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Vakarinė Vokietija Bus 
Nepriklausoma ir Ginkluota

Sutarta Vokietiją Paskelbti Nepriklausoma Valstybe; Jai
Bus Leista Sukelti 500,000 Vyrų Armiją; Anglijos 

Pasisukimas Paveikė Prancūzijos Sutikimą; De
rybos Dar Eis dėl Vokiečių Ginklavimosi 
Kontrolės; Saaro Klausimas Dar Kabo Ore

Devynios valstybės Lon
done sekmadieni, spalio 3 
d., baigė konferenciją dėl 
Vokietijos nepriklausomy
bės atstatymo ir jos apgink
lavimo. Amerika, Anglija, 
Kanada, Prancūzija, Italija, 
Belgija, Olandija, Liuksem
burgas ir Vakarinė Vokieti
ja sutarė Vokietijai tuoj pat 
grąžinti nepriklausomybę ir 
ją Įtraukti Į “Briuselio pak 
tą” ir Atlanto Gynimosi Są 
jungą. Vokietija bus gink 
luojama ir jai bus leista su
telkt? 12 divizijų kariuome 
nės (apie 500,000 vyrų).

Susi tarimą palengvino 
Anglija tuo, kad sutiko lai
kyti Europoje 4 divizijas sa 
vo kariuomenės per kelias
dešimt metų, arba kol 
“Briuselio pakto” valstybių 
dauguma norės. Jei toki 
Dasižadėiima Ansliia būtuZ------  - - W w - W
davusi seniau, Europos ar
mijos sutartis būtų buvusi 
patvirtinta prancūzų parla 
mente.

Vokietija derybų eigoje 
sutiko atsisakyti nuo gai 
nimo atominių, biologinių ir 
cheminių ginklų, o, be to, 
vokiečių ginklavimasis’ bus 
kontroliuojamas Briuselio 
pakto valstybių (Anglija. 
Prancūzija, Italija, Belgija, 
Olandija, Vokietija ir Liuk
semburgas).

Spalio 21 d. susirinks po
sėdžiui Atlanto Sąjungos 
ministerių taryba, kuri ap
tars Vokietijos Įsijungimą Į 
tą sąjungą ir Vokietijos 
ginklavimosi dydį.

Visų pasirašiusiųjų šalių 
parlamentai turės Londono 
sutarti patvirtinti, kas parei- 
1"'aus laiko. Be to, Pran
cūzija, prieš sutarti ratifi
kuojant, reikalauja, kad 
Saaro klausimas būtų galu
tinai išspręstas.

Prancūzų parlamentas 
renkasi posėdžiui ši ketvir
tadieni. Mendės-France iš
duos raportą apie Londono 
konferenciją.

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles reiškė dideli 
pasitenkinimą dėl Londone 
padaryto susitarimo.

DR. J. R. OPPENHEIMER 
LIEKA INSTITUTE

N. J. Skandalai
Dar Aiškinami

New Jersey valstijos iždi
ninkas Archibald S. Alex- 
ander ir pernai išrinktas 
naujas gubernatorius, de
mokratas Robert B. Meyner, 
paskelbė naujas šunybes! 
buvusios seniau administra
cijos. Pasirodo, kad buvę 
seniau valstjios iždininkai 
R. C. Hendrickson (dabarti
nis senatorius iš N. J.) ir 
miręs Albright padarė vals
tijai nuo 600,000 iki vieno 
miliono dolerių nuostolių 
tuo, kad dėdavo valstijos 
pinigus Į privačius bankus 
ir nereikalaudavo už tuos 
pinigus nuošimčių. Vienu 
laikotarpiu 61 milionas do
lerių valstijos pinigų buvo 
padėta i keliasdešimt priva
čių bankų ir vis be nuošim
čių. Tuo būdu bankininkai i 
pasipelnė, o valstija turėjo 
nuostolių.

Kas Čia Dabar 
Turįs Atsiprašyti?
Viceprezidentas R. M. 

Nixon, kalbėdamas Huron, 
S. D., miestelyje rugsėjo 18 
d. sakė, kad administracija 
“meta lauk komunistus, 
bendrakeleivius ir nesau
gius tarnautojus iš vyriausy
bės aparato ne šimtais, bet 
tūkstančiais.”

Demokratų partijos pir
mininkas S. Mitchell dėl ši
to posakio pavadino vice
prezidentą “melagiu.” Re
publikonų partija pareika
lavo, kad S. Mitchell at
šauktų tą žodi ir atsiprašy
tų. Bet S. Mitchell sako, 
kad viceprezidentas turi pa
skelbti vardus “komunistu,” 
kurie buvo pašalinti iš val
džios aparato, arba jis pats 
turi atšaukti savo pasaky
mą ir atsiprašyti publikos 
dėl jos suvedžiojimo.

Nežinia, kas atsiprašys. 
Ginčas eina dėl klausimo, 
kiek komunistų ar neištiki
mų žmonių yra pašalinta iš 
valdžios aoarato.

KOMUNISTAI PERIMA 
HANOI DIDMIESTĮ

Princeton Universiteto pa
žangiųjų mokslų instituto 
priešakyje ir toliau pasilie
ka mokslininkas Dr. J. Rob
ert Oppenheimer, dėl kurio 
ištikimybės Atominės Ener
gijos Komisija pareiškė 
abejonės. Instituto “trus- 
tees” vienbalsiai nutarė pa
likti mokslininką jo parei
gose. Tarpe instituto uits- 
tees yra ir Atominės Ener
gijos Komisijos pili, 'ninkas 
adm. L. L. Strauss.

PAKĖLĖ MAIŠTĄ DĖL LAISVĖS

Keturi lenku jūrininkai (iš septynių)), kurie jūroje netoli 
Anglijos pagrobė “Puszczyk” laivą, uždarė septynius bol
ševikus jūrininkus į išeinamąją vietą ir atplaukė į Angliją 
prašyti prieglaudos teisės. Lenkai jūrininkai, kurie nori 
laisvės, pasiliks Anglijoj, o bolševikai su laivu grįžta i 
Lenkiją.

Višinskis Paskelbė \Uždraudė Jungtis 
Naujas Sensacijas Plieno Kompanijoms

A-Submarinas
Jau Vandenyne Rinkimų Pranašai Mano, 

Demokratai Gali-LaimėtiRugsėjo 30 d. Groton,
Conn., Įvyko nepaprastos iš
kilmės. Tą dieną buvo per
duotas karo laivynui pirmas 
atomine jėga varomas po
vandeninis laivas “Nauti 
lūs.”

Submarinas “Nautilus” 
dabar bus bandomas van
denyje ir darys pirmąsias 
keliones po vandeniu. Jis 
yra varomas energija gau
nama iš teniso kamuolio dy
džio urano metalo, maždaug 
2 svarų, kurio energijos jė
ga prilygsta 460,000 galio
nų gazolino, arba 3,000 to 
nų anglies.

Naujas submarinas yra 
pu mas atomine energija 
varomas daiktas pasaulyje.
Jo dvdis yra 300 pėdu ilgu- mos Y1’3 mažesnes nuo 

iki 25 bilionu doleriu,*. 4. 7

Pranašai Yra Labai Atsargūs, Bet Republikonai Gauna 
įspėjimų Nesnausti; Republikonų Kandidatai Prašo 

Prezidente Gyviau Įsitraukti Į Rinkimų Kam
paniją; Unijos Skelbia “Gerų” ir “Negerų” 

Kandidatų Sąrašus

Kritikuoja Valdžios 
Ūkio Politiką

Adlai Stevenson, kalbė
damas Detroite, kritikavo

Sovietų Rusijos Višinskis’ Justicijos departamento 
Jungtinių Tautų seime kai- patvarkymu dviejų didžiu- 
bėjo dvi valandas ir pasiūlė lių plieno kompanijų sulie- 
keletą naujų dalykų nusi- j imas į vieną kompaniją su- 
ginklavimo ir atominių gim- laikytas. Didžiulė Bethle- 
klų kontrolės klausimais, hem kompanija ir Youngs- 
Višinskis sako, kad Rusija'town plieno kompanija bu- 
sutinka dėtis i bendrus ty-vo sutarusios susijungti i di- 
rinėjimus atominės energi- dėlę $2,297,000,00o milži- 
jos taikos tikslams nereika-jnišką kompaniją, bet justi- 
laudama pirma uždrausti’cijos departamentas skaito, 
atominių ginklų, kaip Ru-!kad toks kompanijų jungi 
sija reikalavo pirma. Be tojmasis veda prie monopolio 
Rusija sutinka priimti kai'ir uždraudė sujungimą da- 
kuriuos Vakarų valstybių i ryti.
reikalavimus dėl atominės j Ir susijungusios tos dvi 
energijos griežtos kontrolės; didelės kompanijos nebūtų

mo, jis sveria 3,000 tonų 
ir galės daryti 25,000 mylių 
kelionę panėręs vandeny
je. Submarino Įgula susi
deda iš 85 karininkų ir ka
rių.

Submariną šventinant ad
mirolas Jerault Wright sa
kė, kad jo tikslas bus nai
kinti rusiškus submarinus. 
Rusija turi dvigubai dau
giau submarinų negu Ame-

Rinkimų pranašai Ameri
koje, po 1948 metų nagų 
nusvilimo, yra labai atsar
gūs su pranašavimais dėl 
šio rudens rinkimų rezulta-

, . ,.i., tų. Bet, kiek jie skelbiasi,valdžios ekonominę politikai spėj3; kad paRai daba,._ 
n sake, kad teikia isnnktijdnį krakt0 apą demokratai 
demokratinį kongresą, kadigalj dnkimus ,aimėti pa. 
ta politika butų pakeista. ive,.£d jg republikonų vado-
Pagal kalbėtoją. Įvavimą senate ir atstovų rū-

šiais metais tautos paja-,muose. Toki, pranašystę
“^■daro ir “The New York

_± , , Times” korespondentų su
turėtų būti. Krašto ūkis tu-

negu

rėjo pakilti 3 , bet užuot
to jis nusmuko 3%.

Kiekvienas dvidešimtas 
darbininkas dabar yra be
darbis. Valdžios statistika 
neparodo tikro skaičiaus 
bedarbių, jų yra daugiau 
negu skelbiama. Statistika 
neparodo trumpas valandas 
dirbančių ir jau išėmusių

rika, todėl karo atsitikime savo bedarbių pašaipas 
Amerikos submarinai turės
daug darbo.

Vokiški Naciai
Ieško “Teisybės”

pavijusios didžiausio plieno 
milžino, United States Steel 
korporacijos, kuri turi kapi
talo $3,247,000,000.

ir dėl nusiginklavimo.
Amerika ir kitos šalys da

bar aiškina Višinskio kalbą, 
ieško, kur joje yra šuva pa
kastas ir jeigu Rusijos siū
lymai yra rimti ir širdingi, j ŠNIPAI PRANCŪZU 
gal prasidės derybos dėl 
nusiginklavimo ir dėl ato
minių ginklų kontrolės.

KARIŠKOSE VIRŠŪNĖSE

rankioti Įspūdžiai iš Įvairių 
krašto vietų.

Daugelis republikonų kan
didatų ragina prezidentą 
Eisenhovveri aktingiau Įsi
traukti i rinkimų kampaniją 
ir važinėtis po kraštą su 
prakalbomis remiant savo 
partijos kandidatus. Kol 
kas prezidentas dar nėra 
pasisakęs dėl jo aktingesnio
dalyvavimo rinkimų kampa- 

Pragyvenimas yra pasie- nijoj. 
kęs rekordinio aukščio, o Bendrai, balsuotojai dar 
žmonių pajamos yra suma- nėra išsijudinę ir šaltai žiū- 
žėjusios. Farmerių pa ja- n j rinkimus, bet per pen
iuos mažėja, jų produktų kias savaites iki balsavimo 
kainos krinta, bet vartotojai dienos kandidatai dar gali 
moka aukščiausias kainas suspėti balsuotojus išjudin
us maistą. ti.

Pra m o n ė s korporacijų j I rinkimus įsitraukia ir 
'pelnai irgi mažėja, nors dėl darbininkų unijos. CIO uni-

Vakarinėj Vokietijoj pn-; 
dygo daug organizacijų, 
kurios jungia “atnacinimo
aukas,” arba tuos nacius, .... .. . x .
kurie vienu ar kitu būdu kal kurlų Pal}alklntt mokes- 

cių korporacijos pelnosi ne 
mažiau, kaip seniau. Bet 
nors korporacijų pelnai ei
na mažyn, prekių kainos

Prancūzijos Krašto Gyni
mo Komiteto du aukšti tar- 

ŠEN. McCARTHY nautojai, R. Turpin ir R
NEDUOS ATSKAITŲ Labrusse, suimti ir išaiškin

ti. kaipo bolševikų šnipai
Šen. Joseph McCarthy iš Jie perduodavo komunistų

YVisconsino, kalbėdamas partijai ir, žinoma. Rusijai rt '!■ 
per radio spalio 3 d. sakė, J visus aukščiausios krašto 
kad jis niekam neduos at- gynimo Įstaigos tarinius ir 

ten surankiotas informaci
jas.

Dėl šnipų p r i v i s i m o 
kad jis “nu-i Krašto Gynimo Komitete 

bekovoda-Į ministerių pirmininkas P.
Mendės-France pašalino iš 
vietos ir to komiteto sekre
torių J. Mons, nors prieš jį 
nebuvo Įtarimo, kad jis šni
pas, bet dėl jo apsileidimo.

nukentėjo nuo pokarinio at
nacinimo. Vokiečių “atna
cinimo teismai” daug nacių 
nubaudė už Įvairius krimi-,“", 
nalus, vagystes ir panašias įne lin ' 
nedorybes, arba už papildy-Į
tus žiaurumus prieš nacių 1^^,^,.,^ Jenner 
priešininkus. Dabar nuken
tėję naciai organizuojasi ii\
reikalauja “teisybės.” Jie ------- —
siekia, kad visi atnacinimo! Senatorius YY m. Jenner, 
teismų sprendimai būtų pa- artimas šen. McCarthy ben- 
naikinti ir kad buvę naciai į dradarbis, skelbia, kad jis 
galėtų atgauti konfiskuotą, šauks liudyti i jo vedamą 

tarnybas, pensijas ir senato komisiją senatorių 
tt. Tokiu* naciškų organi- Watkins, kuris tyrinėjo šen.

Tyrinės Tyrinėtojus

jos paskelbė "gerų ir “ne- 
gei-ų” kandidatų sąrašus. 
Unijos vertina kandidatus 
pagal jų balsavimo rekordą 
senate ir atstovų rūmuose 
“svarbiais visuo meninės 
reikšmės klausimais.” Pa- 

įgal CIO unijų sąrašą 80% 
demokratų senate ir 78% 
demokratų atstovų rūmuose 
balsavo visuomenės intere
suose, o republikonų tarpe 
tiktai 12'r senate ir 19% 
atstovų rūmuose balsavo vi
suomenės interesuose.

Spalio 10 d. Indokinijos 
didmiestis Hanoi bus per
leistas komunistams, kaip 
buvo sutarta Ženevoje pa- 
larytose karo paliaubose. 

Prancūzai baigia ištraukti 
iš miesto savo kariuomenę 
ir visus prancūzus gyvento
jus. Daugelis vietinių gy
ventojų anamitų iš miesto 
jau pasitraukė Į Haiphong 
uostą arba Į pietinę Indoki
niją ,

0
->

skaitų iš pinigų, kuriuos jo 
šalininkai sudėjo jam “ko
vai prieš bolševizmą.” Se
natorius sako,
sibankrūtinęs” 
mas su bolševizmu, o kur 
jis gautus pinigus padėjo ir 
iš kur jis pinigus gavo, tas 
niekam neprivalo rūpėti.

Senato viena pakomisija 
1951 ir 1952 metais aiškino 
jo pinigines operacijas ir 
negavo iš senatoriaus jokių 
pasiaiškinimų.

Komunistai Be Reikalo 
“Pedlioja” Naują Liniją

zaciju Vokietijoj jau pridy-, McCarthy.- • - • * lip kad
Jenner tyrinės tyrinėto- 

Anklage” (Kaltinimas), ku-'jus, kurie tyrinėjo tyrinėto- 
ris aiškina, kad visi kaltini-Mc( arthy. Šen. Jenner 

.mai prieš nacius buvo Ame-jno1'* klausti šen. YVatkins, 
įrikos propagandos išgalvoti, kodėl jis vienas pats ap- 

! klausinėjo tūlą liudininką, 
nors jo komisijos raporte

go tūkstančiai. Organizaci-- Išeina taip,
jos turi savo laikrašti “Die 1Ius * I -

KINŲ KOMUNISTAI
GRASINA FORMOZAI

AMERIKA DUOS 
PAGALBĄ PRANCŪZAMS

Amerika sutiko duoti pa
galbą Prancūzijos karo jė
goms išlaikyti Indokinijoj. 
Piancūzų kariuomenė kol 
kas pasilieka pietinėj Indo
kinijoj ir jos išlaikymui 
Amerika skirs apie $350,-

Federalinės policijos (F.
B. I.) viršininkas J. Edgar 
Hoover sako, kad Amerikos
komunistų partija be reika- 000,000. Prancūzų kariuo- 
lo dabar “pedlioja” savo j menė palengva bus ištrau- 
naują liniją ir dedasi esą'kiama iš Indokinijos ir 1956’kaišeko 
Amerikos idealų reiškėjai, metais visai bus ištraukta, kos.”

Kinijos bolševikiška vy
riausybė buvo sukvietusi 
“liaudies seimą,” kuris pa
tvirtino vyriausybės visus 
patvarkymus, pat v i r t i n o j darymo 
naują vyriausybę ir išsi-‘ 
skirstė. Naujas krašto gy
nimo ministeris gen. Peng 
Teh-husi pareiškė, kad ko
munistinė Kinija nenurims, 
kol Taivvan (Formozos) sa
la bus išvaduota iš “ameri
koniškų imperialistų ir Čan- 

išdavikiškos

siūloma vieno asmens tyri
nėjimus uždrausti.

Šen. YVatkins vienas ap
klausinėjo senato samdomą 
Įstatymų žinovą dėl vienos 
1951 ir 1952 metais veiku
sios senato pakomisijos su- 

ir veikimo teisėtu
mo. Vėliau visa komisija 
tą patį ekspertą apklausinė
jo.

Unijos palyginimui paė
mė tokius klausimus, kaip 
mokesčiai, draudimas nuo 

senato- nedarbo, atominė energija, 
farmerių produktų kainų 
palaikymas, Taft - Hartley 
Įstatymo pakeitimas, namų 
statybos rėmimas, girių ap
sauga ir kiti klausimai. CIO 
unijos išsiuntinėjo 5 milio- 
nams savo narių kandidatų 
Įvertinimą ir ragina unijis- 
tus patiems dalyvauti rinki
muose ir raginti savo pažįs
tamus ir kaimynus balsuoti 

gerus” kandidatus.uz

ISPANŲ DIKTATORIUS 
KALBA APIE ĮPĖDINĮ

Ispanijos diktatorius ge
nerolas Franko, atšventęs 
18 metų savo diktatoriavi- 

Spalio 3 d. 135,000 Įvai- mo sukakti, kalba, kad jis 
rių lenkų organizacijų n^- užleis savo sostą kada nors 
rių žygiavo New Yorko gat- princui Juan Carlos, Buor- 

kli- vėmis minėdami Pulaskio bonų giminės pretendentui 
į dieną. Į Ispanijos sostą.



Pusk r <3 Artrr.a į7r 40 Spalio 6, 1934

Darbiečių Suvažiavimas
Anglijos Darbo Partijos šiemetinis suvažiavimas 

sukėlė daug dėmesio ne tik Anglijoj, bet ir užsieniuose. 
Užsieniai ypač idomavosi darbiečių užsienių politika, 
kuri prieš suvažiavimą buvo sukėlusi daug diskusijų pa
čioje Darbo Partijoje. Be to, anglų darbiečių delegaci
jos lankymasis Kinijoje ir Maskvoje buvo iškėlęs klausi
mą, kiek ta kelionė paveikė Anglijos Darbo Partijos už
sienio politiką.

Visokie rinkimų pranašai mano, kad ateinančiuose 
rinkimuose Anglijoje darbiečiai turi geros vilties grįžti 
prie valdžios vairo. Konservatoriai, tiesa, grąžino krašte 
“normalumą,” panaikino racionavimą ir darbai gerai 
eina, bet žmonių ūpas linksta i darbiečių pusę dėl bran
genybės ir kitų priežasčių.

