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Kinų Komunistų Intervencija 
Gręsia Sukelt Didįjį Karų

Specialus MacArthuro Pranešimas Jungtinėms Tautom*;
Amerika Sušaukia Šį Trečiadienį JT Saugumo Ta

rybą; Pasaulinio Karo Pavojus Eina Didyn; 
Maskva Kalba “Taikiai” ir Grūmoja

šį pirmadienį gen. Mac- 
Arthur atsiuntė Jungtinių 
Tautų organizacijai specia
lų pranešimą apie Kinijos _ . .
komunistinių armijų inter- Jungtinių Tautų organi 
venciją į Korėjos karą. seimas praeitą savai-
Prieš tai gen. MacArthur.^ Priėmė “Acheson plan- 
jeu buvo paskelbęs faktą, n^’ Pa£al kurį t°s organi- 
kad Korėjos karas “prasi- ?acij°» seimas gali svarstyti 
dėjo iš naujo,” nes įsikišo *r užtarti duoti pagalbą bet 
naujos jėgos į tą karą. Gen. kokiai užpultai šaliai, jei 
MacArthur išvardija pakar- ^os organizacijos “saugumo 
totinus kinų komunistų ka- taryba negali susitarti dėl 
ro veiksmus ir išvardija ki- pagalbos davimo. Seimo

tarimai priimami dviem
trečdaliais balsų, o saugu
mo taryboj visi svarbesnieji 
tarimai gali būti “vetuoja
mi” penkių didžiųjų valsty 
bių. Kad apsisaugojus nuo 
veto, Amerika ir siūlė, kad 
seimas galėtų priimti svar
bius tarimus.

Pagal Acheson planą, vi
sos valstybes yra prašomos 
skirti savo kariuomenės da
lis, kurios, reikalui ištikus, 
galėtų vykti kautis uš J. T. 
organizacijos tarimų įgy
vendinimą.

J. T. Organizacija 
Įsigijo Dantis

niečių komunistų kariuome 
nės dalinius, kurie kaujasi 
Korėjoj.

Amerikos vyriausybė pa
reikalavo, kad šį trečiadie
nį susirinktų JT saugumo 
taryba apsvarstyti Kinijos 
intervenciją į Korėjos karą. 
Jei saugumo taryba nega
les susitarti dėl kinų koinu- 
nistų pasmerkimo, klausi
mas atsidurs Jungtinių 
Tautų seime. Anglija ir ki
tos vyriausybės, kurios bu
vo pripažinusios Kinijos ko
munistinį režimą, dabar 
svarsto tą pripažinimą at
šaukti.

Kinijos atviras kišimasis 
į Korėjos karą labai padi
dino pasaulinio karo pavo
jų. Maskvai pavyko už
siundyti Kinijos komunis
tus prieš Ameriką ir Jung
tinių Tautų jėgas Korėjoj, 
o tuo pačiu karas jau išsi
plėtė.

Maskvoje minint 33 metų 
bolševikų perversmo sukak
tuves, lapkričio 7 d., svar
biausią politinę kalbą pa
sakė maršalas Nikolai Bul- 
ganin. Jis Korėjos bolševi
kų pradėtą karą vadino “iš
sivadavimo karu” ir reiškė 
“vilties,” kad Korėjos bol- 
evikai laimės tą karą. Mar
šalas sakė, kad Rusija “my
li taiką,” bet yra pasiruo
šusi su ginklais muštis, jei 
“ponai imperialistai’’ nesu
pras Rusijos pajėgumo ir 
ieškos avantiūrų.

šios savaitės pradžioje 
buvo pasklidę gandų, kad 
kinų komunistai jau pa
skelbę karą Amerikai. To
kių gandų labai daug kyla.

Plieno Darbininkai 
Įteikia Reikalavmus

Baigėsi International
Harvester Co. Streikas

vester
ninkai

NUŠALTAS PASIKĖSINTOJAS PRIEŠ PREZIDENTĄ TRUMANĄ

Paveiksle matytis nušautas puertorikietis nacionalistas iš New Yorko, Griselio Torre- 
sola. kuris kartu su savo tautiečiu Collazzo bandė kėsintis prieš prezidento Trumano 
gyvybę. Pasikėsinto jas buvo nušautas vietoje prezidento sargybinių ir guli prie Blair 
namo laiptų Washingtone. Trys sargybiniai buvo sunkiai sužeisti ir vienas jų mirė 
nuo žaizdų. Kitas pasi kėsinto jas buvo peršautas ir dabar guli ligoninėj. Jis traukia
mas atsakomvbėn UŽ nasikpgiiiima. _ ‘ ■  

Trumano-Stasseno Suėmė Kelis Šimtus Anglų Mokslininkas
Radio Dvikova Puertorikiečių Esąs Sovietų Rusijoj

Septynios Kinų Komunistų 
Divizijos Kaujasi Korėjoj

Generolas MacArthur Praneša Apie Kinų Komunistų 
Agresiją; 150,000 Kiniečių Sutraukta Mandžurijoj; 

Amerika Svarsto Ką Daryti; Jungtinių Tautų
Seimas Svarsto Padėtį

Plieno pramonės darbi
ninkų unija jau įteikė savo 
reikalavimus didžiosioms 
plieno korporacijoms. Uni
ja savo reikalavimus surašė 
11-je punktų. Svarbiausie
ji reikalavimai yra: pakelti 
uždarbius plieno pramonės 
ir geležies rudų kasyklų 
darbininkams, ivesti visur 
unijines šapas, kur jų dar 
nėra, užtikrinti senatvės 
pensijas tose įmonėse, kur 
jos dar nėra įvestos, prail
ginti metines apmokamas 
atostogas ir pan.

Derybos dėl naujų darbo 
sąlygų jau vedamos su at
skiromis korporacijomis.

DAKTARAS NUŠOVĖ
DU ŠANTAŽISTU

Baigiant rinkimų kampa- Puertorikos saloje ir pu- Iš Anglijos kur tai din- 
niją prezidentas Trumanas ertorikiečių kolonijose gęs atominis mokslininkas, 
praeitą šeštadienį pasakė Amerikoje policija padarė italų kilmės įpilietintas An- 
per radio kalbą ir kvietė (daug kratų ir suėmė kelis glijoj, Dr. Bruno Pontecor- 
balsuotojus išrinkti demo-.šimtus “nacionalistų” ir ko- vo, dabar yra Rusijoj. Taip 
kratų partijos kandidatus į munistų. Areštai padaryti skelbia Anglijos vyriausy- 
kongresą. Prezidentas sa- sąryšyje su Puertorikoj Įvy- bė. Mokslininkas dirbo an- 
kė, kad republikonų parti- kusiu dvejų dienų naciona- glų atominėse dirbtuvėse ir 
joj yra daug izoliacininkų,' listų maištu spalių 30 ir 31 žinojo daug Anglijos ato- 
kurie, jei prieitų prie vai-'dienas ir dėl pasikėsinimo minių paslapčių. Moksli- 
džios, butų didelė nelaimė' prieš prezidento Trumano ninkas yra buvęs ir Ameri- 
kraštui. Prezidentas sakėj gyvybę lapkričio 1 d. Wa- koje.
kad farmeriai, darbininkai shingtone. Laike riaušių
ir biznieriai demokratų 
partijoj' turi savo interesų 
atstovybę.

Puertorikoj žuvo 'virš 30 
žmonių ir 35 žmonės buvo 
sužeisti.

Pasikėsinimą prieš preziRepublikonų vardu per 
radio kalbėjo Harold Stas- 
sen. Jis griežtai kritikavo 
Amerikos politiką Azijoj ir
ypač smerkė administraciją,^ jsiveržti į ident0 
dėl Kinijos pralaimėjimo. bet juos

sulaikė, vieną peršovė, o

Muncie, Ind., miestelio 
daktaras La Duron šį pir
madienį nušovė du broliu, 
Ralph W. ir Siebert L. Car- 
ter’ius. Vienas brolis mirė 
daktaro - ofise, o kitas mirė 
nuvežtas į ligoninę. Dak
taras policijai paaiškino, 
kad jis nušovė tuos wyrus 
už šantažą, jie jau virš 
metų laiko reikalavę iš dak
taro pinigų ir grasinę jį ap
skųsti policijai už neva tai 
daktaro žmonos nužudymą. 
Daktaras šantažistams su
mokėjęs $1,000, $760, $620 
ir $500.

Naujas Amerikos Legio
no vadas, Erle Cocke, sa
ko, kad ateinančioj kongre-

Klaidinga ir “akla” politi
ka Azijoj privedė prie Ko
rėjos, sakė Stassenas.

KONGRESAS BUS
GREIT SUŠAUKTAS

Prezidentas Trumanas ža
da labai greit sukviesti 
kongresą į posėdį, gal dar 
šią savaitę prezidentas tą 
padarys. Kongreso posė
džiu bus siūloma pratęsti 
nuomų kontrolės įstatymą 
ir apsvarstyti karą Korėjoj.

SIŪLO PANAUDOT
ČANKAIŠEKO KARIUS

Senatorius Knowland siu-

Po 10 savaičių streiko 
24,000 International Har- 

kompanijos darbi- 
Chicagoje susitarė 

su kompanija dėl naujos
darbo sutarties ir grįžta į 
darbą. Dėl streiko nedirbo 
14,000 darbininkų pagelbi- 
nėse dirbtuvėse. Darbinin
kai išsikovojo 10 centų už
darbių pakėlimą valandai,
uždarbiai ateityje bus pri- so sesijoj bus priimtas įsta- 
taikomi prie gyvenimo pa- tymas apie visuotiną kariš- 
brangimo. tką jaunimo apmokinima.

Su Ispanija Bus 
‘Normalus Santykiai'

Jungtinių Tautų seimas 
praeitą savaitę 38 balsais 
prieš 10 nutarė atšaukti sa
vo 1946 metų nutarimą, pa
gal kurį JT nariams buvo 
siūloma atšaukti iš Ispani
jos ambasadorius, kaipo 
protestą prieš Ispanijos fa
šistinį ir svetimais ginklais 
užkartą režimą. Daugumas 
valstybių, pagal 1946 metų 
nutarimą, Ispanijoj neturė
jo ambasadorių, bet tenki
nosi mažesnio rango diplo
matiniais atstovais.

Praeitos savaitės nutari
mas neatšaukia gen. Fran
ko režimo pasmerkimo, tik 
pakeičia nutarimą dėl am
basadorių laikymo Ispani
joj. Prezidentas Trumanas 
sakė, kad reiks “ilgai, il
gai” laukti, kol Amerika 
lasius ambasadorių į Mad
ridą.

Trygve Lie Lieka 
J. T. Sekretorių

Prieš kiek laiko moksli 
ninkas Pontecorvo išvyko iš 
Anglijos į Italiją, iš ten jis 
iškeliavo į Švediją, vėliau į 
Suomiją ir ten jo pėdsakai

dentą darė du puertorikie- dingo. Dabar paaiškėjo,
ciai nacionalistai, Oscar 
Collazzo ir Griselio Terra- 
sola. Jie bandė su revolve-

kad Pontecorvo išvyko 
Rusiją. Spėjama, kad jis 
ir seniau buvo Maskvos šni 
pas, kaip kitas išaiškintas 
atominis šnipas Dr. K. 
Fuchs, kurs sėdi kalėjime 

nušovė vietoje. Anglijoj už šnipinėjimą.Tenasola 
Trys prezidento sargybiniai 
buvo sužeisti ir vienas jų, 
Leslie Coffelt, mirė nuo 
žaizdų.

Abudu pasikėsintojai jau 
daug metų gyveno New 
Yorke, kur yra didelė puer- 
torikieoių kolonija. Puerto
rikos saloje, San Juan mie
ste suimtas tos salos tero
ristinės nacionalistų parti
jos vadas, Pedro Albizu 
Campos.

DAUG ŽMONIŲ
LANKĖ PARKUS

ANGLŲ DARBIEČIŲ
VALDŽIA ATSILAIKĖ

Šį pirmadienį Anglijos 
parlamentas pritarė darbie 
čių vyriausybės namų sta
tymo programai. . Konser 
vatorių vadas Churchill bu
vo pasiūlęs išnešti vyriau
sybei papeikimą dėl “butų 
'trukumo,” bet jo siūlymas 
buvo atmestas 300 balsi,! 
prieš 288.

Orlaivi* Nelaimėj
Nacionalinių parkų tvar-

Šį antradienį vienas tran-

Jungtinių Tautų seimas 
praeitą savaitę nutarė, kad 
JT organizacijos generali
nis sekretorius Trygve Lie 
lieka savo pareigose atei
nantiems trims metams. 
Nutarimas padarytas 45 
balsais prieš 5. Rusijos ir 
rusų pavergtų kraštų atsto
vai balsavo prieš T. Lie. 
Rusija net grasino T. Lie 

boikotuęti,” jei jis bus vėl 
paskirtas eiti generalinio 
sekretoriaus pareigas. Bet 
JT seimas neatsižvelgė į Vi
šinskio protestus ir grasini
mus.

TIBETAS DAR
NEUŽKARIAUTAS

Kinų komunistų armija, 
kuri įsiveržė į Tibetą, dar 
neužėmė to krašto sostinės, 
kaip pranešta praeitos sa
vaitės gale. Pranešimai iš 
Indijos, kuri turi tiesioginį 
susisiekimą su Tibeto sosti
ne Lhassa, sako, kad dalis 
Tibeto kariuomenės persi
metė į komunistų pusę, bet 
komunistai dar tik artinasi 
prie sostinės.

Prancūzų Kariuomenė
Traukiasi Indokinijoj

Lapkričio 5 d. generolas 
MacArthur, Jungtinių Tau
tų karo pajėgų viršininkas 
Korėjoj, pranešė, kad Ko
rėjos karas vėl prasidėjo iš 
naujo, nes į Korėjos karą 
įsikišo komunistų jėgos iš 
anapus Korėjos sienos, iš 
Mandžurijos. Kol kas pa
stebėta septynios kinų ko
munistų divizijos, ar jų da
lys, šiaurinėj Korėjoj. Ki
nijos komunistai turi su
traukę Mandžurijoj, netoli 
Korėjos ne mažiau, kaip 
150,000 kareivių, bet dar 
nėra žinoma, ar jie mes tas 
jėgas į Korėją. Kinijos vy
riausybė pradėjo smarkią 
propagandą visoj Kinijoj 
prieš Ameriką ir šaukia 
“savanorius” eiti padėti 
Korėjai “apsiginti nuo ag
resorių.” Reguliarinė kinų 
komunistų armija, kuri jau 
kaujasi Korėjoj, nėra jokie 
savanoriai, bet kinų komu
nistai “savanoriškumu” pri
dengia savo agresiją Korė
joj.

Washingtono vyriausybė 
svarsto naują padėtį Korė
joj ir laukiama, kad greitu 
laiku kinų komunistams 
bus pasiūlyta trauktis iš 
Korėjos, mainais pažadant 
jiems duoti elektros iš šiau
rinės Korėjos galingųjų 
elektrainių. Dabartiniu lai
ku Mandžurijos pramonė, 
ypač Mukdeno srityje, 
gauna elektrą iš Korėjos ir 
spėjama, kad kinų komu
nistams svarbu yra užtik
rinti sau elektrą iš Korėjos. 
Jei kinų komunistai tęs sa
vo agresiją, elektros jie tik
rai negaus.

Šios savaitės mūšiuose 
Korėjoj kinų komunistų or
laiviai, rusų dirbti, atakavo 
Jungtinių Tautų jėgas iš 
Mandžurijos bazių ir po 
atakos vėl nulėkė pasislėpti 

Mandžuriją. Jungtinių

lo, kad Amerika pasiųstų į kytojai 'Washingtone pra-,
Korėją kinų nacionalistų neša, kad per praėjusią va- sporto orlaivis su 17 kelei- 
kareivius iš Formozos, kur sąrą iki rugsėjo 30 d.. 32,-|vių, lėkdamas virš Monta- 
yra virš pusės miliono kinų 782,238 žmonės lankė įvai- nos valstijos, kur tai dingo 
nacionalistų kariuomenės;'rius Amerikos nacionalinius ir nebeatsiliepia į radio 

Orlaiviai pa-

Prancūzų kariuomenė 
šiaurinėj Indokinijoj lap
kričio 4 d. pasitraukė iš 
Vuban miesto, o komunistų 
armija artinasi prie Hanoi 
didmiesčio.

Prancūzai susitarė su ana 
mitų - vyriausybe dėl sku
baus apginklavimo keturių

1
Tautų saugumo taryba svar
stys, ar duoti įgaliojimą JT 
jėgoms Korėjoj daužyti tų 
orlaivių bazes Mandžurijoj.

Praeitą savaitę kinų ko
munistai staigiu puolimu 
sulaikė Jungtinių Tautų jė
gas Korėjoj ir vietomis pri
vertė amerikiečius, korėjie
čius ir anglus traukti atgal. 
Amerikiečių armija turėjo 
daug nuostolių mūšiuose. 
Šią savaitę frontas esąs sta
bilizuotas, o rytinėj Korė
jos dalyje amerikiečiai ir 
korėjiečiai eina pirmyn. Ki
niečių jėgos pasirodė vaka
rinėj Korėjos dalyje, kur jų 
pastebėta penkios divizijos, 
o dvi kinų komunistų divi
zijos esančios rytinėj Korė
jos dalyje.

Čankaišekas siūlė pasiųsti parkus. Tai yra visas mi- pranešimus.
30,000 vyrų į Korėją, bet lionas žmonių daugiau ne-kilo ieškoti nežinia kur pa- 
jo siūlymas karo pradžioje gu 1949 metų vasaros sezo- simetusio transporto oriai- divizijų kovai prieš gre 
buvo atmestas. Ine. Į vio. siantį komunistų pavojų.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio** kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.
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Kas Savaites APŽVALGA 5
TAI BENT 
“ARGUMENTAI”!

Sąryšyje su prezidento 
Trumano kalbomis, palieto
siomis Rusijos agreaingu- 
mą, Maskvos “Pravda” pra
pliupo piktžodžiauti ir ko- 
liotis. Anot Rusijos komu
nistų vyriausiojo spaudos 
organo, prezidentas Truma- 
nas yra “veidmainis,” jo 
reikalavimai Rusijai yra 
“akiplėšiški” ir “niekšingi.”

Bet sąryšyje su Rusijos 
komunistų pralaimėjimu 
Korėjoj, komunistų partijos 
centro komiteto organas 
viršija visus keikūnus ir 
praplimpa gatvės žodžiais. 
Visas piktumas liejamas 
ant generolo MacArthuro 
galvos. Štai tie komunis
tiškų keikūnų išsireiškimai:

“Kraujuotas MacArthuras
. . darbštus Hitlerio mokinys
. . išsigimėlis ir žmogžudys
. . savimeilis maniakas
. . baltasis Japonijos Mikado
. . Amerikos bankininkų aklas 

įrankis . . . gengsterių genero- 
las . . . spekuliacijos generolas 
. . . senas imperialistinis plėši
kas . . . kraugerys ir vampy
ras . . .”

