuo 
pijai. Žmogui nėra kitoj11135’ 
tiesaus kelio i Dievo šven- 2- Per paskutinius kelius, 
tykią, kaio tik per kunigą.” metus BALF’o reikalais;

Patys kunigai, aišku, sa- kle2iOnf ?au?i
vo vaidmens juo labiau nė- k?*ų lanke BAkF °- P*™.'-' 
ra linkę mažinti ir laiko sa-'?1”^?, ku": Ko,I““ 
ve neklaidingais. Todėl jie',BAP 0 ats?.vas. Vala,?s’.l
kiekvieną, kas tik mėginakune ***£“ »

paramos BALF'ui, bet ne 
vienam iš jų tai nepasisekė. 

Kun. Strakauskas dauge-

!tais gegužės 1 d.) ir tapus 
to skyriaus tikru bosu, sky- j 
rius nerodo jokių gyvybės
ženklų. Dabar gražiai vei
kiąs BALF’o skyrius yra 

s ir
klebono nepriklauso-

KITAS ORLAIVIO NELAIMĖS VAIZDAS

New Yorko skridyklon nukritęs 
niagesiai stengiasi

su keblv ais Eastern Airlines lėktuvas liepsnoja, 
gelbėt iš ugnies nelaimingus keleivius.

Kas Girdėt Chicagoje

paliesti to
netinkamus darbus, tuoj 
apšaukia bedieviu, bažny-' 
čios griovėju. Pagal juos, 
paprastas žmogelis neturi 
matyti, ką kunigas daro, jis 
tik turi žiūrėti, ką kunigas 
sako, jo klausyti ir už ji 
melstis.

Marijonų leidžiamas 
“Draugo” dienraštis eina

ar kito kunigo

liui asmenų atsisakė patvir-į " 77" . . ~
tinti garantijas pagal ku-’ 7* Kun- Strakauskas at-' 12. ±vaujos bartyuos pa-išjuokė lietuvių tautą, 
rias buvo atsikviečiami šaukė Katalikų Federacijos staty no nuopelnai priklau- Kreipdamas angliškai para 
tremtiniai iš Europos. To- atstovus iš Brocktono Lietu- so pumoje eilėje Įmonėms, pijos biuletenyje Lietuvos 
se garantijose jis turėjo pa-*v^ Tarybos ir Bakūžės. kurie davė pinigus, sunkiai'nimno žodžius iš “Lietuva, 
tvirtinti tik paduotų žinių! Kun. Strakauskas ne-uždirbtus tabriAfe. Kun. tėvynė musų, tu didvyrių 

* prisideda ir parapijai nelei-;Strakauskas čia buvo tik žemė” Į “Lietuva, tėvynėtikrumą apie tą asmenį,
kuris
tini.

nori

1S-

! Lietuvių Konferencija
Spalio 11 d. įvyko gausi ... .

ALi Chicagos skyriaus ^au un 
konferencija. Skyrius šie
met mini
la proga pagerbti kun. Ai 
bariėius, Dr. K. Drangelis,
E. Mikužiutė ir E. Samie
nė, kurie dirba nuo pat 
skyriaus Įkūrime.

Iš finansinio pranešimo 
paaiškėjo, kad skyrius per 
metus perdavė centrui per 
$13,000. Šioj konferenci
joj surinkta apie $1,500.
Kitiems metams 4 grupėms 
susitarus konferencijos pa- 
-virtinta Chicagos Tarybos 
nariais šie asmenys: A.
\Ve‘ls, P. Grybienė, V. Uz- 
nys, Dr. K. Drangelis, Gul
binienė, J. Balčiūnas, A.
Valukas, K. Burba, K. De
veikis, J. Kondroška, K.
Liutkus, E. Mikužiutė, J. 
skorubskas, J. Talalas, 
kun. I. Albavičius, A. Ru- 
•.is, A. Vaionis, B. Tūbelis,
L Lauckinas, J. Dėdinas, E.
Samienė, E. Balceris, T. 
Blintsrubas, V. Duoba, P.
Jurkštas, J. Linkuvienė, A.
Siliunas ir M. Šimkus.

Tada ji pradėjo darbą turė
dama $3,000, o šiandien 

$6,000,000. Ben
drovės sekretorių, jos rei-

10 metu sukakti.,kaI?» v«lėj.M -v,'a T' R-vPke’ 
,,aw,-hrt knn. Ai. V1C1US- kuns tas pareigas ei- 

na nuo pat bendrovės įstei
gimo. Prieš porą metų ben
drovė iš “Naujienų” patal
pų persikėlė į nuosavą na
mą kitoj gatvės pusėj (1800 
So. Halsted St.).
Lietuvių
Paroda

Liaudies Meno

Paroda ruošiama lapkri
čio mėnesio pabaigoje 
mokslo ir pramonės muzė- 
juje Jackson Parke. Paro
dos ruošimu rūpinasi skau
tės Dr. Budrienė, Čaplikai- 
tė ir Jameikienė. Parodos 
globėja yra Daužvardienė.
Gražiai Išdekoravo Cicero 
Parapijos Namą

tu peštukų žemė.
kolektorius. Pinigų* Dar daug galima butų 
s bažnyčios statybai surinkti kitų laktų iš šios 

buvo jo uždaviny, kaip; “ryškios asmenybės’ veik- 
mokesčių kolektorių yra už- los. Bet jau paduotų pilnai 
davinys surinkti pinigus pakaks kiekvienam įsitikir.- 
mokesčiais valstybės ar ti, kiek yra pagristas kum- 
miesto reikalams. Kaip juo-'go Strakausko garbinimas 
kingas butų mokesčių ko- “Drauge.

atsikviesti trem-'džia prisidėti prie bendrų;Kolektorius, panašus i mo- musą,
Atsisakydamas patvir- Lietuvos nepriklausomybės’kesčių 

rinkimdar toliau. Jis ir peiktinus tiRti tokias garantijas kun J paskelbimo minėjimų, Va- 
kumgų darbus paverčia ge-strakauskas 1)aiodė, kad jissario 16 d- Pr°ga sako ir
iais ir garbina juos uz to-Yra priešingas tremtinių at-šmaneius pamokslus, 
kius dalykus, uz kuriuos: vykimuL pį,-muOse
reikėtų peikti. nkj «usjrinkimuose

Štai šiuo metu, kada visa tone jis tai aiškiai
laisvoji spauda ir kai kurie 
katalikų laikraščiai piktino-

antiemssi kun. Vilkutaičio darbais 
Clevelande, “Draugas” ra
šė raminančius straipsnius. 
Kun. Strakauskas yra žino
mas ne tik Brocktone, bet 
visur savo nepalankiais 
lietuvybei darbais, bet
“Draugas” Įvairiomis pro
gomis rašo apie ji taip, lyg 
kun. Strakauskas tikrai bu
tų didelis lietuvybės palai
kytojas. Štai rugsėjo 25 d. 
“Drauge” vėl skaitome:

“Viena ryškiųjų Naujo
sios Anglijos lietuvių kuni
gų asmenybių yra kun. 
Pranciškus V. Strakauskas. 
Šitos asmenybės kelias ir 
jėga buvo Įspūdingai išryš
kinta šių metų rugsėjo 30 
d. Brocktone surengtose pa
gerbimo iškilmėse, kurios 
sutapo su jo gimimo diena. 
Iškilmės Įvyko naujoje erd
vioje parapijos salėje, ku
rioje yra 460 sėdimų vietų. 
Ši vakarą salė buvo perpil
dyta ir negalėjo sutalpinti 
visų, norinčių šiose iškilmė
se dalyvauti. . . . Lietuviš
kasis veikimas buvo šiam 
čia, Amerikoje gimusiam ir 
augusiam kunigui, visada 
arti širdies. . . Tai organi
zatorius, paskaitininkas, au
kų rinkėjas labdarybei,! 
spaudos darbuotojas, jauni
mo auklėtojas, lietuvybės 
skiepytojas, ypatingas lie
tuvių kalbos gerbėjas ir 
brangintojas, lietuviškų dai
nų mėgėjas. . . . Lietuvišku
me čia jam lygaus nebuvo.
. . . Tarnauti savo žmonėms 
buvo visada kun. Strakaus- 
ko nusistatymas ir troški
mas ...”

Taip kun. Strakauską 
garbina “Draugo” redakci
ja, užmerkdama akis prieš 
faktus arba juos iškraipy
dama. Bet tai nereiškia, 
kad kiti nematytų tikrosios 
medalio pusės, kuri yra la
bai aiški. Čia paduodame 
tik keletą tos “ryškiosios 
asmenybės” bruožų, kurie 
nušvies “Draugo” tvirtini
mus:

1. Iki kun. Strakausko 
atvykimo į Brocktoną gra
žiai veikė prie parapijos 
BALF’o skyrius. Kun. Stra-

aiški-
tremti-ina> kad žmonių aukos Lie

tuvos laisvinimo reikalams 
ir tremtinių šalpai pasidali- 

Girdi, jau pakankamainarnos procentais tų, kurie 
tremtinių atvvkę, naujai at-das aukas renka. "kpač 
vvkstantiems čia nebusią 'negražus buvo pernai ir šie
pei darbo, nei butų. Bet,‘met Vasario 16 d. proga 
kai tremtiniai vistiek atvy-'Pasakyti pamokslai, apie 
ko, kun. Strakauskas at-‘kunuos plačiai rašė visa 
siuntė pas juos savo vikarus 'laisvoji lietuvių spauda, 
su paiapijos vokais. ! Svarbiausius vietos vei-

4. Kun. Strakauskas nu-‘kėjus, kurie rūpinasi Lietu- 
ėmė nuo parapijos mokvk-|vos laisvinimu, tremtinių 
los lietuvišką užrašą i/jo ^P3 ir lietuvybės palaiky- 
rietoie uždėjo anglišką. Ip8 kun. Strakale

5. Kun. Strakauskas ne- saukė komunistais, 
sutvarkė parapijos mokyk
loje net tikybos mokymo

Brock-
pasakė.

s n-
norėda

mas juos sukompromituoti 
visuomenėje ir pakirsti 
žmonių pasitikėjimą jaisietuviškai. Mokinių tėvų 

įrašymai šiuo reikalu pali-Keliais atvejais jis rei 
to be pasekmių. Tikybos kalavo, kad veiklesni asme 
lietuviškai buvo mokoma ;nYs kutų pasalinti iš Brock- 
šeštadieninėje lituanistikos tono Lietuvių Tarybos, 
mokykloje, kol ši veikė. j 10. Daugelį energinges- 

6. Iš šeštadieninės litua-’n»V tremtinių kun. Strakau- 
nistikos mokyklos reikalavo gkas gąsdino deportacija i 
kun. Strakauskas $168 mo- Vokietiją.

lektorių garbinimas už mo
kesčių išrinkimą, taip juo
kingas kun. Strakausko 
garbinimas už pinigų išrin
kimą iš žmonių bažnyčios 
statybai. Reikia neužmirš
ti, kad bažnyčios statybai 
jis rado kun. Švagždžio su
rinkta pinigais ar pasižadė
jimais apie 100,000 dolerių. 
Tai anie trečdalis to, kiek 
kaštavo nauja bažnyčia.

13. Prie naujos bažny
čios statybos kun. Strakau
skas neprileido nė vieno 
lietuvio: bažnyčios planą 
paruošė svetimtaučiai, pa
čią statybą vykdė svetim
taučiai. Net dailininko Va- 
ieškos vitražų projektai bu
vo atmesti. Šv. Kazimiero 
gyvenimas vitražuose pa
vestas pavaizduoti svetim
taučiams ! Lietuviai daili
ninkai Valeška, Vizgirda ir 
kiti tam netinkami. Lietu
viai turėjo duoti bažnyčios

Parapijonas.

kesčio už parapijos mokyk-j 11. Kun. Strakauskas pa
los patalpas, vėliau paskel-(naikino dar kun. Švagždžio 
bė per pamaldas, kad tą;sudarytą bažnyčios staty-
m.okvkla uždaro, dabar neitos komitetą ir vvkdė baž-* 7 I • * • . •leidžia tai mokyklai naudo- nyčios statvbą be jokios statybai tik pinigu 
tis parapijos mokyklos pa-’kontrolės iš parapijiečių' 14. Kun. Strakauskas 
talpomis. pusės. niekino Lietuvos himną

Šiandien yra diena pradėt taupyt 
tam, ko norit. Darykit kaip daro du 
iš trijų jūsų Masachusetts kaimynų 
—pasirinkit Savings Banką savo pi
nigų apsaugai. Jūsų indėliai pilnai 
apdraudžiami Masachusetts Įstaty
mais. Pastovus taupymas su divi- 
der.tais greitai auga, taigi neatidė- 
liokit. Juo greičiau taupysit tuo 
greičiau turėsit!

Laukiate vlataus vieškelio?
Tuoi imkit taupyt naujam karui!

13-
ir

BROOKLYN, N. Y.

Mirė Juozas Simokaitis
Spalio 17 d. mirė Juozas 

Simokaitis (163 Linwood 
St.), vienas seniausių •‘Ke
leivio” skaitytojų. Velionis 
paliko dukterį Julia Mas- 
terson, sunu Vvtautą ir 1 
anukus. Vyriausia anūkė 
Eleanor gerai mokosi Phi- 
ladelphijos gydytojų mo
kykloj.

Velionis Juozas buvo gi
męs Barzdų kaime, Šakių 
apskrity. Amerikoj išgyve
no per 50 metų. Ilgą laiką 
dirbo siuvyklose. Jis pri
klausė Lietuvių Piliečių 
Klubui ir Šv. Jurgio Drau

gijai- .-N.
Meniniai Parengimai

Spalio 18 d. buvo gražus 
dainininkės E. Kardelienės 
ir pianisto K. Smilgevičiau 
(abu iš Montreal) koncer
tas.

Lapkričio 1 d., 5 vai ren
giamas literatūros ir muzi 
<os vakaras dailininkui 
Galdikui jo 60 metų sukak- 
ies proga pagerbti. Pra

nešimus padarys prof. V. 
Jonynas ir A. Rannit; savo 
kurinių paskaitys Jonas Ai
stis, Antanas Rimydis ii 
Juozas Tysliava: aktoriai 
H. Kačinskas ir A. Katiliū
tė padeklamuos; V. Jonus- 
kaitė dainuos, o pianistė A 
Kepalaitė paskambins Čiur
lionio ir kt. kurinius. Va 
karas Įvyks Grand Paradise 
salėj, Brooklyne.
BALFo Vajininkai Klausia

Ar jau aukojai tremtiniams 
šio vajaus metu?

2,000 mažyčiu tremtinių 
laukia tavo aukos. Ar jau au 
kojai?

Prisimink tuos. kurie viską 
prarado ir nieko neturi. Au 
kok tremtiniams.

Pagal naująjį įstatymą, 3, 
000 lietuvių galės atvažiuoti 
Ameriką, jei tu padėsi jiems 
savo auka.

Vaidinimai
Chicagos Lietuvių Teat

ras lapkričio 1 d. kartoja 
Putino “Valdovo Sūnūs. 
Režisierius A. Rūkas.

Kita grupė, S. Pilkos va
dovaujama, stato Škėmos 
“Vienas ir Kiti” lapkričio 
14, 15 ir 22 d.
Pagerbė M. Šileiki

“Naujienų” bendradar- 
įai spalio 15 d. pagerbė 

dailininką M. Šileiki. Jie 
ikė jam ir kuklią dova

ną.