Jei Darbo Partija grįžta prie valdžios, kokią politiką 
ji vestų? Užsieniams ypač rūpi, kokią užsienio politiką 
ji vestų. Scarsborouch suvažiavimas davė atsakymą i ši
tą klausimą. ! *

Daugiausiai ginčijamas užsienių politikos klausimas 
anglų darbiečių eilėse buvo Vokietijos ginklavimas. Ši-į 
tame klausime Aneurin Bevan šalininkai rado nemažai 
talkos pacifistuose ir tuose socialistuose, kurie gyvai pri
simena du karus ir vokiečių militarizmo siautėjimą pa
saulyje.

Darbo Partijos vadovybė buvo pasisakiusi už Vokie-

Dl T.LES TARIASI SU MENDCS FRANCE

Londone Amerikos valstybės sekretorius John Foster Dul
les turėjo ilgą pasitarimą su Prancūzijos ministeriu pir
mininku ir užsieniu reikalu ministeriu Mendės-France dėl 
Vokietijos ginklavimo ir kitu klausimu. Devynių valsty
bių konferencija dabar tą klausimą svarsto Londone.

Kaip beišsispręstų tas įky-1 
rus mokesčių klausimas! 
dviejų tautybių varžytynės’ 
Kanadoje eis ir toliau. Da
bartiniu laiku Kanadoje gy
vena virš 14 milioų žmonių.

j lame skaičiuje prancūzų 
esą 31‘7, anglų kilmės ar 

!save skaitančių anglais 
48'*, vokiečių kilmės—4'<, 
ukrainiečių—2<f ir kitokių 
tautybių—14G. Visi atei-
viai Kanados angliškame

Kur Yra Field Šeima?

Amerikietis Noel H. Field, 
jo žmona Herta, brolis Her- 
mann ir Noel Field duktė 
Erica Walladh 1949 metais 
vienas po kito “dingo” bol- 
ševikijoj. Noel Field buvo 
areštuotas Prahoje 1949 me
tais gegužės 12 d. Jo brolis 
buvo areštuotas Varšuvoje 
1949 metų rugpiūčio 22 d., 
Noel Field žmona buvo 

* areštuota Prahoje 1949 me-

katile tirpsta, tik prancūziš
koji gyventojų dalis išlaiko 
savo kalbą ir kultūrą ir ben
droje masėje visiškai nema
no paskęsti.

Kanaaos prancūzai jaučia 
didelį pavojų savo tautybei j tais rugpiūčio 26 d. ir Noel 

me tik dėl Kanados anglų, Field įdukrinta Mrs. Kal
bėt ir dėl gretimai esančių lach buvo areštuota rvtinia- 
Jungtimų Amerikos Valsty- me Berlyne keli mėnesiai 
bių, kurios daro didelę kul- vėliau

i tūrinę ir ūkišką įtaką į visą Noel Fiel(1 buvo bolševi-
Į Kanados gyvenimą. Todėl 
prancūzams tenka laikyti

—----------------------------------------------------------------- Ine tik prieš kitų Kanados
liok dolerius Maskvos pro- dos laikraščiui Bimba ir provincijų Įtaką, bet ir prieš 
pagandai stiprinti. j kompanija dabar “draugiš-’“pietų milžiną.”

Kad ir “draugiškai” kai- kai” mobilizuoja pinigus,! Reikia pasakyti, kad jie

kuojantis 
s matas ir

darbuotojas.

tijos ginklavimą, bet prieš suvažiavima buvo abejojama, t 5 n u f J .J , , _ . . , . ibmami, lietuviai gali atsi- kad Laisve dar daugiau Quebeck provincijoj laikosi
ar tas vadovybes nusistatymas ras narių daugumos pn- kokjems ta,..igaIėtų paskleisti> dai. dau?gerai. Kiek kitoks vaizdas
tanma. Suvažiavimo balsavimas naro(i€. Kad nailiios • i i- • i _ • i«_x__________ • *___________ i_________ •__ ••___ i.....tarimą. Suvažiavimo balsavimas parodė, kad partijos 
dauguma remia vadovybės siūlomą politiką, nors ir ne 
žymia balsų dauguma. Už Vokietijos ginklavimą suva-

nauja bolševikiška “Lais-'giau lietuvių suvedžioti ir yra kitose provincijose, kur 
vė.” Ji yra Maskvos pro-geriau pasitarnauti lietuvių irgi gyvena nemažai pran- 
pagandos laikraštis. Ji tat-’tautos budeliams ir Ameri-'.cūzų kanadiečių. Jie pa-

Amerikos
labdaringų organi-’keis.

Daug’ šalys

Triesto Klausimas
Viena rakštis “Vakarų” 

šone jau, rodos, ištraukta. 
Tai yra Triesto klausimas, 
kuris vargino Vakarų vals
tybių vadams galvas per 9 
metus.

Italija ir Jugoslavija su
tiko susitarti dėl tos ginči
jamos srities pasidalijimo 
maždaug pagal okupacinių 
zonų sieną ir tuo baigti vi
są tą klausimą.

Laukiama, kad Sovietų 
Rusija protestuos jMieš 
Triesto klausimo išsprendi
mą, nes toks susitarimas 
“laužo” taikos sutartį su 
Italija. Bet popierinis Mas- 

diplo- Į kvos protestas ne ką tepa- 
Jei besiginčijančios 

sutinka ginčą baigti,zacijų ---------- ------------- O(
kas Įtarė ji, kad jis buvęs,tai Maskva jo nebeuždegs 
Sovietų šnipas, o bolševikai iš naujo.
Įtarė ji esant Amerikos' Triesto klausimas buvo 
agentu ir įkišo į kalėjimą. | didžiųjų valstybių pagimdy- 

_ , . ... _. itas sukuriant naują idiotiš-
Dabai apie brolių Field Dancigą Adrijos pajūry- 

ir jų šeimos narių likimą^ vadinamą “laisva Tries- 
ranasakojo lenkų politinės|to teritorija.’' Ta sritis ne-; . ' ......... 1010,0.110. „a a. aaaa.^aa .   2 -------- ---~r leillOI 1JH. SULIS I»V-

ziavime pasisakė 3.2 <0,000 balsų, pnes vokiečių ginklą- nauja Lietuvos okupantams.1 kos priešams—rusams bol- lengva pradeda tirpti, kaip;policijos vienas vusininkas, buv0 nė vįenos dienos laisva, 
vimą balsavo 3.022.000. Palyginus nežymi balsų daugu-įji gina rusų okupantų žvė-'ševikams. Įtai vyĮcsta Maine valstijoj, ĮJozef Swiatlo, pabėgęs nuo'nes jį visa laįka buvo ang.
ma patvirtino partijos vadovybės politiką, todėl nėra|riškumus Lietuvoje. Ji pa-Į O kodėl lietuviai negalė-Jkui 
pagrindo laukti, kad grįžę prie valdžios vairo darbiečiai ’ teisina lietuvių masinius

dery-! trėmimus 
ik-! vos

į Sibirą ir Lietu- 
rusinimą. Šitokiam Mas

vy auuci lietuviai negaie- 
tų “Laisvės” rugiapiūtinin-j

tai ““''.nes ji visą laiką buvo ang-
kur prancūzų kanadiečių!bolševiku 1953 metais gruo-’amerikiečių ir jugosla- 
yra didelis skaičius, bet sajdžio 5 d. Jis sakosi tardęs^’ okupuota.

kams pasiūlyti, kad jiems'vo tautinio atsparumo jie 
Maskva mokėtų, nes jie čia jau pradeda netekti.

atsimestų nuo galimo susitarimo dabar vedamose
bose Londone dėl Vokietijos įtraukimo į Vakarų gink . (
luotą frontą prieš gresianti rusišką imperializmą. kvos žmogžudžių propagan-; Maskvai tarnauja.

Kiti užsienių politikos klausimai dar ryškiau užak
centavo darbiečių pasisakymą už Vakarų valstybių vie
nybę prieš gresianti pavojų iš bolševikiškos Rusijos. Pa
vyzdžiui, už pasiūlymą pasmerkti pietryčių Azijos gyni
mo sutartį suvažiavime balsavo 2,570.000, o už tą sutarti; . . . . ..... . , _____ ________- --
pasisakė 3,669,000. Už pasiūlvma įtraukti komunistine' Kanadoje eina įdomus Jis nesenai viešai apkaltino,Mitchell prezidento Eisen-1 
Kiniją ir Indiją Į pietryčių Azijos gynimo sutartį balsavo «,nčas tarP Quebec Provm- Quebec

Prancūziška Kanada

įrtik 1,o <2,000. o pnes ta siulvma pasisakė 4.612.000 balsu? p... .’ . j-, r ‘ j . . svbes Ottauoje. GinčąKlausimas dėl bendradarbiavimo su Amerika irgi „„ __u...
buvo įskeltas. Buvo balsuojamas siūlymas reikalauti,^ paliečia pačius Kanados’siekianti suardyti Kanados 
kad Amerika ištrauktų savo kariškas bazes iš Anglijos. iYalstvbės pagl-įndus. | Federacija ir siekianti ikur-
Už tą siūlymą balsavo 1,822.000, prieš siūlymą pasisakė į Kanadoje yra 10 provin-įti nepriklausomą, prancūziš- 
4,358,000. , Icijų. Visos jos, išskyrus'ką ir katalikišką Quebec

Iš paduotų balsavime skaičių aišku yra. kad Anglijos [vieną, turi tą pačią vyrau-i valstybę. Iš St. Laurent 
Darbo Partija ir grįžusi prie valdžios vestų tą pačią poli-’jančią anglų kalbą ir visos,Į pareiškimo aišku buvo, kad 
tiką, kurią ji vedė būdama valdžioje, kada. jai aktingai j išskyrus vieną provinciją,'federalinė valdžia yra pasi- 
dalyvaujant, buvo sutartas bendras gynimasis per Atbn-’gerai sugyvena federacijoje.-mojusi suardyti Quebec vai
to Sąjungą ir buvo pradėtas didelis Anglijos, kaip ir kitų . Laike antrojo pasaulinio.dančiąją “Union Nationa- 
Vakaių valstvbiu ginklavimaris karo fedei aline Kanados le partiją ii pirš Quebec

Kaip dabar yra skirtumai tarp Anglijos ir Amerikos vyriausy-bė Įvedė mokesti provincijos balsuotojams Ii-
dėl politikos santykiuose su Kinija, taip jie paliktų ir prie 
darbiečių valdžios, jei tokia susidarytų po būsimų rinki
mų Anglijoje. Anglija yra pripažinusi Kinijos bolševi
kišką režimą. Tą pripažinimą ir Anglijos konservatorių 
vyriausybė neatšaukė. Amerika Į tą klausimą žiūri ki
taip ir tuo reikalu politikos skirtumai yra gana dideli. 
Bet tie skirtumai nebūtų didesni, kaip jie yra dabar, ne
žiūrint kokia valdžia būtų Anglijoje.

Anglijos Darbo Partija teisingai įvertina pasauliui 
gresiantį pavojų iš bolševikiško imperializmo. Tą ji įro
dė būdama vaMžioje ir to paties nusistatymo ji laikosi 
būdama ir opozicijoj. Ir būdama valdžioje ir dabar opo
zicijoj Anglijos Darbo Partija skaitė ir skaito būtina 
pasiruošti, kad rusiškas siaubas neužkluptų “Vakarus” 
neapsiginklavusius ir bejėgius. Kadangi ir visų kitų 
Vakarų valstybių politika toliau pasiruošimo neina, tai 
galima sakyti, kad grįžus darbiečiams prie valdžios vairo 
Vakaių valstybių vienybė būtų išlaikyta ir jokios spra
gos rusiška meška nesusilauktų veržtis Į naujus plotus.

A 1p ž v a i g a
MASKVOS AGENTŲ 
RUGIAPIŪTĖ

Bolševikų “Laisvė” skel
bia naują rugiapiūtę po bol
ševikų suvedžiotų žmonių 
kišenes Maskvos propagan
dai stiprinti. “Laisvė” išsi- 
gudrina rėkti dėl “makar- 
tizmo,” dėl baisių persekio
jimų, kurie neva tai ištinka 
maskvinius agentus, ir kar
tu ji, su švelnia šypsena 
skelbia bolševikišką rugia
piūtę. Ji rašo:

“Tai jau čia ir naujoji lais- 
viecių rugiapiūtė. Su spalio 1 
diena prasideda Laisvės rudeni
nis vajus. Reikia talkos, reikia

Kabineto Nariai 
Negali Susikalbėti
Darbo sekretorius J.

Field ir mano, kad Noel i 
Field buvo bolševikas, arba', 
labai jiems artimas žmogus.
Jokių įrodymų, kad Field
broliai būtų buvę Amerikos mirė senatorius Pat McCar- 
agentai, bolševikai neturė- ran, sulaukęs 78 metų am- 
jo. Bet. kaip vengrų Rajkjžiaus. Šen. McCarran var- 
čechų Slansky ir panašūs’das yra plačiai žinomas ry- 

t. Field ir jų šeimos.šy su jo įtakoje išleistu vi- 
, nariai buvo įtarti, įmesti į daus saugumo įstatymu, ku-

>4
Senatorius McCarran

Rugsėjo 28 d. Nevadoje

nuo pajamų, kad būtų iš ko beralų partiją, kuri jau ei- 
karo išlaidas finansuoti. Po lę metų valdo visą Kanadą.

J1 išnešė savo skirtumus ir ne 
sutarimus į spaudą. *

Darbo sekretorius sakė pasakyti, kad jie ėjo su vel- 
spaudos atstovams, kad jis’mais obuoliauti ir susilaukė 
esąs priešingas prekybos de-,ne^a^rn®s- 
partamento siūlymui, kadi
įstatymas apie monopolius MeCarthy Smerkiamas 
būtų taikomas
ir kartu jis sakė, kad jis pa-’ja senatoriaus McCarthy 
sipi iesino leidimui i rinką;reįkalui tirti pereitą savai- 
vario atsargų iš valdžios ję paskelbė savo ilgą rapor- 
sandėlių. kad tas žygis ne- Įa įr sįūi0 visam senatui pa
būtų suprastas kaip streik-'?rnei-kĮį McCarthy už du da-

vajininkų. Reikia, kad kiekvie
nas Laisvės skaitytojas pridėtų 
savo petį prie bendrų pastagų

“Ko gi mes vyriausiai šiame 
vajuje sieksime?

“Pirmoje vietoje stovi ieško
jimas naujų skaitytojų. Vi
sur užeisime lietuvių, kurie, 
pakalbinus ir paraginus, norėtų 
laisvę užsiprenumeruoti. Tik 
reikia prie jų prieiti ir draugiš
kai pasikalbėti.

“Lygiai svarbu atnaujinimas 
prenumeratų. . . .

“Be to, žinoma, reikia išnau
doti visas progas ir šiaip sutei
kimui dienraščiui finansinės pa
ramos.”

Vadinasi, rėk apie perse-

..... . .. Įsu naujuoju imigracijos _
Apie brokus Fielel galima natūralizacijos Įstatymu, ku

ri prezidentas Trumanas ir
gi vetavo, bet kongresas
įstatymą visvien priėmė.*

Senatorius McCarran bu-
„misai c x • i- - i • • ivo dešinysis demokratas,- pnes unijas Senato speciahne komisi-• ,-i ’rs Veri iis. . • ->«■ kurio tikroji vieta idėjiniai

ir pagal jo atstovaujamus 
interesus būtų tarpe deši
niųjų republikonų. Bet dėl 
amerikoniškų partijų savo
tiško susigrupavimo senato
rius McCarran skaitė save 
demokratu ir visada balsa
vo, kaip konservatyvus re
publikonas.

Dabar rinkimuose daug 
girdime apie republikonų 
nevieningumą ir nesugebėji
mą susikalbėti pagrindiniais 
klausimais. Šen. McCarran 
primena, kad kiek panaši 
padėtis yra ir demokratų 
partijoj, kur kairė ir dešinė 
tik kai kuriais klausimais 
(užsienių politika, muitai ir 
kt.) tesusikalba.

Istorinis Įvykis
Pereitą savaitę Groton,

laužiavimas dabar vvkstan- jvku. liudininko eenero-
karo iš surenkamų pajamų QUebcc provincijos Spau-jčiam(. valio darbininkų;jo Zuickerio užgauliojimą
mokesčių lederaline vvnau- da griežtai užginčijo Kana- afl.A;l-o i. , . ,. . & J xj.. , . . . ‘ , ;i • u- • poeiKe. ir uz paniekinimą senatosybe pradėjo sk.rstylr pasai- dos vynausybės .tarimą, Spaudoje dabar- daug spė-!vieno5 pakomisijos kuri se- 

liojimų, kas gi galų gale nu-:natorjų McCarthy iš penkių 
)b stato administracijos darbo kartų kvietė pasiaiškinti, 
1_! politiką. Ar tą daro preky- šia nala4pri.

pas Įvairioms provincijoms. 
Tuo būdu federalinė vyriau
sybė manė išlyginti nelygy
bes
jų pajamose

kad Kanados prancūzai sie
kią atsiskirti nuo likusios 
Kanados ir sudaryti nepri 

tarp įvairių provincijų klausomą valstybę. Bet iriboš*V*de<paitam^it^7ar dar
ia jamose—iš turtinges- spauda ir politiniai vadai Honor-tomcntoc'’ pirmas 

Quebec provincijoj taip pat
turtinge;

nių imama ir neturtinge: 
nėms duodama pašalpa. ‘griežtai pareiškia, kad jų 

Bet Quebec'o prancūziš-į provincija nėra tokia pat, 
koji provincija prieš tokį!kaip kitos Kanados provin- 
federalinės vyriausybės nu-Jcijos. Ji yra kitokia savo 
sistatymą protestavo ir rei-i kalba, savo kultūra ir todėl
kalavo sau teisės įvesti savo 
pajamų mokestį, o nuo fe
deralinės vyriausybės pašal
pų ji atsisakė. Quehec’o pro
vincija jau ir Įvedė savo pa
jamų mokestį ir tos provin
cijos piliečiai moka dvigu
bus pajamų mokesčius—fe
deralinei vyriausybei ir vie
tinei provincijos vyriausy
bei. Quebec vyriausybė rei
kalauja, kad tos provincijos 
piliečiams būtų leidžiama 
vietinius pajamų mokesčius 
nurašyti nuo federalinei val
džiai mokamų mokesčių.
Ottavva su tuo nesutinka, 
nes, girdi, vienai provinci
jai negalima daryti išim
čių.

Ginčas dėl pajamų mo
kesčių tęsiasi jau ilgokas 
laikas ir paskutiniu metu 
visas klausimas užsiaštrino.

Kanados federalinės vy- wos, tartis, kaip susitvarky 
riausybės vadas šiuo metuiti, kad Quebec provincijos 
yra iš Quebec kilęs prncū-'gyventojai neturėtų dvigubų

suprantama, <ad ji siekia 
savo nacionalinį skirtumą 
išlaikyti ir nenori paskęsti 
angliškos kalbos ir kultūros 
provincijose.

Kanados prancūzai ma
no, kad jiems savo kalbą 
ir kultūrą pasiseks išlaikyti 
tik tuo atsitikimu, jei jų 
provincija turės kiek ga
lima daugiau autonomijos 
bendroje Kanados Federa
cijoje ir todėl jie i jokius 
kompromisus dėl mokesčių 
ir dėl kitų savo provincijos 
teisių siaurinimo nenori eiti.

Mokesčių klausimas da
bar visgi bandoma išspręsti 
derybomis ir du kanadiečiai 
prancūzai, St. Laurent ir 
Duplessis, susitiko Montrea- 
lyje, “pusiaukelėje” tarp 
Quebec miesto ir Otta-

kiojimus ir “draugiškai” vi- zas kanadietis St. Laurent. i mokesčių mokėti.

bo departamentas? Pirmas 
prezidento darbo sekreto
rius, Martin Durkin, unijis- 
tas, pasitraukė iš kabineto 
todėl, kad prekybos sekre-

bet jis nesiteikė pakvieti
mais pasinaudoti ir “išvagi
no” tos komisijos narius.

Už kitus 
to komisija reiškia senato 
riui McCarthy gana griežtų

‘griekus’ sena-

torius Weeks neleido jam!papeikimų, bet nesiūlo se- 
pasiūlvti kongrese padaryti 
pakeitimus Taft-Hartlev 
Įstatyme, kaip darbo sekre
torius buvo sutaręs su pre
zidentu. Panašūs nesutiki
mai tarp darbo departamen
to ir prekybos departamen
to yra ir dabar.