Kolio jamąjį generolą 
amerikiečiai gerbia ir juo 
didžiuojasi, kaipo Jungti
nių Tautų organizacijos ka
riuomenių Korėjos kare vy
riausiuoju vadu, sugebėju
siu energingais veiksmais 
užkirsti bolševikų agresijai 
kelią.

Iš tų “Pravdos” piktžo
džiavimų galima suprasti 
kokios kultūros yra jos re
daktoriai ir tų redaktorių 
bosai komunistų partijos 
centro komitetas bei pati 
Sovietų valdžia. Kol kas 
trūksta liežuvio kaišiojimų 
ir “paskutinių argumentų” 
rodymo.

ŠAUKSMAI TYRUOSE
Bemaž penki metai praė

jo, kai Vakarų Vokietijos 
vokiečiai laukia ir nesulau
kia begrįžtant iš Rusijos 
kelioliką šimtų tūkstančių 
karo belaisvių. Savo laiku 
buvo rašoma ir skelbiama, 
kad tokių negrįžtančių 
skaitoma iki 800,000 vyrų. 
Tik pamanykite, kiek tėvų 
ir artimųjų laukia tų vyrų 
sugrįžimo! Bet “tautų tė
vas” nesiskubina, mat 
NKVD kur tai tuos vyrus 
sukišo ar nelaiku sulikvida- 
vo, todėl ir negali jų grą
žinti.

Prieš porą savaičių, spa
lių 26 dieną, Vokietijos vy
riausybė dar kartą savotiš
ku budu iškėlė šį klausimą. 
Tą dieną Vakarų Vokieti
jos vyriausybė padarė abe
juose atstovų rūmuose tam 
tikrą minėtų belaisvių klau
simu pranešimą ir pasiūlė, 
kad atstovai pritartų vy

čių skambinama visais var
pais. Dešimčiai minučių vi
sose Įmonėse, fabrikuose ir 
Įstaigose buvo nutraukti visi l 
darbai.”

Taip vokiečiai reiškė sa
vo protestą Sovietams už 
karo belaisvių negrąžinimą.' 
Panašius protestus kelia ja-į 
ponai, kurie nes u 1 a u k i a 
grįžtant iš Rusijos apie 
350,000 karo belaisvių. Jei 
visos naikinamos ir sunai-! 
tintos tautos panašiu budu 
ruoštų protestus kodėl 
“rojaus” negrįžta jų žmo
nės, reikėtų daug, labai 
daug valandų tokiems pro
testams vykdyti.

..:is

IŠ KUR TAS 
ENTUZIAZMAS?

“Laisvėj” (Nr. 208) til
po žinutė iš Vilniaus apie 
tai, kaip “darbo valstiečiai 
stoja į kolūkius.” Toje ži
nutėje rašoma:

“Pastaruoju metu Vilniaus 
rajono valstiečiai pavieninka: 
masiškai stoja Į kolūkius. 
Per trumpą laiką paduota 
apie 1,200 pareiškimų stoti į 
kolūkius.”

KEtETVtS, Sū.

PERŠAUTAS PASIKftSINTOJ AS PRIEŠ PREZIDENTĄ

Puertorikietis Oscar Coliazzo, kurs kartu su su savo nušautu sėbru Torresola bandė kė 
sintis į prezidento Trumano gyvybę, guli peršautas prie Blair namo Washingtone. Gin
kluoti pasikėsinto jai lapkričio 1 «L, 2:15 vai. bandė įsiveržti į prezidento ramus, bet 
sargvbiniai juos šūviais sulaikė. Vienas sargybinis žuvo susišaudyme, du sužeisti. 
Coliazzo gydomas ligoninėj ir bus baudžiamas už pasikėsinimą.

P&sikėsintojai
Dvejų puertorikiečių ban

dymas nužudyti prezidentą 
Trumaną, praeitą trečiadie
nį Washingtone, sujaudino 
visą Ameriką. Laimei tas 
drąsus, bet blogai planuo
tas pasikėsinimas nepasise
kė. Amerikos žmonės siun
čia prezidentui širdingus 
sveikinimus, kad jam pavy
ko apsisaugoti žmogžudžių 
kulipku. Prie tų sveikini
mų ir mes, lietuviai, širdin
gai dedamės. ,

Politinis teroras ir pasi
kėsinimas yra desperatiškos 
mažumos kovos būdas; ma
žumos, kuri neturi jokios 
vilties savo pažiūras pas
kleisti žmonėse ir demokra
tiško proceso keliu rasti sau 
užtenkamai šalininkų. Jei 
politinis teroras visur kelia 
daug moralinių abejonių, 
tai demokratinėj tvarkoj jis 
yra itin biaurus ir griež

1. Pavienininkų duoklės sikovoti sau kuo plačiausią kava. Pastaraisiais metais kiaušiai smerktinas, kaipo 
valstybei grūdais ir kitomis autonomiją, o gal ir valsti- Puertorikoje pastatyta visa pusiausviros netekusių po-

Tas kolūkinis “entuziaz 
mas” vyrauja Švedų, Buvi- 
diškio ir Žodiškės apylin 
kėse. Tokia žinute bolševi
kinis lapas nori nustebinti 
skaitytojus kolchozų pasi
sekimu ir tuo Įrodyti, kad 
vaistinei ai, ypač pavįcni- 
ninkai, smarkiai veržiasi į 
kolūkius ir nenori būti lais
vais gaspadoriais. Juokda
riai tvirtina, jei, pavyzdžiui 
kiškiui atitinkamu budu 
karšti kailis, tai šis ilgaau
sis greit išmoksta riešutus 
skaldyti. Kad priversti val
stiečius pavienininkus eiti Į i ką. Tokiomis priemonėmis

alstybei grūdais
gerybėmis yra kelioliką jos teises. Puertorikoje ir 
kartų didesnės, nei kolūki- yra visiškos nepriklausomy- 
ninkų. !bės, valstijos teisių ir pla-

2. ' Jų žemės mokestis čios autonomijos šalininkų, 
valstybei pinigais taipgi ke- Daugumas gyventojų pasi- 
leriopai didesnis, tuo bu-sako už plačią autonomiją, 
du ūkininkas pavienininkas o kraštutinieji nacionalis- 
aiškiai įsitikina, kad jis tų tai, kurie siekia savo tikslų rikos rinkų, salos gyvento- 
prievolių jokiu budu neat- maištų ir revolverių pagal- jai skurstų, kaip skursta

tą, kurio niekas nėra pa
vergęs. Jie eina panaikinti 
Tibeto ilgu amžių autono
miją, kuri niekam neken
kia, niekam negresia. Tą 
savo smurto žygį kinų ko
munistai vadina “Kinijos 
vidaus reikalu.”

Indijos vyriausybė į tą 
“vidaus reikalą” žiuri kiek 
kitaip. Kinų komunistai, 
primesdami savo režimą Ti
betui, prisiartina prie Indi
jos ir per ilgą, sunkiai kon
troliuojamą Indijos-Tibeto 
sieną neabejojamai bandys 
nešti savo “išvadavimą” ir 
pilietinio karo žarijas į In
diją.

Iki šiolei Indija bandė 
būti neutrali, sėdėti ant 
tvoros Rytų-Vakarų varžy
tynėse. Dabar Indijos va
dams atėjo apsigalvojimo 
laikas. Bolševikiškas impe
rializmas, kinų ar rusų tau
tinėmis spalvomis pasipuo
šęs, yra pavojus Azijos tau
tų laisvei

liks.

eilė galingų elektros stočių, 
o dabar ten kuriasi įvairios 
pramonės šakos ir auga tu
rizmo pramonė. Rinka sa
los produktams yra konti- 
nentalinės Jungtinės Ame
rikos Valstybės. Be Ame-

ba, yra rėksminga, bet ne- kaimyninių Dominikonų, 
Už prievolių neatlikimą žymi gyventojų dalis. Bet Haiti ir kitų centralinės 
ininkas dedamas į kalėji-'ir nežymi mažuma, šukau- Amerikos respublikų gy-ukininkas dedamas į ........................,-------- .

mą, arba tremiamas i Sibi-.dama apie tikras ar taria-:ventojai. 
rą ir visas jo turtas, koks mas puertorikiečių skriau-į Autonomijo:

................. 1 ’ dėl kurio puertorikiečiai
daug sielojasi, sprendžiasi

jis bebūtų, konfiskuojamas i das, yra savotiška rakštis 
he lokiu ceremoniiu ir Der- Amerikai ir nuolat prime

na, kad Puęrtorikos proble
ma tebėra nebaigti spręsti.

be jokių ceremonijų ir per 
eina valdžios žinion. To

L-1 o aKldU^linao,

jų pageidaujama kryptimi. 
Paminėsime tiek: 1917 me
tais Amerika suteikė salos 
gyventojams lygias pilieti
nes teises ir nuo to laiko

suecius pavienminKus eiu ji&ą. iumuiius puemuiicuiisi. . , • nuolat šneranti gyveVl°j.ai laisvai gali
kolchozus. Stalino bernai į kolchozino rusus, tie patys k‘apsigyventi visose valstijo

se. Nuo 1948 metų salos 
gyventojai renkasi patys sa-

kių malonumų akivaizdoje, 
pavienininkas pats eina į 
kolchozą ir “dėkoja” Stali-i O ta Puęrtorikos proble- 

žmonių išmaitini-„ t z4 x- * ma yra žmonių įsma nu. uz jo protingą tvar-|mas/ Raip g^aitinti ma-

tun simtus priemonių, 
kai kurios jų:

.i j • - t - * • xHoJe i gyventoju skaičių? Kadaštai metodai ir Lietuva. Uiko-i^ rikį- Puertorikos
nu.

Puertorico
įšalą iš Ispanijos, ten buvo 
apie 750,000 gyventojų, o 
dabar, po 52 metų, skaitant 
ir išemigravusius puertori-

“Nacionalistų” sukilimas;problemos. Puertorikiečių 
Puertorikos saloje spalių 30-į vislumas muša rekordus ir 
31 dienomis ir dvejų puer- sala yra sausakimšai tiršta.

Emigracija gal ir išspręstų 
Puertorikos žmonių pertek
liaus klausimą, jei ji nesu
sidurtų su kultūrinio ir ra
sinio pobūdžio sunkumais.

Puertoriko sala buvo at
rasta Kolumbo 1493 metais, 
o 1509 metais ispanų ke-

tori kiečių pasikėsinimas 
prieš prezidentą Trumaną 
lapkričio 1 d. atkęeipė visos 
Amerikos dėmesį į mažą, 
tirštai apgyventą Puertori
kos salą ir jos bėdas.

Puertoriko sala yra nedi
delė savo plotu, ji turi vos 
3,435 ketvirtaines mylias įliauninkas ir užkariautojas, 
pioto,, arba, maždaug yra pOnce de Leon, tą salą pri

jungė prie Ispanijos. Veikriek didelė, kaip šeštoji da 
lis Lietuvos. Bet gyvento
jų Puertoriko saloje yra 
tiek, kiek buvo nepriklau
somoj Lietuvoj, iki įjun
giant Vilniaus kraštą. Vie
noje. ketvirtainėje mylioje 
Puertorikoje gyvena 
550 gyventojų!

400 (iki 1898 m.) Puerto
riko buvo Ispanijos koloni
ja ir jos gyventojai yra is
panų kultūros žmonės, visi 
katalikai ir ispaniškai kal
bą. Maždaug trys ketvir-

virs tadaliai Puertorikos gyven
tojų skaitosi balti, o ketvir
tadalis yra negrai, bet kada 
puertorikiečiai atvyksta į

Didelis žmonių susikimši- 
riausybės sumanymui kreip- mas saloje yra didžiausioji_ 1.. - Tm ____ * nmr> T'loiinrPuertorikos problema. Daug 

Puertorikos gyventojų yra
Jungtines Amerikos Valsty
bes, jie čia visi, ir baltie-

vo gubernatorių ir pirmuo
ju jų pačių rinktu guberna
torių yra Luis Munoz Mar
tin. Salos gyventojų rink-

litinių fanatikų kovos įran 
kis.

Puertorikos nacionalistai, 
nežymi salos gyventojų ma
žuma, bandė operetiniu su
kilimu “iškovoti” Puertori- 
kai nepriklausomybę. Bet 
tos salos gyventojai ir be 
maištų ar pučų turi visas 
galimybes siekti nepriklau
somybės, valstijos teisių ar 
dar platesnės autonomijos. 
Mažumos revolveriniai su
kilimai yra praktikuojami 
centralinės Amerikos res
publikose, bet, perkelti į 
Amerikos demokratijos są
lygas, jie sukelia tik pasi
šlykštėjimo ir atlieka Puer
torikos laisvės reikalui meš
kos patarnavimą.

X
“Smerkia ir Atmeta”
% Amerikos komunistų par
tija “pasmerkė” pasikėsin
to jus prieš prezidento Tru
mano gyvylį ir sako:

“Komunistų partija, kaip 
ir

atmeta žmogžudystę ir visus 
prievartos ir teroro veiks
mus.”

“Smerkia ir atmeta,” sa
ko New Yorke bolševikai ir 
dar prideda, “kaip jau ge
rai žinoma.” Išeina, aš ne 
aš ir stuba ne mano. . . .

O kaip yra su MASINIU 
TERORU/ kurį bolševikai 
ir pripažįsta ir praktikuo
ja? Kaip yra su masinėmis 
žmonių žudynėmis, kurias 
bolševikai vykdo Rusijoj ir 
rusų pavergtuose kraštuo
se? Kaip yra su MILIO
NAIS žmonių, kurie užda
ryti prievartos darbų sto
vyklose ir kankinami, dar
bo ir badu iščiulpiami iki 
mirties? Kaip yra su poli
tinės policijos teroru, šnipi
nėjimu, visų laisvių už- 
smaugimu, kas yra kasdie
ninė praktika bolševikų val
domuose kraštuose?

Komunistiniai monelnin- 
kai New Yorke dedasi ne
kalti avinėliai, bet tie “avi
nėliai” gina budelius ana
pus geležinės uždangos. Tie 
“avinėliai,” jei tik gautų 
progos, ir čia pasirodytų 
MASINIŲ žudynių šalinin
kai ir šlykštus budeliai 

x
Indija Jau Supranta

Kinų komunistų armijos 
žygiuoja į budistų popie
žiaus ir budistinių kunigų 
valdomą, sunkiai pasiekia 
mą Tibetą. Komunistai ei

kiečius, jų yra ketonus kar-r/gkiria vietos vy_ jau gerai^ma smerkia 
tus daugiau. Pats faktas, daugybę, kuri tvarko finan- 

•ventojų prieauglis gus, teisingumo, švietimo,
Puertori.-.oje yra toks dide- ^emės ūkio, darbo, sveika- 
lis, rodo, jog ekonominis j.og jr yj^aug reikalus. At

tis tuo reikalu į JT organi
zaciją su prašymu, kad t 
Jungtinės Tautos išrinktu išsikėlę į Jungtines Ameri- jis ir negrai, skaitomi 
tam tikrą komisiją ir pasių- kos Valstybes ir vien Newį “spalvuoti” ir, kaipo tokie, 
stų ją į Rusiją sakyti? be- Yorke kai kas priskaito iki išskiriami iš kitų piliečių, 
laisvių likimui tirti. Vokie- 300,000 puertorikiečių, o jų1 Kalbos skirtumas ir “spal- 
čių spauda praneša, kaip, užtinkama ir kituose pra-vos” skirtumas daugeliui 
šis pasiūlymas buvo priim- Jnonės centruose. Kasmet puertorikiečių yra nuolati- 
tas ir kuriuo budu visoj Puertorikos, kaip iš neiš-jnis priminimas, kad Jungti- 
Vakarų Vokietijoj atžymė- semiamo rezervuaro, gabe- nės Amerikos Valstybės nė- 
tas. * narni darbininkai į Ameri-'ra “jų” kraštas ir kad jie

kos farmas sezoniniams yra Amerikos kolonijos gy- 
darbams. Amerikos stam-'ventojai. Kultūriniai ir ra-“Vakarų Vokietijos abejų 

rūmų visi atstovai sukilo iš 
savo vietų ir pritarė vyriau
sybės sumanymui kreiptis į 
JTO. Tuo pačiu metu visose 
Vakarų Vokietijos bažnyčio*

biesiems farmeriams ir pra-Įsiniai skirtumai nuolat ža- 
monei Puertoriko yra pigių'dina Puertorikos žmonių 
darbininkų šaltinis. Bet!nacionalizmą ir kelia juose 
emigracija į JAV neiš-‘norą arba visai atsiskirti

gyvenimas ten yra toli pa
žengęs pirmyn, nes greti
mose salose, kurios tvarko
si nepriklausomai, gyvento
jų skaičius auga ne taip žy
miai (ligos ir pusbadis gy
venimas gyventojų augimą 
sulaiko). Bet didelis gy
ventojų prieauglis yra pa
grindinė priežastis, kodėl 
Puertorikos žmonių gyveni
mo lygis yra daug mažes
nis, negu Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. !

Kovoti su skurdu Puerto
rikoje butų du keliai: vie
nas sumažinti gyventojų 
prieauglį ir kitas—kelti sa
los ūkį.

1937 metais Puertorikos 
legislatura išbraukė iš bau
džiamojo kodekso draudi
mą skleisti žinias apie gim
dymų kontrolę ir tuo budu 
bandė paveikti gyventojų 
prieauglio didėjimą gimdy
mų sumažinimu.

Ūkio kėlimas yra nuola
tinis ir Amerikos vyriausy
bės ir Puertorikos autono
minės valdžios rupesnis ir 
tuo žvilgsniu jau labai daug 
kas padaryta, ką rodo ir gy 
ventojų didelis padidėji
mas. Svarbiausieji salos gy
ventojų pragyvenimo šalti-

stovų rūmuose Washingto- 
ne sala turi savo atstovą 
“rezidentą,” kurs betgi ne
balsuoja.

Puertoriko turi gerą švie
timo sistemą, kelias aukš
tąsias mokyklas ir privalo
mą liaudies švietimą. Sa
los mokyklas lanko 370,000 
mokinių. Mokyklos veda
mos ispanų kalboje, bet ir 
anglų kalba mokyklose mo
koma. —P. D.