Dailininkai Pautienius ir 
Vijeikis išdekoravo Cicero 
parapijos namą, kuriame 
yra salė ir mokykla. Prie 
salės bus Įrengtas lituanis
tikos kambarys, kuris bus 
papuoštas lietuvių meninin- 
;ų Galdiko, Jonyno, Šlape
lio ir kitų kuriniais.

Chicagietis.

NEV/ YORK, N. Y.

^eidžia Lietuvos Istoriją

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija leidžia Dr. V. Sruogie
nės parašytą Lietuvos 
iją, kuri kaštuos $5. 
irrayn Choras Dirba
Choras buvo nuvykęs 

Torbnto ir čaa vykusiai. su- 
’-aidino “Cukrinis Karei- 
is,” o spalio 18 d. ta pačia 

operete jis džiugino Chica
gos dainos mėgėjus.
Mini Sukaktį

SLA 134 moterų kuopa 
apkričio 1 d. Marquette 
svetainėj, 6908 S. Western 
Avė., savo 30 metų veiklos 
sukakties proga rengia po
kyli-
Jau Milionus Skaičiuoja

Universal taupymo ir 
skolinimo bendrovė šiemet 
švenčia 30 metų sukakti.

Remkit biznierių*, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Isto-

Trumpos Žinios
“Šviesos” sambūrio sky

rius, veikią jau ketverius 
metus, paskyrė ALT S25.

Brooklyno siuvėjai netru
kus rinks savo lokalo val
dybą. Jau penkeri metai, 
kai šiuose rinkimuose Mas
kvos klapčiukų “Laisvė,” J. 
Tysliavos “Vienybė” ir J. 
Ginkaus radijo valandėlė 
eina iš vieno. Visuomenė 
su įdomumu seka, ar ir 
šiais metais Bimba, Tyslia- 
va ir Ginkus rems tuos pa
čius kandidatus. -

. Brookjyftiškė LSS 19 kuo
pa savo mėtinį banketą 
rengia kitų metų vasario 6 
d. Lietuvių Piliečių Klube.

Lietuvių evangelikų pa
rapija Brooklyne, kuriai va
dovauja kun. Dr. Dagys, 
spalio 25 d. minėjo 2 me
tu sukakti.

Arch.
persikėlė
Yorka.

rnž. J. Vizbaras 
gyventi į New

J. Klevas.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.
J
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Tremtiniai Vokietijoje
BALF’o iždininkas A. b. žusiuose barakuose yra da* 

Trečiokas buvo nuvykęs lis kenčiančios ir kovojan- 
Europon ir lankėsi lietuviu čios už savo teises Lietuvos, 
kolonijose. Jis savo įspu-

Įant to pasakysi, Maike?
■ ' —Aš sakysiu, kad tai bu-

—Sveikas gyvas, tėve!
—Oi, Maike, aš labai ne 

sveikas šiandien. Įvo gera pamoka.
—Gal perdaug gyvatinės —Ne, Maike, čia buvo ne

pykdami nuo Bremerha- 
ven į Muenchen per dangy- 
oę miestų visur matėme Oė>- 
paprastą Vokietijos miestų 
atstatymą. Karo sugriautų 
namų galima pastebėti tik 
nuošalesniuose miestų kvar 
•.aluose, bet biznio sekcijos 
yra jau atstatytos ar vyksta 
gyva statyba. Miestuose 
:aipgi didelis traftkaa, kai 
-ur .Pamenantis Amerikon 
judėjimą. Krautuvės visur 
labai puošnios ir viso ko 
pilnos. Kainos gana aukš
tos, o drabužiai žymiai 
brangesni, negu pas mu6 
Amerikoje.
Pas Muencheno Lietuvio*

Aplankiau Muencheno lie
tuvius, gyvenančius naujai 
pastatytuose užmiesty Lud- 

| \v:gsfelde namuose. Gyve
namos patalpos, žinoma, 
yra žymiai geresnės, negu 
tų lietuvių, kurie dar vis tu
ri vargti barakuose, bet jų 

»s, oe čiužiniu, o P1^©rvenimo šaltiniai yra 
•biausia, trūksta šil-;iab^ me,nk?:. Pašalpos tau

išgėrei?
—Ne, vaike; mano gyva

tinę išgėrė gaspadinė. Va- 
įuk to aš ir iš jos burdo išsi- 
mufinau.

—Tai kodėl nesveikas?
—Dentistas išlupo man 

tris genis dantis be reikalo, 
i ai vot, kodėl aš nesveikas. 

—O kaip tai atsitiko?
—Ant zlasties padarė.
—Nesuprantu, tėve.
—Aš žinau, kad nesu

pranti, ba sunku toki dzi 
vuliongą suprasti. Matai, 
mano kūmas Kindziukas 
girdėjo, kad dentistai duo- 
ca savo pacijentams išsi
gerti, jeigu katras pamatęs 
jų apciugus nusigąsta. Tai 
gi jis nuėjo pas vieną den 
tistą ir sako: daktar, plyš, 
ištrauk man dantį bo skau
da kaip velnias. Daktaras 
pasodino ji i tą krėslą, ką 
isrooo kaip elektrik čėr, ir 
pasiėmė savo tuišį dantims 
traukti. Ale Kindziukas ta 
tulšį pamatęs nusigando ir 
sako: oi, daktar, bijau, bi
jau. Ar neturi kiek šnapso 
ant drąsos? Daktaras iš
traukė bonką iš klazeto ir 
pripylė čėrką. Kindziukas 
išgėrė, biskį pamislino ir 
sako: dar bijau; duok kitą 
burną. Daktaras davė jam 
ir kitą porciją, ale Kindziu- 
kui vis dar baisu. Prašė ir 
trečios. Išgėręs trečią, jis 
pasikėlė iš krėslo ir sako: 
daktar, aš ateisiu kitą sykį. 
Gudbai. Ir išėjo. Kai jis 
man šitą šposą pasakė, tai 
ir aš nuėjau pas tą dentis- 
tą. Susiėmiau žandą ir sa
kau: oi, daktar, plyš, iš
trauk man dantį, ba skauda 
kaip velnias. Okei, jis sa 
ko: sėskis į šitą krėslą. Kai 
atsisėdau, jis mane pririšo 
ir pasiėmė apciugus. Oi, 

ijau, bijau, sakau! Ar ne
turi, sakau, šnapso ant drą 
sos? Olrait, sako, gausi 
šnapso, ale pirma parodyk 
man liežuvį. Kaip tik pa
rodžiau, jis man vienais ap- 
ciugais už liežuvio, o kitais 
išlupo tris geriausius dan
tis. Tada jis mane atrišo 
ir sako: šnapso šį kartą ne
reikėjo, ba pereitą sykį iš
gėrei gana. Atidarė duris 
ir sako: dabar geriaut! 
Matai, jis palaikė mane už 
Kindzžuką. Nu, tai ką tu

pamoka, ale regli razbajus 
lik pamislyk: išlupt žmo 
gui tris sveikus dantis!

—Aš sakau, tėve, kad tai 
buvo pamoka. Dabar žino
si. kad norint išsigerti rei
kia eiti į saliuną, o ne pa=> 
dentistą.

—O gal tu ir teisybę sa
kai.

—Aš visada sakau teisy- 
hp— X"

—Ne, Maike, ne visada. 
Dažnai ir pameluoji. Ot, 
tu man sykį šnekėjai, kad 
ruskiai yra atsilikę nuo kitų 
tautų ir nieko neturi. O 
Maskva dabar sako, kad vi
si didžiausi išradimai yra 
Rusijos mokslinčių padaly
ti. Rokuoja, kad ir Ameri
ką atrado ne koks ten Ko
lumbas, ale ruskis, katras 
vadinosi Beringo vardu. 
Nu, tai kaip dabar bus?

—Kaip buvo, taip ir bus, 
tėve. Ameriką atrado Ko
lumbas 1498 metais, kuo
met rusai dar neturėjo nei 
laivų, kuriais butų galima 
plaukti juromis.

—O kaip apie tą
gą, ką Maskva giriasi

—Visų pimna, tėve, Be 
ringas nebuvo rusas, bet 
danas. Amerika buvo at
rasta ir žinoma jau per 243 
metus, kai Beringas atplau
kė iš vakarų ir pasiekė 
Alaskos pakraštį.

—Tai rokuojasi, kad tu 
tą istoriją gerai žinai?

—Taip, tėve, žinau
—Nu, tai papasakok mar. 

daugiau, ba ir aš noriu ži
not.

Papasakosiu kitą sykį. 
tėve, nes tai ilga istorija.

—Okei, Maik, aš palauk
siu.

Dirba Tik 16 Valandų

Chrysler bendrovės dar- 
bininkai jau nuo vasaros 
dirba trumpas valanda 
Kiti negauna dirbti net 16 
valandų per savaitę. Aišku, 
ir jų uždarbis yra mažas 
CIO automobilių unijos va
dovybė reikalauja bendro
vę bendrai aptarti esančią 
padėtį.

Michigan valstijoje šiuo 
metu yra be darbo 118,000 
darbininkų.

džiais dalinas su Amerikos 
ietuvių visuomene. Įdo
mesnius dalykus mes čia 
spausdiname.

Vasario 16 Gimnazija

Gimnazijoje radome be
simokančias vyresniąsias 6,

8 ir 9 klases. Žemesnėse 
tlasėse mokslas šį rudeių 
dar nebuvo pradėtas. Mat. 
laukiama, kol bus galima 
išsikelti į pirktas patalpas. 
Gimnazijos direktorius per
vedė per visas keturias vy
resniąsias klases. Gavome 
progos pamatyti, kaip vyk
sta čia mokslas dėtomas lie
tuviams moksleiviams jų 
gimtąja kalba.

Taipgi apžiūrėjome gim
nazijos mokinių bendrabu
tį. Bendrabučio turimas 
įrengimas yra be gaio 
skurdus. Tiktai keliolika 
loyelių yra pakenčiamos ir 
su čiužiniais. Daugumas gi 
lovų yra UNRRA laikų, su- 
krypusios, be čiužinių, 
kas svar
tų antklodžių, pagalvių ir 
paklodžių. Labai maža vai
kų turi atsivežę patalynę iš 
namų. Taigi daugelis vai
kų naktimis turi šalti. 

Direktorius pareiškė, kadį
nors gimnazija turi birilio-i amerikonišku 
tekėlę, bet ji dar permažaįstato ir

Berin-
9

Kai kurioms organizaci
joms prašant, pakartotnai 
skelbiame delegatų į Visuo
tinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą skyrimo tvarką.

Centrinės organizacijos, 
iš kurių sudaryta Amerikos 
Lietuvių Taryba (Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų 
Federacija, Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Są-! 
junga, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Tautinė San
dara), skiria po 4 delega
tus;

ALT skyriai ir tolygus 
draugijų sąryšiai bei komi
tetai kolonijose—po 4 de
legatus ;

lietuviškųjų dienraščių 
redakcijos—po 3 delegatus, 
o kitų laikraščių—po I de
legatą;

susivienijimų kuopos, or
ganizacijų skyriai, draugi
jos, klubai ir tt—po 1 dele
gatą nuo kiekvienų 50 na
rių ar didesnės jų dalies 
(pa v., 140 narių turinti or
ganizacija tokiu budu ski
ria 3 delegatus).

piai apskaičiuotos, kad jas 
gaunančiam nevalia nei su
sirgti, nei kitą nenumatytą 
išlaidą padaryti, kad neat- 
ridurus bado pavojuj

Nors Vakarų Vokietija ir
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Rusijos Višinskis ir Semion Carapkin šnabždasi Jungtinių 
Tautų taryboj su Sirijos atstovu Zenatiinu (dešinėj) apie 
žydų-arabu ginčą. Išrodo, kad rusai dar nenusisiatę. ku
rią pusę palaikyti—žydus, ar arabus.

Darbiečiams Pasitarus

Paskirti delegatai turi bū
ti aprūpinti reikiamais 
mandatais. Specialių man- p/^Uniuo'^ 
datų formularų nėra paga 
minta; organizacijos man
datus gali surašyti ranka

(Laiškas iš Anglijos)
Prieš kelias savaites Dar-jmą, bet konferencija pasi- 

bo Partija buvo susirinkusi sakė už apgalvotą, nesku- 
į metinę 52-ją konferenciją. Į botą nacionalizaciją. Dar- 
Tai buvo svarbus įvykis neibiečiai būdami valdžioje 
tik Anglijoje. {buvo nusavinę geležies,

Kaip žinote, darbiečiai j plieno ir susisiekimo įmo-
rinkimuose 

gavo 13,948,385 balsus, 
200,000 balsų daugiau ne- 

... gu dabar valdžioje esanti 
mašinėlė. Ronservatorių partija ir ki

tos mažos grupės, bet pagal 
“buhalteriją’

nes, bet konservatoriai grą
žino jas savininkams. Kon
ferencija nutarė tas įmones 
vėl nusavinti, kada darbie- 
čiai paims vai

Konferencija

arba rašomąja
tempu atsi-Svarbiausia mandatuose nu Los maZ( 

ūkiškai tvirtėja, betjroįyti: delegato (ar dele- rinkimų • nunaiteriją jai
raa-

. .. ... . , negu konservatorių,
todėi j> paiik° opozicijoj, 
bet, atrodo, neilgam. Daug

atsi
meti 
kili t.ir nepatenkina mokyki-sjš 48 miiionų jos gyventojų vardą, pavardę ir ad- atstovu‘ tekliuvo kiek

reikalavimų. Taip pat trak-Įdaugiau nei vienas milionas 
sta mokslo priemonių, olyra bedarbiai. Jų daugu-
ypač vadovėlių.

Bendrabutyje buvome pa
vaišinti net pietumis, v-{;ą skaičių tenka įskaityti ir

mą pumoje 
svetimšaliai

eilėje sudaro
tremtiniai. Į

kiais, kokius valgo gimna-įd.OOO lietuvių. Senieji vie-
zijos moksleiviai: sriuba irjtos gyventojai vokiečiai, su

prantama, mažiausiai ne-buiviniais tarkainiais—“ce
pelinais.” narį

Labai buvau patenkinta 
turėta proga vietoje pama- Jetuvius 
tyti Vasario 16 d. gimnazi-jxad

o paliečiami.

r esą : atstovaujamos 
os pavadinimą

są ir narių skaičių. Man-
or*a' žiau,

datai turi būti pasirašvti or- ’ ,. .. ui a reiškiniu, kurie sako,
gamzacijos vadovybes pas- kad kw rinkimai vėl ati.
eigunų, pavyzdžiui, pirmi
ninko ir sekretoriaus

jos darbą. Tik pamačius 
galima suprasti, koks pui
kus čia švietimo ir auklėji
mo darbas lietuviškoj dva-

Apie Vokietijoje likusius 
galėčiau pasakyti, 

jie, nors yra ir labai
karo nelaimių ir negalavi
mų paliesti, bet dvasioje 
ra tvirti, ir kupini vilci 

grįžti į tėvynę. Savo vai
šioj varomas.
kad Amerikos lietuvių au- tuviškoje dvasioje. Juos 
kos yra prasmingos. Rci- .Jžia į lietuviškas, kad Ir 
kėtų gimnaziją dar daugiau|\ai-go, bet savas mokyklas 
paremti ir sumažinti jos'kurios apsaugo šimtu* M# 

yra gana'

jduos valdžią į 
j rankas. Todėl JOS 

Vieną mandato kopiją uncija buvo ir jos 
skubiai pasiųsti ALT cent- atydziai sekama, 
rui (Lithuanian American
Council, Ine., 1739 So. Hal- 
šted St, Chicago 8, III.),

Kongreso rengėjams 
padės dalį delegatų regis- 

U|tracijos darbo iš anksto at- 
i. likti.