SOVIETAI PRIEŠ 
ČANKAIŠEKO PIRATUS

Sovietų Rusijos atstovas 
Jungtinėse Tautose iškėlė 
reikalavimą, kad JT seimas 
apsvarstytų kinų nacionalis
tų piratiškus (plėšikiškus) 
žygius jūrose. Kinų naciona
listai, kariaudami prieš ki
nų bolševikus, trukdo lai
vams plaukti i kinų bolševi
kų uostus. Višinskis tą ir 
vadina “piratų žygiais.”

Sao Paulo (Brazilijoj) 
miestas prieš 13 metų tetu
rėjo 500,000, o šiandien tu
ri 2,600,000 gyventojų.

natui išnešti pasmerkimo.
Dabar žodi turės visas se

natas, kuris susirinks i “šlu
bųjų ančių” posėdį lapkri
čio 8 d. tam reikalui aptar
ti.

Kaip senatas tars, dar nė
ra žinoma, nors daug kas 
mano, kad senatas paseks 
savo komisijos siūlymą ir 
išneš šen. McCarthy papei
kimą.

Senato pasmerkimas nie
ko nepakeis šen. McCarthy 
padėtyje, tik parodys jį pla
čiajai visuomenei kiek kito
kioje šviesoje, negu kardi
nolas Spellman ir daug ki
tų žmonių yra linkę į tą de
magogą žiūrėti. Senato pa
smerkimas šiek tiek suvar
žytų ir šen. McCarthy “gar
siuosius tyrinėjimus,” kurie 
iki šioliai dar nė vieno bol
ševiko neatidavė į teisin
gumo rankas, bet triukšmo 
ir riksmo pridarė devynias 
galybes.

Conn., buvo perduotas karo 
laivynui pirmas atomine jė
ga varomas povandeninis 
karo laivas. Tai yra pirmas 
laivas, ir ne tik laivas, varo
mas atomine energija.

Groton iškilmės buvo ty
lios. Submarinas “Nauti- 
lus” stojo krašto tarnybon 
be triukšmo, bet niekas pa
saulyje nepraleido to įvykio 
nepastebėjęs jo didelės 
reikšmės.

Naujas jėgos šaltinis jau 
pritaikintas laivų varymui, 
o tai reiškia, kad visai nau
ja energija jau gali tarnau
ti taikos tikslams. Čia tai 
ir yra istorinė to įvykio 
reikšmė.

—J. D.

i
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TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas m SKAITO. RAM)

RAS DVOKUS NKPRAAO

Kas Girdėt Chicago j e
---------------------- J . ■ ■ -- -

Pirraya Choro Koncertas Mikas Kuprys ir tuoj davė
,7. .... 'žodi adv. J. R. Verbalidi.Vienas seniausių ir zy- o

zynuausių thicagea chorų tej ai
- Pirmyn, kuriam varles pašalindamas įstatų'
vauja k Suponavę,us, apa- £omisij<£ nari j. Bučinską,
1*0 10 d.. 3:30 vai. Svkolų j J iU S.'G kon.
salei stato Laimos opere- - ■ * . ite Soalio 2 d iis ta ooe- ^UuciJ^ ir n*truku* J1

“ ’ J 4 P bus paskelbta spaudoje.rete statė loronte. *« tz . . ?v M. Kuprys, A. Ambrozai-
Čiurlioniečiai Dainuos tis, A. Mockevičius, J. Ma-
Naujieniečiams ' ceina, A. Miliauskas pada-

Lapkričio 14 d. Čiurlio-'‘ė Primuš apie apskri-
nies Sambūris atvyks i Chi- tle® va y 5s v5\ a' . P1.?J nešimų pažymėtina, kad iz

ide yra $1,189.40, kad iš sei
lino meto parengimų pelno 
įteliko apie $70.

Marųuette Parke lietuvių Buvo perskaityta SLA 
parapija stato bažnyčią, ku- centro sekretoriaus dr. M. J.j 
ri kaštuosianti milioną do- Viniko padėka už $25 auką! 
lenų. Projektą paruošė ar-našlių ir našlaičių fondui, j 
chitektas Mulokas. i Wilkes-Barre majoras Lu-:
Pagerbė K. Augustą |th« Knif fen kviečia daly-| 

'vauti Jungtinių Tautų die-j
Illinois valstijos Savings noje, kuri įvyks spalio 24 d.j 

& Loan League konvenci- Nutarta kvietimą priimti ir 
joj, kurioj dalyvavo apie raginti visus lietuvius minė- 
600 atstovų, buvo pagerb- toj dienoj dalyvauti, 
tas Kostas Augustas, “Nau-!
jienų” redaktoriaus pava-* J- Maceina pianešė, kad 
duotojas, jau 25 metus stro- kongreso naiio Keisteno va
ntai einąs Savings and Loan dovaujamas komitetas at- 
Association (1800 So. Hal-.vyksta rugsėjo 30 d; k ka<1 
sted St.) iždininko pareigas.'lietuvius atstovauja V.

’ 1 Kvietkus, SLRKA centro

cagą ir duos koncertą nau-( 
jieniečiams.
Miiionas Bažnyčiai

CHH'AGOS KALIMAI PAKELĖ MAISTĄ

Chicagos miestu kalėjime yra uždaryta 800 kaliniu. Dalis 
tą kalinių pakėlė maištą katėjime ir juos teko raminti 
ašarinėmis dujomis. Kaliniai bemaištaudami sudaužė 
kalėjimo Įrengimus ir siautė tris valandas, ibi bu\o nu
raminti.

ir avalynę, reikia pažymėti 
HUsed Clothjng for Chari-* 
jtable Purposes Only.” Tada 
ir pats persiuntimas pigiau 
kainuoja ir siuntos pristato- 7 Kuopos
mos tiesiog į Balfo sandėli.* Akylis Nebetoli 

Taip pat Balfo Centro 
Valdyba maloniai prašo 
skyrius, parapijas ir orga
nizacijas padengti rūbų per-

Kas Naujo Brooklyne
Piliečių Salėje, 1721 Jane 
St., South Side. Pranešėju

7. .. _ , . , 'yra pakviestas p. AudėnasRugsėjo o d. pumą kar- į New Yorko 
tą po vasaros pertraukos su-^• , T rvn rr , r Visi Pittsburgho ir apy-sirinkę LDD 7 kuopos na- ,iBk& |ietuviai kvieda. 
nai tarėsi ir netrukus bu-* • --siuntimo į Balfo sandėli iš-Pančio pokylio-banketo rei-!“ ti minėjime daly-

laidas, nes tam reikalui ne- kalu. Tas pokylis, kaip ži- '
turima lėšų.

Taigi, nelaukime žiemos 
šalčių, o kuo greičiau orga
nizuokime rūbų ir avalynės 
rinkliavas, kad apranga lai
ku pasiektų nelaiminguosius 
mūsų tautiečius.

Povilas Dargis Pereina j 
Naują Radijo Stotį

Per paskutinius 25 metus 
Povilas Dargis veda lietu-

noma, rengiamas spalio 23 
d., 7:30 vai. vakaro, Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klu
be, 280 Union Avė., Brook-
lyne- . viską radijo programą, kū

jo biletas tik $3, O kuo-in*ns klausosi vakarinės

LOWELL, MASS.

Rašytoją Draugijos 
Suvažiavimas

Atžymėkime BALFo 
Dešimtmetį

\uw“ Irios klausosi vakarinės
pos pokyliai visuomet būnaĮpenngy|vanįjos lietuviai,
įdomūs ir širdžiai malonūs. jNuo gpalio 10 dienos lietu. 
Jis toks bus ir šį kaitą. B*-i vių radijo programa bus ve
lėtai galima gauti iš kiek-]dama naujos, didžiulės 
vieno kuopos nario. Labai radijo stoties WPIT, 730 

užbaigia pageidautina, kad visi drau-Į
bičiuliai biletus

Balfas šiemet
|pirmąjį savo veiklos dešimt- gai ir bičiuliai biletus iš 
mėtį. Tai yra laikotarpis, anksto įsigytų. Tuo jie la-
k!1F1Q vmAin mncn Ko i nfn

on your dial, kiekvieną sek
madienį nuo 12:30 iki 1 v.

. . . popiet. Radijo stotis vra
kuris pasižymėjo mūsų tau- bai palengvintų rengėjų pjtt Buildinge, Smithfield
liečiu darbštumu, mielašir- 
dingumu, vieningumu. Šias 
gražias Amerikoje gyvenan
čių lietuvių ypatybes iššau
kė tragiškas senosios mūsų 
tėvynės likimas, šalpos ir 
mūsų nuskriaustųjų tautie-

bą iš mūsų klubo. Jis ne-’cut Įkurdinimo 
įsiūlė įvesti rusų kalbą, bet!toki« *deli ir reikšmingi,

naSą' iv -ii • P1*’ Pittsbuighe.Be pokylio reikalų susi
rinkime kalbėtą ir apie tai, Pavykę* Parengimas 
kaip susirinkimus padaryti! Rugpiūčio 22 d. Pitts- 
įdomesnius. Tuo tikslu nu- burgho Lietuvių Vaisbos 
tarta kiekvieną kaitą daryti Butas turėjo metinę geguži- 
paskutiniųjų įvykių apžval-'nę, į kultą suvažiavo dau-
oo Pirmais tnbiu o iv7v;4 1 oro ’ ~ •) /t/in X—darbai via gą. Pirmąją tokią apžvalgą gįau neį 3,000 žmonių. Bu-
padalys J. Buivydas. |vo gražuolės rinkimai, pa-

Mūsų nariai, dalyvavę sakyta kalbų ir gražiai pasi-
LSS suvažiavime, pasidali- linksminta. Pittsburgiečiai 

.... angliškai kai- centro vaiayDa rado reika-'no savo įspūdžiais. Jų nuo-'rehnįa Vaisbos Butą, nes
atostogų vėl pradėjo veikti. Q todėl klubui giūlė lo išleisti knygelę, užrekor- mone suvažiavimas buvo'mūsų biznieriai, priklausan- 
Ja daug ™Piaa51 j'sk. pereiti į anglų kalbą. ,duojant ateičiai milžiniškas įdomus, darbingas, svarbesnieji jam, visada remia n

Veikia Šeštadienio Mokykla'sakė, kad lietuvių kalba jau>kad minint Balfo 10 metų 
. . . , ,, 'atgyvenusi savo laika, kad gyvavimo sukaktį, Balfo-
šeštadienine *~(>ykla po. norf ^. Centro Valdyba rado reika-

raštiniųkas. Maceina ma
no, kad ir jis, būdamas SLA Svirskis

Rugsėjo 27 d. įvyko Lie-'centro narys, Luzerne Co. jandjs ją išlaiko savo lėšo- 
tuvių Rašytojų Draugijos Court House Jury Commis- mjs jg organizacijų viena 
suvažiavimas, kuriame da- sioner ir 7 apskr. sekreto- pirmųjų buvo Vytauto Klu- 
lyvavo Chicago j gyvenan-rius, taip pat turėtų daly-bag kuns parėmė tą mo
tieji rašytojai. Be jų iš;vautL bet Kvietkus jaip'kyklą. Reik tikėtis, kad jis 
New Yorko buvo atvykęs pasiūlęs atvykti tik į komi-tofįau ją rems. Turėtų ir 
Aistis, iš Detroito—Gražu- tetui rengiamą pokylį.

rau-
pastangas, įdėtas į šį darbą, jniuosius nutarimus visi na-Sų tautinius, kultūrinius bei 

ii tokį sumanymą mūsų žmonių pasišventimą'rai galėjo paskaityti “Kelei-Į politinius reikalus, 
i ir drūtai nušvilpė ir ir visokeriopą pasiaukojimą, vy” ir “Naujienose.” Pittsburi

Kuop ietis.

Nariai
trumpai ir drūtai nušvilpė ir įr visokeriopą pasiaukojimą 
nepriėmė. Taip mūsų “vei- Tai bus graži, istorinė kny-

Pittsburghietis.

kitos organizacijos paskirti 
didesnę ar mažesnę auką. 
Juk mokykloj dirbamas la
bai svarbus dal bas. Ar ne
malonu girdėti, kaip lietu- 

organizaci-Hškai šiulba pipirai, kurių
tą. Be to tas pats Aistis,;joms įjungti į komiteto l^vai jau čia yra gimę. 
Mikuckis, Baronas Gražu-jdarbą Įnešimų komisijai Klubo Svarbus Susirinkimas 
lis, S. Tamulaitis, Jurgelio-j^į Stanislovaitienei, V. Ta-
nis, Tulauskaitė, Y alentinąsįniulaieiui ir N. Grabliauskui 
skaitė savo kūrinius.

lis ir iš Baltimorės 
kis.

-Mikuc- Nutarta pavesti apskrities 
valdybai pranešti Amerikos

Po suvažiavimo buvo su-;Lietuvių Tarybai, kad V. 
rengtas literatūros vakaias, Kvietkaus elgęsis neleido
kuriame Aistis laikė paskai-( - * - ------ -•---- •

Be to tas pats Aistis,;
1 visoms vietos

Spalio 10 d., 1 vai. popiet

Rengs Dainų Šventę
Chicagos chorų dirigentų, 

valdybų ii- pavienių dainų

kėjas” ir paliko nieko nenu-'ga, kuri bandys vaizdžiai 
veikęs. Lauksime kol jis atpasakoti Balfo vargus ir 
sugalvos ką nors kitą. 1 laimėjimus.

—:— Šis vertingas sumanymas
Veikia Stanley Sharkey, yra surištas su išlaidomis, 

neatsilieka nė mūsų klebo- Todėl komitetas, Balfo Cen- 
nas. Mūsų parapijos baž-’tro Valdybos paskirtas Kū
nyčio je seniau buvo stacijo-' pintis knygos išleidimu, 
se lietuviški užrašai. Lie- kviečia visus, kurie pritaria t 
tuviškoj bažnyčioj lietuviški šiam sumanymui, tuoj atsi-’ 
užrašai, taip, rodos, ir rei-Jiepti ir pasiųsti tam reika- 
kia. Bet klebonas Joseph lui savo auką. Kiekvienas, 
C. Gaudinskas

Vasaros Karščiai 
Artimo Meilės Nesumažina

Nors vasaros mėnesiais

HAMTRAMCK, MICH.

Atsipašau. Pamiršau
Jau padėkota tiems, ku-

dėl karščių gyvenimas Ame-:™..Padįj0 rengti mūsų ge-
,ik„ie anmirštr. tačiau arti-'g^*^. bet P*****'^' Į*e, ku- 

dovanų. 
Nor-

rikoje apmiršta, tačiau arti . . ,
meilės darbas nesusto- "e. davet „

Štai jie:J. Gailis, rmo
ja. Balfas liepos-rugpiūčio 
mėnesiais išsiuntė į Europą 
tremtinių šalpai:

mantienė, A. Mitkienė, U. 
Davienė, R. Vitkauskienė, 

_ P. Morrienė, G. Kulbaitis, 
*F. Pupelis, P. Baranauskas,Pinigais—$8,393.80, svie 

sugalvojo, kuris atsiųs nemažiau pen- sto—20.968 svarų, cukraus
kad taip netinka. Dabar kių dolerių, bus įrašytas šio-j—31,875 svarus, rūbų irL^' 3* Kolf, Ka-
lietuviški parašai stacijose je knygoje kaip leidinio rė-;avalynės—6,936 svarus. puorai, Gorodeckai, Jaki- 
panaikinti ir padaryti ang
liški užrašai.

Lietuviai parapijonai kle
bono patvarkymo negalėjo

pavesta surašyti viešą papei- ^Yks Vytauto Klubo susi
rinkimas. Jame visi nariai 
turėtų būti, nes rinksime 
valdybą 1955 metams. Jei 
mes išrinksime tokią valdy
bą, kuri nesirūpintų palai
kyti lietuvišką spaudą, to
kias svarbias BALF ir ALT

kimą V. Kvietkui ir jį spau
doj paskelbti.

Valdyba palikta ta pati, 
,tik organizatoriaus Grigo

maviciai. Jiems visiems di-mėjas; kuris atsiųs $25 ar J Tremtiniams mūsų pagal-,1"**;1'-1,* 
daugiau, bus įrašytas kaip ba ir toliau labai reikalinga.. e‘ls klui)O acld*

puoselėtojų susirinkimas w-ivfctoj išrinktas Jurgis Eva-♦ ciu'avi reti crovifo *tarė surengti dainų šventę. 
Tuo reikalu rūpintis paves
ta komitetui, kurio pirmi-

nauskas.
Suvažiavime dalyvavo 47 . .. ...

atstovai iš 12 kuopų ir ap-i01’ganlzacUas,_ kūnai ne

leidėjas. Leidinio leidė
jais ir rėmėjais gali būti 

klebonas, tur j d,'augi jos ir pavieniai as-

ninke išrinkta Alice Ste-įskrities valdyba. Nuotaikasvarbu būt« išlaikyti lietu-
phens. 
yra: V. Radžius, J. 
venas, A. Dziivonas 
Kudirka.

Kiti komiteto nanai į d-j kaj kurjy nesklandumų
. e*“;buvo prislėgta. Seniau bai- 
11 J"’gę suvažiavimą turėdavo už

kandžių, gėrimų ir muziką, 
o šį kartą tik užkandome ir

PITTSTON, PA. išgėrėme. —J. V. S.

SLA 7 Apskr. Suvažiavimas
Suvažiavimas įvyko rug- tremtiniams 

sėjo 26 d. Jį pradėjo pirm. kaip gali!

Šio vajaus metu aukok 
kiek gali ir

vybę, tai juk gaila bus ir 
klubo vardo. Tada bus tik 
lietuviškas vardas, bet ne
bus lietuviškos dvasios, ku
ri klube vyravo tiek dešim
čių metų.

Todėl visi dalyvaukime 
susirinkime.

Vyt. Ramanauskas.

EASTON, PA.

nušvilpti, nes nicuona?. tui. 
būt, jų visai nesiklausė ir menys. 
pats savo išmanymu lietu- knygą norima išleisti] Brooklyn 11, N. Y
viškus užrašus panaikino. j^ar prieš Balfo seimą. To-, 

dėl reikalas yra skubus ir

Tad, nepamirškime vargi‘Sekamas Klubo Parengimas 
stančiu Europoje lietuviu ir! ... , 
visas aukas jiems siųskime metinis parengi-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

jper Balfą, 105 Grand St.,

tt;Keleivio” Kalendorius 1955 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis’ 

didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams, 
dorius jau ruošiamas spaudai.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
lendorinę dalį.

Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. < ,

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: , I

KELEIVIS
636 E. Broadway -:- So. Boston 27, Mass.

leidžia
Kalen-

Senas Eastonietis.

Tremtiniams Rūbai 
Labai Reikalingi

Nušvilpė “Sumanymą”
Mūsų klube veikia vienas 

veikėjas.” Jo vardas Stan
ley Sharkey. Seniau tas 
žmogus veikė platindamas 
bolševikišką “Laisvę.” Ar 
jis ir dabar tą maskolišką 
laikraštį dar platina, aš ne
žinau. Bent “Laisvė” da
bar nebededa jo pavardės 
i pirmą puslapį, kaipo nu
sipelniusio vajininko. Bet 
Stanley Sharkey visvien vei
kia ir dabar. Jis yra klubo 
pareigūnas ir visada nori 
pasirodyti su kokiais nors 
naujais išmistais.

Pereitame klubo susirin
kime, rugpiūčio 29 d., tas 

*[mūsų “veikėjas” pasiūlė 
klubo nariams, kad, girdi, 
jau laikas mesti lietuvių kal-

Rudeniui atėjus tūkstan
čiams Europoj vargstančių 
tremtinių rūbų ir avalynės 
reikalas vėl tampa labai 
opus. Balfas ir šiemet steng
sis surinkti ko daugiau Įvai
rios aprangos ir ją pasiųsti 
jos reikalingiems.

Amerikos valdžia, supras-, 
dama, kaip labai užjūryje] 
likusiems lietuviams yra rei
kalinga apranga, ir vertin
dama Balfo bei kitų šalpos 
organizacijų darbą, ir toliau 
sutiko padengti visas apran
gos siuntų jūros transporto 
išlaidas.

Balfo Centro Valdyba 
nuoširdžiai- kviečia visus 
Balfo skyrius, lietuviškas 
parapijas, organizacijas ir 
plačiąją visuomenę organi
zuoti rūbų ir avalynės va 
jus ir pavienius asmenis 
siųsti aprangą Balfo cen 
trui, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

Siunčiant vartotus rūbus

pritarimas kiekvieno lietu
vio, kuris supranta tokios 
knygos svarbą, yra labai 
laukiamas. Visas aukas siųs
kite Balfo adresu: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.
Balfo Jubiiėjinio Leidinio 

Komitetas:
Juozas Beley,
Albinas S. Trečiokas, 
Bronė Spūdienė,
Petras Minkūnas.