NAUJAS BOSAS

s dešimtį minu- sprendžia salos perpildymo nuo Amerikos, arba bent iš-

Prancūzų komunistai gavo 
naują bosą iš Maskvos ma
lonės, Jacųues Dūdos, kuris 
perima partijos generalinio 
sekretoriau vietą iš M. Tho- 

niai yra žemės ūkio produk- rez, kuris susirgo. Dar ne
tari cukrus, citriniai vaisiai, žinia, ar Thorez liga politi- 
palmių riešutai, tabakas, nė, ar tikra. na “išvaduoti” laisvą kraš- žemės.

“Šunuodegavimas”

“Naujienos’’ vertindamos 
W. Churchill per karą už
imtą poziciją dėl Baltijos 
šalių, sako, kad Churchill—

“Buvo linkęs šunuodegauti
Rusijos diktatoriams. nes 
jam tikrumoje niekas pasau
lyje nerūpėjo, kaip tik ap
ginti savo imperiją . . .”

Atrodytų, kad Amerikos 
pozicija buvo morališkesnė, 
negu angių. Bet Robert E. 
Sherwood išleistoj Hopkin- 
so biografijoj, “Roosevelt 
and Hopkins,” antro tomo 
316 puslapyje skaitome to
kią prezidento F. D. Roose- 

, velto poziciją Baltijos šalių 
(klausime:

“Eden (Anglijos užsienių 
reikalų ministeris) manė. jog 
Stalinas . . . reikalaus, kad 
mes sutiktume su Baltijos 
lių įjungimu į Sovietų Sąjun
ga-

“Preačdentas sakė, kad jis 
supranta, jog mes gal turėsi
me su tuo reikalavimu sutik
ti, bet jei mes sutiksime, tai 
mes panaudosime tą sutiki
mą kaipo derybų Įrankį (bar- 
gaining instrument) gauti 
kitoms koncesijoms iš Rusi
jos.”

Toki buvo Amerikos mo
ralinė pozicija Baltijos val
stybių klausime 1943 me
tais kovo 15 d., kai Eden’as 
lankėsi Washingtone. 

x
“Snukių Daužymas” 
Spaudoje

Katalikiška “Amerika” 
Brooklyne, polemizuodama 
su tautininkiškos “Vieny
bės” (irgi Brooklyne) ben
dradarbiu p. S. Vainoru, 
sako:

“Pagaliau tenka pastebėti, 
kad daug rūpintis ‘Amerikos’ 
redaktorių maininkavnmu p. 
Vainorui mažiausia yra reika
lo ir pagrindo. Jis geriau pa
darytų pasirūpinęs tuo mainin- 
kavimu jam artimesnėj redak- 
vijoj, nuo kurios redaktorių 
maininkavimo srity ‘Amerika’ 
gerokai atsilikus. Pagaliau 
‘Amerikoj’ niekas snukių vie
nas kitara nedaužo, kas vyksta 
p. Vainorui artimesnėj' redak
cijoj. Daug geriau p. Vaino
ras padarys ten taikos balan
dėliu pabuvęs—gal bent ačiū 
susilauks nuo tų, kuriems savo 
tarpininkavimu apsaugos svei
kus dantis.”

Prie tos “dantų sveika
tos” informacijos ne ką ga
lima pridėti, negut tik tiek, 
kad kaip danguj taip ir ant

r. d.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Oras Tebėra Gražus inio karo taikos konferenci-
r,, . ... .... I jai nepavyko sudaryti tei-

įcagiecių Pasige’AJ1';singos ir tveriančios taikos 
mui rudenims oras tebera!dž, t0 kad j (ą ko„ferenci- 
grazus, Šiltos, tiesiog pikni-.j^ nebuvo įleistas Dievas, 

ims. ai kuriomis dieno-j Q|rdį popiežius Pijus XI, 
mis termometras rodo arti matydamas Uutų vadų pa.
80 laipsnių Šilimos. Pasku- klvdi parodvmui tikrojo 
tims spalių menesio sekma-kelio įstei ė Kristaus Kara. 
diems ypač buvo gražus. Iiaus 5yente
Chicago Lithuanian Uni-į Nereikia Saliamono gal- 
versi y Club tą dieną rengė vos, |<a(j supratus tokios 
įsvy ą j Sand Duries, India- galvosenos tuštumą. Juk ir 

palei ez^i’^-, t>emOksliai žino, kad vra 
?^kltenai„ tUreJ° tlkrą buvę laikai, kada visos Va- 
gooa time. ikarų Europos tautos buvo

katalikiškos, kada buvo', 
statomos ir puošnios kated
ros, kada buvo statomi mil-

Spalių mėnesio paskutinis žiniški vienuolynai, kada 
sekmadienis, pagal popie- viskas dėjosi pagal popie-' 
žiaus Pijaus XI parėdymą, žiaus ir katalikiškos dvasiš-' 
turi būti švenčiamas, kaipo
Kristaus Karaliaus šventė.
Tas parėdvmas padarytas 
jau prieš 25 metus. Chica-

Kristau* Karaliau* 
Valdinių Demonstracija

GENEROLAS MARSHALL ĮSPĖJA EUROPOS MINISTERILS

Krašto gynimo sekretorius, generolas George C. Marškai!, kalba Atlanto Pakto krašto 
gynimo ministerių suvažiavime Washingtone ir įspėja juos, kad Vakarų Europa turi 
skubinti ginklavimąsi, kad Maskva neturėtų pagundos pradėti tretįjį pasaulio karą.

KAS SKAITO, RA1O
.4*

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Piknikų sezonas baigėsi.' tąją šiais metais Lietuvai

Paskutinis šv. Jurgio Drau--Remti Draugija “Meno Ra
gi jos piknikas buvo spalių 'teliui” už programos išpil-

kijos norus. O ar tą syk 
viešpatavo taika tų katali
kiškų tautų tarpe? Ar tą

BROOKLYN, N. Y. i tiems patiems artistams su
rengtų koncertą gražiausic-

HAVERHILL, MASS.

syk buvo vykinamas sočia- LSS 19 Kp. Susirinkimą* je mieste hlasomc Temple 
goj lietuviai Romos katali-Įis teisingumas? Nieko pa- tcc klinnnę «,«rinlri ’auditori->e- 
kai bando tą šventę išpopu- našaus nebuvo. Romos ka- mas įwksla Si^Pnktadieni I Nezlunnt, kad koncerto 
lerinti. šiemet buvo ban- talikų bažnyčios vyravimas 104d^ 8;30 vaL g^i^Llb^^fir^

nesulaike tautas nuo karųĮvakare Lietuviu Atletu !- ? ?
ir masių išnaudojimo.

dyta sudaryti ypač didelę 
demonstraciją. Buvo paim
ta high schoolės didelė salė, 
buvo pakviestas kalbėti iš 
Bostono katalikų pasaulie
tis p. S. Sužiedėlis, “Darbi
ninko” redaktorius. Dar bu
vo pakviestas vietos airišių 
vienas monsinjoras ir suda
ryta meninė programa. Bet 
žmonės nepripildė nei pu
sės salės. Kai prieš neseną 
laiką toje pat salėje buvo 
visų lietuvių mitingas pri
sirengimui prie Tag Day, 
tai ta salė buvo kupina 
žmonių. Kaip anuo sykiu, 
taip ir dabar didžiausiąją 
publikos dalį sudarė nau
jieji lietuviai. Šiuo sykiu 
matėsi daug kunigų, visi at
eiviai. Neteko nei vieno 
matyti vietinio lietuvio ku-

Pereitą sekmadieni BALF
59 skyrius turėjo pirmą su
sirinkimą po vasaros sezo
no. Mitingas įvyko Lietu
viu Kataliku Centre.

nigo.

Brenzos Masmitingas 
Nebuvo Gausu*

Sekmadienį, spalių 29 d., 
įvyko bankininko Jono 
Brenzos, republikonų kan
didato j apskrities iždinin
kus, masmitingas. Dabar- i 
tinis masmitingas neišrodė 
gausesnis už panašų jo mas- 
mitingą praėjusį pavasarį, 
kada jis turėjo būti nomi
nuotas. Reiškia, ypatingo 
entuziazmo per tą laiką jis 
nesukėlė. Net jo rėmėjai 
iš anksto ėmė rankas nu
leisti. Apskritai imant, de
mokratai savo pasirodymu 
rinkiminėj agitacijoj visur 
nustelbia republikonus.

Simano Daukanto Drau
gija spalių 29 d. turėjo savo 
metinį parengimą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Tai 
viena iš veikliausių ir sėk-

lY?1k?re- ,J»UViU timtoučiai gėrėjosi ir stebė-
Klube, 168 Marcy Avenue, lietuviais dainininkais.
Brooklyne Kadangi svar- Abu artistai dainininkai at. 
bus pasitanmai ir įdomi,Hko savo ku0
paskaita numatyto šiam su- kiausiai ^„^„0 lietu.
Sinnkimui, VISI nanai ir jr y kurie t0 kon. auuja aiaąaiausaa.ue, VU.1- 

kvieciamr,,^ klausėsi> ilgai gvvens.ja Butkuvienė, Agnė Mar-
jo atsiminimais. Vienas žy
mus anglas operų mėgėjas 
pasakė: Jeigu tokie įžymus 
koncertai butų dažniau ren-

Nutarta eiti per stubas ir 
biznierius rinkti pinigų ir 
tapo išrinkta komisija. į ją 
Įeina: Alena Klimauskaitė, 
Julija Mazalauskaitė, Juli-

prijaučiantieji 
būtinai dalyvauti.

Sekretorių*.

Šį Šeštadienį 
i nn v«l Cnrantnno taiĮSUSIlil

Lietuvių Darbininkų ’ nereiktų važiuoti New Yor- 
Draugijos 7-tos kuopos me- kan klausytis Metropolitan 

Operos. Reiškia, mėgėjas 
dainų ir dalinai kritikas 
taip įvertino musų mielus

Ponas S. Sužiedėlis chi- 
cagiečiams buvo naujiena,
bet jis ypatingos naujienos, ... . . ,nepasakė SŽn, naujieną senesniųjų drau

jis pasakė ypatingoje for-
moję. O ta sena Romos ka
talikų vadų naujiena yra ta, 
kad dabartinės pasaulio bė
dos kyla dėl to, kad tautų 
vadai nusisuko nuo Dievo. 
Girdi, po pirmojo pasauli-

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

iODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Bro*dw*y 
So. Boston 27,

gijų. Jos parengimai kas
met būna sėkmingi, o šių 
metų jos parengimas buvo 
ypač sėkmingas.

Dvigubai Išvietinti

Chicagoj buvo ir vis dar 
yra kunigų iš tremties atvy
kusių ir neturinčių paskyri
mo. Vieni jų gyvena pas 
pasiturinčius žmones, o ki
ti suvargusiose šeimynose. 
Ir kai kuriems prisieina pa
žinti “procią,” tiesa, ne ar
tojo, bet proletaro.

Lietuvių Kunigų Vienybė 
turėjo seimą Pittsburghe. 
“Drauge” paskelbtuose Vie
nybės nutarimuose nėra 
nieko sakoma apie aprūpi
nimą tų proletariškų brolių 
Kristuje. ,

Laisvamani*.

tinė vakarienė bus šį šešta
dienį, lapkričio 11 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo svetai
nėje, 280 Union Avė.

Šeimininkės jau susitelkė 
svečius gardžiai pavaišinti, 
o rengėjai pasirūpino įdo
mia programa. Tad iki pa
simatymo ši šeštadienį va
kare A. L. P. Klubo sve
tainėje. —R.

HARTFORD, CONN.

čiulionienė, B. Jurkevičius, 
M. Karpičienė, Petras Svir
skis ir Mykolas Bilinskas.

Po rinkliavos nutarta šu
lam rengti geras prakalbas, pra

kalbų rengimą palikta sky
riaus vaidybai. Vėliau nu
tarta surengti didžiulę 
“whist party.”

Nors musų kolonija nėra

.22 d. Turėjo nemažą pasi
sekimą.

Pimas parengimas svetai
nėje bus lapkričio 19 d., 
Šv. Liudviko Daugiios 50 
metų minėjimas. Pakvies
tos visos organizacijos da
lyvauti.

Lapkričio 26 d. įvyks 
Lietuvai Remti Draugijos 
koncertas L. P. Klubo sve
tainėje.

Lapkričio 1 d. čia mirė 
senutė tremtinė, Liucija 
Lupeika-Pukstys, 85 metų 
amžiaus. Velionė tik prieš 
metus laiko buvo atvykusi 
Į Ameriką su dukrele Ona.

Prie progos reikia pažy
mėti, kad musų veikimas 
dabar žymiai sušlubavo. 
Senieji veikėjai tikėjosi 
daugiau bendradarbiavimo 
iš naujai atvykusiųjų tau
tiečių. Tačiau naujakuriai, 
didžiumoje vienos Lietuvo
je kadaise valdžiusios par
tijos žmonės, su “kitaip 
manančiais” nenori turėti 
reikalų. Kai tautininkai ką 
rengia, jie gatavi ir 100 my
liu važiuoti, jų “Meno Ra
telio” choras buvo nuvykęs 
saviškius palinksminti Į 
Waterbury ir i Nashua, bet 
čia viešai pasiskelbė, kad
vietiniai jų “nebaderiuvtų,” 
jie rodysis tik savo plauko 
parengimuose. Vietiniai vei
kėjai jaučiasi gavę lyg ir 
savotišką atpildą už ių triu-

dainininkus, panelę Damb- didelė ir yra priešų, kurie tu? ^a(^a nau"
rauskaitę ir Algirdą Brazį. i bando ardyti bendrą ir nau- 

Girdėti, kad kun. Valad-(dingą veikimą, bet vis bu
ka gavo padėkos laišką nuo relis gerų veikėjų nenuil- 
naujųjų musų ateivių, kurie stančiai prisideda su darbu 
įvertino šią buvusią Scran- ir pinigu, kad sušelpti be
tono lietuvių dienos šventę, tuvius, nukentėjusius nuo

«

LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Ketams
3am 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė džws su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios. <

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadw*y South Boston 27, M

Lietuviai Ruošiasi 
Padėkos Dienai

Tremtinių komitetas in
tensyviai ruošiasi padėkos 
dienai, kuri bus gruodžio 
10 d. ,

Rengėjai yra susirūpinę, 
kad kiekvienas sponsoris, 
atsikvietęs tremtinius į 
Hartfor, Manchester ar 
apylinkę nebūtų pamirštas. 
Todėl visi tremtiniai, kurie 
dėl įvairių aplinkybių išvy
ko iš šių apylinkių, malo
niai prašomi juo greičiau ir 
ne vėliau lapkričio 16 die
nos pranešti savo sponsorių 
ir kitokių geradarių vardus, 
pavardes ir adresus rengi 
mo komisijai: V. Balčiūnas, 
250 Collins St., Hartford, 
Conn.

Komisija.

SCRANTON, PA.

Koncerte Buvęs.

NEW YORK, N. Y.

Tarptautinė Moterų Paroda

New Yorko Tarybos glo
bojama New Yorko lietuvių' 
moterų paroda prasidėjo 
lapkričio 6 d. ir tęsis ligi 
lapkričio 13 d. nuo 11 va
landos iš ryto ligi 11 va
landos vakaro kasdien. Ko
mitetas kviečia visus lietu
vius atsilankyti.

Parąda vyksta 71st Regi- 
ment Armory, 34th St. ir 
Park Avė., New Yorke.

Bilietai kainuoja tik 50c 
kiekvienas.

Praeitais metais parodą 
lankė suvirs 200,000 žmo
nių. Šiemet daugiau negu 
50 tautinių grupių ir orga
nizacijų dalyvauja.

Lietuvių programa Įvyks 
lapkričio 12 d., 8:30 vai. 
vakare.

Komitetą sudaro šios na
rės: Jadvyga Averkienė. w. Stuart Symington, akio 
Julia Bacey, Katarina Bal- mobilizacijos viršininkas, 
kunaitė, B. Brunzienė, Stel- įspėja biznierius, kad kainą 
la Charaskaitė, V. Cemie-I kėlimas privers vyriausybę

karo.
viams.

Garbė tiems lietu-

A. J. Ščiukis.

ŪKIO CARAS

Spalių 22 d. lietuvių tau
tinė parapija surengė kon
certą dainininkams Dam^nė, Barbara Darlys Petro- ivesti *riežt3 «kio kontrolę ir 
• ■ ne]e Jui^eliutė-Beveraze.! už5aW>,i kainaa ir •*»»**•

Elena Jurgelienė, Vincė Jo-
brauskaitei ir Algirdui Bra
ziui. Susirinko apie 1,100 
žmonių. Kiekvienas gėrė
josi dainininkų maloniais ir 
lavintais balsais. Atsijankė 
ir svetimtaučių, kurie stebė
josi, kad tokiems talentin
giems artistams buvo paim
ta svetainė ne miesto cen
tre. Kai kurie anglai ragi-

t

dymą sumokėjo $115. To
ki sąskaita buvo paduota ir 
apmokėta iš žmonių pinigų, 
kurie aukotojų buvo skiria
mi Lietuvos vadavimo rei
kalams.

jakuriai tebebuvo anapus 
vandenyno ir rašė laiškus 
su “‘amžinos padėkos” už-

Rinkimai šiais metais 
kažkodėl mažai lietuvius 
tesudomino. Nors mes čia 
turime politinių klubų, de
mokratų ir republikonų, bet 
kandidatai į įvairias vietas 
mažai kreipia dėmesio į 
tuos klubus.

Vietos Lietuvių Piliečių 
Klubas yra nepartinis ir pa
lieka savo nariams apsi
spręsti rinkimuose.

Musų veikėjas P. Miliau
skas buvo sunkiai susirgęs. 
Gulėjo ligoninėje, o dabar 
gydosi namuose po gydyto
jo priežiūra. Linkime grei
tai pasveikti.

Vietos L P. Klubas, spe
cialiame susirinkime spalių 
mėnesį nutarė, kad ateityje 
tarnautojus rinks ne narių 
susirinkimas, bet narų rink
tas gaspadorius su direkto
riais. Išsiaiškinimas tų rei
kalų klubui kainavo $251. 
Tiek sumokėta advokatui, 
pagal priduotą bilą.