Pamaėiau.Uus stengiasi išauginti M Visuotinis Amerikos Lie- 
Kongresas įvyks lap 

o 27 ir 28 dienomis 
’eagoje, Morrisono vieš-

1 as cu.naomu Ju':KU11OS apSaUgO SimtUS 'Uę-VxiiT| 
kurdą, kurio yra gana tuviško jaunimo nuo nutau- 

^aug- tėjimo. Bet tie lietuvišk
Tremtinių Stovyklose pviesos židinėliai tegalės is- 

rilaikyti musų, Amerikos 
ietuvių parama.Čia pat Diepholz stovyk-l 

los šalpos komisija, kuria’! 
pirmininkauja Kovalčiuka.-.l Musų pagalba yra reika 
papasakojo apie stovyklos: ir tremtinių pragyve-
gyventojų padėtį. Iš 20<Jnimui. Be tos paramos, ku- 
lietuvių yra 42 ligoniai. ios organizavimu rūpinasi 
invalidai. Šalpos komisijos) BALF’as, musų tautiečiu 
pirmininkas išreiškė šilta gyvenimas butų dar skur

utyje (Madison ir Clark 
gatvių kampas).

Lai nelieka nė vienos lie
tuvių organizacijos, kuri 
nebūtų Kongrese atstovau
jama.

padėką visų gyventojų var
du Amerikos lietuviams h 
BALF’o vadovybei už gau
sią pagalbą.

Tą pat rugsėjo 12 d. at
vykome į didžiausią britų 
:onoje esančią lietuvių sto
vyklą Wehncn, kurioj gy
vena vien lietuviai, iš vis< 
360 žmonių. Ju tarne

dėsnis.

JUOKAI

Pamatė Korejietį
Visuose rusų pavergtuose 

kraštuose dabar daromos daž 
"s rinkliavos “nelaimingiem? 

\i a!šiaurės korėjiečiams.” Toki?
100 vaikučių, 80 įvairiu 11 (rinkliava nesenai buvo darome 

' ir 20 seneliu. BALI ir Lietuvoje. Kauno miestegonių
lėšomis čia yra išlaikoma, 
vaikų darželis, veikia vargo 
mokykla, kurią lanko 4" 
vaikai.

Mokyklos vaikučiai, mo
kytojos Atienės vadovauja 
mi, parodė, ką jie yra išmo
kę: dainavo, deklamavo ei
lėraščių, sekė pasakų ir pa
šoko tautinių šokių. Ma
žieji šokėjai buvo pasipuo
šę tautiniais drabužėliais. 
Vaikučių gražus pasirody
mas paliko gilaus ir malo
naus įspūdžio. Pajutome, 
kad šiame užkampy ir aplu-’jieciams.

Bolševikų skirti agentai lan
džiojo po visus butus ir ran 
kinjn drabužius ir kitokiu, 
iaiktus “Siaurės Korėjos nar
suoliams.’’

Praėjo dvi savaitės nuo rink
liavos. Vienas vaikas kartą ir 
ako savo tėvui:

—Tėti. aš šiandien mačiau 
Stalino alėjoj vietją korejietį.

—O kaip tu žinai, kad jis 
korėjietis, ar jis 
įstrižom akim?

—Ne. jis buvo baltas kaip ir 
mes. bet jis nešiojo tavo kel
nes. kurias tu paaukavai korc-

buvo geltonas.

Amerikos Lietuvių Taryba.
VYKDOMASIS KOMITETAS.

Prezidentas Gina
Sekretorių Bensonc
Prezidentas D. D. Eisen- 

hower pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pareiškė 
visišką pasitikėjimą savo 
žemės ūkio sekretoriui Ezra 
Taft Benson’ui, prieš kurį 
dabar demokratai veda 
griežtą kovą, kaipo prieš 
kaltininką, kad žemės ūkio 
produktų kainos krinta ir 
vyriausybė neturi aiškios 
žemės ūkio programos 
Daugelis republikonų irgi 
mano, kad E. T. Bensoną 
reikėtų pašalinti ir tuo bu
du sumažinti farmerių ne
pasitenkinimą.

Prezidentas pabrėžė, kad 
žemės ūkio sekretorius E. 
T. Benson sąžiningai eina 
^a^o narei^as ir nėra jokio 
reikalo jo keisti.

r.epntare
kairiųjų siūlymui sumažin
ti ginklavimosi išlaidas. 
Ko! gresia diktatorių pavo
jus, tol ir Britanija kartu su 
sąjungininkais turi nešti 
ginklavimosi naštą. Kai-

darbiečių!”^/. buv0 ir "ž Prekybos 
išplėtimą su raudonaisiais, 
bet, konferencijos nuomo
ne, Britanija turi atsižvelg
ti į šaltojo karo reikalavi
mus ir su raudonaisiais ne
prekiauti karui reikalingo
mis prekėmis.

n viii v-
pnesų

Kai kas laukė konferen
cijoj “nepaprastų dalykų,” 
kalbėjo apie skilimus, bet 
laimei joje jokių sensacijų 
nebuvo. Didelėj demokra
tiškoj partijoj turi būti nuo
monių skirtumų, jie pasi 
reiškė ir konferencijoj. Bu 
vo čia karštų ginčų, išsikal
bėta plačiai, nes tuo tikslu 
ir konferencija šaukta. Čia 
susirinko ne statistai, ne 
paklusnus avinėliai, kaip, 
sakysim, komunistų konfe
rencijose, kurie tik paploti 
tediąsta. čia buvo laisvi 
žmonės ir suprantą savo 
reikalus. Dėl mažesniųjų 
dalykų jie skyrėsi, bet ben
dras tikslas juos jungė, ir

Konferencija pakaltino 
Rusiją už pasaulio laikymą 
grėsmės padėty, ji pasisa
kė už sušaukimą keturių di
džiųjų konferencijos, už 
šaltojo karo baigimą, už 
Kinijos priėmimą į Jungti
nių Tautų sąjungą, prieš 
Vokietijos militarizmo at- 
statymą, už pensijų pakėli
mą, kad iš jų žmonės galė
tų gyventi, ir tt.

Partijos vadovybė nepa
sikeitė. Kairieji Vykdomo
joj Taryboj turėjo 6 vietas, 
jie tiek pat ir šį kartą lai- 

Bet i Tarvba dar 
ir ko-

išžikalbėję, jie išsiskirstė
dar stipresne dvasia kovoti1 n?e,1°-". . .
j-, v j -ji .siunčia atstovus umjudėl bendro idealo. . . - ‘'operatyvų centrai, o čia

“Keleivyje” naudinga rr» 
daryti visokius biznio «kot

ir pajiaikojimus.

Trumpame laiške sunku 
nusakyti net kelias die
nas tęsusios konferencijos,. - • •• 
darbus, todėl pažymėsiu tik 
vieną kitą momentą. m°^'

Atidarydamas konferen- Konferencijai skirstantis 
ciją Burke pažymėjo, kad Attlee pasakė: “Mes tiki- 
per 10 metų atskilų partijos mės vyriausybės pakeitimo 
narių skaičius išaugo nuo labai greitai. Mes turime 
250,000 iki miliono, o su įkvėpimo teikiančią progra- 
unijų nariais šiandien par- mą. nes ji žiuri į žvaigždy- 
tija skaičiuoja milionus na- na. bet jos kojos yra ant že
lių. Tuoj po jo kalbė-mės. • Eikime į kovą vienin- 
jęs Bevan parieškė, kad gi siekimuose ir veikloj.” 
taiką pasauliui tegali duoti Ir tikrai konferencija iš
tik socialistai. Attlee pa- lygino ne vieną nesklandu- 
brėžė, kad darbiečiai siekia mą ir partija žengia į ateitį 
sulyginti žmonių teises, bei labiau suglausomis gi-eto- 
jie taip pat reikalauja iš vi- mis. Tas turi džiuginti kiek- 
sų ir pareigų. Socialistinėj vieną socialistą, 
tvarkoj, sakė jis, daugiau
negu kitoj uždedama ir Zamžickaj.
pareigų, nes joje žmogus
turi jaustis dirbąs ne tik *** ^2,000 per Metus 
sau, bet ir visuomenei. I Komercijos departamen- 
' Kairiojo sparno vadas, to duomenimis 1950 metais 
auksaburnis Bevan, siūlė 11 miiionų šeimų uždirbo 
smalkiais šuoliais vykdyti per metus mažiau nei $2,- 
tolimesnį įmonių nusavini- 000.

kairiųjų įtaka yra nedidelė,
todėl partijos vadovybėj 

žymioj mažu-

I
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Naujienos iš Kanados
MONTREAL, QUE.

Imigracija Kanadon
Per pirmuosius š. m. aš

tuonis mėnesius imigracija 
Kanadon sumažėjo 11 pro
centų. Šiemet per minėtą 
laiką įvažiavo 112,627 as
menys, o pernai per tą lai
ką 126,029 asmenys. Dau
giausia atvažiavo italų.

Vaikas Apgavikas
Joną Zurek’ą, gyvenantį 

6454 Bannantyne Avenue, 
Verdune, apgavo apie 12-15 
metų amžiaus vaikas. Tas 
nepažįstamasis vaikas Zu- 
rek’ui atnešęs pakietą ir pa 
davęs pasirašyti. Dabar pa
aiškėjo, kad Zurek’as pasi
rašė ne pakietą gavęs, bet 
perleido savo tris nuosavy
bes Verdune ir vieną Rose- 
monte, viso $100,000 ver
tės. Pasirodė, kad minėtas 
vaikas davė pasirašyti spe
cialiai paruoštą dokumentą. 
Vaikas iki šiai dienai dar 
neišaiškintas.

šiemet tokie kursai veiks ir 
Montrealy.

Ilgai svarstyta tarybos 
rinkimo taisyklės ir nutarta 
kitą tarybą linkti bendiu 
visam kraštui suvestiniu są
rašu 40 atstovų. Be to į ta
rybą įeis apylinkių (jų da
bar yra 19) pirmininkai ar 
juos pavaduoją asmenys ir 
krašto valdybos nariai. Pri
imti šalpos ir stipendijų 
premijų fondų statutai ir 
pavesta krašto valdybai pa
ruošti kultūros fondo statu
tą.

J krašto valdybą išrinkti: 
V. Meilus, J. Matulionis, K. 
Grigaitis, J. Sližys, J. Joku- 
bynas, kun. J. Gudauskas, 
Dr. A. Juozapavičius, J. 
Strazdas ir Vaidotas.

Salė* Pirkimą* Nejuda
(salei)Lietuvių namams 

įsigyti nei piniginis vajus 
nei kitokia veikla nejuda. 
Nejaugi amžinai bastysimės 
po svetimas pastoges, ku 
rios gauti yra labai ir labai

POLICIJA SAUGOJ A ORLAIVIO LIKUČIUS—•- 'T’ -- z ....

Cia matosi Eastern Airlines orlaivio likučiai, kuriuos policija saugoja, 
ištirta. Orlaivis atskrido su 27 keleiviais iš Puertu Kičo ir užsidegęs 
Yorko International Airportą.

iki viskas bus 
nukrito į Nevv

tau- Bubnų ir Trimitų Čempionai Maikio ir Tėvo Kraiti*

Tie Juodi Puodai
Kad ir kaip juodintum resnių ir daugiau patyrusių 

SSSR gyvenimą, vis viena patardavo piimoj eilėj apsi- 
jis juodesnis nebus, kokiu.rūpinti indais: puodukais, 
jis tikrumoje yia. {puodais, šaukštais, lėkštė-

_.,. , ., . mis. Girdi, vieton nuvykę,Didis vargas yra skaityti woj lžsite juo5 ižkeisti į 
Sovietų spaudą. Ji Įkyriai maisU) duktus ir busi[e 
nuobodi, plokstute, pagyni t ti •
kupina. Jos kalba neturi- s • • • •
ninga, vienoda; kartais Iš “Pravdos” to straips- 

į įvairius dalykus vienais ir nio mes sužinome, kad So- 
tais pačiais vakarykščiai vietuose jaučiamas didžiau-

reikalą kreiptis i savo
tietį. V pač patartina dai Worcesterio Lietuvių Bub-' Musų skaitytojai, atsinaujin 
nemokantiems gerai anglų nu 'primjlu (ųkestl’as darni prenumeratas ir užsisaky-
kalbos, nes jaunasis advo- Massachusetts valstijos “““i , = ! "
katąs, nors ir čia gimęs bet i jonas ja 1952
gražiai kalba lietuviškai, i 

Tai pirmas lietuvis advoka
tas Calgary. Linkiu jam
sėkmės.

Stebėtinas Oras
Kanadoj šiemet tikrai 

stebėtinas oras. Žiema bu- 
..vo nepastovi, šalčių metu 
; šilta. Pavasaris buvo labai

Keleivio” kalendorių 
1954 metams, prisiuntė Maikiui 
su Tėvu dovanų.

K. Bukaviaekas iš Cliffside, 
N. J., prisiuntė $3.

Po $2 prisiuntė: P. Motie- 
čius. \Vaterbury, Conn.; A. Gil 
bert, Chicago, 111., ir Z. Gobis, 
Detroit, Mich.

J. Tumavičius iš Mayvood,

metų. Šiemet jis dalyvavo 
penkiose “druni corps” var
žybose ir visose laimėjo pir
mąją vietą.
Kandidatai į Miesto Tarybą

Kandidatais Į miesto ta 
rybą yra pasiūlyti net penki N. J., prisiuntė $1.50.

vartotais sakiniais atpasa
koja. Bet tarp jos eilučių 
kaltais prasikiša Sovietų 
žmogaus skurdus skurdutė- 
lis gyvenimas, kaltais, net 
neįtikėtinas.

Štai Maskvos “Pravda 
Nr. 187 rašo apie būtinumą 
gyventojus aprūpinti namų 
apyvokos reikmenimis—in
dais, baldais, medžiagomis 
ir visu kitu, kas žmogaus 
gyvenime yra būtina. “Prav 
da” skaitytoją įtikinėja,

sias baldų trukumas. Štai 
viena iš didžiausių gamy
bos kooperatyvų išlaikoma 
dirbtuvė Maskvoje perei
tais metais pagamino vos 
270 tūkstančių kėdžių. O 
tokių baldus gaminančių 
dirbtuvių Sovietuose vos 
keliolika esama. Ir tai re
ta jų gamina lovas, stalus.

Naujoviškai įrengtas, au
tomatiškas skalbyklas, ku
rios Amerikoje beveik kiek
vienoje šeimoje vartoja
mos, ten jų bendram varto-

kad žmogus privaląs turėti jimui turima tik keliuose di- 
baldus, ir gerus baldus, kadldesnįuose miestuose, ir tai

sunku. Ar nereikėtų vieną 
Raitą pajudėti galutinai ir
pasiryžimą ištesėti iki galo.

Svečias.

CALGARY, ALTA. 

Nekrošytė* Išleistuvės

Nubaudė Banditu*

Du plėšikai, Raymond 
Poupart ir Jean Paul Sim- 
ard, rugpiučio 10 d. apipiė 
šė Provincial Bank of Can
ada, išnešdami $7,378. Da
bar teismas minėtuosius už 
tokį “žygį” nubaudė po 10 
metų kalėti.

r , Musų kolonijos veikli dai-
m' a bininkė Irena Nekrošytė iŠ-

Statistinis biuras paskel-Jvažiavo Į Niagara Falls pas 
bė kai kuriuos šių metų 8 savo motiną. Lietuvių drau- 
mėnesių davinius. Iš jų ma--gijos valdyba ir nariai šu
tyti, kad aukso ir cemento rengė jai išleistuves, į ku-
gamyba krito, pakilo cinko 
ir naftos produktų gamyba. 
Lėtai eina maisto gamyba. 
Negeriau ir rūbų pramonė
je. Darbo ir produktų kie
kiai žymiai mažesni, kaip 
praeitais metais.