PITTSBURGH, PA.

mas įvyks sausio 29 d.
Klubo Susirinkimas

Spalio 17 d., 10 vai. ryto 
įvyks klubo narių susirinki
mas klubo patalpose, 11917 
Conant.

Koresp. A. J. Zis*
Spaudos Atgavimo 
Minėjimas

Amerikos Lietuvių Tary
bos Pittsburgho skyriaus Prieš kelias dešimtis me- 
valdybą nutarė šių metų tų kiekvienas ūkininkas vi- 
tapkričio 14 d. surengti lie-ldutiniškai naudojo mecha- 
tuvių spaudos atgavimo 50 ninės jėgos 2.2, o šiandien 
metų sukakties minėjimą? net 50 arklio jėgų, t. y., be- 
Minėjimas įvyks Lietuvių'veik 25 kartus daugiau.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

John J. Romanui, South 
Boston. — Tamstos rašinį 
apie prelato Strakausko 
nuopelnus nespausdinsime, 
nes jame nieko nauja. “Ke
leivio” skaitytojai tuos “nuo
pelnus” gerai žino. Iki šiol 
apie prel. Strakausko nuo
pelnus lietuvybei nieko nė
ra rašęs pranciškonų lei
džiamas “Darbininkas,” ku- 1 
įrio vyriausias redaktorius 
gyvena ten pat, kur ir prel. 
Strakauskas. Tamstos 
straipsnis jam geriau tiktų.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas angbj kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktu, užsiėmimu, gyvu
liu, paukščiu, žuvų, vabzdžiu, medžiu ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėjų, pas kurpki, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvės ir tt.

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

Kama 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

r
o
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įsotus ir ožka čiela? istreikuoti, o graboriams ne-
—Visų pirma, tėve, rei- reikės laukti, kad žmonės 

j kia išnaikinti visus vilkus,nuirtų.
'tada visos ožkos bus čielos. —Olrait, Maike, pagy- 
Kitais žodžiais sakant, rei- vensim ir pažiūrėsim: jei- 
kia pasaulį taip sutvarkyti, gu tu padarysi tokį parėtką, 
kad vienas kito negalėtų iš- kad ant svieto nebūtų vilkų, 
naudoti ir skriausti; tada'tai aš tau užfundysiu ais- 
nebus reikalo darbininkams krymo.

KĄ MATĖ IR KO NEPASAKĖ
Marijonų leidžiamo moterų), esama ir paprastų 

“Draugo” dienraščio vienas kunigų ir vyskupų, ir popie- 
redaktorių, kun. J. Prunskis, žiaus nuncijus (atstovas) be- 
nesenai buvo nuskridęs į ' sivažinėjąs galingu Oldsmo-

biliu.
Pasak kun. Prunski, Hon

dūro arkivyskupas sielojasi, 
kad pagal veikiančius įsta- 

patyrimus jis plačiai aprašo tymus norintieji tuoktis pir- 
"Drauge” ir ‘'Darbininke.” ma turi sudalyti civilinį ak-

Centrinės Amerikos (Gvate
malos. Hondūro, Salvadoro, 
Costa Ricos) valstybes. Sa
vo kelionės įspūdžius irt

/
—Sveikas gyvas, tėve! mą, kur jos vyro gulėta. 

Ar musmiriai jau neberūg- Taip ir susimušėm kakto- 
sta? mis. Sakau, uskiuzmi, mis-

—Nu, kam tu man tuos ter, dis iz misteik. . . . Ale 
musimirius prikaišioji? Juk kur tau! Pašaukė policiją 
žinai, kad aš jų privalgiau ir buvau nuvežtas už grotų, 
per misteiką. Į —Tai matai, tėve, kuo

—Bet kodėl tie “mistei- tokie baliai baigiasi! 
kai ’ taip dažnai tėvui pasi- —Ką tu nori tuo pasakyt,
taiko? Maike? Ar negeras buvo

—Jes, Maike, pasitaiko, balius?
Ale dėl tų grybų nors sar- —Aš noriu pasakyt, kad 
matos nebuvo. tokius jubilėjus reikia reng-

—Ar gali būt dar didės- ti kitaiap. 
nė sarmata, kaip nuo šun- —O kaip? 
grybių apsirgti? j —Reikėtų rengti taip,

—Jes, Maike, gali būt. kad svečiai pareidami iš ba- 
Ot, sykį man atsitiko toks ^aus galėtų atrasti savo na- 
misteikas, kad aš ir šian- mus, o jubiliatui kad būtų 
dien sarmatinuos apie ji GUOta gera dovana, pavyz- 
kalbčt. Dievaži, Maike, sar- džiui> ka(1 būt0 užrašytas

Ką kun. Prunskis ten ma
tė? Atrodo, kad jam di
delio įspūdžio padarė įvai
riais išviršiniais būdais iš
reiškiamas žmonių religin
gumas, nes tam jis savo 
rašiniuose skiria daug vie
tos.

Pakelėse jis matė dau
gybę kryžių, žmonės praei
dami ir pravažiuodami pro 
juos žegnojosi. Gvatemalos 
sostinės prekyvietėje ties 
krūvomis svogūnų, ridikė
lių, morkų ir kitokių daržo
vių jis matė pastatytą di
džiulę Fatimos (stebuklin
ga laikoma vieta Portuga
lijoje) Dievo Motinos alto
rėli. o pačiame prekyvietės 
viduty kitą laiminančio

tą ir tik tada gali tuoktis 
bažnyčioje: kitur rūpinama
si eucharistini kongresą su
šaukti ir tt.

Tai iš vienos pusės. O iš 
antros, kun. Prunskis paste
bi jau senai žinomą daly
ką—didžiulį plačiųjų gy
ventojų sluogsnių skurdą ir 
vargą, jų nežmonišką išnau
dojimą.

Ir po visa tai, kokios 
Prunskio išvados? Gi štai 
kokios: “Iš viso jaučiama, 
kad tik tikėjimas čia žmo
nes nuo komunizmo prilai
ko” ir “baisiai reikalingos 
socialinės reformos.

Jei ir kun. Prunskis pri
pažįsta, kad ten reikalingos

Kristaus altorių, prie kurio socialinės reformos tai lau- 
buvo daug gražių gėlių. de-(k!au’?°? J1> kaip tikta, dan
gė lemputės ir sustojusios'^?us’a a papasakos, kų toj
moterys atsiklaupusios mel- TV"0 KIn?taus, moks H 
,-?į * (skelbėjai. Juk toku>
' Bažnyčioje Prunskis matė ?™!:i žmonės, kokius piešia 
moterų su škaplieriais per, Prunskis, dvasiškiams turi

geras laikraštis 
metam;

mala sakyt
—Tėve, tik meluot šarma- penkiems 

ta. Teisybę pasakyt 
jokios sarmatos.

—Na, tai kibą
kvsiu, ar ką jau. . . . r»u\au2apO “i)arbininkas” 
į lakupą uždarytas.

—Reiškia, buvai pasodin
tas į belangę?

—Jes, Maike.
—Už ką?
—Kad ir vėl sarmata sa

kyt.
—Aš jau suprantu, tėve.

Buvai perdaug išsigėręs, ar 
ne taip? jnėjo

— Ir taip, ir ne taip. j
—Na, tai kaipgi tas atsi

tiko?
—Buvo taip, Maike. Mū

sų Sč
saidė buvo surengus balių

nėra

jau pasa-

kokiems

visą rankos plaštako didu
mą. JĮ jaudino vakare jo 
pensionate šeimininkės su 
tarnaitėmis balsiai kalba
mi rožančiai.

Jis matė skurdžiose lūš
nelėse visokių šventųjų pa
veikslų. mažesnių ir dides- 

,nių miestų, net sostinių,

būti paklusnūs, jų žodžiai 
turi giliai įsmegti į tikinčių
jų protą ir širdį. Bet jis 
nieko nepasakė, kaip bažny
čia ten moko žmnones nusi
kratyti vargo, sukurti čia 
žemėj žmonišką gyvenimą. 
Jis neparašo, ar ir ten tiems 
vargą vargstantiems žmo
nėms skiepijama tik paklus-i

vaidina galingu Oldsmobi- 
liu besivažinėjantis popie
žiaus atstovas, arba nema
žesnis už mūsų jėzuitą An- 
driušką Costa Ricos reko- 
lekcininkas kun. Gailos Ro- 
driguez Quiros ir visi kiti 
Kristaus žodžio skelbėjai.

Jei nieko apie tai nerašo, 
nori matyti, kad nėra kas tei
giamo apie tai pasakyti. Jei 
taip, tai ir tvirtinimas, kad 
ten žmones tik tikėjimas 
nuo komunistų prilaiko, tėra 
tik savęs apgaudinėjimas.

Ir tikintis žmogus, ramin
damasis jam žadamu lai
mingu gyvenimu danguje, 
nori taip pat žmoniškai gy
venti šioj žemėj, nes jis ma
to, kad čia yra gerai gyve
nančių ir turinčių vilties ne
blogiau gyventi ir aname pa
sauly. Jis gali kęsti vargą, 
laukti,bet ir jo kantrvbė turi 
ribas. Šiandien žmonių no
ras ir čia žemėj geriau susi
tvarkyti yra ypač didelis, ir 
vien dangiškais malonumais 
juos sunkiai bėra patenkin
ti. Taigi ir dėmesio į tuos 
žemiškus reikalus nekreipi
mas yra dar didesnis nusi
kaltimas. Neužtvenksi smė
liu upės, ji anksčiau ar vė
liau vis viena prasiverš ir 
dar didesne naikinančia jė- 
,Ta: pritrūks kantrybės ir 
'angiškos manos laukian

tieji.
Juk, sakysime, Italijoje 

netrūksta paprastų ir aukš
tų kunigų, pakanka bažny
čių ir jas lankančių, o, žiū
rėkite, komunistų partija 
yra didžiausia visame lais
vajame pasauly. Ir giliai 
tikintieji katalikai ramia są
žine atiduoda savo balsą 
komunistams. Jie taip da
ro, nes nustojo vilties ką 
nors gera susilaukti iš tų 
partijų, kūnas remia baž
nyčios atstovai, bet kurie 
vargingųjų reikalais nesirū
pina. Jie metasi į glėbį ko
munistams, kurie taip pat 
nesivaržo tuščiais pažadais, 
bet jau šioj žemėj.

Taigi, ir kun. Piunskio

NAUJAS BARRYMORE JAI VAIDINA

Žinomų aktorių Barrymore šeimoje atsirado naujas akto
rius. keturių mėnesių John Barrymore. Jr. Jis ir jo tėvai 
nutraukti televizijos dramoje, kurioje tėvas John vaidina 
Mozės vaidmenį.

M a r g u m y n a i
Jo Nora* Išsipildė Senukas dažnai aplanky-

Norvegijos sostinės Oslo dax 0. saY° lai\ą hiam j1 
uoste stovi vienas senas, me- kaltal> ištisas naktis pialeis-
ainis laivas “Fram.” Tuo dav0 ant J° deni°; . Karti» 
laivu garsusis norvegų ke- Jls at*^ ant to laivo vėl 

Amundsenas (mi-Pa5lIlko nakclal- Kita ry-
metais) plaukiojo žmonė#. J-1 rad° įa“ nc® ' 

igalį ir atšiauriu '«•, Kapitonas sėdėjo prie 
stalo ir rankoje laike kny
gą apie Amundseno ir jo 
keliones į šiaurės ašigalį.

Anksčiau jis sakydavo:— 
Norėčiau mirti čia, tame

—Bet aš tau pasakysiu, šventųjų vardais pavadintas 
?*Iaike, kad gerų gazietų da- krautuves: Gvatemalos pre- 

įbar nėra. Net švento Juo-
uzmir-

pašaukimą. Pakol 
Bostone,

so savo 
jis ėjo South 
ouvo galima nors kunigų 
pikčerių pasižiūrėt, o dabar 
oiesas žino kas pasidarė. 
Kunigų susaidė Vienybė tu
rėjo net protestą iškelti, kad 
permažai apie dūšios išga
nymą rašo. Sako, nepami 

net kunigų seimo, nei 
J vieno pikcerio neįdėjo. Na, 
tai pasakyk, koks pažitkas 
iš tokios gazietos?

zidentūros spaudos skyriuje 
vieną laikraštininkę parda
vinėjančią kažkokių misio 

tai nieriu loterijos biletus.
jo

numo dvasia šių dienų ga
lingiesiems, ža v i n g o m i s 
spalvomis piešiamas gyveni
mas po mirties ir žadama 
ten dosniai atlyginti už že
mės gyvenimo vargus; ne-

Skaitydamas
mus sutinki visokių brolijų’tose vargšų pastangose iš- lieriai 
vienuolių vardus (vvru ir Įrišti iš siu dienu skurdo’oriem

vvos Smerties Su-! —Tiesa, 
n

savo prezidentui, norėdama 
paminėti 50 metų nuo jo at
važiavimo Amerikon. Nu, 
žinai, per tokį jubilėjų rei
kia ir išsigerti. Nu, ir išsigė- 
rėm. Ne perdaug, ale taip 
sau, su razumu pasilinksmi- 
nom. Taigi negaliu sakyt, 
kad j lakupą buvau uždary
tas dėl to gėrimo. Ne, čia 
buvo toks foniškas mistei- 
kas. Matai, pareidamas na
mo, patropijau ne į savo 
auzą. Tai buvo per tą ura 
paną, kada Edisono lektri- 
kas buvo užgęsęs ir nakties 
laiku ant strytų buvo tam 
su, nors į akį durk.

liautojas 
rė 1928 
į šiaurės a; 
kraštus.

Tose moksliškose kelionė
se į amžinuosius ledynus tą 
laivą valdė kapitonas Os
karas Vistingas. .... ,

Vėliau (1928 metais) la,vetku, ,ame prabė«°_?La; 
ir dingo šiau

rėje, šį kartą ten išlėkęs lėk
tuvu ieškoti kito šiaurės ty-' . 77 7 .
rinėtojo, italo Nobilė. Ka- Smvamos.os Maš.nos Istorija

__ _ . y*_•_______ l<v« I TJ* ’ * • ” •pltuuaS v iSingaS oUVO iai-- rii inaja Siuvamąja maSi- 
mingesnis: jis grįžo į Nor-na išrado anglas Thomas 
vegiją. Jo laivas stovi Oslo Saintas 1790 metais. Jo ma- 
uoste. Laive yra įkurtas šina buvo pritaikyta tik 
muzėjus, kuriame sudėti odai siūti. Vėliau prancū- 
šiaurės sričių tyrinėtojų už-'zas siuvėjas Theimonieras 
rašai, fotografijos, kelionių*išrado tobulesnę mašiną, su 
aprašymai ir tt. -kuria galėjo ir audeklą siū-

Kapitonas Vistingas dėl-ti. Theimonieras buvo įstei- 
senatvės buvo atleistas į gęs siuvyklą, kurioje buvo 
pensiją. Tas drąsus ir už-80 tokių mašinų. Bet kiti 
grūdintas jūrininkas daly-Jsiuvėjai tuo buvo labai ne- 
vavo visose pavojingose ke-'patenkinti, ginkluoti užpuo- 

stovintieji lionėse į šiaurės kraštus irliė tą siuvyklą ir visas maši- 
Theimonieras

Amundsenas ir dingo šiau- *!ausios mano gyvenimo 
dienos.

lankytuose kraštuose, jei 
nebus didesnio dėmesio 
kreipiama į šių dienų gyve
nimo pagerinimą, nieko ne
padės komunizmui sulaikyti Į 

prekyvietėseneiJ---- I ---- »' -...—
aprašy-’paaiškina, kokį vaidmenį altorėliai, nei platūs škap-nuo 16 metų amžiaus jis vi-nas sudaužė

nei kitos panašios są savo 
įemonės. —R. M. jūrose.

gyvenimą praleido

J

tėve, kad laik- 
visokių, bet yra 

ir gerų. Geras laikraštis 
yra kaip veidrodis, kuria
me atsispindi svarbesni pa
saulio įvykiai ir kasdieni
nis visuomenės gyvenimas. 
Skaitydami laikraščius žmo
nės šviečiasi ir gerina pa
saulį, eina prie geresnės 
tvarkos.

—No mader, vaike, ką 
jūs tose gazietose rašysite, 
vistiek tokio parėtko nepa
darysite, kad visi būtų sis- 
fait. Jeigu vienam bus ge
rai, tai kitam nepatiks. Ve, 
unijos kikina, kad buržujai 
permažai darbininkams mo-

asciu vra

Auzoj'ka už darbą; o buržujai rė-
Trepusįkia, kad darbininkai vis 

Lti^ik-uniu ir reikalauja 
o dirbti tin-

irgi buvo tamsu.
suradau tiktai apigraibom.!streikuoja 
Užlipau ant viršaus, nusi- daugiau pėdės, 
rengiau patamsy, apčiupinė-‘gi. Drugštorninkai parduo- 
jau lovą ir atsiguliau. Ogi da visokias liekarstvas, kad 
kad suriks gvoltu kažin ko- žmonės nemirtų, o graboriai 
kia boba. . . . Pasirodo, ma- dejuoja, kad permažai mir
tai, kad ta lova buvo netuš- šta. Na, tai pasakyk, Mai 
čia. Norėjau bėgt, ale pa- ke, kaip tu padalysi tokį 
tamsy patropijau į kitą rui- parėtką, kad būtu ir vilkas

TAUPYMO BANKŲ 

INDĖLIAI PERNAI METAIS 

BEVEIK VIENAS 

BILIONAS DOLERIŲ

' ienas yra arti jūsų namu—žiūrėk, kad pavadinime būtų “Savings Bank” arba “Institution for Savings.”

Tiksliau kalbant reik sakyt, kad Massachusetts 
žmonės pernai padėjo j taupymo bankus 
didžiulę sumą $983,401,005.* Daugiau žmonių 
taupo savo pinigus 188 Savitarpiniuose 
Taupymo Bankuose, kaip kuriose kitose 
Taupymo įstaigose. Taupymo Bankai yra tam, 
kad padėjus jums taupyti. Jūsų pinigai yra 
saugūs. Jie lengvai prieinami. Jie pelno 
reguliariškus dividendus. (Pernai indėlininkai 
gavo virš 100 milionų dolerių dividendų.) Jūs 
negalite rasti geresnę vietą taupymui, kaip 
jūsų draugiškas ir patikimas Taupymo Bankas. 

‘ Metai baidėsi liepos 31, 1954

Visi indėliai yra pilnai apdrausti pagal 
Massachusetts įstatymą.

TMB MUTUAL

SAVINGS BANKS
OP MASSACHUSSTTS

niekur negalėjo gauti darbo 
ir mirė dideliame skurde.

1833 metais amerikietis 
V. Huntas taipgi buvo pa
gaminęs siuvamąją mašiną, 
panašią į Theimoniero, bet 

į nei jis pats, nei kiti jo 
‘darbo vaisiais nepasinaudo
jo.

Visai gerą ir tobulą ma
siną, pagal f. Sainto maši
nos pavyzdį, padarė ameri
kietis E. Hovve 1846 metais, 
bet ir jis Amerikoj savo 
darbo vaisiais negalėjo pa
sinaudoti. Jis mašiną par
davė vienam anglui už 250 
svarų sterlingu

Vėliau 1851 metais ame
rikietis I. Singer užpatenta
vo dar tobulesnę siuvamo
sios mašinos pavyzdį. Jo 
vardo siuvamosios mašinos 
ir šiandien yra žinomos vi
same pasauly.

Reik čia priminti, kad 
daugumas išradėjų savo iš
radimais medžiaginiai ne
pasinaudoja, bet apsukrūs 
fabrikantai iš to susikrovė 
ir susikrauna milionus.

—P. B.