Kartais pasitaiko tarp 
mūsiškių ir juokingų daly
kų. Du jauni vyrukai, bū
dami geroj nuotaikoj, susi
pažino jauną panelę ir par
sikvietė ją pas save. Bet 
buto šeimininkė pasiprieši
no. Jauni Vyrukai sako,

tikrinimais. Atrodo, lygjmusų kambarys, mes jį ap
tarsi tautininkai vieni rupi-į mokėjome, Ui ir kviečiamės, 
nosi tremtiniais, nors tokios norime, šeimininkė į tą 
“sąjungos” čia iš viso ne-Įreikaia kiUp žiurėjo ir pa
buvo, tik prieš porą metųĮgrasino pasaukti policiją ir 
ji čia gimė. ; jaį nepatinkamą ne jos

Negana to. Slaptuose pa-j™*®^ išmesti vmn-
sikalbėjimuose tie naujaku- ga^jo seiminm e, 
riai pasitaria, kuriuos pa-"ės juokauja,kad boba 
rengimus “boikotuoti” ir (žaltį nugalėjo.
kuriuos paremti. Vėliau į ________ __ __________ ___
atsiranda tokių, kurie prie . t i •
čerkutės tas “slaptybes” pa-' Laika* užsi»akyti Kelei- 
/ 1 • • • • .pasakoja seniesiems ir gau- vio” kalendorių 1951. 
naši nei šis nei tas. tam*. Dau* informacijų ir

Minint Vasario šešiolik- skaitymų. Kaina 50 centų.

nuskaitė, Helen Kulbokie- Tautieti, nepamiršk, kad 
nė, Izabelė Laučkienė Dr. Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
Aldona Šliupaitė, Ona Va- va Z™ svetimųjų pavergtas
laitienė, Bronė Spudienė ir ' • 1̂,aurlalA "l'į"3"1-39' T 
ufoUtZL v:*.,*- E sidek savo darbu ir aukaMarijona Kižyte. prje jo išlaisvinimo. Aukas

Amerikos Lietuvių 
1739 So. Halsted

. siųsti
PakalMnkime kaimynu* ir Tarybai,

, .... drauI'“ ui*i»akyti “Kėlei- st., Chicago, I1L, ar vietos
Jino kun. Valadką, kad J^vį”. Kaina metam* $3. ALT skynui.

SOUTHERN CROSS H0TEL
PAUL USANIS, Savininkas

Atvykę į Miami. Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiusime automobilį ir jus parvežime.

Jus busite patenkinti, apsistoję šiame didžiuliame, 
švariame ir gražiai įrengtame savo tautiečio viešbutyje. 

Kainos prieinamos.
642 N. W. 3rd Street Miami 36, Florida

Telefonas: 82-9500
Nemokama vieta automobiliams

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Ma**.
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Maikio su Tėvu

Dr. Kaškiaučiaus 
Abortų Fabrikas

kaipo “didįjį poetą,” “didį-J 
jį visuomenininką” ir dar( 
visokius kitokius “didu
mus” jam sugalvodavo. Ir 
vis už tą prakeiktą dolerį. 

Kaipo “poetas” Dr. Kaš-
New Jersey valstijos Es- tyti, kad Dr. Kaškiaučius už į kiaučius yra tikras nesusi- 

įsex teisėjas Francis baigė abortus gaudavo po 300, tai i pratimas. Jis neturi nei ži- 
! vieno lietuvio daktaro, Jo- jo pajamos turėjo būti visai i nių, nei skonio, nei mažiau- 
no Kaškiaučiaus, karjerą ir “kapitalistinės,” nors tas sios kibirkštėlės talento, 
pasiuntė tą daktarą i kalė- daktaras lietuviams persi- kad galėtų pretenduoti į 
jimą nuo 12 iki 15 metų. statinėjo, kaipo “proleta- šiokio tokio poeto vardą. 
Ne pirmą ir ne antrą kartą ras” ir bolševikinės ideolo- Bet tas nekliudė jam eiles 
Dr. Kaškiaučius gauna bau- gijos žmogus. kalti, o bolševikų spaudai
smę už tą patį reikalą— Apie Dr. Kaškiaučiaus jį garbinti, kaipo “didįjį 
abortų darymą. Pirmą kar- abortinę praktiką žmonės poetą.”
tą, 1921 metais, jis buvo i pasakoja Įdomių dalykų.; Kaipo “visuomenininkas” 
baustas nuo 2 iki 7 metų Kadaise daktaras turėjo ne- daktaras Kaškiaučius pasi- 
už tą patį dalyką. Dabar- didelį namuką. Namas bu- žymėjo “sveikatos patari- 
tinė Dr. Kaškiaučiaus baus- vo visai patogus, bet kai- mais,” “paskaitomis” ir au- 
mė jau yra ketvirta, o jei mynai perdaug smalsavo, komis bolševikų spaudai, 

'skaityti jo areštus, tai jis kokios moterys pas daktarą Kaškiaučiaus “sveikatos pa- 
septynius kartus lankė džė- ateina “pagalbos ieškoti.” tarimai” visada sukdavosi 
las. Kad kaimynai nebeturėtų apie lytinius dalykus, o jo

HELIKOPTERIS KORĖJOS KARE
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Abortų darymas nėra re
tas dalykas Amerikoje. Čia 
kasmet padaroma virš pu
sės miliono abortų! Sako, 
abortai kenkia moterų svei
katai, bet tiesioginiai gyvy
bei abortai tik išimtinais 
atsitikimais yra pavojingi. 
Iš šimtų tūkstančių abortų, 
daromų kasmet, retai girdi
si apie mirtinas pasekmes, 
ypač jei abortą daro gydy
tojas ir iki trijų mėnesių

pagundos žiūrėti Į svetimą rengiamos “paskaitos” bu- 
darželį, Dr. Kaškiaučius nu- vo ne kas kita, kaip pomo- 
sipirko dideli apartmentinį grafija su techniškais ter-

* S-i .. ?. 'v X •
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Daug visokių pareigų Korėjos fronte ir užfrontyje atlieka 
helikopteriai, arba orlaiviai, kurie gali ore stovėti vietoje 
ir gali iš bet kur pakilti ir bet kur nusileisti. .Paveiksle 
matome, kaip helikopteris, paėmęs nuo karo laivo vice- 
admirolą C. Turner Joy įtraukia jį su virve Į save. Vice- 
admirolas iš karo laivo vyko į Wonsan uostą.

—Maike, šiandien aš no- —Juokinga yra pereitą
riu pasikalbėt su tavim da-1 savaitę popiežiaus paskelb- nėštumo Jaike. 
vadlyvai, be jokių fonių. ta dogma, kad Kristaus mo

tina, Marija, buvo “nunešta 
į dangų su siela ir kunu.”

—Apie ką?
—Apie stebuklus.
—Tai bus nesąmonės, tė- —Ar tai tau čia.juokai?

ve. Ne, Maike, juokų čia nėra.
—Kodėl tu taip mislini? Visas svietas žino, kad ji
—Todėl, kad stebuklų buvo gyva nunešta į dan-

nėra. gaus karalystę. Tai buvo
—Sakai, nėra? O ar tu stebuklas.

—Betgi tokios vietos, kaip 
“dangaus karalystė.” nie-V-- r

kur nėra, tėve.
—Kaipgi tai nėra? Pa-

skaitei, ką rašo Bimbos ga-
o ?

—Neskaičiau.
—Ji rašo, vaike, kad An

drulis nėra joks komunistas kelk galvą aukštyn ir pa- 
ir niekad prie jų partijos žiūrėk, kas tenai mėlynuo- 
neprigulėjo. Na, Maike, ja!
jeigu tai nėra cudas, tai —Matau, tėve, matau, 
kaip tu kitaip šitokį dzivu- Tenai mėlynuoja saulės 
liongą pavadinsi? Šventas spinduliais apšviestas oras, 
Petras sykį bažijosi, kad kuris apsupa žemę. Nu- 
Kristaus nepažįsta, ale kad skrisk nuo žemės toliau, ir 
Bimba galėtų užsiginti savo ta mėlynė tuojau išnyks, 
tavorščiaus Andrulio, tai bus tik tamsi, juoda tuštu- 
jau tikras stebuklas. jma. Ar tai i tą tamsią, šal-

—Tai ne stebuklas, tėve; tą tuštumą Marija buvo nu- 
tai tik noras padėti savo nešta?
1 endraminčiui bėdoje.

—Na. o kas bus, Maike, 
jeigu tokia pat bėda už-

—Nesisprečyk, Maike. Aš 
žinau, kad taip buvo.

—Jei tėvas sakytum, kad 
i taip tiki. aš nematyčiau rei

i --

namą. kuriame buvo daug 
butų ir tada kaimynai ne
begalėjo taip lengva paste
bėti, kuri moteris eina pas 
daktarą ir kuri eina į bet 
kurį kitą butą. . . .

* Žinantieji pasakoja, kad

minais, bet su labai aiškia 
prasme. Prie to daktaras 
pridėdavo šiek tiek bolše
vizmo ir pasekmėje gauda
vosi “moksliškos” paskai 
tos.” Vienu laikotarpiu 
daktaras laikydavo paskai-

daktaras Kaškiaučius, nors1 tas apie lytinius dalykus to-

Dr. Kaškiaučius buvo 
abortų specialistas ir savo 
darbą, be abejonės, mokė
jo. Todėl, jei iš jo rankų 
keturios ar daugiau mote
rys mirė, tai per to daktaro 
specialisto rankas turėjo

ir buvo lupikas, bet “nebu
vo šykštus.” Kai pas jį at
eidavo bolševikinės spau
dos žmonės prašyti pinigi

kius “techniškus,” kad jis 
skyrium “mokė” vyrus ir 
moteris. Pasekmėje tų dak
taro pomografiškai “moks-

nės pagalbos, daktaras ne- liškų” paskaitų vien Brook-
dvejodamas išimdavo pen- 
kius šimtus dolerių ir pa
klodavo ant stalo. Tokių 
abortinių aukų bolševikų 
geltonlapiai yra gavę daug

pereiti pulkai moterų, no- kartų iš “idėjinio” abortų 
linčių nusikratvti savo vai
sių. Kaškiaučius turėjo vi
są abortų fabriką ir tuo 
amatu vertėsi fabrikiniu 
budu, nes kitaip keturios 
susektos mirtys butų visai

meisterio Kaškiaučiaus.
Už dyką niekas nedaro

ma. Ir daktaro Kaškiau
čiaus aukos bolševikams

lyne devynios bolševikų po
ros divorsavo, nes iš dakta
ro “paskaitų” patyrė, kad 
galima esą daugiau malo
numo turėti, jei pakeisi lo
vos partnerį (ę).

Ar daktaras Kaškiaučius 
yra koks lytinių dal vų spe
cialistas, aš negalėčiau pa
sakyti urirucjau jv pooivai

Pati Bimbą, staršąjj<aj0 gjnčytis. Bet kuomet
lietuviškos kompartijos sek- t^va 
retorių? Ar jis bažysis, 
kad ir jis niekad nebuvo 
komunistas? Kaip tada iš
rūdys, iš ko ta penktakojų 
partija susideda? Gal iš 
varnų?

—Tėvas perdaug lepinie
si svetimais reikalais.

—Aš, Maike, apie komu
nistus nesirūpinu. Aš kal
bu apie juos tik dėlto, kad 
ių politika tokia juokinga.

—Yra juokingų dalykų ir 
r as kitus, tėve.

—Teisybė, Maike, fonių 
ant svieto netrūksta. Gir
dėjau, kad Anglijoj gyve
no toks juokingas žmogus, 
ką mėsos nevalgė, pypkės 
nerūkė, barzdos nesiskuto, 
netikėjo į Dievą ir mislino 
esąs kytriausias vyras ant 
svieto, beveik antras Sale 
monas, o kai dabar jis nu
mirė, tai niekas ir neapsi
verkė.

—Matyt, tėvas kalbi apie 
Anglijos rašytoją Bernardą 
Shaw, kuris mirė pereitą

lytinių jausmų, o užbaigoje 
buvo pasiūlyta klausyto
jams priimti bolševikiškas 
rezoliucijas.

Socialistinio Internacionalo 
posėdžius Kopenhagoje, Dr. 
Garmus duoda įdomių pri
siminimų apie “Pakuonio 

Dr. Kaškiaučius turi šei- LSDP organizacijos žmo-’
mą. Vienas jo sūnūs yra nes,” V. Butautas plačiai 
šokėjas ir vadinasi Ivan Ki- nušviečia Lietuvos kolcho- 
rov! Kai kurie žmonės zinę žemės ūkio santvarką, 
amerikonina pavardes, o kuri Lietuvoje smurtu ir rū
tas jaunas žmogus, bolše- siškų kareivių durtuvais

įvesta. Žurnale aprašomas 
kultūrininkų kongresas Ber
lyne, kuriame dalyvavo žy
miausieji pasaulio rašytojai 
ir švietėjai. Liudas Dovy
dėnas duoda linksmą vaiz
delį “Vištos Laidotuvės.”

nebuvo duodamos už dyką. tas du kartu ir abu kartu 
Už paklotus pinigus bolše-tai buvo ne paskaitos, bet 

neišaiškinamos. Jei skai-vikų spauda jį garbindavo, pornografija ir kaitinimas

sakai “žinau,’’ tai aš 
turiu teisę reikalauti įrody
mų. Visų pirma aš norė
čiau išgirsti, kas buvo atsi
tikę su gravitacija, kuomet 
Marija buvo nešama į 
‘dangaus karalystę”?

—O kas ta grabutacija 
yra?

—Gravitacija, tėve, yra 
a jėga, kuri laiko pritrau

kus prie žemės visus daik
tus. Pritūpk, tėve, ir duok 
stiprų šuolį aukštyn! Pa
matysi, ar aukštai pašoksi? 
Pusantros pėdos, tai ir vis
kas. Aukščiau nepakilsi 
Kodėl? Todėl, kad gravi 
tacija traukia prie žemės. 
Tai kokiu gi budu Marija 
galėjo nužengti dangun? 
Kokiu budu ji galėjo atsi- 
palaidoti nuo gravitacijos?

vikiško puskvailio tėvo įta
koje, surusino savo vardą ir 
pavardę. Pats daktaras sa
vo pavardę buvo suameri- 
koninęs, o po eilėmis mėg
davo pasirašinėti “Kaškai- 
čiu.” Teisingiau jis butų 
padaręs, jei butų pasirinkęs 
“Iškaištaičio” slapyvardę.

Abortai Amerikoje yra 
draudžiami, bet, kaip saky
ta, šimtai tūkstančių abortų 
čia padaroma kasmet. Dėl 
draudimo visokie šarlata-i A o,
nai, nesąžiningi daktarai ir metarnb $1-

Be to, žurnale duodama 
darbininkiškų organizacijų 
tarimai, chronika ir eilė 
smulkesnių straipsnių, su 
kuriais įdomu susipažinti.

“Darbo” prenumerata 
Adresas:

636 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

—Maike, tu čia man ap
sukai galvą. Palauk, šį su- 
batvakarį musų Sčeslyvos 
Smerties Susaidė turės dva
sišką apdūmojimą, tai aš 
paduosiu šitą klausimą iš-

Visiiek Bargenas
Dviguba Vertė-Zema Kaina!

savaite, pasiekęs jau 94 me- į rišti. Kitą syk pasakysiu,
tų amžiaus. Tiesa, jis buvo koks buvo nutarimas.
laisvamanis, nevalgė mėsos,-------------------------------------
negėrė degtinės ir nerūkė T ... , .Juo didesne bus Tav,tabako. Bet tai yra^pavyz- Lietuvai gelbėtį auka, juo 
dingas žmogaus būdas, te- Tėvynė b*g Tau labiau dė 
ve; tame nėra nieko juo- kinga. Aukas priima A nie
kingo. rikos Lietuvių Taryba ir jo?

—Nu, tai kas juokinga? skyriai.

Pažiūrėkit į telefono bilą.
Per dešimtį metų daugelis daiktų, 

kurtuos jus perkat. vidutiniai pabrango 
daugiau negu dvigubai* . . • bet ne 
telefonas.

Atsimenat aviena po 29c svarui . . .
kiaušinius po 35c tuzi
nui ? Atsimenat kavą 
po 20c svarui? šian
dien jus gaunat tą 
patį svarą, tą patį tu

M* ERSLARB

ziną . . . bet kokia kaina!
Bet jūsų telefono svaras—tuzinas— 

vistiek kaip jį bemieruotumet—daugiau 
negu padvigubėjo—o pabrango tik kelis 
centus į dieną.

štai namų reikmuo, kuris aktualiai 
duoda jums -daugiau—o paima daug 
mažesnį namų biudžeto procentą negu 
dešimt metų atgal. Tai dėlto, kad pra
gyvenimas pabrango’ daug daugiau ne
gu telefonas.

*U. S. Dept. of Labor
Tbt Bures u of I^ibor Statistks

Telephone
e*Hi|iR,

t TELERHPR

specialistės” moterėlės lu
pa aukštas kainas už abor
tus. Už kelių dolerių ope
raciją Kaškiaučius lupdavo 
300 dolerių, nes jo darbas 
buvo “pavojingas”—įkliūsi 
policijai į rankas, kainuos 
pinigų.

Mums lietuviams Kaš
kiaučiaus nuteisimas ir da
bar gub. Driscoll įsakytas 
tyrinėjimas nėra malonus 
dalykas. Žinoma, nė vie
nas protingas žmogus ne
kaltins lietuvių dėlto, kad 
vienas musų tautos žmogus 
pasitaikė šarlatanas su dak
taro laipsniu. Bet visgi ne 
visai malonu, kai dabar vi
si garbina Kaškiaučiaus 
vardą ir prideda “native of 
Lithuania.”

J. Pasakorius.

Nauji Leidiniai
“DARBAS." Lietuvių Darbinin

kų Draugijos bertaininis žur
nalas. Nr. 3 (10).

Naujas “Darbo” numeris 
išėjo tuoj po LDD suvažia
vimo, įvykusio Bostone spa
lių 29 ir trumpai įvertina tą 
suvažiavimą.

Naujame “Darbo” nume
ryje įdėta eilė gerų straips
nių, su kuriais turėtų susi
pažinti vįsi pažangaus ju
dėjimo darbuotojai ir dar
bininkiškų organizacijų na
riai. Pavyzdžiui, dabar 
plačiai kalbama apie “Lie
tuvių Bendruomenę,” o 
“Darbas” patiekia tuo klau
simu straipsnį, kur prita
riančiai aiškinama, kas vra 
ta “bendruomenė” ir kaip 
ji čia galėtų kurtis ir veikti.

V. Rimantas rašo apie

Amerikoje Išeina “Karys”

Lietuvoje per eilę metų 
ėjo kariams skiriamas žur
nalas “Karys,” kuris buvo 
pradėtas leisti 1919 metais, 
vedant kovą už Lietuvos 
laisvę. “Kario” redakcijos 
kai. kurie nariai dabar yra 
Amerikoje ir nutarė čia at
gaivinti tą žurnalą. Pirmas 
numeris išeis prieš lapkričio 
23 d., kuri diena Lietuvoje 
buvo minima, kaipo Lietu
vos kariuomenės kūrimo 
diena. Žurnalo adresas yra 
toks: “Karys,” 156 Steam- 
boat Rd., Great Neck, N. 
Y. Jo leidėjų iniciatorių 
grupės vardu apie žurnalo 
atgaivinimą praneša redak
torius kpt. Simas Urbonas.