Bet tas dar nereiškia, kad 
jau ateina ekonominė krizė. 
Kad tai yra tik laikinas 
persitvarkymas rodo tas 
faktas, jog šiomis dienomis 
bankai gavo patvarkymą 
duoti didesnius kreditus na
mų statybai, smulkiajai 
pramonei, įmonėms ir biz
niams kurti bei plėsti.

Pagiris.

Posėdžiavo Kanados 
Taryba

Spalio 10 ir 11 d. posė
džiavo Kanados L. Bendr. 
taryba. Iš švietimo komi
sijos pirmininko A. Rinku- 
no pranešimo sužinota, kad 
šeštadieninėse mokyklose 
mokosi apie 500 mokinių, 
kad Toronto ir Montreal 
miestuose yra vaikų darže
liai. Toronte veikė ir aukš
tesnieji lituanistikos kursai, Calgary) 
kuriuos lankė 30 mokinių: Patariu

rias susirinko apie 50 asme
nų. Pokylio vedėjas buvo 
A. Kučinskas. Jis pasakė 
ir kalbą, kurioje apgailes
tavo, kad tokia darbšti lie
tuvaitė apleidžia Calgarį, 
padėkojo jai už visus jos 
darbus ir palinkėjo naujoje 
vietoje susirasti darbo lie
tuvių tarpe ir taip pat sėk
mingai dirbti. Draugijos 
vardu jai buvo dovanota 
Parker plunksna su jos ir 
draugijos įrašais. Įteikė do
vanėlių taip pat ponios V. 
Grigas ir K. Notman.

Irena visiems gražiai pa- 
! dėkojo už dovanas ir šio 
pobūvio surengimą ir žadė
jo nenutraukti ryšių

lietingas ir šaltas. Daug ja
vų dėl to paliko nepasėta. 
Vasara iki rugpiučio galo 
buvo šilta ir sausa, bet aud
ringa, daug krito ledų, kar
tais tokių didelių, kad ne 
tik langus išmušė, bet ir 
stogus sudaužė, medžių ša
kas nukapojo. Dabar vėl 
lyja ir bus sunku nuimti ja
vus, kurie užderėjo labai 
gerai. Turėsime beveik re
kordini derlių.

A. Kučinskas.

WORCESTER, MASS.

Pasivaišinę svečiai norė
jo ir pašokti. A. Kučinskas 
surado armoniką ir poros 
pradėjo suktis. Taip pra
kaitavo'iki vėlaus vakaro. 

Lietuvis Advokatas
Jonas Sniečkus (Snith) 

baigė teisės mokyklą ir da
bar praktikuoja advokato 
A. W. Hobbs (31 Canada 
Life Bldg., 8th Avė., West 

ofise padėjėju, 
lietuviams turint

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.

jo vaitojimui indai yra bu
tini ir, žinoma, geri indai.
Dar daugiau ten visko pri
rašyta, nuo ko mes jau esa
me atpratę. Ar reikia 
mums įrodinėti, mus įtiki
nėti, kad musų virtuvė ne- nys 
gali apsieiti be indų, kad 
lova, stalas, kėdės ir kiti 
baldai žmogui yra reikalin

jos netikusiai veikia, ir jo
mis pasinaudoja tik komu
nistų partijos ir vyriausybės 
aukštieji pareigūnai.

Namų apyvokos reikme- 
gaminami gamybinės 

kooperacijos. Sovietuose vi
si buvę ir naujai atsiran- 

1 dantie amatininkai yra su
varyti į darbo arteles; jos 
sudaro rajonines sąjungas, 
vadinamas gamybine ko- 

reikalas.jOpeiacija. Sovietai laisvai, 
kadlgiivarankiai amatu verstis 

neleidžia, visi amatinin
kai turi priverstinai tapti 

(gamybinės kooperacijos na
triais. Tie kooperatyvai yra 
iš viršaus tvarkomi tam tik
ros valdybos. Tų koopera
tyvų nariai neturi jokios 
iniciatyvos; jie vykdo, kas 
jiems paliepta, įsakyta.

Po $1 prisiuntė: Mrs. Anna 
Aukštuolis, Brooklyn. N. Y.; V. 
Gruzdys, Philadelphia, Pa.; 
Mrs. C. White, Dedham, Mass.; 
J. Sutkus, Stoughton, Mass.; 
D. Peleckis, So. Boston, Mass.; 
P. Lakavicius, Rochester, N. 
Y.; Mrs. Mary S. White, Tho- 
maston, Conn.; J. Merkauskas, 
Framingham. Mass.; J. Gra-

,, r. x x • bauskas, Fairview, N. J.; J.Mes Eastone tunme ne- stanlev> Crystal Ont
mažai hetuv1U. Kurie Visai ęanai,a• j Batkevich. Chicago, 
tiktų klubui vadovauti, bet jy . j Lapienė, Michigan City, 
musų nelaimei daugelis to- ind.; j. p. Casperas, New York, 
kių žmonių nenori “pecko-jN. Y.; L. Kimont, Hagaman, 
tis” su klubo reikalais, o N. Y.; Joe Eiduks, Century, W. 
dar kiti sako: "o gal neiš- Va.; J. Sinkevičius, Acme. Can- 
balsuos, tai tik sarmatą tu- ada: J- Balinskas. Rahway, N.
rėšiu statydamas savo kan- J-; Jodzeviaus, Bayonne. N.

J.; A. Krukonis. Brockton, 
Mass.; T. Kupčinskas, Detroit, 
Mich.; A. Andrison, Wauke- 
gan, III.; P. Petrulis, Detroit, 

va!!. Toronto, Ont., 
Canada; T. Salasevičius. Neb
ark, N. J.; R. Chenkus, W. Ha- 
zleton. Pa.; F. Bushman, So. 
Ashburnham, Mass.; J. Markū
nas. Cravvford. N. J.: V. Salas, 
Hollyvrood, Caiif.; S. Buslevich, 
Kecoughtoif, Va.; J. Rasimavi- 
čius, Batavia. III.; L. Greviškis, 
Baudette, Minn.; N. Trumpo
kas, Akron, Ohio; M. Remeške-

lietuviai: Juozas Grigaitis, 
Zenonas Balčiunas-Balcom, 
Vincas Veraitis, Urbeck ir 
Wackell.

J. Krasinskas.

EASTON, PA.

Klubo Reikalais
gi lygiai taip, kaip duonos 
kąsnis?

Bet ne tas

Palikome Be Sales
Nebeturime vietos kuitu- 

rįnįams parengimams. Mat, 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainė bus paversta į kaba
reto karčiama. Tą tvarką 
įvedė naujakuriai, ji patiko 
ir Amerikoj gimusiems, ir 
štai spalio mėnesio susirin
kime nutarta paversti salę 
karčiama. Pasieniais bus 
staleliai, čia susikišę senieji 
gers ir pletkavos, o jaunie
ji vidury “pasistiprinę” 
šoks, kraipysis. Tai bus 
tikroji “kultūra”! O kultū
riniams parengimams vie 
tos nebėra. Jei nori, prašy- 
kis komunistų, kad jie pri
imtų, arba eik pas svetim
taučius.

Kur mes einame? Klu
bo nariai, pagalvokite! 

Piknikai Baigėsi

Baigėsi vasara, baigėsi ir 
piknikai. Jų gal niekur ki
tur tiek ir nerengia, kaip 
Worcestery. Per visą vasa
rą kas sekmadienį buvo po 
kelis piknikus. Visos orga
nizacijos vieną kitą šimteli 
iš jų uždirbo, todėl ir ren
gė.

Jaučiamas Nedarbas

Čia jaučiamas nedarbas, 
ypač vielų dirbtuvėse atlei
džiami darbininkai, pavyz
džiui. Johnson Wire, Wor- 
cester Wire ir kt. Ten dii 
bo nemažai ir lietuvių.

» Mirė
Paskutiniuoju laiku mirė 

keli lietuviai; Vincas Lau 
žonis, 45 metų. Jonas Do
meika, 48 metų. Pranas 
Stuikis, 58 metų, Jonas Bu- 
dra, 59 metų. ir Motiejus 
Ščiuka, 83 metų. Visi buvo 
vedę, paliko šeimas.

didaturą.”
Pas bimbinius sarmatos 

nėra, todėl jie su savo kan
didatūromis lenda pirmyn 
ir savo drąsumu laimi, o 
padorus žmonės “bijo sar
matos” ir leidžia bimbi- 
niams pirmauti.

Aš manau, kad šiais me
tais turime neblogą progą 
išrinkti į klubo valdybą 
švarius žmones, kurie nei 
lietuviams nei musų klubui 
sarmatos nepadarys ir niu 
su klubo konstitucijos nei 
patys laužys, nei leis ki
tiems ją laužyti. Tokie klu
bo vadovai galėtų būti:

Stanley Yuknevicius, Jo
kūbas Žąsitis Jr., Petras Ži
lius arba Žilienė, Kazimie
ras Gedwell, Algirdas Sla- 
ger, Kazimieras Kaziunas, 
Jonas Lūšis, John Lūšis Jr., 
Petronė Kaziunienė, P. 
Klovienė. Frank Martinkus, 
Stanley Žąsitis. Petras Kau
lius, Miss Laia Kauliutė, 
Joe Rinkunas. Blanche Rin- 
kunas ir kt.

Pasirinkimas yra didelis 
iš gero būrio tinkamų žmo
nių. Kodėl gi nepastatyti 
atsakomingus ir tvarkingus 
žmones musų klubui vado
vauti?

Senas Eastonieti*.

Pasimokė

Vienas anglas su grupe pra
monininkų lankė Ameriką ir 
čia studijavo, kaip biznį page
rinti. Parvykęs namo jis savo 
dirbtuvėj iškabino iškabą: NE
ATIDĖLIOK REIKALO!

Po kiek laiko vienas jo pa 
žjstamas paklausė:

—Kokios įtakos padarė jūsų 
iškaba ?

—Labai didelės įtakos.—atsi
liepė savininkas.—mano kasi
ninkas dingo su 10.000 svarų 
pinigu, darbininkai pareikalavo 

sekretorė už
mano

; A. 
; F. 
; A. 
; J- 
m.

Kvietkus. Talcottville. 
ir J. Susmaras, Chicago,

vičienė, Steubenville. Ohio 
Gustaitis, Georgetown, III. 
Milickas, YVaterbury, Conn. 
Žekonis. Toronto. Canada 
Petronis, St. Charles.
•James
Conn.,
III.

Po 50c prisiuntė: Mrs. Cher- 
non, New Haven. Conn.; P. Si- 
monauskas, Rhinelander, Wis.; 
P. Janus. Islip, N. Y.; J. Gali
nis. Baltimore, Md.; L. Kon- 
ces. So. YY'eymouth. Mass.: J. 
širvinskas. Elizabeth. N. J.; A. 
Butler. So. Boston. Mass.; Mrs. 
P. Kulbickis, Cleveland. Ohio; 
Mrs. A. Černius. Auburn. 
Mass.; Mrs. N. Žilinskas. VV. 
Newton, Mass.; Mrs. V. Taui, 
Chicago. 111.; S. Galinskas, Chi
cago. III.; S. Yuskevičia. 
Bridgeport. Conn.; A. YY isocki. 
Scranton, Pa.; S. Stepaitis, 
Rochester. N. Y.: Mrs. O. Pet
rauskas, Nutley. N. J.; P- Ster
kus. Spokane, Wash.; Alex Mi- 
saitis. Collinsvillc, Conn.: Mrs. 
A. Kučinskas, E. Hartford. 
Conn.; M. šalnauskas. Philadel
phia. Pa.; J. Kaytis, New Ha- 

Wm. Gutosky, 
J. Banialis, Clevc- 

M. Shulmistras.
J. 
J.

Sausros Kenkia Ūkininkams .... ,
. , , . . luždarbiu pakėlimo, sekrel

Ūkininkai labai kenčia’ imanė ‘ naūju kailinių, 
dėl sausrų. \ isi suliniai iš-jofiso berniukas įstojo j karo 
džiūvo, vandenį gyvuliams laivyną, o buhalteris pabėgo su 

vežti iš ežerų, mano meiluže.girdyti gauna

“Pravda” prasitaria, 
Rusijoje 1950 metais veikė 
gamybinės kooperacijos 67 
darbo artelės, iš juodos ge
ležies indus gaminančios. 
Tais metais jos pagamino 
1,050 tonų puodų, o šiais 
metais jos žada pagaminti 
jau net 4,200 tonų juodos 
geležies nuodu. SupraskiteO X JT
ir įsidėmėkite, kad Sovietų 
virtuvėse iki šiol vartojami 
špyžiniai, net ne alumini- 
jaus puodai!

Bet ir tokių puodų maža. 
Sovietų gyventojų tarpe 
skardinė dėžutė (kenas) 
nuo konservų tikras radi
nys. Tokia dėžutė tinka ir 
gėrimui, ir vandeniui sušil
dyti, o jei ji didesnė, tai ir 
pietus gali išsivirti. Tokių 
metalinių konservų dėžučių 
Sovietų gyventojai daug 
Įsigijo pereito karo metu. 
Amerika daug siuntė ten 
savo gamybos įvairių kon
servuotų maisto produktų. 
Jais buvo maitinama Sovie
tų kariuomenė, o dėžutes 
kareiviai siuntė savo namiš
kiams kaipo vertingas do
vanas. Tuo budu virtuvės 
praturtėjo “indais.”

.Juodose, tai yra Slaptose 
rinkose gali ir dabar slap
tai nusipirkti molinių puo
dų. Tokių puodų gamyba 
verčiasi, taip pat slaptai ir 
senesnio amžiaus žmonės, 
kurie jau netinka darbui ir 
turi gyventi iš išmaldos.

Tai tokiu iškraipytu vei
du žvelgia iš Sovietų spau
dos eilučių tarpų į mus te
nykštis nejaukus gyveni
mas. —J. K.

Kai 1941 metais Lietu

Mokykla Unijų Vadovam*

Didėjant pietuose pramo
nei, kyla reikalas turėti ir 
daugiau išprusintų asmenų 
darbininkams organizuoti. 
Tuo tikslu AFL rūpesčiu 
prie Oklahoma Universite
to buvo surengti 6 dienų 
kursai, kuriuos lankė 17 
pietinių valstijų unijų pa-

vos gyventojai buvo tremia- siųsti asmenys. Be ju, kur
mi Sibiran, tai kai kas iš sus lankė Vokietijos ir Nor- 
rusų čekistų pareigūnų jut- vegijos unijų atstovai.

ven. Conn.;
Irons, Mich.; 
land, Ohio;
Ville I>a Šalie, Canada:
Adams. Chicago, III., ir 
Adams, New Britain. Conn.

Visiems, prisiimt tįsiems lai k 
rašėitii atiku, nuoširdžiai tiekė
ja me.

laikraščio Adminislraeija
P. S. Kitą aukotoju sąraso 

dalį paskelbsime sekančiam nu
mery.

Pakalbinkim draugu* ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worce»ter, Mas*.