Iki šiol mokslas nežino 
gyvūno didesnio už bron
tozaurą. Jo vidutinis ilgis 
buvo 70 pėdų ir svoris dau
giau nei 30 tonų. Jis yra 
išnykęs. Tas milžinas bu
vo vegetaras, nevalgė mė- 

'sos.
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Kiek Uždirbama Kol ūk v .kolūkis skaitomas bene pa
kol-I metus kolūkietis vi.iuti-iv>'z<hn^Iauslu ‘f 

niškai išdirba 140-160 da,-!uk,eelams >sm«kam.‘ atW- 
badienių. Tik pasižymėję!'11™*/? ypabngai dideli. 
“e^w„niiu5” Kad lengviau butų tuos‘spartuoliai” išdirba 200!,. 

ir
Štai imkime tokį, jau So
vietų garsinamą ir jų pro
pagandoje dažnai minimą, 
‘‘Julijos Žemaitės” vai

darbadienių ir daugiau. įmokamus už darbadienį 
jau So-'atlyginimus sugretinti, Pa' 
J verskime juos ištisai rub

liais, pritaikydami geriau- 
(j“ šią atvejį, kad kolūkiečiui

kolūkį prie Stačiūnų. Ketu-l’a7k? vkus grūdus, paša
lių asmenų “spartuolių”/? kt; Parduotl ‘kvostos 
šeima, kur ‘tėvas ir sūnus1™1?5. ka‘n«m>s' ? ■>« \al- 
dirba laukininkystės brigą- <llne?ls. kain?mls: ku“us
doje, žmona prie veršelių-Vla z-v.m!al.mazesnes: 
girdymo, o duktė prie kiau- voje rinkoje uz rugiųi eent- 
lių šėrimo, visi drauge per nerf kolūkietis gaus 140-160 
metus uždirba 900 darba-,™^’“2 u^5ar0. ce"tner‘ 
dienių, t. v., vidutiniškai1-70-80 lub“r“k™>8
po 22, darbadienius kiek-!kll1oS‘?m?-10, ,u,bllų- ,Pa’ 

gal tai išeitų, kad uz vienąvienas. Dažnai tačiau , , ,. . ,
atsitinka, kad paprastas kol-/ arba< ,len! ko!ukle,t,ls «a™ 
ūkietis neuždirba per metu'1 Kaloll° Pozelos vardo

McCarthy raportas dalijamas spaudai

Senato tyrinėjimo komisija pereitą savaitę paruošė savo 
raportą apie šen. McCarthy ‘"pasmerkimą.’’ To raporto 
spauda laukė nekantriai ir kai jis buvo dalijama^, tai visi 
skubėjo greičiau jį gauti ir paskelbti. Raportas vienbal
siai siūlo pasmerkti McCarthy už jo netinkamą elgesį.

visų “Keleivio” bendradar-Jtas žodis savo tėvynėj yra 
bių, jo rėmėjų sąrašas su daug kentėjęs ir dabar ken- 
trumpučiu jų gyvenimo ap-jčiąs, daug kovojęs ir dabar 
rašymu, tiek mirusiųjų tiek tebekovojąs, ir daug jis yra 
dar gyvųjų.

Subruskime ir parodyki 
me ką mes galime! Kas sa 
vo prisiminimais

Šita pačia proga aš noriu 
dar štai ką pastebėti. Aš 
prileidžiu, kad Overkos pa
skelbtieji skaičiai nėra “su-

Į laimėjęs. Savo tėvų žemėj' fiksyti,” tai yra, užsimerkus 
i-’jis tik nepriklausomybės*’ = lnhn rmrsičvti n ton niu

trumpą laiką buvo 
kas kitu j laisvas. Ten jis visuomet 

darbu, o kas savo ištekliais cenzūros buvo varžomas.

rnėtais

padėkime “Keleivio” redak
cijai tą priedą tinkamai ir 
turiningai išleisti. Laiko

Čia, JAV, “Keleivis” nie
kuomet tų varžtų neturėjo, 
bet jis visuomet kovojo už

jau nedaug liko tokiam rim- laisvą spausdintą žodį ir tą 
tam ir dideliam darbui, pri-skelbė Lietuvos žmonėms.

Tatai pagerbdami “Kevalu neatidėliojant to darbo 
imtis.

Parodykime, kas mes mo

pagerbdami 
leivj,” kartu pagerbsime ir 
bendrai savo tautos kentė-

kame ir sugebame pagerbti jusj, kenčiantį ir visuomet 
ir įvertinti, kas tos pagar- kovojusį lietuvių spausdin
tos nusipelnė. Savaitraštis tą 
“Keleivis” tikrai veltas pa
garbos.

Lietuvių tautos spausdin-

žodį!
Vienas “Keleivio’ 

nių bendradarbių,
senes-

J. B-dis-J. Vilkaitis.

nė 100 darbadieniu. kolūkyje—11 rublių, “Stali
no" vardo kolūkyje—14 

O dabar pažiūrėkime, ką rublių, “Julijos Žemaitės” 
gi tas mūsų “normuotas” < vardo kolūkyje—19.5 rub- 
kolūkietis uz savo visą triū- lių.
są gauna. Sovietų akimis, Prileidžiant, kad kolūkie 
kolūkis yra kooperatyviniais tis per metus išdirbo 150 
pag r i n d a i s susitvarkiusi darbadienių, kiek eilinis 
įmonė, taigi ir kolūkio pa- kolūkietis vidutiniškai ir iš- 
jamos teoretiškai turėtų vi- dirba, jis už savo visų metų 
sos atitekti darbininkams'darbą kolūkyje, pavertus pi- 
kolūkiečiams. Bet kaip tai nigais ir jo pajamas na-, . 
atrodo praktikoje? Pirmo-‘tūra, gauna nuo 1,650 rub- PnesPaudos. 
je eilėje didelė dalis kolū-'jių (“Karolio Požėlos” var- 
kio pajamų natūra (grū lais.ldo kolūkyje) iki 2‘925 rub-
moco iv nori \ iv nimooic

Kuo ir Kaip Didžiuojasi
Perskaičiau “Vilnyje” ii- iš hektaro davė net 26.2 dvi- 

gą rašinį, kuriame M. Over-'gubų centnerių (toks cent- 
ka aprašo, ką Lietuva paro-'neris lygus 100 kilogramų), 
dė Maskvos žemės ūkio pa-* Netenka abejoti, kad 
rodoj. Trumpai apie tai bu-1 rodą besirengiantis

iš lubų nurašyti. O ten juk 
dažnai taip padaroma. Ten 
jų spaudoj dažnai skaitai, 
kad ta ar kita įmonė įvykdė 
jai pavestą uždavinį su 
kaupu, jos direktorius už 
tai gavo gerą dovaną, o po 
kurio laiko vėl skaitai, kad 
tas pats direktorius jau į 
kalėjimą nuėjo, nes visi jo 
patiekti duomenys buvę su
klastoti. Jei jau “fiksina- 
mi” duomenys tokiais atve
jais, tai visasąjunginei pa
rodai duomenis kiek “pa- 
fiksyti” tikrai yra pagun
dos, nes šiuo atveju ir pro
kuroras tikrai nebūtų toks 
griežtas, nes reikalas liečia 

’ “Tarybinės Lietuvos gar- 
jbę,” jos laimėjimus.

Ūkininkas.

I1 pa-1 
“Kie

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

i metus keturis Minėti vyrukai panūdo 
O “Tiesa” drįs-jsužinoti, kodėl Vilniuje nė

čių, arba
kostiumus. _ ____ _ (
ta rašyti: “Dėka Tarybų ra daržovių, jei jų tiek daug 
valdžios kolūkinės santvar-Įčia pat už Vilniaus. Jie 
kos darbo valstietis am-'kreipėsi į įvairias įstaigas, 

išsivadavo iš vargo ir J kurios turi ką nors bendra 
su daržovių aprūpinimu. Jie 
visur išgirdo atsakymą: Net

.ziams

Raštais Žmonių Nepasotinsi balandžio mėnesį pasirašy

vo parašyta ir 
paskutiniajame

mėsa ir pan.) ir pinigais ei- lių (“Julijos / 
na valstybei kaip duoklė,Įdo kolūkyje), 
toliau, pagal metų pradžioje
sudarytą su mašinų-trakto- 
rių stotimi sutartį, išmoka
ma stočiai priklausanti už 
darbą dalis. Tam tikra kol-! 
ūkio pajamų dalis eina i, 
taip vadinamą visuomeninį Lietuvoje 
fondą. Paliekama grūdų 
atsarga sėklai. Ir tik tada, 
kas lieka, paskirstoma kol
ūkiečiams.

Julijos Žemaitės" var 
Tai reiškia, 

kad į mėnesį Sovietų Lietu
voje kolūkietis uždirba nuo 

'127 iki 244 rublių.

Kolūkiečiams liekanti kol
ūkio pajamų dalis skirstoma 
pagal darbadienius, išeinant 
iš bendro kolūkyje išdirbto 
darbadienių skaičiaus, t. y., 
apskaitoma, kiek už vieną 
darbadieni išpuola grūdų, 
pašaro, pinigais ir pan. 
gi, kolūkietis metų gale tu
ri pajamų pareinamai nuo 
to, kiek jis turi uždirbęs 
darbadienių. Štai, pav., 
Sovietų Lietuvos spaudoje 
garsinamuose kolūkiuose 
buvo už darbadienį išmoka
ma:

“Karolio Požėlos” vardo 
kolūkyje, Dotnuvos rajone 
—po 1.72 kilogramų grūdų, 
po 2 kg pašaro, po 1.18 kg 
cukraus ir po 1.5 rublio pi
nigais. “Stalino” vardo kol
ūkyje, Jonavos rajone—po 
4 kg grūdų ir po 2 rubliu. 
“Julijos Žemaitės” kolūky
je prie Stačiūnų— 
rugių, 400 gramų

AUDRA ŽEMAIČIUOSE. 
Vlado Andriukaičio parašy- 

numery.’rą dirvą, negailėjo ją išdirb-.ta Vytauto Didžiojo laikų
“Keleivio”:menų” kolūkis parinko ge-

Džiaugiasi dideliais 
ūkio laimėjimais,

- *x-žemes ti
duoda* Iii

ir patręšti ir vis dėlto to- apysaka. Išleido Gabija,
gražu negavo tokio der-

skaitmenų ir mano, kad jais liaus, koks buvo gaunamas
apdums žmonių akis. j “buržuazinėj Lietuvoj,” ku-

Aš paliesiu tik du dalyku.rioj kai kuriais metais pa-

335 Union St., Brooklyn 11, 
N. Y., 218 pusk, kaina $2.20.

ir parodysiu, kaip bolševi-,vy/dinguose ūkiuose gau- TECHNIKOS ŽODIS, Nr. 
kai ir čia sąmoningai klai-jdavo derliaus iš hektaro net 3_p Tąi Amerikos Lietuvių 

Inžinierių ir Architektų Są
jungos leidžiamas trimėne- 
sinis žurnalas. Prenumera
ta metams $2. Administra
cijos adresas: 2610 W. 47th 
St., Chicago 32, III.

dina žmones. (po 40-50 centnerių. Tagi,
Lietuvių paviliono direk-'ir šį kartą komunistų skel-įsakymas, paskirstyta,Jodka ^as

T ..... t. .’ ipareigota ir tt., ir tt. Vie-Jakstonis ir Puzonas, pasi- -1 . . - , ... , ...... v, . 1 ,. na įstaiga kaltino kitavazineję po v.in.o.t= -»«v-i.«_i « »

Trys vyrukai
Ga-

Taigi, sakykim, kad vidų-!

Vilniaus apyiin-'į 1 : ” “'7 . .
rašo “Tie<oi”• Jų gale tie vyrukai įsitikino:

• i •• i '“Raštų daug ir ju vis dau-Vaziuokite Vilnijos ke-i _• ? . y . ,i,. . . . . r • ,. ;geja, o daržovių kaip nebu-diais ... ir jus nustebins di- J . vi. Ivo taip ir nėra Vilniaus val-
Sovietų delis da,.'žoy'! deriiu,s- Y^gyklos’e. Visa didžioji krik vi<J pt

uždirba į mėnesį za !uo? opus U au" va popierių negali pakeisti kilogr i tiivitve. k lapais slepiasi agur-! . 1 5 j 1 '. .’ 1 . nei vienos dešimtieskai, saulėje raudonuoja po- Vii vUnn v;i
• 1 • -TA . II I^VU, 1IV1 V 4T>*«midorai. Poeto plunksna - . „

sioms gė-| tjems vyrukams leis-

Įta pasisakyti, bet jie nega- 
O kai šie vyrukai sugrįžo'Įėjo paliesti paties pagrindi-

i Vilnių ir valgyklose no-'nio klausimo: kodėl iš tik- 
rėjo gauti šaltų barščių arĮrujų nėra daržovių komu 
šviežių kopūstų sriubos, taiįnistų valdomame Vilniuje, 
jiems visur atsakė, kad nė- o jų buvo pakankamai, ka- 

nebus. 'da komunistų ten nebuvo.

kolūkietis

200 rublių. (Dar kartą at
kreiptinas dėmesys, kad į 

! tą sumą įeina ne tik jo pi
niginės, bet ir pajamos na
tūra, įvertintos aukščiausio
mis kainomis.) Ką gi jis 
gali už tuos 200 rubliu i mė- 
nesi nusipirkti? Ogi jis ga
li nusipirkti po 4 kg duonos, 
arba po 0.5 kg mėsos į die
ną, arba, jei jis galėtų gy- >a 

visiškai nevalgyda 
mas, tai už pustrečio mėne
sio pajamas jis galėtų nu
sipirkti vieną porą pusba
čių, arba už visų metų pa
jamas jis galėtų nusipirkti 
gerą vyrišką kostiumą.

reikalinga visoms 
rybėms aprašyti.”

Piventi Tai-

I

Nepriklausomoje Lietuvo
je pastaraisiais metais sam
dinys ūkyje gaudavo be pil
no užlaikymo, kuris buvo 
daug kartų geresnis kaip 
dabar kolūkietis gali turėti, 
skirdamas visą savo uždarbį 
vien tik maistui dar viduti
niškai 360 litų Į metus arba 
30 litų Į mėnesį algos, už 
kurią jis galėjo, sočiai pas

po 1 kg šeimininką 
cukraus, mėnesį dar

pavalgęs, 
nusipirkti:

kas
10

ir po 3.5 rublius. Pastarasis ančių arba dvi poras pusba-

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moteli} Skyriaus 
vedėja M. Micfielsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

ir

Inammn
agur- V1Ų 

ko

torius Overka rašo, kad gre
ta Mariampolės esantis “Še
šupės” kolūkis per metus 
primelžiąs iš karvės 3,522 
kilogramus pieno, o Troškū
nų tarybinis ūkis iš 9 kar
vių primelžiąs net po 4,578 

amus ir iš kitų 10 kar
po 4,491 kilogramą.

biamieji skaičiai teturi tiks
lo apgauti skaitytoją ir jie 
tikrai neišmanėlius apgau
na.

Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO

aukščiausi __ •
pasieniniSi

Visi Subruskime!
“Keleivio” Nr. 38 per-;“Keleivį” 

skaičiau įdomų kreipimąsi‘ninkavo?
rėmė, jam talki
oji socialistinės

“Keleivio” sukakties reika-! minties vyrai ir moterys, 
lu. Ten sakoma, kad 1955'Rėmė tie, kurie supranta, 
metų vasario 9 d. “Kelei-'kad gyvenimas vietoj nesto- 
viui” sueina 50 metų. Tai vi. Talkininkavo jam tie, 
vienintelis plačiame pašau- kurių įsitikinimu žmonija 
ly išsibarsčiusios lietuvių iš- pagaliau susipras pasirinkti 
eivijos savaitraštis, kuris ir įgyvendinti savo tarpe to- 
be pertraukos per penkias- Įkią tvarką, kuri patikrintų 
dešimts metų eidamas ne- visiems laisvą gyvenimą, vi- 
keitė savo įsitikinimų. O jo siems lygias teises ir gali- 
įsitikinimai ir jo pasirinktas1 mybes įsigyti gaiima dau- 
kelias darbo žmogui tiesus giau gyvenimo patogumų
ir suprantamas: laisvė dar
bui, laisvė kūrybai; visiems 
darbo ir kūrybos vaisiai tu
ri būti prieinami, kaip ir vi
siems prieinamas apsišvieti
mas ir mokslas: žmonių 

j tarpusavi santykiavimai turi 
būti tokia tvarka pagrįsti, 
kad žmogus žmogų savo 
naudai neišnaudotų, jo ne
vergtų. Tokia žmonių tar
pusavio santykiavimo sie
kiama tvarka vadinama vi
suomeninė, laisvės pradais 
pagrįsta arba kitaip—socia
listinė. .

Taigi, per penkiasdešimts 
metų “Keleivis” nenukrypo 
nuo tų pagrindinių siekimų, 
kuriuos skelbia geros valios 
pažangūs mokslo vyrai.

Suprantama, “Keleivis’ be 
savo talkininkų—skaitytoju 
ir bendradarbių bei rėmėjų 
—nebūtu galėjęs tokius il-

bei tuos 
sukurti.

žmogui patogumus

“Keleivio” 50 metų su
kaktuvės bus kartu ir visų 
tų sukaktuvės, kurie ėjo ir 
eina kartu su “Keleiviu.”

Išvada savaime prašosi, 
kad mes visi “Keleivio” bū
simas sukaktuves turime 
paremti. Tiek jo skaityto
jai, tiek jo buvę ir esami 
bendradarbiai turime įsipa
reigoti padėti “Keleiviui” 
išleisti jo toms sukaktuvėms 
skirtą priedą. Toks priedas 
būtų lyg mažutė “Keleivio” 
50 metų enciklopedija. Čia 
tektų suminėti visa, kas 
“Keleivio” vertingo buvo 
parašyta, sumanyta, nuveik
ta ir kartu prisiminti, kurios 
reikšmės ir įtakos turėjo 
“Keleivis” Lietuvos žmo
nėms. Lietuvoj jis taip pat 
plačiai buvo žinomas ir

rai
ir jie jais didžiuojasi net 
Maskvoj. O ar yra iš tik- 
lųjų kuo didžiuotis? Tikrai 
nėra. Greičiau reikėtų gė
dytis ir va dėlko.

Overka duoda poros kol
ūkių duomenis ir tai dar ne 
visų kalvių, o tik dalies 
(sakysim, Troškūnų ūkio 
tik 19 kaivių). Jis nepasa
ko, kiek dabar visoj komu
nistų valdomoj Lietuvoj vi
dutiniškai iš vienos kalvės 
primelžiama.

Aš žinau, kad “aukštų 
laimėjimų pasiekusioj Rusi
joj” primelžiama per metus 
700-800 kilogramų, bet ne
turiu duomenų, kiek primel
žiama Lietuvoj. Overka 
juos, aišku, žino, bet nepa
skelbė, nes, matyti, nėra 
įspūdingi. Aš žinau, manau, 
kad tą žino ir Overka, jog 
nepriklausomoj Lietuvoj 
buvo daug bandų, kurios iš 
kiekvienos karvės per metus 
davė 5,000 kilogramų pieno. 
O jei paimti tokius pavyz
dingai tvarkomus ūkius, 
kaip inž. Sirutavičiaus, Zu
bovo, Fledžinskio, dr. Kar
velio ir kitų. tai jų bandose 
buvo karvių, kurios pieno 
davė net po 8,000 ir daugiau 
kilogramų.

Netenka abejoti, kad tie 
kolūkiai, kurie rengėsi pa
rodai, turėjo visas sąlygas 
pasitempti, ir vis dėl to te
pasiekta tik pusė to, kas jau 
nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo laimėta.

Overka žino. kad nepri
klausomoj Lietuvoj žemės 
ūkio tyrimo departamentas 
darė įvairių pasėlių bandy
mus. Tiems bandymo lau
keliams buvo parenkama 
gera žemė, ji buvo gerai iš
dirbama ir kiek tik reikia 
patręšiama. Pagal tų ban
dymu 1934-40 metu duome-

PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai 
A. Garmaus-F. Lavinsko at

siminimai, 136 pusi...................................$1.00
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 

Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli
mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą, 
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta.............................................................

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... $3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ............................... $2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50 

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap-

. darais, kaina ...............................................  3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po- 
pieryje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų
istoriją. Kaina ....................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25 

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį
Girdvainį ..... .............................................  2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė .......................................................... 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas .....................................................  3.00

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
East Broadway So. Boston, Mass.

□ Vnitnmi rll ^naivvim v<x

2.50

636
gus metus išsilaikyti. O kas skaitomas. Tektų padaryti4nis, kai kurių rugių veislės

s
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Valgykim Daugiau Daržovių!,
šiandien kiekvienas žino, valgymą reikia pradėti nuo 

kad vitaminai yra labai šviežių daržovių arba vai- 
svarbus dalykas žmogaus siu. Pusryčiams yra gerai 
sveikatai, bet yra žmonių,’išgerti orančių arba daržo-
kurie vis dar to nepaiso.