GRĮŽO Iš KORĖJOS

Amerikos ambasadorių 
r* jo j, John J. Mnrrio, 
iš Korėjos į Washingt 
kalbasi su spaudos at: 
Washingtone.

I
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Senatorius Aiken su DP

Mus senatorius George

stabtelėjome pusryčiaut. 
Užkandę, pasilsėję ir vėl 
patraukėm per kalnus, per 
gražiausias girias link Brat- 

D. Aiken jau senai žadėjo' tleboro, 46 mylios, o nuo
aplankyt, pamatyt ir pasi
kalbėt su musų naujais at
eiviais. Ta senai laukta 
proga pasitaikė spalių 17 d. 
Senatorius tegalėjo pribut 
sutaiton vieton vienuoliktą

ten iki Newfane jau neper- 
toliausia, apie 16 mylių, ir 
tikrai busim laiku, kaip su
tarta.

Šita kelionės dalis buvo 
viena iš puikiausių. Rudens

valandą, Dr. ir Mrs. Charles laikas, didžiausios ginos 
Knapp sodybon, Newfane, daugiausia klevynai pasi-
Vt. Bet tas Newfane nuo 
Burlingtono už 185 mylių.

Anksti rytą, kai 5:30, ap
leidom Burlingtoną, musų 
šoferka Mrs. Butrick, “Free 
Press” reporteris Mr. Car- 
row ir jūsų reporteris—aš 
pats. Rytas labai gražus, 
saulė patekėjo kelyje, oras 
tiek malonus, kad net kve
pia, mus buickas tik lekia, 
tik prunkščia, kad net du
rnai rūksta iš uodegos—lyg 
šturmas per kalnus, per slė
nius žiebia pirmyn. Smagu 
važiuoti.

Karvės visur ganosi pie
vose, jaunikliai veršiukai 
rioglinėja, išdykauja. Vie
tomis būriai avių ganosi, 
ėriukai' šokinėja ir tie išdy
kauja. Arklių visai mažai 
tesimato, o jei retkarčiais ir 
pasitaiko arti kelio pamaty
ti, tai lekia tolyn, lyg pa
kaustyti, gal bijo, kad ne
pagautame ir neįkinkytu
me. Tur būt, jįe pamiršo, 
kad Linkolnas jau senai pa- 
liuosavo vergus, o Fordas 
arklius ir jų jau niekas ne
gaudo ir greit jie visai bus 
nebereikalingi.

Kas kita su kalakutais, 
tie ant laktų sutapę, spar
nus nuleidę, lyg dominin
konai meldžiasi savo šlikus 
pakabinę ir nekantriai lau
kia sudnos dienos—Thanks- 
giving Day. Gaidžiai, tai 
linksmiausi namų paukš
čiai, jie pasišokėdami spar
nais sulapsėję gieda sau ir 
tiek. Kiekvienas lyg sulto
nas vaktuoja savo meilužes, 
o jei kuris pasikvošina prie 
svetimoterystės—tas gauna 
snapu per kepurę.

Aiškinu savo sankelei- 
viams, kad sename krajuje, 
Lietuvoje, ūkininkai pagal 
laikrodžius nekeldavo ir 
neguldavo, viską darydavo 
pagal gaidžius. Vidurnak
ty gaidys gieda dvylika sy
kių, po tam pirmą valandą 
gieda sykį, antrą—du, o 
kai tris sykius surikdavo, 
tai jau reikėdavo kelt ir eit 
kluonan rugių kult. Kloji
me pasitiesei puskapį pėdų 
—penkioliką iš vienos ir 
tiek pat iš kitos pusės—

puošę įvairiausiomis spalvo
mis, daugiausia geltonai, 
matosi it auksu išlieti slė
niai, o kai kurie tiek jau 
raudoni, atrodo lyg dan 
gaus skliautas saulei pate
kant. Ir vėl nei nejutom, 
kai įsukom kieman, Dr. 
Knapp sodybon.

KETETVIS, SO. Bortam
SENATORIUS G. D. AIKEN SVEČIUOJASI PAS LIETUVIUS (kuris prisiuntė $100. Dau-,kalbininkų, kur pačios kuopos 

giausfe prie žurnalo leidimo, tokiy asmenM neturi ar negali 
dedasi Bostono kuopos na- gautE

Vermonto senatorius. George D. Aiken, spalių 17 d. su “Keleivio” bendradarbiu, Vermonto uni
jų veikėju Antanu Jankausku-Jenkins lankėsi p ts naujuosius lietuvius Ilgaudus. Paveiksle ma- 

Senatoriaus Aikeno dari tome iš kairės į dešinę: A. Jenkins, šen. G. D. Aiken. Henrikas Ilgaudas, Greta llgaudienė ir 
neradom, bet tuoj ir jis at-Į jaunoji Edith.
vyko. Tik visai nepanašus
į senatorių, kuris sėdi Wa- senatorių su Lietuva, ypač nai pasirodė kaipo Lietuvos laišką, kuriame pabrėžia, kad 
shingtone ir visokius mums jog byla. Jis padarė gilų jaunimo pažiba. Lietuvių Darbininkų Draugija
įstatymus leidžia. Užsivil-i įspūdį senatoriui, 
kęs visai apšepusius kaili- be Burlingtono
niūkūs, kelnės, kai Brookly- «Free press” reporterio, 
no kriaučiai pasiuvo, supro- Ljar buvo atvykęs iš Brattle- 
sino, tai nuo to dar proso boro “Reformer” reporte- 
nematę ir, kas blogiausia, Hs Reporteriai be persto
tai lopas ant lopo ir lope jįmo kamantinėjo jauhąją 
skylė; apsiavęs batais, sti jjgaudaitę, kuri pilnai jau 
kuriais leistina tik ten, kur SUsikalba angliškai ir tie- 
karvės gyvena, o ne šio far- sjOg stebino mus visus savo 
merio frontruimin, kur kar- gabumais, atsakinėdama į 
petais išklota ir kur visi pa-Leporteriy painius klausi.
sipuošę, lyg nedėldienį ei-|mus. Jinai vos tik 10 me
nant į bažnyčią.

mus
tų amžiaus, geltonkasė, la- 

Bet jis vistiek senatorius I bai graži mergaitė ir tiek 
ir tiek. Visi aplink jį tup- Hau išsilavinusi, kad lengvai 
čioja, ant galų pirštų vaikš- Sah pnlygti aukštesniųjų 
to, tik aš, kaip netašytas mokyklų sistemačiai išla- 
dzukas, įpratęs turėti dau- pintom mergaitėm. Ir ko 
giausia reikalų su žmonė-p“ neklause 
mis panašiais rūbais savo šta gaminimą ir čia ir Eu 
griešną kūną pridengusiais, roP°L aPie mokslainių sis- 
tai man nei ne galvoj, pa- temą ten ir «*, apie jauni 
prašiau senatorių tuos kai- mo sportą ir žaidimus, jų 
liniukus nusivilkti, nes čia būdą ii papročius jinai į 
yra reporteiai, trauksim f o- |visup klausimus davė aiš- 
tografijas ir dėsim dargi |klus atsakymus. Iš viso ji-l 
lietuviškose gazietose, tai
turim biskį atrodyt geriau.

Kailiniukus nusivilko ir 
padėjo mašinon, tik su tom 
senatoriaus kelnėm, tai nei 
šis, nei tas. Jau buvau be
manąs raginti nusimaut,

Po šių ceremonijų ponia Lietuvi^ Socialdemokratų
Knapp pakvietė visus prie ^,junga yra dvi artimos; br°- 
gražiai paruošto šulo, ap- 15,105 . kunos
krauto Įvairiausiais skanu- kia llctuvio darbi„,nko kulturi. 
njynHIS, ir puikiai pa\ alsino |,:us siekimus, jo ūkinius ir po- 
svečius. Užkandžiaujant litinius interesus ir jo kovą už 
jau kalbėjom apie Wash- musų senosios tėvynės Lietu- 
ingtoną ir Užsienių politi- vos laisvę. Prie laiško prideda 
ką. Senatorius Aikenas pa
pasakojo įdomių dalykų.
Gaila, kad dėl stokos vietos 
čia negalima to visko apra
šyti, gal kitą syk.

Mes lietuviai galime di
džiuotis, kad mus brolis 
naujakuris, bene pats pir
mutinis turėjo progą susi
tikti tokį stambų žmogų, 
kaip gerbiamas senatorius 
George D- Aiken ir asme-o
niškai jam pasakyt Lietu
vos, mus visų tėvynės var
gus. Prie to, kur kitur 
Jungtinių Valstijų senato
rius aplankė DP šeimą? Tą 
skaitome didele garbe.

A. Jenkins.

riai ne tik pinigais, bet ir 
darbu.

Apsvarsčius organizaci- . .
jos reikalus suvažiavimas į mas musų senosios tė-
priėmė J. V. Stilsono pa-'^ės L‘etuvos nelaimingai 
siūlytą ir rezoliucijų komi- buklc.‘ msiaiskinti ir svare- 

tymui priemonių, kaip lie
tuviška išeivija gali geriau
siai prisidėti prie Lietuvos 
laisvės atgavimo. Lietuvos 
klausimas šiandien yra vie
na dalelė didžiojo tarptau
tinio klausimo, kurį galima 
išreikšti taip: Kas laimės 
Rytų-Vakarų varžytynes?

Lietuvos vadavimui yra 
tik vienas žinomas kelias, 
tai remti aktingai laisvojo 
pasaulio pastangas sulaiky
ti ir atstumti į jo sienas ru
siškąjį imperializmą-. Su
važiavimo pažiūros dėl gy
venamojo momento klausi
mų ir Lietuvos vadavimo 
reikalais buvo išreikšta 
vienbalsiai priimtoje rezo
liuci joj j, kurią pasiūlė drgg. 
Bielinis ir Strazdas:

I

Lietuvos Klausimas
Daug dėmesio suvažiavi-

Is L D D Suvažiavimo

$5. Pranas Dovydaitis iš 
Brooklyno su maloniu laišku 
siunčia $5. A. šulaitis aš Brook
lyno siunčia $8.

J. Johnson iš Easton, Pa., 
LSS 60 kuopa Bostone. K. 
Trainavičia iš Bostono. “Kelei
vio” leidėjai. Povilas Kriaučiu- 
kas iš Staten Island. N. Y., Jo
nas Jankauskas iš So. Bostono 
'r Frank Raman iš Norwood, 
Mass., suvažiavimui pasveikin
ti atsiuntė po $10.

LDD 35 kuopa Montreale per 
savo įgaliotini P. Petronį at
siuntė sveikinimą ir $20 auką. 
taip pat ir Mrs. Patricija Čiur
lionienė iš Lawrence, Mass., 
pridavė suvažiavimui $20 auką.

LDD 7 kuopa Brooklyne per 
savo delegatus Įteikė $25 suva
žiavimui pasveikinti, o LDD 21 
kuopa Bostone ir LDD 3-ji kuo
pa Cliffside. N. J-. atsiuntė po 
$50.

sijos patvirtintą rezoliuciją, 
kurioje skaitome:

Viena priežasčių, kodėl įsi
kūrė Lietuvių Darbininkų 
Draugija, buvo reikalas sutelk
ti krūvon pasiskaidžiusias svei
kąsias Amerikos lietuvių pa
žangiąsias demokratines jėgas, 
kad pastojus kelią komunisti
niams elementams, kurie įžūliai 
siekė jungti Amerikos lietuvių 
visuomenę ir jos organizacijas 
į Maskvos interesams tarnau
jantį kūną. Taigi, LDD g-imė 
pirmiausiai, kaipo organizacija 
kovai su svetimos valstybės 
įtaka Amerikos lietuviuose. 
Kiek bėgyje pastarųjų 20 metų 
bolševikiniai užsimojimai gavo 
smūgių ir kiek jų įtaka musų 
visuomenėje nukrito, ne pasku
tinė vieta tame teigiamarri*reiš- 
kinyje priklauso LDD pastan
goms. O laiko bėgyje, LDD 
užmezgus brolišką kontaktą su 
Lietuvių Socialdemokratų Są
junga, žymiai sustiprėjo ir lie
tuvių socialistinis sąjūdis šioj 
šaly. Kilus antrajam pasauli
niam karui. LDD, kartu su 
LSS, įsijungia į Amerikos 
kitų demokratinių kraštų karo 
laimėjimo pastangas, o Lietu
vai atsidūrus svetimųjų okupa
cijoj—į jos laisvinimo ir pabė-

Laisvojo pasaulio kova prieš 
bolševikų Rusijos agresijas yra 
aiškiai įėjus į naują fazę. Bol
ševikinis totalitarizmas, savo 
tarptautinę politiką atrėmęs į 

:r svetimų kraštų brutalios jėgos 
ir vyliaus pagalba grobimą, nuo 
tokios politikos neatsisakys. So
vietų Rusijos ir jos satelitų

, ekspansijos apetitus gali su- 
gėlių bei tremtinių šelpimo dar- jr sulaikys tiktai jėga.

. (Šitą tiesą patvirtina įvykiai 
Visi šie darbai ^tebėra nebaig-ljęorejOJ-e jr kjĮuose kraštuose.

Toks sovietinio totalitarizmo 
veržlumas neišvengiamai kelia

ti ir turi būti tęsiami toliau. 
Tačiau dirbdami šiuos darbus 
LDD nariai ir, bendrai, demo
kratiška lietuvių visuomenė, 
neprivalo užmiršti, kad kova

laisvųjų kraštų pasipriešinimą, 
nes tai pažeidžia jų gyvybinius 
interesus. Pasėkoje to tarp-

prieš visokį totalitarizmą ir ko-;tautiniai santykiai turės aštrėti 
va su atžagareiviškumu, kuris 
neretai pasireiškia ka: kuriuose
musų visuomenes 
Amerikoje, tegalima laimėti tik 
būnant kuo stipriausiai orga
nizuotais.

Taigi, pirmoj er.lėj mes pri
valome sustiprinti musų gre
tas. Kad tą atsiekus reikalin
ga įvesti musų Draugijoj tam 
tikrų pagerinimų, atitinkančių 
dabartinį momentą ir dabarti
nes aplinkybes. To akivaizdoje 
LDD suvažiavimas:

Organizacijos Reikalai
Suvažiavimo svarbiausias 

tvarkos klausimas 
centro komiteto parei

gūnų pranešimai ir jų svars
tymas, ypač sekr. N. Jonuš- 
kos pranešimas sukėlė gyvų 
minčių. Ta proga buvo ap
svarstyta kuopų veikimas,

Lietuvių Darbininkų kinti.
manąs laKiuvi Draugijos suvažiavimas po-J Lietuvių Socialdemokratinio!
bet, juk bekelnio žmogaus sėdžiavo So. Bostone spalių vardu dr^.L. darbų
fotografijos gazietosna ne- -» d- Delegatais sutaziavi-
dėsi, palikom kaip yra. mas nebuvo laba. gausus,LDD kulturi- 

bet savo darbščia nuotaika1 veikioip
Fotografijų nuotraukas ir nmtu svarstymu organi-j Hamilton. Ont.. naujai isiku- 

darė lauke, po tam suėjom zaclJ0S reikalų, sis suvažia-rusios socialdemokratu kuopos 
vidun. Susėdo: senatorius vjma? atliko didelį darbą ir vardu draugai J. Miliūnas ir
Aiken, naujakuris Ilgaudas, neabejojamai prisidės prie Balys Bedarfas. šalia sveikini-. _ . .
jo žmona Greta ir jų dvejų LDD organizacijos sustipri- mų, siūlo visada atsiminti rei-i bės, paskaitos,. parengimai 
dukrytė Edith. Visi kiti. Įnimo įvairiose lietuviškose kalą siekti Lietuvos išlaisvini- ir spaudos platinimo klausi-Visi
kur kam papuolė. Senato- Į kolonijose, 
rius teiravosi apie lietuvių 
tautą, musų kalbą, tradici 
jas, religijų ir daugiausia I Suvažiavimas
apie žemės ūkio gamybą, daug sveikinimų iš vienmin- 

spragilu lupk, kiek drūtas. Ilgaudas, nors nesenai atvy- čių ir artimųjų organizaci- 
Sitaip važiuodami ir be- kęs Amerikon, bet jau len- jų įvairiose Amerikos ir Ka- 

sišnekučiuodami nė neju-gvai susikalba ir mažai jam nados vietose. Visuose svei- 
tom, kai padarėm 123 my-tereikėjo pagalbos. Gana kiminuose užtinkame ir pa
lias iki Benningtonui ir čia plačiai jis supažindino mus siūlymų, kaip plėsti LDD 

'darbą, kaip gėnnti organi
zacijos leidžiamąjį žurnalą 
“Darbas” ir reiškiama šir

mo iš pikčiausios musų laikų 
_ .... . . vergijos—bolševizmo jungo.
Sveikinimai, Aukos I .. _ . .

_! V. B. Ambrose iš Chicagos 
susilaukė siūlo žurnalui “Darbas" dau-

giau kreipti dėmesio į Ameri
kos darbininkų reikalų svarsty
mą ir prideda $3.

B. Draugelis iš Los Angeles. 
Calif., po sunkios trijų
šių ligos, sveikina suvažiavi
mą, sako. kad “Darbas

" I: *1 wvcm>S luvncn i uvcrv

ir bile metu galės pereiti į at
virą karą.

Musų pareiga todėl yra de
maskuoti totalitarinio bolševiz
mo užsimojimus, šiuo metu 
dangstomus klastingais “taikos 
ofensyvos” Šukiais. Reikia aiš
kinti jų melagingumą ir pra
gaištingumą, reikia dirbta, kad 
įgyvendinus tikrą, teisingumo 
principais paremtą taiką, nes 
tik tokia taika gali būti pastovi.

(1) Įpareigoję centro komi
tetą pamatiniai peržiūrėti LDD 
konstituciją, nusenusias vietas 
išleisti, kur reikaknga papildyti 
ir patiekti visuotinu LDD na
rių balsavimu patvirtinti patai
sytą konstitucijos projektą.