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 
kitus miestus. Be to. užlaiko geriau- 
rušies kosmetikos, skutimosi reikme- 
knygų. laikraščių, filmų, saldainių, 

šaltkošės riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to. musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikrai-

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

VA TA ETAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacv vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

čiu;

1

J



Puulauis šeštas

Džiaugtis ar Liūdėt?
Ponia Luckienė kažkodėl trumpą laiką toje šeimoje 

rado reikalo mane išbarti turėjo pakelti maišus panie-j 
“Ke-'kosuz mano straipsniuką nemazesmus, Kaip

leivyje” “Tiesa Apie Bo-* Rockefellerių šeimos pini-
bo/' Man nevisai aišku, ar 
p. Luckienė džiaugiasi, kad 
musų tautietė “aukštai iški
lo” ištekėdama už antro iš 
eilės pinigų maišo, ar gal 
dabar liūdi, kad ta pati tau
tietė iškrito iš Rockefellerių 
šeimos i paauksuotai divor- 
suotų leidžiu tarpą, su pen
kiais su puse milionais do
lerių savo širdelei nuramin
ti? Girdint ponios Rocke- 
fellerienės atsiskaitymą su 
savo buvusiu vyru tikrai ga
li pasidaryti liūdna. Penki 
su puse milionai sumokėti 
Ievutei už jos kokias tai 
skriaudas, tai tikrai yra ne 
mėšlo krūva. Padorus dar
bininkas, uždirbdamas per 
savaitę dargi po 100 dole
rių, vieną milioną dolerių 
galėtų uždirbti tiktai per 
200 metų, o Ievutė uždirbo 
penkius su puse milionus 
per visai trumpą laiką tik 
todėl, kad sugebėjo ištekėti 
už pinigų maišo. Ką gi. 
džiaugtis ar liūdėti?

Nemanau bartis su ponia 
Luckiene, bet norėčiau nu
rodyti, kur ji klysta. Ji sa
ko, kad “Rockefellerių šei
ma neužsigavo, kad anglia
kasio ar taimerio duktė Įė
jo Į jos tarpą.” Na, o kaip 
ponia Luckienė tą žino? Ar 
Rockefellerių šeima jai tą 
sakė?

Vedybos tarp turtuolių ir 
“angliakasių dukrų” Ame
rikoj visai nėra kasdieninis 
reiškinys. Jei tai butų 
Įprastas dalykas, tai niekas 
dėl to nesijaudintų, laikraš
čiai apie tai nerėkautų ir 
Brontės apie tai neilgalie- 
žuvautų. Tokios vedybos 
čia, kaip ir kitur, yra nepa
prastas ir, pasakysime, re
tas Įvykis, o todėl tiek daug 
ir kalbama apie “Cinderel- 
las.” Rockefellerių šeima 
Amerikoje, nors ir kilusi iš 
paprastų Škotijos kaimie
čių, yra viena iš snobiškiau- 
sių ir Įėjimas i jos tarpą

gų maišai.
Ponia Luckienė kažkodėl 

mano, kad mane pavydas 
užpuolė dėl Ievutės Paulė- 
kiutės pasisekimo. Bet ko
dėl jis tui etų mane užpul
ti? Koks pamatas pavydė
ti arba ir džiaugtis? Man 
atrodo, kad vedybos, dargi 
milionieriaus vedybos, yra 
jo ir žmonos privatus rei
kalas ir pašaliniams nėra 
ko nosies i jų tarpą kišti. 
Jei apie tai kalbėjau, tai 
tik todėl, kad tūla “Bron- 
tė” iš tų vedybų padarė il
gą aprašymą ir ypač todėl, 
kad ta ilgaliežuvė iš Juliaus 
Paulėko padarė Julių Pau- 
lėkiutę, ir ant Dievui dūšią 
kalto tėvo suvertė atsako
mybę už Ievutės vedybų ne
pasisekimą.

'Manau tuo pasiaiškinimu 
galiu ir užbaigti mano at
siliepimą i ponios Luckie- 
nės pastabas.

Br. Nebuvėlis.

TURTINGIAUSIA
AMERIKOS MOTERIS

Mokesčių departamentas 
(The Internal Revenue 
Service) paskelbė, kad 
1950 metais viena moteris 
turėjo sumokėti taksų 84,- 
303,000 nuo savo metinių 
pajamų, kurios siekė 86,- 
413,000. Taigi, sumokėjus 
taksus, tai poniai liko virš 
du milionai pajamų. De
partamentas jokių kitų ži
nių apie tą moterį neduoda, 
jos pavardė lieka nežino
ma. Nors ir be pavardės, 
bet atrodo, kad ji yra tur
tingiausia Amerikoje mote
lis, jeigu moka tokius tak
sus nuo metinių pajamų.
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reikšmės. Juk menkiausia
operacija kainuoja daugiau, 
negu ilgas gydymas vais
tais. w <

Kad sustabdyti bereika
lingas operacijas, kurios 
daugeliui moterų atima mo-

’Keleivio’ Knygos
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai 
Įeiti;

įdomus senovės filosofų da 
izdį. ings.*•___k -i.-, , ’ leidimai apie žemes išvaizdą. ! ags.tmystėS laimę be jOk.O lei-. autorių parašė lksi.;. Ant

kalo. kai kurie daktarai'. . . . | ėubjt Atsafiiuo haimur.siūlo Įvesti priverstiną kon-i pams* A.rk.a ki.i.„ 
sultaciją, tai reiškia, kad jAljjvjjoiju

daktaras negalėtų atlikti to- coLšEVIZMAS 
kios operacijos be kitų dak-Į ragai k. Kautsky 
.arų pritarimo ir
mo, ar operacija 
reikalinga.

Pačios gi moterys nuo be
reikalingų operacijų gali 
apsisaugoti tuo, kad nesi
leis operuojamos, nepatik
rinus pas kelius gerus spe
cialistus. Kai pasireiškia

IR

moteriški

patikrini-'1 . .. snyguie.
būtinai

negaiavimai, ge-
liau pakentėti ir ilgą laiką 
gydytis vaistais, negu pada
ryti trumpą, greitą operaci
ją, kuri iš moters padaro 
bevaisę būtybę.

BALTRAMIEJAUS
NAKTIS

Nevv Yorke anądien sudužo ir užsidegė didelis keleivinis 
orlaivis. Gelbėdami keleiviu- kepsnu skaudžiai apdegė 
tarnautojas Uoli (viršuje) ir tarnautoja Anne Krause 
(apačioje).

sKaiauti ir džiovinti vikiai..'.- ligoninės ir atskiri gy-
reikia maždaug vienodoji '.tojai nebeturės vaitoti la- 
temperaturoj. į bai brangių mašinų širdies

Kadangi žiemą kamba! darbui pavaduoti ir, be to, 
riai gerai kūrenami, tiri! ou-valandis laiko yra visai 
kandys tiek pat pavojingos, užtenkamas laikas ir pai

niai širdies
darvti.

kaip ir vasarą. Dabar pat: 
laikas apsisaugoti nuo kan 
džių žiemą. Kai valysite; 
kambarius, išpurškite kam
barius, spintas (klazetus).' 
kilimus (karpetus) su 5, 
procentų DDT aliejum. Tas 
aliejus apsaugo ne tik nuo;

operacijai pa-
—Lg.

1TSARGIAI SU 
OPERACIJOMIS

Amerikoje yra labai ma- 
kandžių, bet ir nuo kitų !G‘de moterims dras-
kenkėių, kaip antai sidab-g1';-g operacijas išimti
ražuvių (silverfish), kurie 
gadina medvilnę arba ra 
ną.

i Uilll I7U
Pisiin
t

nmdą. 
;madoie,z. - V 7

Dirbtina Šir d i

Toji operacija tiek 
kad moteris nela-

ai jaudinasi, išgirdusi gy-
c* v iO 
Daktarai 
pataria 
rims

patarimą 
tokias

daryti

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nvksta vi«i ti? lobi’i. kūrino* 

žmonės kuria per amžius ? šį aitri-j o: .i.-su;-ekoj.u!ii:iksj klau- - p a a•Jki:;;» ',1-’■ \ jk’<•* į.ios

naujesnioaa. . rių 
tuo klausiniu papildyti * 
Kaina.................................

ria! demokratų 
; -kv. Kaina .

I KODĖL Aš 
J DIEVĄ?

Ijiisvamarts 
negali tn,<;i. 

liesumus

•rc-tikaa Karl kau*- l«r
NK1 IKI V

JobiS
LIETUVIŲ KALIU/'

K'idei ;e 
-,i» ..n. ntų, ku

zjii h-. ...

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika 

las perstato nužudymų caro Alt* 
□andic 11. Labai puikus ir nešim 
<iai scenoj perstatomas veikalas. 1 
viso reikalaujamos ŽS ypatos. 26

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Šešioliktojo šimtmečio vi
duryje, katalikiškoje Pran
cūzijoje, staiga ėmė plisti 
kalvinizmas. Reformatų idė
jomis persiėmė visa bajori
ja, valdininkai, pirkliai, 
trumpai sakant, visa smul
kioji buržuaizja. Jie buvo 
vadinami hugenotais. Ir 
vadovaujami kunigaikščių 
Burbonų ir grafo admirolo 
Coligr.y jau 1560 metais ta
po galinga politinė pajėga.
Didžiausi jų priešai buvo Moterys, kurių vyrai nuo-
kunigaikščiai Grizai. Pats Įatos geria, neturi nusimin-
karalius Karolis IX svyra-ta jos ne tik gali išlaikyti
vo, bet katalikė Catenna <-^‘šeimoje santaiką ir laimę, 

—*—*•-

Parašė kun. M. VaLadka. Knyę 
irusiai kritikuoja Romos Kaaii.n 
bažnyčios auloriielų ir faktais •>» 
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vit 
-.įninkąs. 224 pusi. Kaina .—

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

V isokiuose kraštuose žmonė3 ga: 
airio {vairius dievus. Dievų garom, 
mas keitėsi. Kode!? Kokius dievu 
garbino musų bočiai? Kokias žin; 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmoa. 
priėjo krikščionybės gadynę? Vist- 
.uos klausimus galėsi atsakyti pa 
skaitęs šių knygų. Tai didelio for 
mato, 271 puslapio knygai .. $l.n’

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dei to, k*e 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko oe vai 
gio žmogus silpsta? Ir delko viena 
maistas duoda daugiau spėkų, kita 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk 
raus. druskos ir kitų panašių daly 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio: 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. jo: 
kai na tik ••»••••••••••••••••• I r**

Patarimas Girtuoklių 

Žmonom

GRAMATIKA
Pritaikyta Ami: r:kos lietuviams 

Dau" kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmoki savo tėvų kslt^ 
o senimas irti dažnai 110:1 pagilini 
savi. raštiškų lietuvių kalbos ž.noji- 
”3. Šita gramatika v-' :>:•'

kas nori gerui lietuvių kal-s:ems,
>ų išmokti.

Kainu tik
Diovie S • i .*» pu.tr. . . jl. uė

operuotis, 
operacijas 

ne tik mote-
Kurios yra vyresnes 

i kaip 40 metų, bet ir visai 
jau daro Jaunom moterim, kurios sa- 

Bet kol'vo amžium kaip tik geriau- 
žmogusįsiai tinka būti motinom.

Gimdos pašalinimo ope- 
(racija vadinasi hysteretec- 

džiai pavaduoti yra išgalvo-,tomy. Tokių operacijų skai- 
labai painių ir brangių’čius naskutiniu laiku tiek

Daktarai dabai 
širdies operacijas, 
širdis operuojama, 
be kraujo apytakos (cirku 
liacijos) negali gyventi. Šir-

TAVO KELIAS 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blu na
«IIS SG ’lilli. ip’“» .»><

Trumpus ir a’t
initiias. ... 2ae.

SOCIALIZMAS iR RELIGIJA
Labai įil ”'.i k::1 • i-ė Šituo svarbia 

klausimu. Ja telėių perskaityti ki»-k- 
• ienas kp.t-uii'.us ir so.‘iaiisti*s. Pa
rašė K. V’aritiv: ve'de, vertė Vardu- 
nas. Kaina ..................................... ldc

iEMOKRA I !NK> 
iOClAMZMO PRADAI

labai populiari 
Jienų kiausi.:uios 
Kaina .....................

ir naudinga šių 
•įprasti knygute. 
....................... ŠVc

Medičis, jo molina, pasiry-tael £argi susikrauti turt
io kardu užkirsti herezijes^aip tą padaryti, nurodo 
ilitimą. Ir 1572 metų rug-.vjena likerių krautuvė Ne\\ 
liučio z4-tą, paryčiu, ^2t«-jYorke, kuri sako: 
ikai išskerdė apie 50,000 • .Jeigu jusu vyras negali

zo kardu užkirsti herezijcsĮK 
plitimą, 
piučio

Jeigu jūsų vyras nega 
hugenotų, išlauždami namų Guti negėręs, kodėl jam na-
auns ir gatvėse išvilkę žu- muose 
dydami vyrus, moteris, se-’Vyras

neįrengti saliuno? 
tebūna vienintelis

Vilnonių Priežiūra
Artėjant žiemai, grįžta

me prie vilnonių rūbų dėvė
jimo. Pirmiausia, išėmus 
vilnonius iš spintų, kur jie 
gulėjo per vasarą, reikia
juos gerai išvėdinti. Kuo- 

paprastos mergaitės,’ iš met vilnonius rubus plau* 
angliakasių šeimos ar teat-|P.ate, dabokite, kad vanduo 
ro, tai seimai buvo tikrai,butų drungnas. Daugelis 
nepaprastas Įvykis. Gal dėl moterų vilną plauna clrung- 
tos šeimos laikysenos levu-name vandeny, o skalauja 
tė ir atkeršijo lupdama mi-įčaltame. Tai yra negera, 
lionus iš išpuikusių aristo-jnes vilna nemėgsta tempe- 
kratų, nes, matomai, ji per matūros pasikeitimo. Plauti,

KODĖL MAŠINA SKRENDA

Amerikos mokyklose pradėta net mergaitėms aiškinti 
aviacijos Įdomybės, šioj nuotraukoj matosi, kaip moky
toja rodo mergaitėms orlaivio paveikslėlį ir aiškina, kodėl

gali skristi oru kaip paukštis.

ta
mašinų, kurios trumpam 
laikui širdies darbą pava
duoja.

Šiomis dienomis Ameri
kos chirurgų draugijai Chi
cagoj buvo pristatyta nau
ja. labai pigi mechaniška 
širdies pavaduotoja. Tai 
yra paprasta pompa, padir
bama už ?190. Ta pompa 
gali pavaduoti širdies dar
bą maždaug pusvalandžiui 
laiko. Ji per minutę pum
puoja nuo pusės iki vienos 
nantės kraujo (žmogaus 
širdis pumpuoja per minu
tę nuo 4 iki 12 pančių krau
jo) ir tiek kraujo užtenka 
žmogaus gyvybei palaikyti, 
kol daktarai operuoja žmo
gaus širdį.

Nauja, pigi širdies pom
pa jau yra išbandyta ope
ruojant gyvulius ir net žmo
nes. Darant bandymus su 
šunimis paaiškėjo, kad šu
nys gali gyventi pusę va
landos ar net ilgiau su 10 
kraujo, o tiek kraujo pum
puoti gali paprasta nebran
gi pompa, kuri Įjungiama Į 
šuns gyslas. Dabar ta pati 
pompa naudojama ir da
rant širdies operacijas žmo
nėms. Pompa Įjungiama Į 
gyslas vietoje širdies, ji pri
ima kraują, kuris ateina iš 
kūno venomis ir tą kraują 
pumpuoja i plaučius, o krau
ją ateinantį iš plaučių, ap
švarintą ir atgaivintą oru, 
pompa siunčia arterijomis 
į visą žmogaus kūną.