Vitaminų šiais laikais yra
atrasta gana daug’, ir kiek
vienas jų yra kuo kitu reikš
mingas. Pav., vitaminas C, 
kuris gaunamas iš rūgščių 
vaisių, ypač iš lemeno, oran
čių ir greipfrutų, apsaugo 
žmogų nuo skorbuto ligos. 
Vitaminas A—apsaugo nuo
ligų, kurios apkrečia žmogų guma 
per kraują ir pan. Didžiau
sias vitaminų šaltinis yra 
daržovės ir vaisiai. Kai ku
rie vitaminai, pav. vitami-

vių sunkos, pietums, prieš 
valgant sriubą, suvalgyti pu
sę greifruto. Kurie sriubos 
nevalgo ir pietus pradeda su 
mėsa, turėtų pirma užvalgy
ti žalių daržovių, šeiminin
kės, kuiios pietums verda 
žirniukus, sietinius, pupeles 
ir kitas daržoves, nesupran
ta, kad didelė vitaminu dau-

tose daržovėse yra 
užmušta arba dalinai sunai
kinta. Geri pietūs bus ta
da, jeigu šalia virtų daržo
vių bus ir žalios, kaip salo-

nas D, atsiranda žmogausjtės, smulkiai supiaustyti ko
pūstai su lemonu ir alyva, 
tomeitės, agurkai ir kt.

Pietus taip pat reikėtų už
baigti su šviežiais vaisiais. 
Nežiūrint, koks įmantrus 
bus desertas, maistingumo 
atžvilgiu joks kompotas, ki
sielius ar pudingas negali 
prilygti saujai šviežių žem
uogių, geram obuoliui arba 
šviežiom slvvom.

kūne veikiant saulės spin
duliams, tačiau pagrindinis 
vitaminų šaltinis yra švie
žus vaisiai ir daržovės.

Vienas mano pažįstamas, 
kai tik ant stalo atsiranda, 
daržovės, pasižiūri su pa
nieka ir sako: “Žoles valgo 
triušiai ir zuikiai, bet ne 
aš." Yra ir daugiau žmo
nių, kurie mano, kad žalios 
daržovės tinka tik zuikiam. 
Tuo tarpu daktarai sako, 
kad kiekvieni pietūs turėtų 
būti pradedami su žaliom 
daržovėm arba vaisiais. 
Kodėl? Į tą klausimą atsa
kymą davė garsus vokiečių 
mokslininkas Rudolf Vir- 
cho\v, kuris beveik prieš 
šimtą metų surado, kad vir
tas maistas sukelia žmogaus 
žarnose lengvą uždegimą, 
jas suerzina. Jis pastebėjo, 
kad kai jo ligoniai užvalgy- 
davo virto maisto, tai jų 
kraujuje atsirasdavo dau
giau baltųjų rutulėlių ir vi
sas virškinimo aparatas bū
davo lengvai suerzinta: 
Kai ligoniai valgydavo ne
virtą maistą, to suei’zinimo 
nebūdavo ir baltųjų kraujo 
rutulėlių nepadaugėdavo

Vokietijoje yra garsus 
daktaras Birchner-Benner, 
kurio klinikose ypač daug 
dėmesio yra kreipiama i ža
lią maistą, i daržoves ir vai
sius. Jis yra sudaręs tam 
tikras maisto dietas, taiko
mas atskiroms ligonių rū
šims. Daktaras Birchner-

•aštuoms metus, 
dienų ir naktų
vienoje padėtyje, ant nuga
rytės, negalėdama pakelti 
nei galvutės, nei rankų, nei 
kojyčių; miegodama, val
gydama, verkdama ir su vil
timi laukdama savo kančios 
galo vis toje pačioje padė
tyje.

Ji vos trylikos metų, o jų 
aštuoni praleisti gipse! Vi
sa vaikystė, visas kryštavi- 
mas, bėgiojimas, žaidimas 
—vis toje pačioje surakin
toje padėtyje, lr kiek skaus
mo reikia pakęsti. Bet Van
dutė kantri. Nekritusi ne- 
viltin, jį uoliai mokosi, ir 
jau gerai lietuviškai skaito, 
rašo, skaičiuoja.

Yra vilties, kad Vandutė, 
jei ji galėtų pasinaudoti 
Įvairiais specialiais, moder 
niais gydymo metodais, pa 
gytų. Tačiau tam reikalin
ga daug lėšų—apie 2,000 
markių (apie $500), o pini
gų jos nuolatinio rūpesčio, 
budėjimo ir skausmo išvar
ginti tėvai neturi.

Todėl ir kreipiamės i dos
niąją Amerikos lietuvių vi
suomenę, tikėdamiesi suža
dinti visų lietuvių gailestin-

_______________________ įgumo jausmus. Mes esame
“ (tikri, kad nė vienas lietuvis

Yra daržovių, kurių žalių AšlliOfll Metui GipS€ negalės atstumti to kenčian-
_____  jčio vaiko prašymo. Visas

Bendrasis Amerikos Lie-’^ andutei skirtas aukas siųs- 
tuvių Šalpos Fondas šelpia kitę Balfui, 105 Grand St., 
10,000 Vakarų Europoje lį-jBrooklyn 11, N. Y. Balfas 

paruošti,lietuvių, kurių tarpe J35’ kartu su aukotojų pa
vardėmis ir adresais, pasiųs

KELEIVIS. SO. BOSTON
ŽYMIŲ AKTORIŲ VEQ\B£&

, '' . -».F«S6eS-.

Pagarsėjusi aktorė Audrey Hepburn ir Broadwa> akto
rius Mel Eerrer susituokė Šveicarijoj. Jaunieji susipa
žino vaidindami Broathvay spektaklyje New Yorke. Aud
re* Hepburn pagarsėjo eilėje filmu lt<»Ilywoode.

Tą begalę) STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ: 
ji išgulėjo

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje) f

valgyli negalima, pav. kali 
fiorai, brokoli ir kt. Tačiau 
virimas nelygus virimui, 
šeimininkės, norėdamos dar
žoves gardž
kartais nebijo užmušti vita-jyra (jaUg džiovininkų, chro- 
minus. \ erdant daržoves-nįgkų ligonių, invalidų, se-
.eikia atsiminti, kad geriau,nejjy įr ma2ų vaikų. Nors kieti jų. 
druską užberti po to, kai ‘ ~
daržovės išvirtos, nes ver
dant daržoves sūriam van
deny, dalis vitaminų žūva.
Verdant žalias daržoves,

beveik visų jų būklė yra la
bai sunki ir skurdi, bet iš 
jų tarpo kartais iškyla ypa
tingi atvejai, išsiskiriantys

Vandutės tėveliams i Vo-

Balfo Centro Valdyba.

DĖMESIO ŠEIMININKĖM!

(Tęsinys)
Aiiesto turgavietė per jomarkus būdavo labai triukš

minga. Privesdavo kaimiečiai arklių, karvių, kiaulių, 
pristatydavo vežimus visokių gėrybių, maisto, audeklų, 
puodų, puodynių, pintinių ragažių, dūdukių, švilpynių, 
visokių padargų ir pabūklų. Ant stalų būdavo sukrauti 
pyragai, baronkos, saldainiai—vaikam lauktuvės iš jo- 
marko.

Prie visų tų prekių sukinėjosi žmonės, perkupčiai, 
čigonai ir miestiečiai. Vieni perka, kiti dera, treti žiūri. 
Visi eidavo jomarkan jeigu ne pirkt, tai nors pasižiūrėt 
arba pažįstamų susitikt. Nevesdavo tiktai vaikų, nes 
buvo pavojinga, kad arkliai nesumindžiotų.

Pabaigę turgų, kaimiečiai eidavo į karčiamas maga
ryčių išsigert arba į arbatines išgerti arbatos su pragais. 
Paskui išsiskirstydavo, miestas ištuštėdavo, vien krūvos 
mėšlo pasilikdavo gatvėse. Paryčiais namų savininkai 
gatves šluodavo ir valydavo.

Šiaip jau užmigęs miestelis subruzdavo vasaros me
tu, kada atsidarydavo Birštono kurortas.

Birštonas, pagarsėjęs savo mineralinio vandens šal
tiniais, randasi kitoje Nemuno pusėje, 5 kilometrai nuo 
Prienų. Pašto kelias veda į miestelį. Prie kranto, mies
telio vidury, yra gražus kalnuotas parkas. Parke šalti
niai sūraus vandens. Du viešbučiai vasarotojams, vieta 
gydytojui ir maudynės ligoniams. Daugiausiai Birštone 
gydėsi nuo reumatizmo ii- panašių ligų.

Buvo Birštone svetainė šokiams, koncertams ir kito
kiom pramogom. Orkestras giojo parke per visą sezoną, 
rytais ir vakarais. Pačiam parke būdavo išnuomuojama 
daug vasarnamių. Šalia parko bažnyčia, toliau stačiati
kių cerkvė, paštas, aptieka, kelios krautuvės ir vietinių 
gyventojų namai.

Birštonas negalėjo lygintis su pagarsėjusiais Euro
poje kurortais, bet tyras oras, gražios apylinkės, kalnai 
ir vanduo suteikdavo malonaus poilsio ligoniams ir svei
kiems.

Vasarai pasibaigus, visi išvažinėdavo iš Birštono 
visai žiemai, nieko nelikdavo, vien sniegas ir tyla. Už
mirštas kampelis ligi kitos vasaros.

o
Žemė apie Prienus nelabai derlinga, daugiausiai 

smiltynai ir molis. Ūkiai netokie gražūs kaip apie Ma- 
riampolę arba Paprūsę, kur beveik visur juodžemis ir 
durpės. Geriausia žemė apie Prienus priklausė dvaram, 
o ūkininkai gana skurdžiai gyveno. Jie neišsigalėdavo 
leisti savo vaikus į mokslus. Tik turtingesni ūkininkai 
leisdavo savo sūnus į kunigus ar į mokytojus, o toliau 
nesiekdavo. Užtat ir lietuvybė Prienuose ir apylinkėse 
sparčiai nesiplėtė.

Miestiečiai buvo sulenkėję; lietuvių kalba buvo var
tojama tik bažnyčioj, turgavietėj ir trobelėse toliau nuo 
vidurmiesčio.

Iš lietuvių patriotų atsimenu vieną. Dešimts verstų 
nuo Prienų yra kaimas Ingavangis. Buvo ten mokykla, 
kurioj mokytojavo jaunas lietuvis Juozas Kaunas. Pasi
žymėjo tuo, kad niekuomet nekalbėdavo lenkiškai, tik 
lietuviškai. Sakydavo, kad nemoka. Jau kaip miesto 
panelės bandė jį išmokyt “kultūringos”- kalbos, bet nesi
ėmė ir tiek. Apšaukė jį užsispyrėliu ir galų gale paliko 
ramybėj.

Tas užsispyrimas nepridavė jam populiarumo. Net 
ir miesto žydeliai su panieka į jį žiūrėdavo, nes juodus 
drabužius dėvėjo, o lenkų kalbos nemokėjo.

Kurios šeimininkės moka
te namuose pagaminti vaš
ką grindims (pašte wax), 
būkit geros parašyti į Mo
terų Skyrių, kaip gaminti. 
Aš labai norėčiau pasiga
minti tokia pastą pati.

—P. M.
Nashua, N. H.

SEIMININKĖMS
Greitas Desertas iš Aprikosų

Paimti nunokusius švie
žius aprikosus ir sutarkuoti 
su stambia tarka, kad pasi- 

nekūrenami, ir pastatyti bumbėjimo dovaną, lietuvių vi- darytų kvorta košės. Nu- 
vo tik dėl gražumo, dėl de- suomenė atsiliepė labai dos- pirkti vanilės ice cream’o ir 

plaktos grietinėlės.
Kai tuos tris dalykus tu

rit, paimkit augštus stiklus 
(10-12 colių) ir į kiekvieną 

į stiklą dėkit po du šaukštus 
aprikosų košės, tada šaukš
tą ice cream'o, vėl košės, ir 
taip kartokit, kol stiklai bus 
pilni. Ant viršaus uždekit 
plaktos grietinėlės ir trupu
tį kapotų saldžių migdolų 
arba riešutų.

Karštomis dienomis labai 
skanus desertas ir galima 
padaryti per kelias minutes.

ir savo tr umu ir reika- 
Atski-

U, riems asmenims Balfas ne- 
J’ei‘'gali skirti didelių sumų,

Benner pradėjo daryti tyri-Jnedėti sodos, nes soda taip'iLL. lėšu’didūmu 
i po pat pakeičia vitaminų che-1, 

mišką sudėtį. Vandens
kia vartoti galimai mažiau juo būdu kitiems būtu nu 
ir daržoves virti galimai traukta kad ir nedidelė, bet 
trumpiau. Kuo mažiau dar- iabaj reikalinga, parama, 
žovės virdamos gauna oįo.'Todėl atsiradus tokiam ypa-

ugnies. tuo jos tinsgam atvejui, stengiamasi 
maistingesnės.

mus su maisto dietom po 
vieno savo jaunystės patyli
mo.

Prieš 50 metų, kai jis bu
vo dar jaunas daktaras, jis 
susirgo geltlige labai aštrioj 
formoj. Į burną negalėjo 
paimti jokio maisto ir buvo 
visai nusilpęs. Jo ligos me
tu jo žmona kartą atsisėdo 
jo kambary ir pradėjo piau- 
styti obuolius. Jis kažko
dėl panoro skiltelės obuolio 

Atrodo, kad nežiūrint to, kad J ir paprašė jam duoti. Su
valgė porą obuolių ir kelias 
dienas maitinosi tik žaliais 
obuoliais. Jo paties ir drau
gų nustebimui jis greitai pa
kilo iš ligos ir po to pradė
jo daryti tyrimus su šviežiu, 
nevirtu maistu. Šiandien jo 
klinikos ir dietos yra žino
mos ne vien Vokietijoje, bet

žmonės jau tūkstančius me
tų valgo virtą maistą, orga
nizmas yra geriau linkęs 
priimti žalią maistą negu 
virtą. Žinoma, tas nereiš
kia, kad mes turime pradė
ti valgyli žalią mėsą arba 
nevirtas bulves. Maistą rei
kia virti, bet norint išvengti
to lengvo žarnų suerzinimo, ir kituose kraštuose.

RENGIASI MINĖTI 100 METŲ SUKAKTUVES

I'rank Morris iš Butler, Pa., šio mėnesio 18 d. minės savo 
100 metu sukaktuves. Jis rodo žmonai, kuri yra 82 metu, 
koki patiekalą jis pagamins savo sukaktuvėms atžymėti. 
Jo žmona, žinoma, ruošiasi kepti pyragą. Kartu su 100 
metu sukaktuvėmis seni žmonės minės ir ju 60 metu ve
dybinio gyvenimo sukaktuves, todėl bus dviguba puota.

nes

vandens 
vra išimtinaispecialiai ir 

tikslui parinkti aukų. 
Praeityje, kai buvo

tam

GRAŽIAUSIA Į Praeityje, kai buvo ban-
KAMBARIO VIETAjdoma sutelkti lėšų tam, kad

--------  'karo metu kalbėjimo nete-
Daugely namų yra židi-^usi Jonaitytė galėtų specia- 

niai (fireplaces). Jie yraJioj institucijoj atgauti kal-

—~ atsiliepė
koi acijos. Kūrenamas ar niai, tuo pačiu metu laimin- 
nekurenamas židinys galingai užbaigdama mažosios 
būti gražiausia kambario i Renatės gyvenimo liūdną 
vieta, jei tik jis tinkamai knygą. Dabar gi mažos 

Vandutės rankos tiesiasidekoruotas.
Priprasta yra ant židinio 

statyti fotografijas, laikro
džius ir visokius nieknie
kius. Kartais židinių viršus 
būna taip apkrautas, kad 
akis židinio nepastebi tarp 
visokių niekniekių, kurie 
paprastai būna dulkėti. 
Toks židinio apstatymas yra 
negražus, perkrautas ir duo
da šeimininkei bereikalingo 
darbo, nes ant mažų stovy- 
lėlių ir kitų “puošmenų” 
prisirenka dulkių.

Pirma gero skonio taisyk
lė sako, kad nereikia nieko 
perkrauti. Židinys tuomet 
bus gražus, kai ant jo bus 
tik pora dalykėlių. Žalias, 
nusviręs vijoklis gražiam 
vazonėly, gražios skadikės 
ir kokia nors įdomi stovy- 
lėlė—tai pilnai pakanka pa
statyti ant židinio. Viršum 
pakabinti dideli gražų veid
rodį. Jeigu ant sienos prie
šais židinį kabo gražus pa
veikslas, tai susidarys ypač 
gražus įspūdis. Tokį židinį 
lengva užlaikyti švarų ir jis 
bus malonus akiai.

Dirbtinę gumą Amerikoj 
tepradėjo dirbti 1942 me
tais.

prašydamos 
vienai tragiškai istori

jai prirašyti laimingą pa
baigą.

Vandutei Lingytei kovo 
mėnesį suėjo trylika metų, 
o jau devyni jų praleisti 
baisios ligos n laisvėje. Bū- 
lama keturių metų (1945 
metais), Vandutė susirgo 
nugarkaulio tuberkulioze; 
1946 metų rudenį buvo iš
vežta ligoninėn ir paguldy
ta gipso lovelėm

Vandutė gipso lovelėj iš
buvo, su maža

mus
dar

graudžiai

Amerikoj gyventojų skai
čius kasdien padidėja 7,000 
galvų. Po 20 metų reikės 
atrasti darbo dar 20 milio- 

pertrauka, nu darbininkų.

VANDUTĖ LINGYTĖ

.-.ir.-.-.L .n-n - Ati- - -įjf,

Ji yra 13 metą. o jau 
lovelėj.

8 metus išgulėjo Vokietijoje gipso 
Padėkime jai gydytis!

Girdėjau, kaip žydas pramonininkas vadino jį 
“kiaulium.” Rodos, koks tam žmogui skirtumas, kaip 
kas kalba, bet visi sekė madą.

Neturėjom ir mudvi su sesute iš kur pasisemt lietu
viškos dvasios, kaip tik iš Nemuno bangų. O gal tos 
ramios Nemuno bangos ir turėjo kokią įtaką mano jaunai 
sielai, nes lemta man buvo suprasti, kad negaliu skirtis 
nuo savo tautos ir nuo kalbos, kurią ta tauta per šimtme
čius vartojo.

Atsimenu, man teko perskaityt vieną knygelę apie 
Lietuvos praeitį, seną tikybą, apie krėvę, vaidilutes ir se
novės papročius. Knygelė buvo nedidelė, parašyta lenkų 
kalba, dabar nei jos pavadinimo, nei autoriaus neatsime
nu, tačiau ji man padarė gilų įspūdį. Mąsčiau apie tą 
senovės Lietuvą ir mėginau mintyse atkurti savo tėvynę 
anais laikais, kurie taip skyrėsi nuo dabartinių.

Tose svajonėse buvau taip laiminga, kaip radusi 
šaltinį tyro, nesudrumsto vandens. Niekam savo jausmų 
nepasakojau, nes nesitikėjau iš niekur pritarimo savo 
patriotiškam entuziazmui.

Esant Prienuose, man teko susirašinėti su Mykolu 
Paltanavičium, kuris mokinosi Prienuose ir prieš kelis 
metus buvo iškeliavęs su savo tėvu į Ameriką. Jo laiškai, 
pilni gražių minčių ir tėvynės meilės, sustiprino ir palaikė 
many lietuvišką dvasią. Laiškai tie sekė mane visur, 
kur tik mano gyvenimo kelias vedė.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
FILIPINŲ KINAI

Visose pietryčių Azijos šalyse gyvena apie 10,000,- 
000 kiniečių, kurie naujai atgavusioms nepriklausomybę 
šalims sudaro nemaža galvosūkio. Filipinų respublika 
nutarė padaryti kiniečių sąrašą salose. Spėjama, kad jų 
ten esama 6,000,000 ir daug jų palaikų labai gyvus ryšius 
su Kinija.

•o
TERORAS TUNISE ATGIJO

Prancūzai vėl Įvedė karo stovį Tunise, kur atsinau
jino teroras prieš prancūzus kolonistus ir prieš prancū
zams draugiškus arabus. Derybos Paryžiuje vis dar ve
damos dėl suteikimo Tunisui plačios vidaus autonomijos, 
bet arabų teroristai nesutinka padėti ginklų.

vimo. Parašiau taip, kaip. 
jis man atrodė. “Britanijos 
Lietuvy“ Plunksnagraužis 
išspausdino to aprašymo ii-' 
gą ištrauką ir nenurodęs, 
kas buvo parašyta neteisiu-Į 
gai, iškilmingai pareiškė: 
tai šmeižtas ir tiek. Žino
ma, taip lengviausia apsi
dirbti su kitaip manančiais, 
bet rimti žmonės taip neda
ro, nes jie žino, kad iš to 
nėra naudos.