(2) Įpareigoja LDD kuopas 
savo ir artimose kolonijose, kur 
kuopų nėra, bet gyvena apstus

jų kultūrinio darbo galimy- !kai4ius lirtuv"l- kiekvieną J ° o/yrAno suruošti po ke-

mai. Kuopų nariai, mokė
dami per metus po $1, gau
na žurnalą “Darbą,” o už 
kuopų ribų žurnalas turi tik 
porą šimtų prenumeratorių. 
Tai permaža. Iš kuopų pa
ti didžiausia yra Bostono 
21 kuopa su 163 nariais, 

mene- ku,.jų skaičiuje yra narių ir 
iš kaimyninių miestų, Law-vra;

Atsižvelgdamas į tai šis Lie
tuvių Darbininkų Draugijos su
važiavimas, įvykęs 1950 metų 
spalių 29 d., South Bostone, 
nutaria:

(1) Raginti LDD narius ir 
visus lietuvius, demokratijos 
šalininkus, vesti griežtą ir ne- 
atlaidžią kovą prieš lietuviškus 
Maskvos agentus komunistus. 
Neleisti juos į pažangios ir lais
vos minties žmonių organizaci
jas. o kur jie yra įsrbriovę, 
šluoti juos laukan.

(2) Remti musų vyriausybės 
pastangas (Marshallo Planu,

žiemos sezoną
lias paskaitas ar prakalbas 
įvairiomis temomis, arba deba
tus lietuvių judėjimo ar bend
rosios poetikos klausimais. Atlanto Sąjunga ir k.) apsau-

(3) Įpareigoja kuopas ir pa- ?°ti laisvąjį pasaulį nuo bolše- 
vienius narius geriau organi-, viku agresijos ir
zuoti LDD leidinio “Darbo”! (3) Derinti musų veiklą—
platinimą ir platinimą musų tautine ir tarptautine plotme 
broliškos spaudos, “Keleivio” :r su veikla tų srovių, kurios ve-

Naujienų.” da sąmoningą kovą už laasvą
(4) Įpareigoja naujai išrink- tautų asisprendimą ir jų dė

tąjį centro komitetą parūpinti mokratinę santvarką, 
kuopoms paskaitininkų bei pra- (Nukelta į 7 pusi.)

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUSe

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 nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boston 27, Mass.

. , . , rence, Norwoodo, Montello,mano miela: laukiamas sve- , . ’ * i •
čias” ir siunčia »i. Jonas A. kūne nesusibuna Į atskiras 

(Motiejaitis iš Worcesterio. ša- kuopas ir tenkinasi pnklau- 
dingų linkėjimų, o kai ku- lia sveikinimų, pridėjo $2; J. įsymu prie bostoniškės kuo-
rio etr/hiVinf nioi nin/lAtA ««• pOS

Kuopų veiklos pagyvini
mas buvo rūpestingai svars
tomas. Centras gali padėti 
kuopoms, bet iniciatyva vei-

rie sveikintojai pridėjo ir 
aukų LDD veiklai paremti. 
Aukų suplaukė lygiai $300. 
Iš sveikinimų pažymėsime:

Prof. J. Kaminsko vardo 
socialdemokratų organizacija 
Oakville. Ont., siūlo “Darbą” 
leisti reguliariškai ir virš to iš
leisti per metus bent dvi so
cialistinio turinio knygas, žada 
tokį kulturinį pasimojimą rem
ti visomis išgalėmis.

Vr.staspats,” Jonas Vilkaitis

V. Stanislovaitis iš Wilkes-Bar- 
re. Pa., siunčia $3; draugai X. 
Sheikas ir J. Virbickas iš Chi
cagos atsiuntė po $2 : S. Jogau- 
das iš Montrealio, Kanadoje.
tolia malonaus laiško pridėjo • g -
*2. Vmre. Gezui,, „ Dor- ^ g jy *nor()IS
chester, Mass., ir P. Sank :.š 
So. Bostono prisiuntė po $2.

C. Miller iš Chicagos, Povilas 
Mankus iš Blackstone. Mass.. 
LSS 116 kuopa Detroit. Mich.. 
J. Pečiulka iš Lawrence. Mass..

padaryti kuopų veikimą tu 
riningesnį ir įdomesnį.

Centro iždininko, drg. V. 
Anestos, pranešimą dėl iž
dininko ligos padarė drg.

*■3

Kazimieras Venclauskas iš Jonuška. Ižde suvažiavimo 
Chicagos, šiltais žodžiais Montello. Mass., Toronto. Ont.. (|jenaj be prisiųstųjų svei- 

sveikina suvažiavimą ir iškelia socialdemokratų organizacija vini ’ al,ku buvo $477
svarbą pabrėžti žmogaus lais- šalia sveikinimų ir įvairiu pa- hkTbe” Smalki Šo ei 
vės reikalą dabarties gyvenime.'tarimų pridėjo po $5 LDD veik ! ^Klimas iki HOlei
kai pasaulyje laisvės priešinin- lai paremti. sekesi padengti, stambesne j
kai yra įsigalėję daugelyje ša
lių ir gresia visas laisves panai-

IS

A. Jenkins-Jankauskas iš parama žurnalo leidimui 
Burlington, VL».atsiuntė ilgoką buvo gauta iš LSS centro,

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mi
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Moterų Skyrius
S{ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

NETEISINGAI TVARKOMA
TREMTINIŲ IMIGRACIJA

Brooklyno laikraštis ‘‘The bolševikai pareikalavo juos 
Tablet” 30 spalių laidoje dėtis į kolchozą, jie pasi- 
įdėjo BALF’o pirmininko priešino ir buvo už tai areš
tam. Končiaus ilgoką uoti. Jie išbuvo kalėjime 
straipsnį apie tai, kaip DP 8 mėnesius, bet užėmus vo- 
viršininkai elgiasi su trem- kiečiams Ukrainą buvo pa
tintais. Vienos tautybės liuosuoti. Kai 1944 metais 
žmonėms durys atdaros bolševikai vėl sugrįžo Uk- 
Amerikon be jokių kliūčių, rainon, Marčenkos šeima 
o kiti sijojami, varginami pasitraukė Vokietijon. Sun- 
ir ne visi įleidžiami. ku suprasti, kuo tie žmonės,

“Kai 1948 metų liepos tiek daug nukentėję nuo 
1 dieną Kongresas išleido bolševikų, galėtų būti pavo- 
įstatymą, atida r y d a m a s jingi Amerikai!” 
tremtiniams duris į Ameri-l Amerikiečių žvalgybos

KELEIVIS, 90. S0ST09

NAUJA BLIU9KUTĖ

Madų išgalvotojai vis išeina i publiką su naujais blius- 
kelių fasonais, čia matytis Grettos Plattry sugalvota 
bliuskelė. kuri atrodo laba: dailiai.

tkopūstais), bet galima ir
nekimšti, tik laisvai įdėti
peiskeltų obuolių, porą per
plautų svogūnų ir porą laz
delių saliero. Šitaip darant 
antis neužsiuvama, tik ko
jos siulu sukabinamos, pa
liekant apie 3 colių tarpą, ir 
siūlo galai surišami. Ap
tepti paukštį sviestu ar ki
tokiais riebalais, apibarsty
ti druska, ir kepinti viduti
niame karšty, duodant pus
valandį laiko kiekvienam 
paukščio svarui, pavyz
džiui: 5 svarų antis kepa
ma 2 su puse valandas; 6 
svarų antis—3 valandas ir 
tt.

Atsiradusią keptuvėj sun
ką galima sutirštinti miltais 
ir duoti kaip sosą, Galima 
duot ir spalgenų uogienės, 
kuri tinka prie kiekvienos 
paukštienos.

'Keleivio’ Knygos
' VISUOTINAS TVANASDEMOKRATINIO

SOCIALIZMO PRADAI I .
Ar galėjo būti toks tvanas, kad 

Labai populiari ir naudinga šių' apsemtų visų žemės rutuli ? Iš kur 
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas van-
Kaina ..................................................30c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gj’vu- 
1 nūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?“ Kaina ............................... 25c

ką,” rašo BALF’o pirminin
kas, “tai spaudoje ir per 
radiją buvo pakeltas riks
mas, kad tas įstatymas esąs 
atkreiptas prieš žydus, kad 
jis užkertąs jiems kelią 
Amerikon.”

Faktai tačiau parodo, 
kad tam riksmui nebuvo 
pagrindo, nes DP stovyklo
se tremtinių sudėtis buvo 
tokia:

žydų .............................9%
Katalikų ...................... 50%
Protestonų ir kitų... .41%

Bet Amerikon atvyko iki 
š. m. 16 birželio dienos ši
tokia tremtinių proporcija

žydų .............................24%
Katalikų ......................47%
Protestonų ir kitų....29%

(Inteligence Service) virši
ninkas Vokietijoj esąs as- 
muą vardu Abraham, o DP 
Komisijos saugumo sky
riaus viršininkas vadinasi 
Bomstein. Pastarasis tyri
nėja tremtinius ir sulaiko 
juos . “saugumo sumeti
mais,” bet jis aiškinasi va- 
duojąsis amerikiečių armi
jos nurodymais.

Gi žvalgybos viršininkas 
Abraomas paaiškinęs, kad 
amerikiečiams esą sunku 
suprasti Rytų Europos žmo
nes, ypač tuos, kurie yra 
pabėgę iš už “geležinės už
dangos.” Budinga, kad jų 
nesupranta” visi komunis

tai.
Tremtiniai sulaikyti

je Paryžiuje. Iš šios ir ki- vo ta pati per visą progra- 
tų bylų paaiškėjo, kad lo- mą.
jalus asmenys sulaikomi, o Dabar truputį apie šokė- 
prokomunistai praleidžia- jus. T. Babuškinaitė paro- 
mi. dė daug švelnumo ir pa-

“Visus žymesnius faktus į kankamai gracijos. Ji pa-
pasiunčiau vyr. JV karo ra dare vietomis mažu klaide-
dovybei, DP komisijai ir lių, bet tai yra dovanotina, 
Departamentui of State. nes auditorijos scena nėra 

Šitokie reiškiniai labai1 klasiškiems šokiams tinka- 
slėgia tremtinių nuotaikas, įma. T. Babuškinaitė ge

riausia pasirodė Čaikovskiotačiau dėl jų netenka kal
tinti nei musų vyriausybės, 
nei humanistinio istatvmo.

vanjacijose
Gražuolė.”

‘Miegančioji

Blogumo priežastis gludi į A. Liepinas visus sužavė
tame, kad emigracinėse jo kiniečių šokiu iš baleto 
įstaigose dirba ar vadovau- “Spraktukas.” Nėra abejo
ja jauni, neprityrę valdi- nės, kad jis yra pasaulinio 
ninkai, tarpe kurių gali at-į masto artistas ir šiame kon-

n?°!sirasti ir nesąžiningu beiįcerte jis atliko savo užduoti emigracijos Amerikon me- Wmrns vaKnft „ [Iaba} Jgerai

SENMERGĖS DAINA
Oi. žvaigždele mano laimės,
Tų šviesiai žibėjai!
Man, vargdienei, čia ant svieto 
Bernelį žadėjai.

Bet dabar tu nebemirksi.
Kaip žiedas nuvytai; 
Senmergėlei nebešvieti,
0 jau mirksi kitai.

Greitai bėgi. greitai plauki 
Per. dangišką skliausmą;
Taip jaunystė mano dingo. 
Paliko vien skausmą.

Seniau laukdavau bernelio. 
Skaistaus raudonikio.
0 šiandieną ištekėčiau 
Už bet kokio plikio.

Bet suvyto jau rūtelės.
Mergelės puikybė.
Draug praslinko jaunos dienos 
Ir veido grožybė.

Vadinasi, iš kiekvieno 
100 tremtinių žydų buvo 
stovyklose tik 9, bet iš kiek
vieno 100 Amerikon atvyko 
24 žydai.

Mažiausis nuošimtis at
vyko protestonų “ir kitų.”

Daug tremtinių, norinčių 
imigruoti Amerikon, esą 
neįleidžiama “saugumo su
metimais.”

BALF’o pirmininkas sa
kosi buvęs nuvykęs Žene- 
von pas IRO vyriausį štabą 
ir ieškojęs šitai padėčiai pa
aiškinimo pas IRO direkto
rius įvairiose zonose.

“Iš savo patyrimų aš įsi
tikinau,” sako jisai, “kad 
daugiausia painiavos imi
gracijos procedūroje yra 
amerikiečių zonoj, Vokieti
joje. Sklandžiausia proce
dūra yra britų ir prancūzų 
zonose.

“Šitas skirtumas pareina, 
matyt, iš to, kad britų ir 
prancūzų štabai yra geriau 
išlavinti ir geriau supranta 
Rytų Europos problemas.

“Amerikiečių zonoje tūk
stančiai žmonių yra atmeta
mi ‘saugumo sumetimais,’ 
nors arčiau patyrinėjęs aš 
radau nemaža tokiais su
metimais atmestų visai pa
dorių ir geros reputacijos 
žmonių, daug katalikų, pro
testonų ir stačiatikių. Bet 
aš neradau nei vieno žydo, 
kuriam butų užkirstas ke
lias Amerikon.”

Kaip pavyzdį, kad žmo
nės sulaikomi be reikalo, 
BALF’o pirmininkas nuro
do ukrainiečio Marčenkos 
šeimą, kuri jau 5 mėnesius 
sėdi sulaikyta Grohno sto
vykloj, Bremene. Tą šeimą 
Amerikon kvietė Tolstojaus 
Fondas. Jai buvo duota 
jau ir viza kelionei į Ame
riką, bet vistiek jai buvo 
pakišta koja.

‘Aš kalbėjausi su ta šei-

KOaėl jų neici-kad nežino, 
džia, nes priežastis jiems 
nepranešama ir neaiškina
ma. Savanoriškos organi
zacijos,* kurios rūpinasi 
tremtiniais, negali jiems 
šiuo atveju pagelbėti, nes 
ir jos nežino, dėl ko tie 
tremtiniai sulaikomi.

Prie to, kas pasakya auk
ščiau, BALF’o pirmininkas 
prisiuntė mums dar plates
nių žinių, kurios liečia Lie
tuvos tremtinius. Jis rašo:

“Dėl šių priežasčių J V 
zonose yra užkliuvusių apie 
600 lietuvių tremtinių; kitų 
tautybių, kaip antai ukrai
niečių, lenkų, estų, latvių ir 
kt., yra apie 2,000 užkliu
vusių. Visiems užkliuvu- 
siems tremtiniams daugu
moje taikomas 13-tas para
grafas, kuris kalba apie 
saugumą. Patyriau, kad 
bent 85% lietuvių, kuriems 
šis paragrafas atsistojo 
skersai kelio, yra žinomi 
kaipo antikomunistai, geri 
žmonės, Lietuvoje ir trem
tyje turėję gerą vardą. Šis

Paskutiniais laikais tarp 
Displaced Persons Komisi
jos personalo prasidėjo ne
sutikimai, kas dar daugiau 
trukdo tremtinių įkuridijii- 
mą. šitos komisijos koor
dinatorius Europai, Mr. 
Sųuadrilli. rezignavęs, o su 
juo ir 30 kitų tos komisijos 
narių pasitraukę.

LIETUVIŲ BALETO 
KONCERTAS

klausimas mane tiek sujau
dino, kad ryžausi pašvęsti 
kelias savaites išaiškinimui 
tikros reikalų padėties. Tuo 
tikslu lankiausi karo ir DP 
saugumo centruose ir kal
bėjausi su karo saugumo 
viršininku Abrahamu ir su 
DP saugumo viršininku p. 
Bomsteinu. Pasikalbėjime 
išryškėjo neįtikėtini kaltini
mai, dėl kurių žmonėms už
kertama kelias emigruoti. 
Charakteringesnius atsitiki
mus paminėsiu. Pavyzdžiui, 
pilietis R. kaltinamas, kad 
jis priklausė Lietuvos Šau
lių Sąjungai; pilietis T. 
kaltinamas priklausęs so
cialdemokratų partijai, ir 
pan. Ypatingai mane nu
stebino vienos ukrainiečių 
šeimos likimas. Tą šeimą 
radau sulaikytą Grohn sto
vykloje. Vadinasi jie Mar-

Baleto koncertas, kuris 
įvyko 22 spalių So. Bosto
ne, buvo labai įdomus. T. 
Babuškinaitė ir A. Liepinas 
atliko nekuriuos klasiki
nius šokius tikrai žavingai. 
Jų kostiumai buvo labai 
gražus ir pritaikinti kiek
vienam šokiui, bet. deja. 
auditorijos scena ir užpaka
linė užlaida išrodė labai 
mizeriškai. Šviesa (“spot 
light”), kuri apšvietė šokė
jus, irgi nebuvo tinkamai 
pritaikinta. Nors šokėjai 
kostiumus keitė kiekvie
nam šokiui, bet scena bu-

Dainininkas Liepas sudai
navo apie šešias dainas. Jis 
dainavo gerai, nors jo bal
sas jautėsi nuvargęs ir lyg 
užkimęs: bet jis yra patyręs 
scenos artistas, todėl savo 
balso kliūtis nugalėjo. Dai 
nos išėjo labai gerai. Jam 
geriausia sekėsi dainuoti 
ariją iš “Komevilio Var
pų.”

Visiems artistams akom
panavo pianistė S. Levic
kienė. Jos skambinimas bu
vo labai malonus ir gerai 
suderintas su artistais.

Žmonių galėjo būti apie 
600, daugiausia naujųjų 
ateivių.

Ona B. Kubilienė.

vaUgTai

n išrodo,
Lyg rūkuose skenda.
Nes jau laimės žvaigždužėlė 
Tolyn, tolyn skrenda.

Oi. žvaigždele mano laimės,"
Ar kada nušvisi?
Oi, jus mano jaunos dienos.
Ar kada sugryšit ?

Tegul dar kartą sugryžta 
Jaunystė saldžioji!
Kol nepriglaudė vargdienės 
žemelė juodoji. . . .
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Paskutiniais laikais rinkoje 
pasirodė iš žuvies gamintų deš- 
rukių. kurios išrodo kaip tikri 
hot dogs” ir turi panašų sko

nį. Jos daromos iš tūnos, už
daromos stipriais prieskonaiais, 
paskui rūkomos «ir nokdinamos.

visas s v ictSS

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

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

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tų kny
gų visi lietuviai turėtų perskaityti 
Kaina ........................................... $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui teikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ai
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ....................................... 16cn
KUNIGŲ CELIBATAS

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tekią kunigų glebų. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia
Kaina ....................................... 25c
ŽEMAITES RAŠTAI

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

tmoirs kuria per amžius ? Šį intri
guojantį poiitiskųi-ekouomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so- 
cialac-mokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... lbc
SOCIALIZMO TEORIJA 

Šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstata nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 2» ypatos. 28c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
Jrųsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .— $1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievini 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonėa 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
ruoš klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainoe 
apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. IH- 
delio formato, 22-3 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai 'visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
iis igijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina.................................................. 26e
KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20e

Ar žinote, kad žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip .
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- 

kiti nepastebėjo, ir gražiai jnų

GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos lietuviams. 