Nauja, pigi pompa palen-

pad; iėio, kad nekurie dak
tarai įtaria, jog operacijos 
daiomos ne dėl būtino rei
ka. . bet dėl gydytojų “ra 
ket ." Patikrinus Įvairiose 
iiy ninėse padarytas opera 
c’; pasirodė, kad dauge
li: . .totei-ų buvo atimta ga- 
km, ė gimdyti vaikus be 
p i • matomo reikalo.

' * t-5 metais per 4 mėne- 
'i - keliose ligoninėse bu
vo padaryta 246 operacijos 
gimdai pašalinti. Moterų 
amžius svyravo tarp 20 ii 
4-’ m tų. Patikrinus paša 
iintus organus, pasirodė 
kari 76 moterim operacija 
buvo padaryta be reikalo 
nes : raliai buvo visai svei 
ki.

>'-attle miesto ligoninėje 
Dr. Lee patikrino 187 ope
ruotas moteris ir surado, 
kad 46 moterim operacija 
buvo nereikalinga.

Kodėl tad gydytojai pa
taria operuotis, kai nėra 
reikalo? Priežastis yra dve
jopa. Moterų ligos yra la
bai Įvairios ir komplikuo
tos. Daugelį tų ligų galima 
pašalinti vaistais arba šalu
tinėm operacijom, nepažei
džiant pagrindinių organų 
Gydymas vaistais reikalau
ja ilgo stebėjimo ir ilgo lai
ko, o taip pat ir patyrusio 
gydytojo. Operaciniu budu 
gydymas atliekamas per 
kelias valandas, ir ‘‘pagy
dymas’’ yra garantuotas, 
nes išpiauti organai nebe
gali skaudėti. Atlyginimo

nelius ir vaikus. Kadangi .‘-kostumeris,” tuomet nerei- 
Įvyko sv. Baltramiejaus išsiimti leidimo. Nusi- 

nakti, tai tos biaurios žmo-ip:^ už §55 dėžę degtinės, 
kerdynės ir pavadintos|Toj dėžėj bus 240 “burni- 
;ramiejaus Naktis, ’įkįų.” Pardavinėk vyrui deg-

Joms lygios gali būti tik žy-^jnę p0 60 centų už burni- 
dų skerdynės, kurias praė-^ę p0 ^9 dienų dėžė bus 
jusio karo metu i vairiuose įšgerta, o jus turėsit sūrinkaro metu jvainuo 
{raštuose vykdė naciai.

—“Žinios.’
ŠAUNI MOČIUTĖ

Yra ko pasižiūrėt! Tai Mrs. 
Mrs. Mitzie Gober, 47 metu 
amžiaus močiutė, kuri turi 
jau 2 metu anūkę. Ji ruo
šiasi dalyvauti “pavyzdingu 
močiučių” parodoj Hollywoo- 
de. Dabartiniu laiku ji ran
dasi Japonijoj su Amerikos 
jurininkais.

kus S144. Iš tų pinigų ga
lėsit nusipirkti kitą dėžę už 
S55 ir varvti bizni toliau, o 
'likusius 889 pasidėti Į ban- 
Įką.

Jeigu vyras gyvens de
šimt metų ir visą laiką pirks 
degtinę iš žmonos, tai, kai 
jis numirs, žmona turės 
827,054.47 sutaupų. Tos su
mos pilnai pakaks padoriai 
palaidoti vyrą, išmokėti 
mortgičių už namus, išauk
lėti vaikus, ištekėti už gero 
vy
nors turėjai girtuoklį vyra 
ir saliuną namuose.

Ar ne geras patarimas?

iė{. LAISVO* LIETUVOS 
LSDP Užsienių izai'ijos raš

tai ir dokumentai, su«:ar;.ti <i«?l bol
ševikų teroro Lietuvoje, kaina..26c 
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad žemaitė buvo vie
na žymiausių li«.tuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad j’ Buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė air- akas rašyti. 
Jos aoysafcos yra tikra; gyvenimas. 
<urj tuksiančia: i močią yyv«na, bet 
Žemaitė prsteičjo <iaug dahkų, ku
rių kiti nenasti-L. »>, ir ziažiai juos 
aprašė. Žemaitė yra čr-uir raštų pa
rašiusi Lietuvoje i- Aar rikoje. “Ke
leivis” parčuo'la ;■» rrš'i s iiarašv- 
u; Amerikoje, kada ji čia kukėsi 

laike pirmojo pasaulinio karo. Tno- 
e raštuose ji gražini ap-ašo, gra
liai pajuokia ir tr’ežiai pabiria mū
sų frvvini no būdų ir n-.nsų papro
čius. Knvjroje yra paveiksi:.s M gar
sios rašvtojcs pa- ša. t;i:nsri paveik
slai vaikų p.-iegLauilii kurias le
maitė prižiūrėjo. Yra taip'-’’ paveiki
as Žemaitės kartu su 'ml-ium Bu- 
Irta ir A! [' •kitus Žboi-
riai nužudė vokiečiai Įnikę šito ka
ro. Tai didelė kr.y^a. pii-dmiu, 
su garsiais raštais ir rvtais paveiks
lais. Kaina ..................................... 70c
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilie’..bės =tctym»j 'U 
reikalinerais kiausi:;;?!.- ir atsaky
mais lietuvių ir snjjJų kalbose. 
Kaina ............................................... 25e

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Ra/naininta» 

pasidarė Rusijos diktatorium. Raiy 
jis įgijo valdžių i- pad-imo ■-•avo bu
vusius draugus. Labr.i įdomi knyga.
Kaina................................................... 28e

SOCIALIZMO TEORIJA
trumpa>3 ir aiškiai* 
kaio iii šiol keitėsi 

ir kodėl turės b»i- 
.••ui’pv .v.pc tfaioa 2A*

APIE

Šis veikalas 
faktais paredo, 
draugijos fui mos.

TIKRA TEISYBĖ 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba koirmn;stu diktatūra faktų 
šviesoje. Vis’ n- ri žinoti aoie Rusi- 
•3. Visiems kv ia k’ausimas kodėl 
Rusija r.e«us’atria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rjs’jn nenori isileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėt i kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
vra demokratija, kokie darbininkų 
uždarb’ai >r ar rali darbininkai iš j’l 
pragyventi’ Dab:.r rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusa: dabar Tjetmva vaido, tai kas 

TO ir užmiršti, kad kada via tiesa anie Ry<iiH tai yra tiesa
x__ ______________________ -anie dabartinę T imtuvo? nan^tj. Ko-

į kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus i šiuos k’.a 'simos gydėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleista knyga- 
98 puslapių didumo. Kaina 53 centų.

gvina širdies operacijas, klausimas taip pat turi

M a m y t ė Labai Dėkinga
Mamytės gimtadienio pro^_ 

ga užrašiau jai “Keleivi.”
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

Keleiviu
•3C E. Bruodway, S«. Booton 27. M
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Iš Plataus Pasaulio
SĄMOKSLAS SIAME

Siamo (Thailando) parlamentas paskyrė komisiją 
ištirti bolševikų sąmokslui, kuris buvo susektas rugpiučio 
26 d. Sąmokslo priešakyje stovėjo leitenantas generolas 
Luang Latsonggram, buvęs vyriausiojo armijos vado pa
vaduotojas. 11 sąmokslininkų, priešakyje su minimu ge
nerolu, buvo padėti i kalėjimą, o tyrinėjimas tęsiamas.

SABOTAŽAS IZRAELY
Jungtinių Tautų organizacija klauso žydų-arabų 

ginčo dėl incidentų pasieniuose, o tuo tarpu Izraelyje 
pereitą ketvirtadienį nežinomi piktadariai nuleido nuo 
bėgių visą prekinį traukinį. Sabotažas įvyko netoli Jor
danijos sienos. Traukinys buvo išsprogdintas minos. 
Sprogimas sugadino traukinio lokomotyvą ir keletą va
gonų.

ARABŲ LYGOJE
Arabų Lygos valstybės sutarė, kad dabar laikas jau 

pribrendo “imtis griežtų priemonių prieš Izraelį.” Ira
kas sutiko siųsti savo kariuomenę į Jordaniją padėti tos 
valstybės arabams gintis nuo žydų. Visoj Jordanijoj 
eina masinės demonstracijos prieš žydus ir kartu prieš 
amerikiečius, anglus ir prancūzus. Arabų kraštai rodo 
didelio susijaudinimo.

KARAS INDOKINIJOJ
Prancūzų kariška ofensyva prieš anamitų bolševi

kiškus partizanus, 50 mylių į pietus nuo Hanoi miesto, 
pereitą savaitę sustojo. Prancūzai tarėsi apsupę daug 
sukilėlių, bet kai jų pradėjo ieškoti, tai nesurado. Ana
mitų sukilėliai yra labai judrus, dažnai keičia savo sto
vyklas ir yra sunkiai pagaunami ar apsupami. Lengvai 
ginkluoti partizanai veikia džunglėse.

NEW YORKO KANDIDATAI
i'Nevv Yorko miesto majoro rinkimuose vienas 

didatas sumažėjo. Teismas išnešė sprendimą, kad iki- 
šiolinis majoras Impellitteri išstatė savo kandidatūrą ne
teisėtai, nesurinkęs užtenkamo skaičiaus parašų po pra
šymu išstatyti savo kandidatūrą. Tiesa, parašų buvo 
užtenkamai, bet daugumas jų pasirodė neteisėtai padėti 
po prašymu.

PASKUTINIS DŪMAS

Kairo kalėjime, Egipte, buvo pakartas Mohanmed Ezzat 
Ragneb, vienas buvusios vyriausybės valdininkų, už tai 
kad priešinosi naujai valdžiai. Prieš mirti jisai paprašė 
užsirukyt. Patraukus jam dūmą, korikas cigaretę į. ;<> 
atėmė.

ciciliku keikti. :

Kol nėra kainu kasdieninio] 
vartojimo prekių kontrolės, tol 
maža naudos tėra iš uždarbių 
pakėlimo, nes pakėlus uždar
bius, sakysim, 5'., krautuvės 
savo kainas pakelia 6-7 ar dau
giau. Tai niekados nesibai
giančios lenktynės, kuriose vi
sada pralaimi darbininkas.

Darbo Fronte

Ko respondencijo
MIAMI, FLA.

Lietuvių Piliečių Klubo 
Naujienos

Žiemai artinantis sujudo

įskundą generaliniam pro- 
: kurorui Brovvnell ir prašė 
(ištirti šį reikalą, bet iki šiol 

Taip pareiškė AFL pir-j dar jokių tyrimų vaisių ne-

83-čias Kongn 

Biznierių Balsas

Persijos šacho (karaliaus) Įmininkas Meany. Jis, sako 
Meany, apvylė darbininkus, 
ūkininkus ir smulkiuosius 
verslininkus; jis yra didžių- 
u biznierių atstovas.

kojos ir kultūra—du skirtingi 
dalykai, o kai kas to neatski
ria. Mane šiurpas nukratė, 
perskaičius laikrašty, kad ša
chui vėl grįžus i savo sostinę 
ir išlipus iš lėktuvo, karininkai 
ne tik atsiklaupė, bet net bu
čiavo šacho kojas.

Man ir pikta ir gaila buvo 
tik 33 metų valdovo, nes neil
gas gyvenimas šiame atomo 
amžiuje, jei jo žemėj tebėra 
barbarų “kultūra” ir aplink jį 
sukasi pataikūnų bandos.

St. J

Mirė Dailidžių-Stalių
Vadas

matyti.

s

šė rugsėjo 20 d. rengtos ge
gužinės apyskaitą. Geguži 
nė davė $70 pelno. Susi 
.rinkimas nutarė Amerikos 
! Lietuviu Kongreso proga

Spalio 12 d. su-Įp33!^ 1̂ S25.’ 0 alstovu i JĮ 
„ --'pasiųst1 nauJ3 kuoĮžos nan 

Vytautą Sirutavičių. Žie
mos metu nutarta laikyti 
susirinkimus kas mėnuo su 
paskaitomis ir diskusijomis.

—B. K.

“Mar-
“Ame-

IŠGALVOJA VIS 
NAUJUS GINKLUS

Nuo širdies smūgio mirė 
sulaukęs 79 metų amžiaus 
W. L. Hutcheson, 37 metus 
vadovavęs dailidžių-stalių 
unijai, kuri šiandien turi 
per 800,000 narių. 1952 
metais jis savo pareigas 
perleido sunui, o jis pats 
buvo išrinktas garbės pir
mininku.

Kas Mums Rašoma
Vulgariškas Marksizmas ar 

Tiktai Chamizmas?

SINGAPORE GINSIS
Anglijos kolonijos Singapore vietinis parlamentas 

svarsto išleisti įstatymą, pagal kurį visi jauni tos kolo
nijos vyrai turėtų priverstinai Ūmauti kariuomenėje. Jei 
kolonija priims tą įstatymą, tai Singapore gynimas nebus 
priklausomas tiktai nuo anglų kariuomenės, bet kolonija J 
ir pati galės sutelkti nemažai jėgų gynimuisi.

KOREJGS KARO AUKOS
Pagal oficialines Jungtinių Tautų organizacijos ži

nias, Korėjos karo aukos iš abejų kariaujančių pusių toli 
perviršija 3,000,000 vyrų. Tiek yra žuvukių ir sužeistų.

ir klubas.
sirinkime nutarta 
kiekvieną šeštadienį šokius. 
Pasamdyti 4 geri muzikan
tai. “Halloween” vakaras 
rengiamas spalio 30 d., bus 
ir Naujų Metų sutikimas. 
Naujojo klubo namo atida
rymo iškilmės bus sausio 
mėnesio gale.

Klubui išrašė: Antanas 
Žiugžda “Keleivi,” Jonas 
Verbyla “Dirvą” ir 
guti,” o Julija Styles
rikos Lietuvi.” Julija Styles 
be to padovanojo Amerikos 
vėliavą ir pasiuvo Lietuvos 
vėliavą, kuriai medžiagą 
nupirko už $5 Katkus. An
tanas Kožanskis padarė 
klube pasagos pavidalo ba
rą nemokamai. Antanas 
Žiugžda aptvėrė tvorą, da
vė lentas ir stulpus, važinė
jo ir rinko visokius mede
lius ii- gėles ir apsodino jais 
klubą taip pat be jokio at
lyginimo. Namus statant 
keli nariai dirbo po mėne
sį ir ilgiau be užmokesčio, 
kiti padėjo pirkdami klubo

JT pusėje aukų skaičius siekia 1,474,269, o iš to skai- ir duodami paskolas,
čiaus pietinės Korėjos aukos siekia 1,312,836, Amerikos Jiems visiems didelė garbė
—144,173 ir Kitų JT aukų buvo 17,260. Bolševikų aukų 
skaičius yra daug didesnis, bet tiksliai jį apskaičiuoti ne
galima dėlto, kad bolševikai nepaduoda tikrų skaičių.

Knygos, Kurias Mali ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
gaunamos iki Nauju Moty 

beveik ui pusę kaino*

-‘A 'A '1> '"-A z. * .-(✓A-

ŠLIUPTARNIAI. Pirma 
knyfra. kurioje tiek dau)t g - 
pasakyta apie Amerikos 
lietuvių <y veninio sunku- -
mus, varųus ir kovas dėl: 
lietuvybės. <52 pas L, Jo
no šliupo, “dėdės” šerno 
ir kun. Bembskio atvaiz
dai. kaina tik 3 doleriai.