Jei “Europos Lietuvio” 
Plunksnagraužis būtų tikras 
demokratas, o ne toks, koks' 
jis yra, tai jis suprastų, kad 
ir Senkaus ir Žakevičiaus 
reikštas mintis kiekvienas 
turi teisę savaip vertinti, bet 
“demokratui“ Plunksna
graužiui tas neįkandama ir 
todėl jis tepajėgia šaukti 
“šmeižtas,“ širdyje gailėda
masis neturįs priemonių 
laisvo krašto spaudai už-

SŪSEKĖ MERGAITĖS žMOGZLDZilS

Liepos mėnesį Floridoje nežinomi piktadariai nužudė jau
nuty 7 metą mergaitę iš Baltimore. M d., Judith Ann Rob- 
erts. Kairėje mergaitės tėvas. Dabar skelbiama, kad 
policija jau turi susekusi žmogžudžiu pėdsakus ir jie greit 
bus suimti.

Taigi, galime būti tikri, 
kad ir iš mūsų tėvynės dar 
dideli būriai tautiečių gaus 
keliauti Sibiro plėšimų plėš
ti, “naują šviesų gyvenimą 
kurti“ už Uralo kalnų—Si
bire, Kazakstane, ir ten 
savo kaulus palikti.

Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse tėra 6% viso pa- 

; šaulio dirbamos žemės, o 
čia pagaminama. mėsos 
45%, komų 655* ir tokia 
pat didelė dalis kitų maisto 
produktų.

STATEMENT OF THE 
Ownership, Management, Etc.

i Reųuired Bv The Act of Gongrcs* 
of Augusi 24. 1912.
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VOKIEČIŲ BĖGLIAI
Kas mėnuo iš rytinės Vokietijos nuo bolševikų bėga 

į vakarinę Vokietiją apie 20,000 vokiečių. Nuo 1950 J čiaupti burną įvykius vertin- 
metų jau 1,800,000 vokiečių yra pabėgusių iš į-ytų į va- ti taip, kaip ji juos supran 
karus. Jų tarpe yra 15 parlamento narių, 5 ministeriai,
30 aukštų valdininkų ir galybė policininkų. Dabar daug 
atbėga darbininkų iš urano kasyklų.

ta.

Before mc, a Notary Public In and for 
Ūke State and iconiy aioreccaid, peratia-
ally appeared John L. Januskis, who 
havinur dūly «w«»rn accordinj? to la*',
<Kp«»se-^ and says f ha t be is the Bus Al trr. 
of the Keleivis and that the foL- 
lovvinK i”, to (h** ImčM of liht
.md belief, a true statement of t b* 
<»wnmliip. naw<r*'n«»( (and if a

SVEIKATA TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina revmatiški 
skausmai prieš oro permainą, jaučiat 
dieglius, rankų, kojų sustingimu, 
nuovargį, šaltį—tuoj nieko nelau
kiant isigykit DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIEŠ. Ji sudaryta iš daug skir
tingų elementų iš tolimų kraštų svie
to. Ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaikina 
minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti, tai tepkit ir vėl tepkit su 
Deksnio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa
siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė
kit, kad ant dėžutės būtų užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taio aplai- 
kysit tikrąjį Dekens Ointment.

Stebėtinai greitai prašalins minė
tus skausmus. Kaina 2 oz. $1.00; 4 
oz. $2.00; pinigi) taupymo ekstra di- 
lie’ė dėžė 10 oz. $5.00.

Užtikrinam pasekmes ar jūsų pini
gus grąžinant.

OFJKEN'S PRODUCTS
P. O. Bok Sfifi. Nevark 1. N. J. 

Parsiduoda Vaistų Išdirbystėt
Plačiai žinoma tarp lietuvių, lenkų 

ir kitų tautų; išdirbu visokius medi- 
kališkus vaistus ir grožio kremą per 
daug metų, o svarbiausiai tai Deks- 
nio Galingoji Mostis, kuri pati už sa- 

’ ve kalba savo pasisekimu. Turtu 
I tūkstančius padėkos liaškų iš įvai

DR. HEWLET JOHNSON

Plunksnagraužis sako, kad 
aš pranešu “Keleiviui“ tik 
tą, ką nugirstu pritykojęs 
prie rakto skylutės. Ponuli, 
atsimink seną posakį: “Kuo

Laiškas iš Anglijos
----------------

S M • 1.1 *.• •*! • - • f Iirrmiip, (imikiMr’iirin tan«l II aSocialistų Internacionalo kumštis; iškreipė tikruosius »».- ,h.•„i.,.i ..r m.
į, • , . Į ... . 1 . I aforenahl publi.ation f..r Ih- 4.< l- sliovti
Sukaktu j socializmo idealus ir, staty “ *'— —*“ -------  -----

rių kraštų, kurie liudiju ir dėkoja. 
Tai yra auksinė proga pirkėjui, arba 
galite būti partneriu. Gali būti ir 
moteris. Tuoj rašykit dėl susitari
mo: P. Deksnis, P. O. Box 666, 
Newark 1, N. J. (40)

. • , , „ n u . t k Pats kveP’ tu0 ir kitus teP’Anglijos raudonasis dekanas Dr. Hewlet Johnson Į Nematuok kitų netiku-

--------- {damas medžiagą aukščiau
Socialistų Internacionalas už žmogų, išniekino žmogui 

šių metų rugsėjo 28 dieną1 priklausančias elementa-
Nemažiau

liudijo Amerikos ambasadoje Londone ir sakėsi nesąs 
ir niekada nebuvęs komunistų partijos narys. Bet savo 
raštais ir kalbomis tas aukštas bažnyčios pareigūnas yra 
atlikęs bolševikams ir Rusijai didelius patarnavimus.

o
INDIJA “KETVIRTA GALYBĖ”

Indijos ministerių pirmininkas Jawaharlar Nehru, 
kalbėdamas parlamente apie Indijos užsienių politiką, 
sakė, kad Indija “aiškiai yra ketvirtoji pasaulio valsty
bė,“ po Amerikos, Rusijos ir Kinijos. Bet Indijos prem
jeras nereikalavo Indijai nuolatinės vietos JT saugumo 
taryboje.

•o
TRIESTO KLAUSIMAS

Italija jau siunčia vieną savo kariuomenės diviziją 
iš Bologna miesto į šiaurę prie Triesto. Ta divizija, va
dinama “Triesto divizija,“ yra numatyta įvesti į Triesto 
miestą, kaip tik bus baigta susitarti su Jugoslavija dėl 
Triesto klausimo išsprendimo. Tokio susitarimo laukia
ma kasdien.

siu <mastu. Aš prie rajtto 
skylučių nelandau. Laisvos 
spaudos žmonės turi tikres
nių būdų žinioms gauti.

Baigdamas turiu priminti 
“Europos Lietuvio“ redak
toriams, kad jie pamiiio re
daguoją Europos lietuvių 
bendruomenei skiltą laik 
raštį (bent taip yra skel 
biama). Jei jis tikrai ski 
riamas visiems Europos lie
tuviams, tai jo redaktoriai 
turėtų žinoti, kad jie nėra 
vieno kurpalio, kad jų tarpe 
yra įvairiai galvojančių ir 
kad laikrašty pasireikšti visi 
jie turi lygias teises, o ne 
tik Plunksnagraužis ir jo 
vienminčiai.

Tamošius Tarka.

atšventė savo veiklos 90 me
tų sukaktį.

liausiąs laisves, 
žalos pridarė Europoje na-

Sukakties proga buvo už- cizmo ir fašizmo diktatūrų 
dėtas vainikas ant Karolio!siautėjimas. Bet po šio ka- 
Markso kapo, dalyvaujant ro socialistinis judėjimas iš-
Internącionalui priklausan
čių partijų atstovams ii Azi
jos socialistinių partijų sve
čiams.

Diena, nors ir rudens, bet 
buvo

ėjo stipresnis kaip niekuo 
met nėra buvęs. Ir pati so
cialistinė veikla jau nesiri
boja tik Europos ir Ameri
kos kontinentais, kaip kad 

>avyzdingai graži ir buvo prieš antrąjį pasaulinį 
karą, bet plinta po visą že
mės rutulį, o ypatingai so
cialistinė idėja smarkiai 
plečiasi Azijos žemyne. Tas 
rodo, kad mes neapvylėm 
žmonijos ir, eidami tuo ke-

) pąvyz< 
šilta. Minėjimas turėjo pra
sidėti 11:30 vai., bet jau 10 
vai. prie kapu vartų rinkosi 
minėjimo dalyviai.

Kapinės, kuriose atsigulė 
K. Marksas, yra Londone, 
puikioje parko ir medžių 
supančioje Highgate pašlai
tėje.

Lietuviai Užsieniuose
BRAZILIJA

Mirė Kazimieras Mačiulaitis

“Žinios,“ išeinančios Sao

žinajam poilsiui sugrįžti į 
mieląją Suvalkų žemę.

Velionies palydėti į am
žino poilsio vietą buvęs su
sirinkęs didelis būrys drau
gų ir pažįstamų. Poetas K 
Jūras pasakęs jautrų atsi-

Paulo mieste, praneša, kad 
liepos 22 d. mirė 76 metų 
amžiaus Kazimieras Mačiu- .... „ ,.
laitis, kilęs iš Selemos Bū- 
dos kaimo. Sasnavos vals
čiaus. Velionis buvęs pa-

Lietuviai Sveikino 
Darbiečių Kongresą

Didžiosios Britanijos Dar
bo Partijos kongresą, kuris 
įvyko Scarborcugh, sveiki
no ir lietuviai socialdemo
kratai. A. Zamžickas prieš 
kongresą lankėsi partijos 
vyriausioj būstinėj ir per 
tarptautinio skyriaus parei
gūną Ericsoną įteikė raštu 
surašytą sveikinimą, kuria
me primenama, kad mūsų

žangus žmogus, 1905 me
tais veikliai dalyvavęs so
cialdemokratų eilėse kovoje 
dėl laisvės ir už tai buvęs 
kalintas Suvalkų kalėjime. 
Į Braziliją jis buvo atvykęs 
1927 metais. Ir čia gyven
damas jis skaitęs Amerikos

Velionis palikęs nuliūdu
sią žmoną, dukteris Mariją 
Sakalauskienę ir Juliją Ski- 
stimienę ir sūnus Joną ir 
Kazimierą.

ANGLIJA

Lengvai Apsidirbo

“Keleivio” Nr. 35 aš pa 
ir vietos pažangiąją spau- rašiau šį tą

o ei'IntriTunc LrovzMlV "R VI t O m TA <
iš Didžiosios

dą, sielojęsis tėvynės karčiu Britanijos Lietuvių Sąjun- 
likimu ir svajojęs bent am-įgos skyrių atstovų suvažia-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO‘KORČIUKIŲ
♦ 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 Broadvray, South Boston 27, Mass.

in the above c-.i|Hi‘»n. r<-4|ari**M hy ib«
Act or Auprust 24. 1912. in
tion 411. an«l tion*
printed on t be r*-\erse of this form. t» 
uit:

1. That the narnės and n
the puhlisher. m<«nasir*;< e«lito»
nnd business munager* are:
Publisher—Keleivis Publishing Co.,

630 Broadway, So. Boston, Mass. 
Editor—Jackus Sonda, 608 E. 7th

St., So. Boston, Mass.
Managing Editor—Jackus Sonda,

608 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Business Manager—John L. Januskis.

632 E. Broadway, So. Boston, Mass.

2. That the ovner Is: llf oviimI »>y u 
Corporation, its name and atidiegs mušt 
Le statei! arui also IrninedLilely tliere- 
under the narnės and iublresses oi 
fttockholders ounin»; or b<ridinu «»ne per 
cent or more of totai aruount of stock 
If not owned I»y a corporuf imi. 
name* arui tublrcss^s of tire irnltvld 
owner.-r mušt l»e uiven. If ouned >»v e 
firrn. cotupetny. or otlier ualncorporMlcd I 
conc ern. ils name and iuhliess. ;is we|I |

Auksinė Proga Greitam 
Pirkėjui

Du namai, pilnai ir moderniškai 
įrengti vasarotojams laikyti, prie pat 
vandenyno, labai gerai einamoj vie
toj, automatiškas šildymas aliejumi, 
parsiduoda dėl savininko ligos. Yra 
didelis garažas ir dalelė vieta parki- 
nimui. Kreiptis: A. Žalis, 118 
Franklin Avė., Seaside Heights, N. J.

• ” K •
the | 

iriai I 
»v •

ir)<li\iriuul iiiembei•js th<»se of each 
mušt l»e sclven.)
Keleivis Publishing Co.

Trustees:
William V. A nes ta, 8 Mayhew St., 

Dorchester, Mass.
Paul A. Brazaitis, 35 Kenberma Rd., 

Dorchester, Mass.
John L. Januskis, 632 Broadvvay,

liu, kulį Marksas nurodė, Napoleon Jonuska^^oU^SU 
mes išpildysime ir jo norą. Roslindale, Mass 

Stanley Michelson, 11 S<iuantum St.,
E. Milton, Mass. 

John A. Yankauskąs. 546 Broądwąv.
So. Boston, Mass. 

Frank N. Raman, 1118 Washington
St., Norwood, Mass. 

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

0 jis troško išlaisvinti žmo- 
Susirinkus prie kapu da-lnD3 iš skurdo ir karų-, 

lyviams, 11:30 vai. pajudė-l “Pats demokratinio socia- 
jome link K. Markso kapo'tlizm° principų įgyvendini- 
—su prieky einančiais In- ^as turi vykti atsižvelgiant Anthony Waieiko, 385-a Great Rd., 
ternacionalo vadais, nešan-'J Jaiką, vietą ir krašto tradi-j Tbe truM_ 
čiais puiku, raudonu rožiuJcijas: kas naudinga priim-, nktn Sočia Idemocratlc Fcderatbon of

ji • if? Q l< P1 1 I ica. a Corporation diilv or^ranlzcrisu raudonu kaspinu perjuos- ll* priešinga paneisu.iand ex,stinR accordin- to the iaw.« «»r 
tą vainiką. Šituo keliu eidami, mes su-ith- sta,e J^ey.

Per kapus einant, minti-'triuškinsime antagonizmą ir
mis stengiausi atspėti Mark-!išeisime su pergale žmoni- 
so kapą, bet nusivyliau. ne-pos naudai, 
atsnėiau ir. sustoies nriej p0 iškilmių dar ilgai tęsė-

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag. Rhode lslaud 

Adresas: State Sanatorium. 
Wallum Lake. Rhode island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

PAIESKOJIMAI~
Paieškau sesers Marijonos Uman- 

taitės, kilusios iš Balnų kaimo, Er
žvilko valsčiaus. Gyveno 1939 me
tais Buenos Aires mieste, Argenti
noje. Ji pati ar kas ją žino malonė
kit parašyti man: (40)
P. K., 93 Willow St., Lawrence,
Mass., USA.

Paieškau Malavėnų kaimynų Juozo 
Skirkos ir Stanislovo Vasiliausko. 
Jie patys ar juos žinantieji atsiliep
kit adresu: (40)

Ona Trilikauskas 
1983 EI Sereno Avė. 
Pasadena 3. Calif.

(Seniau buvo klaidingai paduotas 
numeris 1938, o turi būti 1983.)

APŠIVEDIŪAI
Esu 67 metų amžiaus. Norėčiau 

susipažinti su gero būdo moterim, 
• kuri nori ramaus gyvenimo, ne se- 
jnesnė, kaip 55 metu. Smulkiau su-

r-'t«JL,iaL,ihe Mnown mort- įsirašysime laiškais. Rašykit: Mr. A.
pagces, and sceuritv h«»iUern <»kvr>- 1><-j i . a a.a be kt- u..-injx <>r lutidiriK i ccnt or n»«»r#» *»f | Mrkalauskas, 4 Lvcrctt St., Nashua,
torai amoiint <»f mortįSagdrM, o» t N. H. (42)
otber s**cucifi**»» nrc; None.

4. Thnt t be Itro ParaGraph m 
n)*ove. irfving the n.imeM «»f the ownerx 
stocklvUders. and Mecuritr boh)er«. !• 
auv. contain n* t only tlie hsl of atork

Esu vienas. Paieškau gyvenimo 
draugės, tarp 5 ir 6 metų amžiaus, 
kuri norėtų gyventi ramiai kaime. 
Prašau rašyti, plačiau paaiškinsiu 
laišku: •

Mr. S. A. Wolf 
R. D. 2, Milton Russia Rd.

Oak Ridge, N. J.

atspėjau ir, sustojęs prie x w .
1 * • A'-'* ** f vyuv hoMers and apenritv hiUdcra *!» thcv np

keleto kapų, turėjau gero-Jgj nuoširdūs pokalbiai ir ne-įX7.'n‘7..'X
• sccuritv h<»Ui**r ai»p»*ars up<-n IhmHc'
J nf the conipany truMee or in ;»n>
. otber Jhluclary relatum, the name of tl*. 
j por.-v'n or Corporation for wl>» rn «♦»<'! 

tmstee is actingr. i s given; also that tl»« 
s.iid two paraCTapb* contatn xra♦•nient' 
cmhraclnc affiant’s full Lnmvledųe ;• 1
I»clief ns to circumNturM-*** and con«|i i 
tfcons under which str.ckh.Ud* ra :.nd ?w- i 
curity bohlcrs xvho <|o n««t appcar upor j 
the of The cotnpjtny as trustees
hold stock an<l securltie* in a cnpac»t\ 
otber t ha n thcat c f a le.na fide onner 
an<| thi* affi mt haa no rea«on to helieve 
that anv other peraon. m ««<»<*!;« tlon. o» 
Corporation has anv Interest dlrect ot 
ln«l»rwt »n the mid ntock. t»orwlx. ot 
other Recnrit les ttmn as so statė j h\ 
hin.

5. Thnt the nverapr** n«mb«r of co-

kai permesti akimis visusjnoriai skirstėmės namo. 
čia esančius kapus, iki iš jų
atskyriau tik iš užrašo. Ka
pas toks kuklus, kaip ir pats

K. Tamošiūnas.

tėvynė, komunistų paverg- K. Marksas; jis ir po mirtie
ta, kenčia ir laukia išsilais
vinimo.

AUSTRALIJA

Įsteigta Penktoji Mokykla
Mokytojo A. Krauzo rū

pesčiu Altonoj, Melboumo 
priemiesty, įsteigta penkto
ji savaitgalio mokykla. Mo
kyklai vadovauja senas mo
kytojas Liudas Malakūnas.

Naudoja Visokius Būdus
Australijos Lietuvių Kul

tūros Fondo valdyba viso
kiais būdais rūpinasi, kad 
ypač jaunoji karta daugiau 
žinių įgytų apie Lietuvą.

Tuo tikslu ji įsteigė ko- 
respondencinius lituanisti
kos kursus. Juose bus dės
toma lietuvių kalba, lietuvių 
literatūros istorija, Lietuvos 
geografija, istorija ir tt.

Kursų vadovas Albertas 
Zubras.

Melbourne studijuojantie
ji lietuviai studentai nutarė 
įsipareigoti įsijungti į visą 
korespondencinį lituanisti 
nių‘dalykų kursą. Tai pa
girtinas Melbourno jaunuo
lių pasiryžimas. Jį sekti tu
rėtų visi.

atsigulė amžinam poilsiui 
tarp tų, už kuriuos dirb ir 
kovojo visą savo gyvenimą.

Vainiką ant kapo uždėjo 
ir ilgą turiningą kalbą pa
sakė Camille Huysman. 
Štai trumputė jos ištrauka 

“Persiformavus iš feoda
linės ūkio sistemos į kapi
talistinį ūkį, žmonijos skur
das nebuvo sumažintas. Ne
daug tepadėjo ir prancūzų 
revoliucija, kadangi neturė
jo socialistiniai ūkį pertvar
kyti stiprių formų. Bet štai 
iškyla stipraus proto ir toli 
permatanti asmenybė Karo
lis Marksas, kuris duoda 
žmonijai naują ekonominio 
persitvarkymo turinį; tas 
turinys tilpo jo sukurto 
mokslo veikale — ‘Kapita
las.’ Tas turinys davė ir pa
matą, ant kurio susiformavo 
iš palaidų socialistiškai gal
vojančių sluogsnių organi
zuotas socialistinis judėji
mas, kurį mes šiandien tę
siame.