Daug kas iš lietuviško jaunimo n<>n 
tinkamai išmokti savo tėvų kalt-a. 
o senimas irgi dažnai r.ori pagilint 

juos i <^<0 raštiškų lietuvių kalbos žinoji-
aprašė. Žemaitė yra daug raštų 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje, “he 
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že- .__ __
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir AI. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 60c

<- mų. šita gramatika yra tinkama vi
siems. kas nori gerai lietuvių kal
bų išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
Kaina tik ...................................31-iM
TAVO KELIAS f
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 26c.

ma 25 liepos dieną,” sako čenko ir ši pavardė buvo
kun. Končius. “Jie buvo 
Ukrainos mažažemiai ūki
ninkai. Kai 1939 metais

JAUNA MOTINA

15 metų jauna motina, Mrs. 
Rosalind Rubio, susilaukė 
dvinukų ir dabar galvoja, 
kur ji su savo jauna seimą 
ir 18 metų vyru apsigyvens. 
Jauni žmonės iki šiol gyveno

Daniškas Obuolių Pyragas

5 puodu kari duonos trupinių.
’ Į> puoduko margarino.
*2 puoduko pieno.
1,4 puoduko cukraus, 
šaukštukas druskos.
Obuolių košės.

Sutirpyk margariną ir su
maišyk su duonos trupi
niais. Supilk pieną. Sudėk 
cukrų ir druską. Suversk 
viską į skauradą ir pagrus- 
dink. Dabar ištepk marga
rinu ar sviestu blesinę for
mą, kurioj kepami pyragai, 
ir sudėk eilėmis: duonos 
trupinių, obuolių košės, pas
kui vėl duonos trupinių, iki 
sudėsi viską. Ant pat vir
šaus eilė duonos trupinių. 
Kepink vidutiniame karšty 
(apie 350 laipsnių) iki py
ragas atsiskirs nuo blėtos. 
Išversk ant lėkštės kad at
vėstų. Valgomas su išplak
ta grietine.

dažnai linksniuojama spau
doje, nes Marčenko buvo 
liudytoju Kravčenkos bylo-!“treilery“ Los Angeles mieste.

Kepta Antis

Antį reikia numazgoti iš 
lauko pusės ir išplauti šaltu 
vandeniu iš vidaus; nusau
sinti švaria skepeta. Vidu
rį galima prikimšti patinka 
mu kemšalu (rūgščiais 
obuoliais arba raugintais

DAILI SUKNELĖ

Elegantiška šaknelė “te 
no gabalo“ popiečiam* H juo
dos medžiagos sugalvota new- 
yorkietds madą tegalvotojo*, 
Adele Simpson.

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ................................... 10c

PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalboa.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina............................... 20c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c
“Keleivis,” 636 Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.

Remkit biznierius, kūne 
skelbiasi “Keleivyje.”

M a m y t ė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Kel
Ot E, Broadvray,

eivis
Se. 27,
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KAS MUMS RAŠOMA Už tokią gausią paramą' 
nuoširdžiausia lietuviška' 

. , . ... padėka atitenka BALF’ui.
Ln«rv»i d„ndafi; iivarJu i.i Taciau Idomu> kodel Ang

lijoje BALF’o įgaliotinis

Pagali&u Susikalbėsime!
i lengvai duodasi išvaromi. Jei 

Susilaukėm L.etuvių Kalbos mėšla išnešti ir išmesti, kur gv- 
\adovo, kurį trys lietuviškos vuliai nemat0, jie ečna iš tvarto
kaioos žinovai rašė: Dr. P- ,r gaisro metu. Kiaulėms išva-'na “Britanijos Lietuvyje" 
Skardžius, S. Barzdukas ir J.: ryti iš tvarto laike gaisro iš-!apie teikiamą BALF’o pa- 
Laurinaitis. Rašė, rašė ir pa-. nešamas jų iovys> o tada ramą Anglijos lietuviams.
rase tinkamą ne tik Amerikos, jr jos lengvai duosis išvaromos. Į Jei jau yra prisiųsta apie 
o ir kitų salių lietuviams, ku- _ / ~ , •

niekuomet nieko neprasita-

IŠ LDD SUVAŽIAVIMO , <»» Rūpintis, kad demokra-

riems lietuviškai nėra reikalo 
besimokinti; bile kalba ir bile 
kaip nors susikalba. Vadovas 
tam kiek patarnaus. Ve ke
letas žodžių am'erikiečiams jau 
žinomų: balansas, farma, fini
šas, forsuoti, fundyti. piknikas, 
startas, blofas, blokas, boksas, 
bosas, blondinas, brunetas, dy- 
pas, dokas, džiazas, džiazban- 
das, džine, džimis, džypas, džio- 
kas, džiokeris, džiunglės, fron
tas, futbolas, good-bye, kaubo
jus, krabas, leidė, muštarda, 
bekonas, omeletas, pulmanas, 
jardas, saliunas, saliutas, salo
nas. sofas, skveras, solid(us), 
šefas, tangas, testas, treineris 
ir tt.

Vadovo rašėjai pridėjo aps
čiai naujų “lietuviškų” žodžių, 
apie tris tūkstančius, kurių jo
kiame lietuvių žodyne nebuvo.

Paminėsiu kekus: červoncas, 
deponavimas, demontažas, de
šifravimas, distancija, lokaliza
cija, muskulatura, oblomovas, 
magnificiencija, pedekiuras. 
perpendikularas, potencialus, 
preliminarus, preferansas, pe- 
rifrazė, transparentas, translo- 
kacčja, trianguliuoti, sugestio
nuoti, specifinis, spontanus, ir 
taip toliau. Suprasti naujus 
žodžius iš knygos lengva kaip 
dangaus žvaigždes skaityti. Pa
imkim žodį totalinti—daryti to
taliu; žodis trestas, koncernas 
—aišku kaip ūkas tamsoj! Už 
šimto metų gal lietuviškai 
Amerikoj nebekalbės, bet nauji 
“lietuviški” žodžiai, kaip šarny
ras. šaržas, tendencingas, tra= 
faretas ir kiti, lietuviams Va
dove patiekti, liks, nors vieti
niai ir nežinos, kad tai “lietu
viški.”

Vadove pasigendama: buče- 
ris, penterčs, karpenteris, gra
sėme. porčapas. spėribs. balonė, 
byrąs, atrytas, saidvokas, šapa, 
laitai, stepsai, auza. floras, ru- 
fas. Reik tikėtis, kad sekamo
je knygos laidoje įdės ir juos, 
o knygos vardą pakeis tinka
mesnių, “Moderniškų Terminų 
Leksikonas.”

Anis Rūkas.
Chicago, III.

Sako, piktą gyvulį galima pa
likti, tegu sudega. Bet baimė 
ir pikčiausią gyvulį greit per-

1,000 CARE maisto pakie- 
tų, tai kas šeštas Anglijos' 
lietuvis turėjo gauti. 0 da-

maino ir jis užmiršta pykti, kai bar kas šeštas Anglijos lie
tuvis net nėra girdėjęs, kad 
tokie siuntiniai BALF’o yra! 
čia atsiunčiami. žodžiu,' 
mus BALF’as šelpia, remia, 
bet neaišku, kas tą salpą- 
paramą gauna?
Teismo Žodis

Halifaxe gyvenąs aviaci-

aplinkui ugnis siaučia.
i. Jodzevich. 

Bavonne, N. J.

Bravo Hamiitoniečiai!
Noriu viešai pasveikinti mu-j 

sų draugus hamiltoniečius už 
jų drąsą ir pasiryžimą susior
ganizuoti į socialdemokratinęorganikoj-, ir tęsti organizuok05 karininkas, Kazys Ada
ta kovą už lietuvių jungimą į taavictus, vedybomis suvt
pažangią, darbininkišką orga- liojo vieną lietuvaitę ir pri-
nizaciją. Pritarėjų atsiras, jei Sltaikęs užsakė jai beibę. 
tik draugai Hamilton’e, Ont., Mergaitė sulaukusi kūdikio!

buvo anglų labdaros įstai
gų globojama. Tuo tarpu 

Linkiu jaunai Hamiltono so- į šaunusis karininkas apie ją 
ciaidemokratų kuopai tvirtai net irf]žti ncnorėjo. Rei 
laikytas socialdemokratines idė-

dirbs pasišventusiai ir nenuils
tamai.

jos ir dirbti vieningai, nesimė
tant į kraštutinumus ir ypač 
vengiant asmeninių klikų ir kli- 
kelių kaip tai pasitačko kartais 
kitose lietuviškose organizaci-

kalas atsidūrė teisme. Teis
mas nuodugniai reikalą iš
tyrė. Nors ponas karinin
kas buvo advokatais apsi- 
statęs, bet teismas priteisė

jose. Geriausio pasisekimo ha- mokėti po 15 šilingų savai- 
miltoniečiams! tėję kūdikio išlaikymui. ,

Frank Lavinskas. Nieko nepadarysi, britų 
Brooklyn, N. Y. teismas nežiūri, karininkas

ar eilinis, vistiek vienodai 
kerta Įstatymų tvarka.

Jo Ja.Šis Tas iš
Ūkanotos Anglijos

Anglijoj Nelikę
Lietuvaičių?

Perskaitę šios žinutės pa
vadinimą daugelis pasakys, 
kad tai gryniausia netiesa. 
Kiekvienas nurodys var
dais ir pavardėmis nemaža 
musų mergaičių, kurios ieš
ko turtingų ir gražių jauni
kaičių. Gal ir taip. Tačiau 
neaišku, kodėl jos boikota
vo piršlybų biurą? Ieškan
tiems ir nerandantiems nei 
viena nepasipiršo. ... O 
gal faktinai jų jau nebėra? 
Mūsiškės sąjungos oficiozas 
anksčiau dažnai rašė apie 
mišrių šeimų kūrimo žalin
gumą musų tautai, bet pats 
sąjungos pirmininkas ne
skaito savo vadovaujamos 
sąjungos organo, nes ėmė ir 
vedė kitatautę.
BALF’as Šelpia,
BALF’as Remia . . .

Bradforde atsilankęs Lie
tuvių Sąjungos centro vai-

Mirė G. B. Shaw

Kaip Gyvulius Gelbėti iš 
Gaisro

Gerb. redakcija!
“Keleivio" 40 numery radau

pasargą farmeriams, kaip gel
bėti gyvulius iš tvartų laike 
gaisro. Nors nesu farmeris, 
bet skaičiau su įdomumu. Tik 
praktiškų patarimų straipsne
lyje mažai teradau. Nepasaky-jdybos sekretorius A. Damu- 
ta. kad arklį ,:š degančio tvarto lšis> ^klaustas apie BALF’o 
galima išverti jei jam uždėti I Anglijos lietuviams
balna. ar pleskes. Kai vienas „f datv arklvs iš tvarto eis. eis ir kiti. P?a,?klno- ka!> B^LF 35 P”
paskui jnigais neremia, tačiau yra

Avims ir kitiems galvijams prisiuntęs apie 1,000 CARE 
iš tvarto -išvaryti kai kur ima- maisto pakietų, senų rūbų, 
ma jų mėšlas ir išnešamas iš avalynės ir kitokių daiktų.

Lapkričio 2 d. Anglijoj 
mirė vienas žymiausių mu
sų laikų rašytojų, George 
Bemard Shaw, sulaukęs 94 
metų amžiaus.

Rašytojas pagarsėjo prieš! 
50 metų savo romanais iri 
dramomis ir per ištisą pus-! 
šimti metų jis buvo vienas 
geriausiai žinomų pasaulyje 
ir plačiai skaitomų rašyto
jų. Per savo ilgą gyvenimą 
G. B. S. yra parašęs virš 50 
dramų, daug romanų, po
litinių pamfletų ir galybę 
straipsnių, ypač meno kriti
kos srityje. Prie savo dra
mų rašytojas visada pridė
davo plačius paaiškinimus, 
kurie dažnai yra daug įdo
mesni skaityti, kaip pačios 
jo dramos.

G. B. Shaw buvo socialis
tas, vienas iš anglų “Fabian 
Society” kūrėjų ir aktingų
jų jos propagandistų. Nuo 
1883 metų, ir ypač nuo 
1888 metų Lodono Fabian 
Society išvystė plačią socia
listinę propagandą, ypatin
gai tarp šviesuomenės, ir 
daug prisidėjo prie socialis
tinės minties Anglijoj išpo-

NEMALONĖJE

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalių ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 00 metų Jubiliejinis Va
jos. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Šasi vienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. SOtfc 9W Nuw York 1, N. Y,

Italijos komunistų vadas, 
Palmira Togliatti, žinomas ir 
Ercoli vardu, pagal Maskvos 
įsakymą išmestas M vadova
vimo partijai ir paskelbtas 
“nesveiku.” Daktarai sako, 
kad jo sveikata gera, bet, 
matomai, Maskvai jis neįti
ko, o todėl ir “susirgo.”

MIRęs ŠVEDŲ KARALIUS

š ved i jos karalius Gustavas Penktasis karaliavo 43 metus 
ir mirė sulaukęs 92 metų amžiaus.
NAUJASIS ŠVEDŲ KARALIUS

Socialistinė Švedijos vyriausybė įvesdino naująjį švedų 
karalių. Gustavą šeštąjį, kuris perima sostą turėdamas 
67 metus amžiaus.

puliarinimo. G. B. Shaw 
yra parašęs galybę politinės 
propagandos raštų, bet ir 
visuose savo raštuose jis, 
kaip socialistas, kėlė musų 
laikų visuomeninės santvar
kos, šeimos santykių, auklė
jimo sistemos ir kitokias 
negeroves ir aštriai jas kri
tikavo. Jo plunksna buvo 
nepaprastai aštri, kalba tur
tinga, jo raštuose daug są
mojaus, o dažnai ir para
doksų.

Iš G. B. Shaw dramų ypač 
plačiai išgarsėjo “šventoji

______ įtinęs Lietuvos atkūrimo ir so-
(Atkelta iš 5 pus.) .dalinių santykių joje jgyvendi.

į j > nimo problemos jau dabar butų
plačiai aiškinamos, gvildenamos

LDD suvažiavimas svarstė ir įsisąmoninamos;
okupuotos Lietuvos dabartine (c) PaiymėtuS siekimus vyk- 
būseną,^ sąryšyje su terpianti- susiprasl; su artinK)s ir
ne padėtimi, ir pareiškia: įgiminingo.s Lietuvių Socialde-

(1) Kova už bolševikų oku- mokratų Sąjungos vvkdomai- 
puotos Lietuvos išlaisvinčmą ir siais organais ir drauge su jais 

įjos nepriklausomybės atstaty- planuoti tųdviejų organizacijų 
mą yra tampriai susijusi su vi- veiklą.

' so laisvojo pasaulio kova prieš'-----------------------------------------
bolševikinio totalitarizmo agre-
siją.

(2) Lietuvos ėš bolševikinės 
i okupacijos išlaisvinimas ir Lie
tuvos valstybės atkūrimas ne- 
! galės vykti sėkmingai be pečių
lietuvių į tą darbą dėjimosi.

(3) Atstatomoji Lietuvos val
stybė turės atsikurta, kaipo lai- 

!sva ir demokratinė respublika
su demokratinių laisvių visiems 
jos gyventojams patikrinimu ir 
socialinio teisingumo santykių 
joje įgyvendinimu.

Suvažiavimas, imdamas kas 
pasakyta dėmesin, paveda nau
jai sudarytam Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos Centro Komi
tetui :

(a) Imtis plačios organizaci
nės veiklos, kad suburti į Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
kuopas demokratinės išeivijos 
pajėgas;

IEŠKAU PIRKTI KARVIŲ
Kas turi melžiamų karvių 

parduoti, prašau pranešti 
man laišku. Užmokėsiu ge
rą kainą. (46)

P. J. Akunevich,
Cor. Elm and Pond Sts., 

Halifax. Mass., P. O. 
Hnson, Mass.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Juozo žičkaus, kuris per

nai atvyko iš Vokietijos ir buvo ap
sigyvenęs Chicagoj. Jis pats ar kas 
apie jį žino. malonėės atsiliepti šiuo

John P. Pohl,
adresu:

217 I St., So. Boston, Mass.

NEBŪK ŽILAS

PRAŠOMI ATSILIEPTI
Arch. T. J. Vizgirda (6 lle IVolfe 

Street, Boston 25, Mass.) prašo 
skubiai atsiliepti visus asmenis, ve
žusius knygas iš Bremeno per kun. 
V. Šarką. Jei knygos buvo sulaiky
tos muitinėse, prašau pranešti ir su
sidariusias tuo reikalu transporto 
išlaidas. Taip pat asmuo vežęs vie
ną asmeninę architekto dėžę prašo
mas tuojau pranešti dabartinį savo 
adresą. Nuo šią siuntų išsiuntimo 
jau praėjo virš metai laiko, todėl 
asmenys neprisiuntę artimiausiu lai
ku prašomų žinių apie šių siuntų li
kimą, bus paieškomi kaipo šias 
siuntas pasisavinę. (45)

Stebuklingos gyduolės kartos pa
naikina žilumą, plauką slinkimą ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka. arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko ui jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina >2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

resą greitai į: (49)
FLORAL HERB CO.

B«x 305. Dept. 5, Clinton, Ind.
(47)

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė šaknis 
(Mušk Koot) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra surą. 
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begalino 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokią 
karščiavimų, drugių,

__> vidurių uždegimo ir atliuosavi-
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervu li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jus* 
namus. Begalinės svaras >7.00. U4 
>1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadvay 

South Boston 27. Mass.

Joana,” “ Majoras Barbo
ra,” “Pygmalion,” “Cezaris 

i ir Kleopatra” ir k. Visa ei
lė tų dramų jau yra nufil
muotos ir milionai žmonių 
jas matė ir jomis gėrėjosi.

Į »

G. B. Shaw buvo gimęs 
Dubline, Airijos sostinėj, 
bet jis pagarsėjo Anglijoj, 
Londone ir buvo anglų lite
ratūros pažiba.

G. B. Sbaw buvo visiškas 
blaivininkas, vegeterionas, 
antivivisekcijos šalininkas. 
Jis buvo vedęs, jo žmona 
mirė 1943 metais.

DYKAI IŠBANDYMAS 
aao

Reumatiikų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. ' NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (42)
Rosse Products Co-, Dept. x-9 
2708 Farwel1 Avė., Chicago 45, III.

NUO UISISENfiJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kone kenčia nnc SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj!* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoe 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir snskilasiee 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., >1.25 ir 
>3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monevj 
orderį* į: (11-li

LEGULO, Dept. X,
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. 1LL.