Visos 3 knygos tik ui 6 
dotoriusl Bet šita bo- 
prohškai numuita kai
na galios tik iki Naujų 
Metu. Todėl nedelskite, 
bet kiškite j voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Helsted St, Chicago «, 
III. Persiuntimo kaltus

•

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ru

pimas apie 
širdj: iliustruotas;4M

puslapių: 
kaina 4 
doleriai

Paskutiniajame susirin
kime įstojo 10 narių. Klu
bo adresas: 3655 N. W.
34th St. (prie 37th Avė.).

Kiubietis.

DETROIT, MICH.

Bus Gražus Vaidinimas
Visi laukiame lapkričio 7 

d., kada Įvyks Grušo “Tė
vas” vaidinimas. Režisuo
ja Zuzana Arlauskaitė 
Mikšienė, kuri jau ne vieną 
gražų veikalą yra mums pa
rodžiusi. ŠĮ vakarą rengia 
Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras, kuriam pri
klauso beveik visos Detroi
to lietuvių organizacijos. 
Pelnas skiriamas ALT ve
damai kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Visi kviečia
mi atvykti. Biletas suaugu
siam $1.25, vaikui 50c. Pra
džia 7 vai. Bus galima ir 
pasivaišinti ir pašokti gro
jant geram orkestrui. Va
karas bus lietuvių svetainė 
je, 25th St. ir W. Vemor 
Highway.

Socialdemokratų 
Susirinkimas

Spalio 18 d. Įvyko LSS 
116 kuopos susirinkimas.

Marijonų “Drauge." leidžia
mame Chicagoje. užtikau vui- 
gariškiausio marksizmo, o gai 
ir lietuviško chamizmo “dei
mančiuką” ir noriu atkreipti 
skaitytoju dėmesį į ji. Ten 
skaitome:

“Įžangoje autorius dėkoja 
Alenai ir Dr. Mykolui Deve- 
niams, kurių globoje prof. Bir- 

ižiškai atsirado galimumas šią 
knygą parašyti. Deveniai— 
protestantų šeima. Įdomu, kad 
lietuviškoms protestantų kny
goms apžvelgti autorius skiria 
76 puslapius, o lietuviškoms 
katalikiškoms tik 39. beveik 
perpus mažiau. Knygos pusi. 
127 nušviečiama katalikų pa
žiūra į šv. Rašto vertimus 
vietos kalbą atliepia nuo se
niai žinomu iš protestantų pa
einančius pakaltinimus.”

čia “Draugo” redakcija kal
ba apie prof. V. Biržiškos kny
gą “Senųjų Lietuviškų Knygų 
Istoriją” ir šitaip susieja Įvai
rių skyrių puslapių skaičių kny
goje su protestantų M. ir A. 
Devenių šeima. Iš tikrųjų, bu
tų įdomu žinoti, ar “Draugo” 
redaktoriai jau išpažįsta vulga- 
riškiausią marksizmą ar gal 
jie serga paprastu klerikališku 
chamizmu ?

Boston iškis.

Pasaulis besirtiošdamas 
naujam karui išgalvoja vis 
baisesnius ginklus. Tie nau
ji ginklai laikomi paslapty
je ir ne apie visus juos turi
me žinių, bet apie kai ku
riuos jau šį tą išgirstame.

Štai, sako, Amerika turi 
bombonešį, nuo kurio gali 
pakilti ir vėl prie jo grižti 
sprausminiai lėktuvai; jos 
laivyno raketinis lėktuvas 
jau pakilęs apie 15 mylių; 
iš Anglijos Į Ameriką karo 
lėktuvai jau gali nuskristi 
per kelias valandas; stato
mas atomine jėga varomas 
povandeninis laivas, kuris 
galės po vandeniu išbūti ne
ribotą laiką, ir tt-

Amerika išmėgino ir ma
siniai pradėjo gaminti lėk
tuvą, kuns lekia gieičia u 
negu garsas. Kai jis lekia 
200 pėdų aukštumoj, tai ne 
tik apačioj esantieji langai 
sproginėja, bet lūžta langų 
rėmai ir durys. Toks yra 
didelis oro spaudimas.

Britai skelbia turį tokias 
raketas, kurios gali pakilti 
apie 9 mylias ir skristi apie] 
2,000 mylių per valandą. 
Jos esančios tokios taiklios, 
kad nuo jų negalėsiąs išsi
sukti joks piloto valdomas 
priešo lėktuvas. Tai rake
tos su “elektroniniais sme
genimis.”

KUPIŠKĖNAS GARSUS 
AUGALŲ ŽINOVAS

Vi* Atleidžia
International Harvester 

ben dio vė vis mažina darbi
ninkų skaičių. Paskutiniuo
ju metu ji vėl paskelbė pa
leisianti iš Meiliose Park, 
Ilk, dirbtuvių dali darbi
ninkų.

Smarkiai mažina gamybą 
ir kitos žemės ukiui dirban
čios imonės. Pavyzdžiui, 
Nash Motors of Kenosha, 
Wis., atleido beveik pusę, 
o J. I. Case Farm Imple- 
ment bendrovė Racine, 
Wis., atleido net du treč
daliu darbininkų. Tokia 
padėtis yra ir kitose žemės 
ūkio Įrankių Įmonėse. Mat,

Tai buvo seno styliaus 
unijų vadas, jį vadino dai
lidžių caru; bendroj politi-___
koj jis visą laiką ėjo su re-|ukininkų pajamos sumažė
publikonais, net paskuti
niuose rinkimuose rėmė Ei
senhovverio kandidatūrą.

jo, jie mažiau beperka, kas 
jiems reikalinga.

Už 30 Valandų Savaitę
Vis dažniau keliami bal

sai už 30 valandų darbo sa
vaitę nemažinant dabarti
nio atlyginimo. Tokį nuta- 

siuvėjų unijos rimą priėmė ir nesenai Įvy- 
•: Į^usj Amerikos Darbo Fede

racijos Illinois valstijos 
konvencija.

Kaip Senai* Laikais
Mississippi valstijoj prieš 

du mėnesiu buiys ginkluo 
tų vyrų pagavo James Jack
son, veiklų
organizatorių, ir jį smarkiai 
sumušė. Mušeikos reikala
vo, kad Jackson pasitrauk
tų ir nustotų siuvėjus orga
nizavęs. Aišku buvo, kad
jie buvo pasamdyti.

Unijos vadovybė padavė

DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
mokesčio. Daleiskite atsiųsti 

jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kinta® sraunuma pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
Rosse Products Cot, Dept. x-> 
2708 F«rwell Ave^ Chicago 45, IU.

KAMBARIAI FLORIDOJ
Lietuviai, kurie atvažiuojat į Mia

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

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

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 Braadway 

South Boston 27. Maas.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamu* užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

niams,

A. L A L I O

Man Šitaip Atrodo
Vyskupas Brizgys dažnai žo

džiu ir raštu pareiškia, kad so
cializmas esąs nereikalingas ir 
bažnyčia jį turinti nukovoti, nes 
ii daug geriau galinti apsaugo
ti darbininkus nuo išnaudojimo. 
Ačiū už gražius žodžius, bet 
kame pavyzdžiai ?

Deja, jie mums duoda visai 
kitą vaizdą, nes šalia bolševi
ku už jodytos Rusijos, kataliky 
kraštuose (Ispanija, Italija ir 
kt.) net šiandien turime di
džiausią darbo žmonių išnaudo
jimą.

Pagaliau katalikiška Kana
dos Ouebec'o provincija su že
miausiomis algomis visoje Ka 
nadoje ir blogiausiai organi
zuota darbininkų apsauga, ky
šo juodu lopu protestantu juro
je bylodama, kad vyskupas “ne 
iš to galo nori Į medi lipti.”

Ar ne geriau butų rūpintis 
bažnyčia ir nesikišti ne j savo

Argentinoj jau ilgus me
tus gyvena Krapovickų šei
ma. Jų sūnūs dabar profe
soriauja Cordobos univer
sitete ir nors jis dar jaunas 
vyras, bet jau turi pasauli
nio garso botaniko-geneti- 
ko mokslininko vardą. Jis 
kartu su kitais šešiais Ar
gentinos mokslininkais yra 
*avęs amerikiečio Guggen- 
heimo fondo stipendiją pa
gilinti mokslines žinias 
Amerikos mokslo Įstaigose 
Krapovickas atvyksta vie
niems metams Į Kaliforni
jos universitetą.

PASTABĖLĖS

Valstybė—tai aš. sakė 
euzų karalius Liudvikas 
rioliktasis.

Pran-
Ketu-

Pirmininkas J. Pilka prane- daržą. Nereikėtų tada nė tų

Kas puola mus. tas puola 
valstybę, sakė vokiečių naciai.

•
Kas ne komunistas, tas vais 

tybės priešas, sako dabar ko
munistai.

Pakalbinkim draugu* ir 
pažįstamu* užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metam* $4-

ŽODYNAS
Lietuviskai-Angliskas ir Angliskai-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. Broadsray, Boston 27, Mas*.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

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

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



Puslapis Aštuntas

EIKIME BALSUOTISUSIJAUDINIMAS
D£L NAUJO KELIO

Daug ką jaudina tiesia
mas per Bostoną tolimo su- 
sisiekimos kelias ( high- 
way). Pagal vėliausi pro
jektą jis turėtų eiti per Chi- 
nat©wn ir dėl to turėtų bū
ti nugriauta daug gyvena
mųjų ir pramonės namų. 
Ypač butų paliesta drabu
žių siuvimo įmonės. Mies
tas siūlo kitą kryptį. Suin
teresuoti sluogsniai rengia 
mitingus, rašo skundus ir 
tt. Ar keliui pasirinktoji 
vieta bus pakeista, vėliau 
pamatysime, o kol kas dėl 
to kai kam yra didelio rū
pesčio.

Turėjome Gražų Koncertą

Ateinantį antradienį, lap 
kriėio 3 d. Bostonas ir kai 
kur kitur links miesto ta 
rybos ir mokyklų komiteto 
narius. Visų piliečių būti
na pareiga eiti balsuoti! 
Balsuokime už tuos kandi
datus, kuriuos žinome esant

KELEIVIS. SO. BOSTON

JAU TIK PUSANTROS | 
SAVAITĖS BELIKO,

Jau buvo skelbta, kad 
Lietuvių Darbininkų Diau- 
gijos (LDD) 21 kuopos tra
dicinis arba “metinis ban
ketas įvyks laprikčio 8 d.. 
Piliečių Draugijos auditori
joj, South Bostone. Smul
kesnių žinių paskelbsime
ateinančiam "Keleivio n 
mery: dabar norime 
priminti visuomenei, kad 
be skanios vakarienės ban
kete eros Keturiu Karalių

tik

Orkestras ir bus labai gra
teisingus, žodį laikančius, zi meninė program 
ne savanaudžius asmenis, 
kuriems žinomi ir artimi 
plačiųjų sluogsnių reikalai.

Miesto tarybos narių ren
kama 9, o mokyklų komite
to 5.

Nesivėlinkite su 
Kalėdiniais Siuntiniais

Nr. 43, Spalio 28, 1953

R£MtJy BŪRELIS

Pernai riUgsėjo 1 d. Bos- 
teisininkai suorgani- 

3 asario 16 gimnazi 
jąb Vokietijoj, remti būre
li Nr. 120. Pradžioj buvo 
paskirtas globoti mokinys 
Osvaldas Kusneraitis, bet 
nuo gegužės 1 d. gimnazi
jos vadovybė paskyrė nau- 
;ą. \ aidą šiugždaitę, I kia 
sės mokinę, kurios tėvai 
šilę is Pajevonio valsčiaus, 
\ ilkaviskio apskrities.

tono
zavo

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet ii stoties 
\YBET, 1400 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu -

PAUL LAPENAS 
119 Wr«ntham St-. Doreheater 

Tel. CO 5-5564

Išnuomuojamas Butas

Bostono vynų choras, 
komp. J. Gaidelio vadovau
jamas, spalio 17 d. koncer
tavo New Britain, Conn. 
Koncerte dalyvavo ir buvęs 
Vilniaus operos solistas S. 
Liepas ir solistė Valerija 
Barmienė. Koncertas tik
rai pavyko. Pilnutėlė salė 
iš arti ir toli suplaukusių 
dainos mėgėjų gausiais ap
lodismentais reiškė chorui 
ir solistams savo pasitenki
nimą ir padėką.

Koncertą rengė Lietuvių 
Bendruomenės skyrius.

—B.

Paštas prašo nedelsti su 
kalėdiniais siuntiniais, 
kaliams, kurie yra užjū
riuose, nes vėliau siunčiant 
jie iki švenčių -adresatų ne
bepasieks.

Pagerbkime Veteranus

Įdomi “Halloween Party”

Sandaros Moterų Klubas---
spalio 31 d., 7 vai. vakaro, 
Sandaros svetainėj (124 F 
St.) rengia “Halloueen 
Party.” Vž geriausius kos
tiumus skiriamos dovanos. 
Bus gardžių valgių ir gera 
muzika. Kviečiame ko dau
giau dalyvauti maskaradi
niuose kostiumuose.

Komitetas.

Nelaimės Nesibaigia

LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA 4

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Paltie Florists gelių ir do

vanų krautuvę, 502 East 
3roadwav, So. Bostone. 

Tel. SO *8-0489. Ten 
namas ir “Keleivis.”

409 W. Broadvay. So.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Dfi. D. PILKA
. Ofise Velsndoe: aas IMS 

tr nas T IU • 

848 BROADVVAY 
BO. BOSTON. HAM.

Telefonas: SOUth

gau-
So. Bostone išnuomuoja- 

jmi du butai, pirmame ir 
•trečiame aukšte. Vienas bu-

Y ūk $295.|tas, ?rijų ,kamba*'7
•J -įBurelio v,,,.J aukšte t, kitas butas ketunų

(trečiam aukšte).

Per metus
Steponas Minkus.

yra kviečiami a;si;;.:.-i nuieno rėmėjai
su LDD nariai' : kiekvieną mėnesi moka po.T. . Q

• ,• d d ‘ -• \ ikreiptis telefonu: SO 8-praleisti smagiai >i, via. B. Bajercius, A.L__
Svetainė bus atda- Baika, .J. Brazauskas, L. 

ra 5 vai., banketas prasi lėsįGarlauskaitė, S. Jakutis, A.
6 valandą.

Rengimo Komisija

visi 
kyti ir 
svečiais 
vasara.

I kambarių 
| Kreip 
2498.

LOVA PARDAVIMUI
Parduodu beveik naują, plačią 

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

53 Gatės St. (pirmas aukštas), n 
So. Boston 27, Mass. (43)

Paminėsime Lietuvos 
Kariuomene

Lietuvos kariuomenės A. 
ypač šventės minėjimas So. Bos- P. 

tone įvyks lapkričio 22 d. Y 
Jį įuošia A. L. S. "Ramo
vės Bostono skyrius.

Vyrų Choro Koncertas

po

į Juknevičius, S. Jurgele vi- 
,čius, B. Ivanauskas (iš Chi
cagos). A. Ivas, B. Kalvai
tis, M. Kavaliauskas, J. 
Kuncaitis, K. Kriščiukaitis, 
Y. Kubilius, P. Lembertas, 

Lapšys, B. Mickevičius, 
Mučinskas, V. Navonis, 
Petrulienė, P. Pilka, A. 