“Socialistinis darbininkų 
judėjimas pakėlė daug 
smūgių; pirmojo pasaulinio 
karo eigoje įvykusi Rusijos 
revoliucija darbo klasės 
pergalę sulaužė komunisti
nis, tik jėgą pripažįstantis

Ten Reikalingi
Ne Tiktai Jauni

Tarybų Sąjungoje vykdo
mas didelis užsimojimas— p|c« of each issiie of tbia publicati* nw . — .1...».-i.i . x i sold or distrihiited. thronirh the moli or
ĮSnHUCiOti išpiešti ten • Otherwlse, to paiJ Fubscribers dorinu

the twelve monls precedinK the date 
shown above is 6,423.šiemet kelioliką milionų 

hektaru plėšimų, o 1956 me
tais jau užplanuota išplėšti 
net 75 milionai hektarų, tai 
yra gerokai didesnį plotą 
negu Texaso valstija.

Ar tas planas pavyks, nie
kas negali pasakyti, bet su
manymas yra didelis ir jau 
vykdomas be atodairos. 
Lengva suprasti, kodėl ir iš 
Lietuvos ten varomi jaunuo
liai, vežamos įvairios žemės 
ūkio ir kitokios mašinos, 
nors jų ir čia trūksta.

Bet vieno jaunimo, pasi
rodo, nepakanka. Komu
nistų vadai pradėjo baraba- 
nyti, kad “kelias į rytus pra
mintas,“ kad ten reikalinga 
siųsti labiau patyrusius kol- 

tūkiečius, ir kad reik dau
giau dirbti. J padanges ke
liamas vieno kolūkio nuta
rimas: kiekvienas vyras per 
metus turi dirbti kolūky ne 
mažiau kaip 300 dienų, o 
moteris ne mažiau kaip 200 
dienų. i

(Signed) John L. Januskis,
Business Manajrer.

Sworn to and subscribed beiore m<* 
this 29th day of September, 1954. į 
Greta Dahljrren Rull, Notary Public.’ 
My commission ezpire-s Dec. 14, 1956.

NERVINĖ
Alexander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų, yra miii- 
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suįrimų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišintų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
Dersidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri
siunčiamo 5 uncijas. J Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
411 Broadway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | 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 m 
frateraalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų ieimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, N«w York 1, N. Y.
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LĖKTUVO NELAIMĖJ ATSTATĖ SENIAUSIĄ 
ŽUVO KAP. J. YANKUS GELEŽIES DIRBTUVĘ

GRAŽIAI PAGERBĖ
KRĖVĖS ATMINTI

Rašytojų Klubas, susirin
kęs spalio 2 d. pirmojo po

MassacKusetts Kandidatai Į KĘSTUČIO
Svarbiausioms Vietoms POKYLIS

DRAUGIJOS
SEKMADIENI

ŠĮ sekmadienį, spalio 10 
vakaro, Lietuvių

Rugsėjo 29 d. Meksikos' Saugus miestely atstatyta 
Įlankoj (Gulf) žuvo Kapi- prieš 300 metų (1646-1670 
tonas Jonas Yankus, 31 me- metais), tai yra vos po poros 
tų amžiaus, mūsų laikraščio dešimčių metų čia pirmie- 
skaitytojo Vinco Tankaus šie ms ateiviams išsikėlus, 
iš Hyde Park, Mass., sūnus, veikusi geležies dirbtuvė. 
'Kapitono Tankaus vairuo- Anuomet tai buvo geriausia 
jamas lėktuvas didelėj lie- tos rūšies dirbtuvė. Atsta- 
taus audroj Įkrito i jūrą ir tyti ją tokią, kokia ji anuo

Massachusetts valstijoje 
lapkričio 2 d. rinkimuose d., 6 vai.

vasaros atostogų susirinki-'turėsime šiuos kandidatus: •Piliečių Draugijos salėj 
mo, gražiai pagerbė šią va- Demokratų: gubernato- įvyks LDK Kęstučio Drau- 
sarą mirusio mūsų didžiojo J riaus vietai — Robert F.‘gijos banketas, į kuri kvie-’ 

Murphy, vicegubernatoriaus^iami visi nariai ir jų bičiu- 
—James A. Burke. valstijos liai. Nė vienas svečias ne
sekretoriaus— Edvvard J. bus apviltas, nes turės pro- 

dr. V. Maciūnas laikė pa-'Cronin, valstijos iždininko!gos įdomiai ir maloniai pra- 
skaitą. Dr. Maciūnas ilgo-'—John Kennedy, valstijos' leisti vakarą. Eus graži 

J. Į muzika, gardžių valgių ir 
gėrimų.

rašytojo Vinco Krėvės at
minti.

Iš Philadelphijos atvykęs

kai gyveno kartu viename!auditoriaus — Thomas 
mieste su Krėve, dažnai su Buckley, generalinio proku 
juo matėsi ir kalbėjosi, to-'roro—John F. Collins, JAV 
dėl jis turėjo papasakoti senatoriaus—Foster Furco-
daug tokiu
dar niekur nebuvo skelbta

tik vėliau narai ištraukė jo'met buvo, kaštavo apie pus- kurie idomūs besidomin- 
lavoną iš jūros. antro miliono dolerių, šian-

Kapitonas Jonas Tankus dien ji, aišku, tėra tik ido- 
Įstojo i karo aviaciją 1942 mus istorinis paminklas.
metais būdamas 19 metų-------------------------- r
amžiaus ir tarnavo marinų Mass. Automobilių 
aviacijoj visą laiką. Jis da-j Vairuotojams Žinotina
lyvavo Korėjos kare ir už ---------
pasižymėjimus mūšiuose bu- Massachusetts valstijos 
vo apdovanotas medaliais ir j automobilių vairuotojai tu- 
aukso žvaigžde. Grįžęs iš retų žinoti, kad ir šitais at- 
Koręjos kap. Tankus tania-1 vėjais jie yra baudžiami:
vo Kingsvill, Texas, marinų Nesustojus prieš aklą 
oro bazėje. Ten gy vena ir žmogų 4, pavogus motorinę 
jo žmona Madeline. susisiekimo priemonę 4,

Jaunas karys palieka nu- paskolinus leidimą 4, pa
budime tėvą Vincą Tankų, naudojus automobili vagys- 
947 Rivert St, Hyde Park. tei Įvykdyti 4. pasinaudojus 
Mass., ir dvi seseris, Mrs. automobiliu be leidimo 4. 
Anne Campellis, Hyde Par- nesustojus prieš mokyklų 
ke, ir Mrs. Anelė Rubin, \V. busą 3, mėginus pavogti au- 
Virginia valstijoj. Jo mo- tomobili 2, nekreipus dėme- 
tina Ona Valatkiūtė-Yan- šio į sustojimo ženklą 2, 
kienė mirė 1944 metais. nesekus šviesimų ženklų 

Nesenai velionies tėvas pasikeitimo 2, nesumažinus 
užėjo Į mūsų laikraščio greičio pėsčiam praeiti 2, 
įstaigą ir nupirko savo sūnui nesustojus žinant padarius 
lietuvišką gramatiką. Sakė, medžiaginių nuostolių 2, ne- 
sūnus rašo lietuviškai, bet sustojus prieš raudoną švie- 
afcejoja, ar jo rašoma tai- są 2, netaisyklingai lenkus 
syklingai. todėl nori pastų- 2. suteikus neteisingų žinių 
dijuoti lietuvišką gramati- prašyme ar pareigūnams 2, 
ka. kad geriau galėtu <n sa- nusiženmis keliu istatvmui 
viškiais susirašinėti savąja arba nustatytoms taisyk- 
kalba. lems ir potvarkiams 2 ir ki-

Draugui Vincui Tankui ir taip nusižengus, išskyrus su- 
jo dukterims reiškiame šir- stojimo nusižengimus, 1 
dingos užuojautos dėl ji ir Skaičiai reiškia taškus, ku- 
visą šeimą ištikusios nelai- rie Įrašomi kiekvieno vai- 
mės. ruotojo sąskaiton.

Išeina “Darbo” Nr. 3 Saugos Bostoną

Valdyba.

Tikisi Surinkti 6 Milionusdalykų, kurių lo.
Republikonų: gubernato

riaus—Christian A. Herter, Spalio 24 d. pradeda va- 
vicegubernatoriaus — Sum- jų Red Feather organizaci- 
ner G. Whittier, valstijos'ja. Ji savo labai šakotai

asmeniu ir jo

Šios savaitės gaie išeina 
naujas Įdomus “Darbo” nu
meris. Be kitų straipsnių, 
jame rasite: Ar tarptautinė 
padėtis rimsta. Jungtis ai 
nesijdhgti (su kitomis Pa
baltijo valstybėmis), Kaip 
komunistai rašo Lietuvos is
toriją, Čingischanas ir van
denilio bomba, po 1926 me
tų giuodžio 17 d. perversmo 
Įvykusio seimo nepaprasto 
posėdžio stenografinis ap
rašymas ir tt. Numerio 
kaina 25c, metinė prenu
merata ŠI.

Lincoln, Mass., pradėti 
statyti požeminiai Įrengi
mai, skilti Bostonui ginti, 
jei kada priešo lėktuvai mė
gintų ji pulti. Tai bus Įren
gimai ypatingai taikliems 
pabūklams. Tokių įrengi
mų aplink Bostoną numaty
ta pastatyti bent 12. 

Gyvename Bepročių Rojuje

tiems Krėvės 
kūryba.

Aktorės A. Gustaitienės 
vadovaujamo dramos sam
būrio nariai: Jašinskas, Žič- 
kus, Averka, Andrius, Stro
lia ir Gustaitis Jr. suvaidino 
mažą sceną iš Krėvės “Žen
to”—valsčiaus raštinėj, o 
Baranauskas pasakė. Krėvės 
“Dainą apie arą.”

Susirinkimui vadovavo A. 
Gustaitis, kuris šiemet yra 
klubo pirmininkas. Gaila, 
kad Į tokį gražų tikslą tu
rinti ir Įdomų susirinkimą 
teatėjo palyginti mažas bos
toniečių skaičius. Juk čia 
yra gana daug mūsų tautie 
čių, kurie vadina save inte
ligentais ir kultūringais 
žmonėmis, todėl, atrodo, jie 
daugiau turėtų domėtis ir 
tokiais, kaip čia minimas, 
parengimais.

Tame pačiame susirinki
me buvo išrinktas komite
tas, kuris rūpinsis sutelkti 
lėšų Krėvės paminklui pa
statyti ir jo vardo fondui.
Tą komitetą sudaro: rašyto
jas F. Kirša. A. J. Tokubai- 
tis, B. Mickevičius ir And
rius.

Senas Brookline gyvento-! grazuj 
jas kultūrininkas A. J. To- r»nvni«i 
kubaitis paaukojo $50 Krė
vės paminklui ir $50 jo var
do fondui. Be to jis Krėvės 
fondui Įteikė dar $100 kito 
eno amerikiečio, kuris ne

nori savo pavardės skelbti.
Ž-is.

sekretoriaus — Michael J. 
McCarthy, valstijos iždinin
ko—Augustus G. Means, 
valstijos auditoriaus—Will- 
iam P. Constantine, genera
linio prokuroro — George 
Fingold, JAV senatoriaus— 
Leverett Saltonstall.

veiklai artimui gelbėti Bos
tone yra pasiryžusi surinkti 
$6,500,000.

Šaukia Karo Tarnybon

Svarbu, Lawrenciečiams

Laurence’o Amerikos Lie 
tuviu Tarvbos skyriaus* •» v
fondo susirinkimas Įvyks 
spalio 10 d. (sekmadienį), 
4 vai. po pietų, Lietuvių Pi-

Dr. V. Kaupis, kuris da
bar specializuojasi Hano- 
ver, N. H., ligoninėj, gruo
džio mėnesio pradžioje šau
kiamas atlikti karo tarny
bą JAV laivyne. Žinoma, 

11 jis ir ten dirbs gydytojo dar
bą.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS
135 Forest Avė., Broekton 

Tel. Broekton 8-1632-R

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariikos Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 j 
klc.

Biznio reikalais kreiptis j
M. Plutą, 1422 Columbia Rd..

?a liečiu Klube 41 Berkelev Koncertas Cushingo Fondu i Boston, tel. SO 8-36o7; arbaie-necių tviuoe. -n Leikeieyj _____ | j St. Butkų, 2s Thelma Rd.,

Visi atstovai prašomi bū- Graži°j Hancock salėj Dorchester. tel. A V 2-3531.

tinai dalyvauti, nes tai bus 
pirmas po vasaros pertrau
kos susirinkimas.

Sekretorius M. Stakionis.

SANDAROS MOTERŲ
KORTŲ VAKARAS

spalio 3 d. įvyko Bostono 
lietuvių pastangomis ir jė
gomis ruoštas koncertas ar
kivyskupo Cushingo fondo 
naudai. Programą atliko 
šv. Petro bažnyčios choras, 

• muz. J. Kačinsko vadovau-
jamas, solistas Stasys Lie- 

Sandaros Moterų Klubasjpas ir iš New Yorko pa-, 
šį šeštadienį, spalio 9 d.,1 kviestas pianistas Vytautas!
Sandaros patalpose, 124 F. Bacevičius.
St.,"So Bostone, rengia įdo-’ Tiek Liepas, tiek Bace-l 
mų kortų vakarą (whist vičius publikos buvo paiy- 
party). Laimėtojai gaus dėti ypatingai garsiais ploji-

dovanų ir visi bus mais. Ir ne be pagrindo. _______
pavaišinti gardžiais užkan-Ark. Cushing trumpais žo-l 
džiais. Idžiais padėkojo už paramą! F](r(

Pradžia 7 vai. vakaro. Ijo fondui.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų * 

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Broekton 1. Mass.

Tel. Broekton 8-1159 R

OCT. 12™ BIGGEST f SPORTS ATTRACTION.

Tai Bent Lemputė

Praeitą savaitę kelius va
karus General Electric 
Light bendrovės įmonė 
Cambridge buvo apšviesta 
75,000 vatų lempa. Tai di
džiausia lempa pasauly. Ji 
padirbta elektros pramonės 
50 metų sukakčiai atžymėti.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
135 Emerson Si., k. Broadway 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth“ 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

. » • ». *’ *».. 
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. Alekna

628 East Broadway 
Sooth Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

IA a i L La. i

PARDUODAMA
nce firmos aliejaus kros

nis (oil burner) 2 kambariam, 
mažai naudotas. J. Judis, 495 
E. 7th St., So. Boston. Mass.

CIO pirmininkas Walter 
Reuther, kalbėdamas gumos 
darbininkų unijos 19-je 
konvencijoje, kuri posėdžia
vo Bostone, pasakė, kad

______ mes šiuo metu gyvename
Balfas rugsėjo 25 d. rink- lyg bepročių rojuje, kuria- 

liavoj surinko $1,628.76. me sandėliai lūžta nuo at- 
Kitame numery išspaus- sargų, kainos labai aukštos, 

dinsime, kiek kas surinko ir o gamyba sumažėjusi, be
aukojo. darbių mažiausia 5 milio

nai, 95 G mokestinių pa
lengvinimų tenka korpora 
cijoms ir stambiems mokė
tojams ir tik 5 G trims ket
virtadaliams visų gyventojų.

Pasak Reuther dabarti
nės administracijos “didelio 
biznio maži žmonės” nepa-

Kiek Balfas Surinko

Negali Atsiminti Pavardės

Brighton Marine Hospital 
jau dešimtus metus guli Mr. 
X. kuris yra visiškai nusto
jęs atminties. Jis nieko ne
atsimena, net savo pavar
dės.

Jį atvežė į ligoninę iš jū
rininkų klubo beveik mirš
tantį. Nieko negalėjo apie 
jį tada sužinoti, nieko nesu
žinojo nė per 9 su puse 
metų. Niekas jo neieško ir 
niekas jo per visą laiką ne
lankė ligoninėj. Gydytojai! 
sako. kad nėra vilties jam 
pasveikti, kad jis ir mira ne
išaiškintas, kas jis toks.

SUFFOLK DOWNS
* Daugiau patogumo—15 

minučių nuo Bostono 
MTA traukiniais

* Daugiau vietų—Didžiau
sias laukas N. Anglijoj.

* Grandstand mezaninas 
šildomas ir aptvertas— 
daugiau parkinimo

* 9 Reisai Kasdien su 
Turf Reisais

GERA PROGA
Gera proga pigiai įsigyti la

bai mažai vartotą gerą vaikų 
lovelę. F. Judis. 483 E. 7th 
St.. So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
TeL PA 7-0402-M

Vyrų Choras į Chicagą

Bostono Lietuviu Vyru 
Choras yra pakviestas vasa
rio mėnesį atvykti į Chicagą 
ir dainuoti “Draugo” ren
giamame koncerte.

Tvarkys Teatro Meno Skyrių

Francis W. Šidlauskas 
paskirtas Bostono Univer-. 
siteto teatro meno skyriaus 
vedėju.

Šidlauskas yra baigęs 
Tale Universitetą. Bostono 
kolegijoje jis yra buvęs stu
dentų dramatinės veiklos 
instruktorių, Brattle teatro

Pagerbė Dr. BudreckĮ jėgia žiūrėti į vyriausybės technikiniu direktorių. Jis 
atsakomybę plačiųjų masių 
akimis, jie žiūri tik savųSpalio 2 d. Montello 

Brocktono lietuvių visuome- siaurų interesų, bet tą padė- 
nė pagerbė jiems daug nusi- tį lapkričio mėnesio rinki- 
pelniusį daktarą BudreckĮ muose galime pakeisti, jei
jaukiu pobūviu.

A. Kuprevičiaus koncer
tui, kuris įvyks spalio 10 d., 
3 vai. po pietų. So. Bostono 
High School, Thomas Park, 
biletų galima gauti Minkų 
(502 Broadvvay) ir Vakau- 
zų (53 I St. i krautuvėse.

eisime Maine valstijos rin
kikų pėdomis.

Aukos Balfui

Per “Keleivi” K. Paulaus
kas iš So. Bostono paaukojo 
$1, o I‘. Navazelskis $1.50.

buvo ir Bostono meno šven
tės Boston Garden pastaty
mų vedėjas. Iš pavardės 
matyti, kad jis yra lietuviš
kos kilmės, bet ar jis ben 
dradarbiauja su lietuviais, 
nežinau. Vėl.

Spalio mėnesį reik duoti 
patikrinti automobilius ir 
gauti tam tikrą ženklelį. 
Važiuojantieji nepatikrin
tais automobiliais vėliau bus 
baudžiami.

Šio Spalio 28 
$->•.000

Yankce H and ir ap

Parduodu
Pigiai parduodu du pečiu (juodą 

aliejinį ir gesinj), langus (storm- 
iwindows>. duris, įvairius baldus. 

Kreiptis į K. Paulauskas, 306 West 
Third St.. So. Bostone.

POST TIME 145

PIGIAI VASAROS PROGA
Naujas Tylios Liepsnos Automatiškas Oil Burneris 

Pilnai Įtaisytas
Nieko Neįeik Įmokėti! 
Išsimokėt Per 3 Metus! 
Pilnai Garantuotas! $250

MOTERYS STIČERĖS

Reikia patyrusių moterų 
stičerių. Geras, pastovus 
darbas apvalius metus. Pui
kus atlyginimas. Kreiptis į

Brody Clothing Co. 
i 44 K Street, So. Bostone.

Telefonas SO 8-3253. 

Kambarys Nuomai

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą® 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

■soooooaooooooooooocooooooę
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto

Seredomis:
Nuo 9 ryto

HAYVIEW HEATING CO. 
Tel. G E 6-1204

2M W. Fifth St.. So. Bostone, iš- 
nuomuojania-- fornisiuotas kambarys, 
galima naudotis virtuve, yra karštas 
vanduo, vonia, šaldytuvas ir kiti pa 
togumai. Apžiūrėjimui skambinkit 
durų skambutį nuo 8 iki 12 vai. ir 
vakare nuo 9 iki 10 vai.

iki 7 vakaro 

iki 12 dieną

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

aoooooeeeeeeeoeoooooeeoooav

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Rohins Pond Kranto 

Main St., East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Ideali Vieta Maudytis ir žuvauti
Šokiam groja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkam;i vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidgetvater 855. Plačiau klausy
kit' WBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Sekmadieniais nuo 3 iki 6:30 groja “Hillbilly Band”

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Petras Peldžius. Alfonsas Steekis. Povilas Lapenas .Ir.

Išnuomuojamas Butas
So. Bostone. City Point. ne 

brangiai išnuomuojamas geras 
butas: kambarys ir virtuvė su 
baldais ar be baldų vienam ar 
dviem asmenim. Teirautis 59' 
E. 7th St.. antras aukštas, So 
Bostone. Tel. SO 8-2814.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “A2IVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerj $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

i