IKI NAUJU METŲ DIDŽIOJI

ŠLIUPTARNIŲ
KNYGA TIK UŽ 3 DOLERIUS

Geriausia žiemos švenčiu (Kalėdų) dovana jums pa
tiems, jūsų giminėms ir draugams.

Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite Amerikos 
lietuvių nuveiktus darbus dėl lietuvybės, kultūros ir ge
resnio, šviesesnio gyveninio; taipgi labai karštas kovas 
“šliuptarnių” su “kryžiokais.”

Tai čš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje kny
ga. kurioje atsimuša Amerikos lietuvių gyvenimas, tarsi 
veidrodyje arba teatro filmoje.

652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai; Dr. šliupo, 
“dėdės” šerno (r kun. Dembskio atvaizdai: o kaina dabar 
tik $3.00! Bet po Naujų Metų ir vėl bus $5.00.

Reikalaukite šiuo adresu (reikalaukite tuoj, kad ne
pritruktų) : (52)

DR. AL. MARGERIS 
3325 Su. Halsted St., Chicago 8, III.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuria pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
Saotfc Boston 27, Maaa.

t
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Vietinės Žinios
nę kalbą pasakė p. Elena 
Devenienė iš Waterburio, 
o. be to, kalbėjo J. Dvarec
kas iš Worcesterio, J. Le-

VASARĄ-MOLIS, 2IEMĄ-BROLIS?

Adv. Susanne P. Shallna RAŠYTOJŲ KLUBO
SUSIRINKIMAS ko.Paskirta į Svarbią Vietą

Noriu Darbo ant Farmos
Mylėčiau dirbti prie vištų 

ūkio. Platesnių žinių duosiu 
per laišką. Rašykit šiuo adre
su : (45)

Mr. J. K.,
636 Broadway,

So. Boston, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tai sena lietuvių mįslė, reiškianti PEČIŲ.
„_______ _ _____ Iš tikrųjų, žiemai artėjant visi pasigendame to ma-

kvs, S. Michelsonas, S. Jo- l°naus “brolio”—PEČIAUS! _
kuhauskas, J. Tumavičienėl,U*‘"vi’ B*,d- *T,“ „ f™ 'S T1’;
. 7. ’ , - ! moderiKikų, jvairaus didžio pečių kambariams apšildyti; taipgi
H’ .V Po \akanenes S\e- baltų, su laikrodžiu, virimui ir kepimui. Ateikite tų moderniškų, 
Čiai linksminosi pne muzi- jau ^be molinių, bet geležinių “brolių” pažiūrėti. Jei patiks, 

nuvešėme jums j namus.
Turime taipgi labai gražių “parlor sets.” “bedroom sets,” 

įvairiausių lempų ir garsių vinyl plastic “Sandran” linoleumu. 
Žiemai papuoškite savo kambarius naujais, gražiais baldais, iš

T. Babuškinaitėa ir 
A. Liepino Pasirodymas 

Konservatorijos Salėje

Lapkričio 4 d. jaukiose 
Internacionalinio Instituto 

i patalpose pyko eilinis Bos
tono Lietuvių Rašytojų Klu- .

,bo narių susirinkimas. Su- Lietuvos valstybinio teat- 
sirinkimą atidarė ir pokal- ro artistai šokėjai, T. . Ba- 
biams vadovavo klubo pir- buskinaitė ir A. Liepinas, 
mininkas poetas Faustas kurie nesenai buvo surengę 
Kirša. klasikinių šokių koncertą

Pradžioj pluoštą savoiSo- bostone, susilaukė pel- 
naujų eilėraščių paskaitė i nyto Įvertinimo. Bostono 
rašytojas Jonas Aistis, i su- Šokių Teatras, rengdamas 
sirinkimą drauge su Stasiu į John Lindųuisto šokėjų 
Budavu atvykęs iš Putnam. grupės, turinčios pasaulinį 
Conn. Jono Aisčio poezi-|garsą, ir Bostono šokių Ly
ja lietuvių literatūroje už-;?os šokių vakarą, kaip sve- 
ima atskirą ir garbingą vie- čius, pakvietė

LITHUANIAN FURNITURE CO. 
326-328 Broadvvav. So. Boston, Mass. 

Tel.: SO 8-4618
(46)

Šiomis dienomis gauta 
žinių iš The National Fed- 
eration of Business and 
Professional Women’s or
ganizacijos, kuri turi virš 
150,000 narių visose Ame
rikos valstijose, kad advo
katė Susanne P. Shallna pa 
skirta pirmininke tarptauti
nių reikalų komisijos. Šios 
pareigos yra svarbios ir at-, 
sakomingos, nes advokatė 
bus patarėja moterų komi 
sijos Marshallo Plano, taip 
pat patarėja moterų teisių 
komisijai prie Jungtinių 
Tautų organizacijos.

Advokatė Shallna yra ge
rai žinoma tarpe svetimtau
čių kaipo žymi kalbėtoja ir 
veikėja, buvusi pirmininkė 
Women Lavvyers’ Associa- 
tion ir tarptautinė pirminin
kė Kappa Beta Pi organiza
cijos. Nuo 1940 metų adv. 
Shallna yra viena iš trijų 
narių Board of Review of 
the Division of Employ- 
ment Security, Common- 
wealth of Massachusetts, 
kuri išklauso ir išsprendžia 
pirmesnių instancijų spren
dimus.

Šį Šeštadienį Pabaltiečių
Koncertas Bostone

tą. Ir savo naujuose eilė
raščiuose Jonas Aistis pasi
rodė kaip subtilus, jautru

to vakaro 
programoj dalyvauti ir mu
sų šokėjus T. Babuškinaitę 
ir A. Liepiną. Minimas šo-

ir didelės literatūrinės kul-įkių vakaras įvyks lapkričio 
turos atsiekęs poetas. Su- 16 ir 1” d. Bostono Konser- 
sirinkimo dalyviai su atsi- vatorijos auditorijoj, 31 
dėjimu jo skaitomų eilėraš- Hemen\vay St., Bostone, 
čių klausė, dėkingumą jam Reikia nuoširdžiai sveikin-

ti T. Babuškinaitę ir A. Lie
piną. kad jie tokio pasise- 

VI. Kulbokas skaitė įdo-įkimo susilaukė ir kad žen- 
mų pranešimą apie Ameri- gia pirmuosius žingsnius į 
kos lietuvių ir naujakurių! didžiąją Amerikos teatro 
santykius. Tas jo praneši- sceną. -—S. S.
mas—kruopščiai paruošta -------------------------
medžiaga, tuos santykius gLA A Ap,Uriiio
aptariant, ir statant, gaires- Suvažiavima, ir anketa, 
jiems derinti, kad tie san-'
tykiai butų dar nuoširdesni 
ir tampresni.

pareikšdami kaistais ploji
mais.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
460 P.roadway, South Boston

• - d
*

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupęs per $31,000,000
*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai 
*

Mes niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2\zc/c už indėlius

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

ru u •• - Susivienijimo Lietuvių
... — . 1&_ ą!J.Ose į Amerikoje antro apskričiodėl p. Kulboko pranešimo’

KAS LAIMĖJO ŠIĄ SAVAITĘ NAUJOS
PNIKNIKO DOVANAS TELEFONŲ KNYGOS

{suvažiavimas įvyks sekma 
Su-dalyvavo F. Kirsa, p. Cleve-. , , ... .n ,, ,, , -1 - - -p , dieni, lapkričio 19 d.land, p. Mockus ir įnz. T. .. . r ...._, .. . važiavimas posėdžiaus nau-Vizgirda. Diskusijos tuo • - - T n... . u jojoj L. P. Draugijos sve-opiu klausimu nebaigtos— ; • -• cr , , . ,to. tamej, So. Bostone, o va-bus tęsiamos kitame , , . ... i _jjos

klubo narių susirinkime.
Mrs. Cleveland, Baltų-

Amerikiečių Draugijos pir
mininkė, priminė, kad lap
kričio (Nov.) 11 d. Han-|j.u 
cock didžiojoj salėj įvyksta j Vakarienėj bus skaniai 
baltų tautų festivalis ^on"Į pagamintų valgių ir graži 

programa. Po vakarienės

kare, kaip šešios valandos, 
toje pat svetainėje bus su
važiavimo delegatams pa
sitikti banketas, kurį rengia 
musų miesto keturios SLA

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokią vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj' visokių mažinu U- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removera, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po 
pierių. plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas' veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadosy, Se.
TeL SO 8-4148

DĖMESIO!
Šiuo metu mes galime pasiūlyti 

pirkimui ypatingai gerų namų ir 
geromis pirkimo sąlygomis.

1. South Bostone, arti juros, 3-jų 
butų namas, 5-6-6 kambariai, centra- 
linis apšildymas, vonios, baltos sin
kos, kaina $8,000.

2. Dorchestery 3-jų butų labai 
gražus namas, 3-4-4 kambariai, cen- 
tralinis apšildymas, vonios, baltos 
sinkos, 2 garažai, už $10,000.

3. South Bostone 6-šių butų na
mas, 3-4-4 kambariai, kaina $7,000. 
Pirkėjui tuojau paliuosuojamas bu- i 
tas. Kreipkitės pas

J. Vasiliauską ar A. Strockį, 
Vasil & Co..

Real Estate & Insurance,
400 W. Broadway, Room 4, 

South Boston, Mass.

BEKERIS
Reikalingas darbininkas prie 

duonos kepyklos. Darno gali ir 
nemokėti—aš išmokysiu. Ad
resas: 763 Cambridge Street. 
Cambridge, Mass. (46)

REIKALINGAS KAMBARYS
Ieškau kambario South Bostone ar 

Watertowne. Prašau pranešti šiuo' 
adresu: (46)

J. Valentas,
42 Worcester St.,

Boston, Mass.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ase S M d

tr eee 7 iU •

546 BR0ADWAY 
80. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Radio Korpora- Telefonų kompanija šią 
cijos "pikniko po stogu” savaitę pradėjo Bestose ir 
dovanas laimėjo šie asme- apielinkėse dalyti naujas 
nys: kailinį koutą—Victor telefono abonementų kny- 
Zupka iš Lynn, Mass.; bed- gas ir rankioti senąsias, 
room setą—M. Ablačinskas Kompanija prašo, kad se- 
iš Chelmsford, Mss.; trečią nosios knygos butų ‘“išva- 
dovaną—Helen Castleberry lytos,” kad paskui nereikė- 
iš So. Bostono; ketvirtą— tų ieškoti senųjų knygų 
V. Yan kaus kas iš Dorches- krūvoje kokių nors doku- 
terio, penktą—K. Salasins- mentų ... ar pinigų, 
kas iš So. Bostono, šeštą—

FORMAI VOTĮ KAMBARIAI
Da kamfesrisš su baldais ir vir

tuvės privilegijom, šilima ir nuolat 
šiltas vanduo, atskiras bathroorn. 
Kreiptis į:

Mrs. John Audick,
35 P St., So. Boston, Mass. 

Tel.: SO 8-0455.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 641 
Nedėliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto 
495 COLUMBIA ROAD

arti Upham’s Comsr 
DORCHESTER,

Šį šeštadienį Bostono cen
tre, John Hancock nauja
me name, gražiai įrengtoj 
svetainėj įvyksta pirmas 
bendras pabaltiečių koncer
tas. Lietuviškąją progra
mos dalį išpildys geriausios 
musų meninės jėgos—J. 
Kačinsko vedamas parapi
jos choras ir p-lės A. Tata- 
1 onytės “Dainos” grupė, 
musų baleto šokėjai T. Ba- 
buškinaitė ir Liepinas, 
akompanuojant S. Levic
kienei, ir O. Ivaškienės ve
dama tautinių šokių grupė.

Latvius atstovaus daini
ninkė Sofija Stumberg, vy
rų oktetas “Tėvija” ir tau
tinių šokių grupė “Ryga, 
vedama Lidijos Graudina.

Estus atstovaus daininin
kė Rita Keskula, violinče 
listas Ulf Wijla ir organis 
tas Leo Virkhaus. - 

Tikietų kainos $1.80 ir 
81.20. Tikietų galima gau
ti ir “Keleivio’’ ofise. Kon
certo pradžia 8 vai. vakaro.

Nepraleiskime progos iš
girsti puikų koncertą.

Pertvarkys Bostono
Kriminalinę Policiją?

certas.
Rašytojų klubo susirinki

mas baigėsi jaukiu pašne-, „ , ......
kesiu prie kavos puodelio. . .. , Z .. ...
t - t /-• k ♦ , ik-- visus sios apylinkes lietu-Inz. J. Gimbutas kalbėjo . . .. , *_•. . . . ..
anie New Yorką kuriame!V1US at5llank>11 ir Paleisti apie i>ew ioiku, Kuriame |1;wVewio. tu;
js šiuo metu dirba.

—S. S

bus gera muzika.

Elin Bahis iš Charlestown, BUVO KARŠTA 
septintą—Lena Clark iš RINKIMINĖ KOVA
Ashbumham, aštuntą—Cle- ---------
ment Egounis iš Rowley. Į Naujojoj Anglijoj rinki

RADIO PROGRAMa
Lietuvių Radio Korp. ra

dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
jęs) 9:30 iki 10:30 vai. ry- 
,e bus sekantis:

1— Muzika.
2— Dainininkė ponia Va- 

erija Barmus iš Dorcheste 
rio.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas M inkus

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE |

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MA88 
Office Tel. SOboston 8-0948
Rm. r ORIOLB STRMT 

W«t Roibary, Mm.
Tel. PArkway 7-0402-M.

TeL SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrokicųoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Įžangos dovanas laimėjo: minė kova prieš galą įsisiu- 
vakarienę pas Blinstrubą— bavo ir ypač Massachusetts 
Nr. 021896, auskarus—Ma- ir Connecticut valstijose 
ry Tamulaitienė iš So. Bos- buvo karšta kova dėl guber- 
tono; polkų ir valso kon- natoriaus vietų. Bostone 
testus laimėjo Irena ir Eu- rinkiminė kampanija tęsėsi 
gene Maniai iš Dorcheste- vėlai pinnadienio nakčia, 
rio, Mary ir Charles Jano- kai paskutinę valandą kan 
witz iš So. Bostono ir Stan- didatai bandė sukelti į ko- 
ley ir Emilija Serafinai iš jas daugiau balsuotojų. Lau- 
So. Bostono. Šokių teisė- kiama, kad šiemet, kaip

niivTcovc ir ai e iimfI Jai buvo adv' Gralius,į “pusės termino” rinkimuo- 
DUKTERYS KALĖJIME pranas Gerulskis ir Alek-' se, bus dalyvavęs rekordi- 

sandras Ivaška. nis balsuotojų skaičius.
Širdingas ačiū visiems at

silankiusiems, biznieriams

linksmai vakarą. Iki malo
naus pasimatymo sekma
dienį, lapkričio 19 d., nau
jam klubo name, 372 WestSandariečių Vakarienė

Sutraukė Daug Žmonių j Broadvvay, So. Bostone.
Praeitą sekmadienį A. L. __________ Rengėjai

T. Sandaros pirmas apskri-i 
tis turėjo suvažiavimą, ku- TĖVAS IR JAUNOS 
riame dalyvavo gausus bu-;
rys delegatų iš Massachu- --------
setts lietuviškų kolonijų, o Cambridge policija suė- 
vakare delegatams pasitik- mė vieną dženitorių su 
ti buvo suruošta šauni vaka- dviem, 15 ir 16 metų duk- 
rienė Lietuvių P i H e č i ų terimis. Tėvas kaltinamas 
Draugijos svetainėj. Vaka-‘su savo mergaitėmis pada- 
rienei vadovavo Juozas Ar- ręs 48 įsilaužimus ir vagys- 
lauskas. tęs Agassiz ir Linnaean

Po vakarienės pagrindi- gatvių kampe name.

- , „ . - - DORCHESTERIOuz dovana.- ir visiems pnsi-, KLUBO MITINGAS
dejusiems pne pikniko po 
stogu pasisekimo.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

Vermonto policija jau de
vynios dienos išeko kur tai 
dingusios giriose Mrs. Fre
da Langer iš North Adams, 
Mass. Medžiotoja dingo iš 
Somerset, Vt. Policija iš-

Dorchesterio klubo mi-'ieškojo apielinkės girias, 
tingas įvyks 10 lapkričio, 8 bet medžiotojos pėdsakų 
vai. vakaro, savame name. neužtiko.

DR. G. L. KILLORY
18 Treaiont St, Rimbai 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo PaGkrinimą Saafhrt 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Bootou 
Pristato toniką, vyną ir viBO- 

kio« rūšies alų baliams, vestu*
! vėms į namus ir aalsB. (•). 

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia

Bostono policijos komi 
sionierius Sullivan rengiasi «« .. 
is pagrindų pertvarkyti lUeijerS, 
Bostono kriminalinę polici
ją, kuri susilaukė daug kri
tikos dėl nesugebėjimo su
sekti visos eilės stambių

LIETUVIŲ, LATVIŲ ir ESTŲ DIDYSIS FESTIVALIS - KONCERTAS
ĮVYKSTA ŠEŠTADIENĮ, II LAPKRIČIO, 8 VAL. V AK., JOHN HANCOCK DANGORAIŽIO SALEJE

BERKELEY STREET, BOSTON, MASS.
_ • • u ilZ*’!* arDa namuose, voiumoia

LIETUVIŲ PROGRAMOJE: Sv. Petro hetuvių parapijos choras, vadovaujant komp. p. J. Kačinskui; ,Rr > go. Bostone, Tei. so s* 

laukiniai šokiai, vadovaujant p. 0.1Vaškienei; akordionistas Vyt. Strolia; baletas T. Babuškinaitę ir A.
Liepinas; akompanuoja S. Levickienė, ir ^Dainos^ choras, vadovaujant muz. p. A. Tataronytei.

LATVIŲ: p. S. Stumberg skambins; dainuos garsus oktetas “Tėvija,” vadovaujant pp. R. Skujins ir J.
Ansbergs; tautiniai šokiai, vadovaujant L. Graudinai, akompanuojant A. Bastjanei, ir akordionistas P.

2414.

viešimų Bostono mieste ir ... V. JV.
apielinkėse. VlSUS UUOSirdziaUSUU kviečia

ESTŲ: dainuos p. R. Keskula, smuikuos UU Wijla, ir vargonuos p. Leo Virkhaus.
Amerikos Lietuvos, Latvijos ir Estijos Himnai.

THE BALTIC AMERICAN SOCIETY 0F NEW ENGLAND.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(lorared 
Movara)

Perkrauetam
«a pat Ir i to-|
Įima* vieta*.
Saugi priežiūra,

S26 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TaL SOath Baataa 8-UU