Rudauskas, N. Ružancovie- 
nė, J. Sonda, P. Sanislovai- 
tis, V. Stelmokas, A. Tamo
šiūnas, J. Ulpienė, J. Vaši 
iiauskas ir J. Vembrė.

MEAT MARKET—$2.900
Parduodamas geras biznis, 

daug prekių, 
na i poilsį.

Savininkas išei 
Krautuvės nuoma

$29 per mėnesi.
574 Cambridge St., 
Cambridge , Mass.
Tel. ELiot 4-3783.

(48)

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

antras 3 šeimų, 5-6-6 kambarių, tre
čias 3 šeimų, 5-6-6 kamb. Skambint: 
G A 7-S086. <«)

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

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas

Lapkričio 1 d., tai yra ki
tą sekmadienį, bus pagerb
ti šauniu banketu nusipelnę 
South Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijai veteranai. 
Banketas bus Draugijos au
ditorijoj, 368 W. Broad
uay. Pradžia 6 vai. Visi 
draugijos nariai ir veteranų 
Iraugai kviečiami dalyvau

ti.

Skautų Bičiulių Pasitarimas

Lapkričio 15 d.. 3 vai.
ietų. So. Bostono High! v , ...^

School auditorijoj įvyks di
džiulis koncertas, kurį ruo-j Išnuomojamas nenam vyrui 
šia Bostono Lietuvių Yyruar merginai, gražiai įrengtas, 
Choras, komp. J. Gaidelio su visais patogumais, kamba- 
vadovaujamas. rys. Galima naudotis ir vir

žis didelis (50 vyrų), ge-tuve. arba aš galiu valgyt pa
rai subrendęs choras nipes- gaminti. Nuoma nebrangi, 
tingai ruošiasi koncertui., Galima matyti bile laiku. Ant-
Nėra abejonės, kad *jis ir šį ras aukštas, 
kartą, kaip ir pernai, duo; 
įdomią programą ir ją 
žiai atliks.

Koncerte dalyvauja

(43)

rt1

tari)

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
125 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-248:'

TeL SO 8-2130
5AV-0N ROOFING CO. 

409 W. Broadwav 
South Boston, Mass.

Satininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos. 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka. 
(Free Estimate)

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 24026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Vpham’s Corner

DORCHESTER, MASS.
V. Gravitis ~ Foto Studija

106 Forest Hills St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113
Daro meniškas, retušuotas portretų nuotraukas trijų įvairių dydžių ir 
pavyzdinę nuotrauką 5x7 inc.
Vestuvių, susirinkimų, ar kitokių grupių nuotraukas darome musų studijoje 
arba vykstame fotografuoti į Jūsų nurodytas vietas.
Foto-m ė gėja m s išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atliekame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
Foto darbai atliekami meniškai, ilgametę praktiką turinčių tos srities 
spacielistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren 
gi mais.
įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus ir greitas patarnavimas.

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE * INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Kee. n ORIOLB STRBBT 

Wwt Roibury. Mam.
TeL PArkvvay 7-0402-M.

I

Nelaimės užgulė Bosto
ną. Baisus sprogimas lėk
tuvnešy, kurio priežastys 
dar tebeaiškinamos: po ke
lių dienų sudegė Dover gat
vės tiltas, dar labiau pa
sunkinęs susisiekimą su So. 
Bostonu, nes Broadvvay til
tas dar nebaigtas taisyti, o 
štai pereitą penktadieni di
delis gaisras kilo “Dela- 
waie” žvejybos laive.

Vaikų auklėjimo reikalai 
yra opus visiems tėvams. 
Skautai yra dideli tėvų tal
kininkai, jie pavaduoja tė- 
,us užimdami vaikus laisvu 
nuo mokslo metu. Todėl ir 
tėvams turi rūpėti skautai.

Bendriems reikalams ap
tarti Skautiininkų Ramovė 
spalio 31 d-, 6 vai. vakaro 
Lietuvių Ramovėj (484— 
ith St., So. Boston) kviečia 
pasitarimą, kuriame prašo 
dalyvauti skautų tėvus, glo
bėjus ir visus skautų bičiu
lius. Skautų Ramovės įga- 
ioti:

Prof. I. Končius, E. Gim
butienė, Faustas Kirša, Va 
,ė Barmienė.

pat DtSvęs Vilniaus Operos 
sofistas Stasys Liepas (ba
ritonas) ir solistė Stasėj 
Daugėlienė (mezzo sopia-’ 
nas). Solistams akompa
nuoja komp. J. Gaidelis.

t
ir

Lietuviu Enciklopedija
Gimė

Jau

Enciklopedija Panevėžiui

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

No. 586 No. 602
g -Rm. VACANT apt. <21 AI.I.STON. VACANT upper. Mod- 

L'pper Roxbury’s Bc.-t mo. ern. neat. cffjcient. $8300. 4't
J rt,mately ali 3 apts. will be VA- bank mtg. Want offcr. Call Jack
( ANT so you may select your own HI 5-4600.___________________________
r.eighbors. GI needs $300. Call
Jack UI 5-4600. _________ _ No. 604

No. 565
BKICK 3-apt. 1-5-5 f,r $x:;(wi. DceJ 

to GI for 9M*. Your apt. esC- 
mated at $12 month, also l’AY'S
OFF entire cost. Owner. Call Jack 
HI 5-46O0.

Tel. SO 5-2712 srba BI 4-901Į

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

UetBTia Gydytojai Ir Chirargaa >

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 n» 74
534 BROADWAT. 

80. BOSTON, MASS.

No. 587
I 1’1’ER ROKBVRY 

apt. All to be 
oainted. GI

Jack HI 5-4600.

-6-6-rm. 3- 
VACANT. Now 
needs $300. Cal! No.

GUEST HOUSK $«80n. lo rms, 
oil heat. Deed for ?000. O»-ner.

Call Jack HI 5-46«n.

No. 588
ON EASY 

i-'-room 2-apt
ahove Dudley.
HI 5-1600.

605
LROOKIJNE—6 rms.. ?65O\ 

to GI for $300. O-*Ticr.
Jack HI 5-4GOO.

I>eed
Call

No. 566
VACANT, qual:ty built home on 

EXTRA faurge lot in ųuiet neich- 
borhood, safe for children. <6 good 
rooms. NEW hot water heat. Ex- 
cellent kitehen and bath. Taxe.- 
only $18 a month. Owncr. Call
Jack HI 5-4600.

MIRĖ

Spalio 23 d. mirė Rober 
tas Antanėlis iš Waltham, 
Emma (Rugp) ir Joseph 
Antanėliu sūnūs.

Šiomis dienomis Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklai pa
rašė* laišką Kazimieras Vi- 
čas, gyvenantis. Chicagoje, 
užsakydamas Enciklopediją 
savo gimtajam miestui. Sa
vo laiške K. Vičas tarp ki-

Spalio 25 d. mirė Annie ta ko rašo: “Jeigu nepervė-
Cillis iš East Bostono. Alex- 
ander Gillis žmona.

Atidaroma Nauja Ligoninė

Lapkričio mėnesi Dor
chestery, 01d Harbor Rd., 
atidaromi nauji Carney li
goninės pastatai, kurie kai
nuoja 8 milionus dolerių ir 
kuriuose bus įrengta 325 lo 
vos. Carney ligoninė įsteig
ta prieš 90 metų, joje yra 
dirbės ne vienas garsus gy
dytojas.

Paskutiniuoju metu iš 
General Electric bendrovės 
Lvnn. Everett ir Pittsfield 
dirbtuvių ir kitų mažesnių 
Naujosios Anglijos elektros 
reikmenų įmonių atleista 
apie 3,000 darbininkų.

lu, aš norėčiau istoti i tu 
pirmųjų vyrų (kurie L. E. 
jau užsisakė) eilę ir sumo
kėti ant syk už visus tomus. 
Man L. E. nebus reikalinga 
(esu 66 metų), norėčiau ją 
paskirti Panevėžio ar mies 
tui ar mokytojų seminari
jai. kuriems ji butų labiau 
reikalinga. Gal aš toliau 
galėsiu užrašyti ir kitiems 
miestams, kaip Klaipėdai, 
Vilniui ir Kaunui.”

K. Vičas yra kilęs nuo 
Panevėžio, Amerikoj gyve
na 50 metus. L. E. leidėjas 
J. Kapočius, nuoširdžiai dė
kodamas gerb. K. Vičui už 
nepaprastą prenumeratą, 
įsipareigoja, kai tik ateis 
Lietuvos laisvės dienos. Lie
tuvių Enciklopediją Pane
vėžiui iteikti.

Lietuvių Enciklopedijos 
pirmasis tomas iau baigtas 
spausdinti, ir šiomis dieno
mis pirmos gražiai įrištos 
knygos jau iškeliauja į 
>kaitytojus. Tai didelis kul
tūrinis įvykis, vertas rimto 
visuomenės dėmesio.

Bostono Lietuvių Rašyto
jų Klubo iniciatyva lapkri
čio 8 d., 3 vai. po pietų,
So. Boston High School sa
lėje rengiamas
aktas ir koncertas LietuviųĮNo. 
Enciklopedijos dienai pa
minėti.

Šiose iškilmėse tars žodi 
vyriausias Enciklopedijos 
redaktorius prof. Vaclovas 
Biržiška, prelatas P. .Juras 
ir adv. C. J. Kalinauskas. 
Meninėj programos daly 
dainuos buvusi Lietuvos 
operos solistė Elzbieta Kar
delienė, parapijos choras, 
vedamas muz. J. Kačinsko 
ir trumpų savo kūrybos iš
traukų paskaitys rašytojas 
Jonas Aistis, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gus 
taitis ir Stasys Santvaras.

Lietuvių Enciklopedija— 
visų lietuvių reikalas. At-

No. 589
RO\Bl RY—2-apt. $5900. GI 

only $300. Pay balance
iškilmingas 1 ?:x r Calj J>ck HI 5~4600

TERMS buys this 
on Roxbury St... No. 606 

Owner. Call Jack CAMBRIDGE—$8390 for
_ __________________ j sq. GI needs $300.

; HI 5-4600.

590
<21 MONTH for 6-rm. apt.

fam. GI tenns. Tonite. 
Jack HI 4600. ______________

3-apt. near 
Call Jack

No. 569
i-Rm. apt. in BRKh. $12 mo.. 3-1

family. Temas. 4-5-5 three-apt.. I 
3 porches. GI temis. Owncr. Call | 
Jack HI 5-4600.

TeL S0 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

neeus
LIKĘ

i n 2- 
Call

No. 591
AMBRIGDE—3-apt. for $10,900.
GI needs only $300. Pay balance 

I-IKE RENT. Estimated your best 
ap’. cost $30 mo- Owner. Call
Jack HI 5-4600._____________________

No. 592
$ 1" MONTH for CAMBRIDGE 

m. apt. GI terms. Call Jack
•>-

HI
»y»o.

No. 593
g \MBRIDGE -

fnr GI vritk
Jack HIf all

No. 607
DORCHESTER—7

apt. for $9600. 
Jack HI 5-4600.

rm.
GI

upper
temis. Call

No. 608
83 SEI.DEN' ST, Dorchester, 3-apt.. 

3 steam. GI needs $400. Call
Jack HI 5-1600.

No. 611
REVERE—VACANT apt., $25 mo., 

4',r bank mtp. makes it easy for
vou. Call Jack IU 5-4600.

No. 612
YOU WILL LOVE this 6-room 

Brookline apt. in 3-iamily oppo- 
site Izmsrvood Tennis Courts. $47 
mn. for vet or non-vet on easy
terms. Call Jack HI 5-4600.

■rm. apt. $30 mo. 
$300. After werk. 

5-4600.

No. 596
-Can vou ūse mv 5-rm. V.\- 

'ANT apt- $24 month (wort.n 
$401. GI terms. Call5-ikOO. __

Jack HI

No. 570
$5 Mo. for 5-Rm. Apt.. Wor(h $40j

Because 2 other rents of $50.401 
pay most of your expenses and also I 
pav off entire cost! Before 5 cal’ | 
Jack HI 54600.

No. 571
6-Rm. ‘Ranch'’ Apt. AMAZINGl

value at $23 mo. Extra rent of| 
$65.90 helps pay most of your ex- 
nenses. Hcre is a home and invest- Į 
ment. .GI terms. 0wner. Call Jack| 
HI 5-4600.

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

$300. Call Jack HI 5-4600.
with

No. 613
SECRET is simpte. T "be cxtra ren 

in this Cambridge 2-family euts
your cost to $42 mo. This IN- 
CLI'DES paying off entire 4'J bank 
morttrage. Vacancv vours NOW. 
Owner. Call Jack HT 5-1600.

No. 573
RONBLRY—6-rm. apt. 

bath. $23 (worth $40).
Call Jack HI 5-4600.

No. 574
3 APTS. and 

Easy terms.
HI 5-4600.

2 stores 
()wner.

Modemized 
GI terms.

for $9500. 
Call Jack

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvray
S0. BOSTON, MASS.

▼akaro

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebranjrioe. G: 
čia jau 20 metų.

Slankydami į šį iškilmingą 
parengimą. įvertinsime En
ciklopedijos kūrėjų gražias 
pastangas.

Mokinių Tėvams Žinoti

Bostono šeštadieninės mo
kyklos mokinių tėvų susi
rinkimas įvyksta penktadie 
nį. spalio 30 d., 7 vai. va
karo, parapijos pobažnyti 
nėj salėj.

No. 598
N EU TON'—6-rm. heme. 

needs. $300. Tonite.
4600. 

$6900.
Call

GI
Jack

HI
No. 599
XEWTON CENTRE -GI needs $300. 

I'hv balance nf $6000 LIKĘ RENT.
A't.-r 6 call Jack HI_ 2',*j**'

No. 614
N E" TON—1 l»orrowed your dreani 

to build a h«me of beauty and
utility on a 93x160 ft. lot ('z aere» 
Long living room. 2 corner bed- 
rooms. oil heat, basement laundrv. 
C abinet kitehen. Registered title. 
Only $13.500. Now beine land- 
scaped—-ready in a fcw days. Own- 
er. fall Jack HI 5-4600.

No. 575
2 HOMES of 8-8 rms. for totai oi 

$8700. Eacing 2 Street. 2 sep 
heating systems. Rent from on<
■will pay your taxes. etc. GI needs 
only $300 down to own BOTU. 
Ovcncr. Call Jack Hl 5-4600.

No. 600
$*umhi buyM

yenrs for 
5- 1f,00.

3-family 
$1000.

house. Deed 
Call Jack III

No. 601
$L'<m uuuit būva 3-apt. 

$5000 LIKĘ' RENT.
HI 5-4600.

Pay iial. oi 
Call Jack

No. 563
RONBI'RY 5-rn«. apG $12 month.

Sunnv, pleasant. Porch. Easily 
north $10. Yours* if you're a GI 
with $300. Owner. Call Jack HI
5-4600.

No. 564
$12 410. ior 5-rni. apt. in BRICtv 

3-family. Bargain. Call Jack III
5-4600.

SAVE sol;
Since 1926 we have bnl groups 
of prnperties from Estates, 
Prohates. etc. Our trained me 
chanics MODERNIZE. we sup 
ply you DIRECT.
Result: You enjoy a pre-»ar huilt 
home at 50% 
to build!

ČN'DER tnday's

JACK T( TTI.E 
HI 5-4600 or I»E 3-3662 K

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lt 

auo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų

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

mo, pirštams, tarpupirStėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė» 
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini- 

eo^tlsai. čekis ar money orderis ii 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Maehinakaa 
295 Silver Street 

South Rnston 27,




