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Generolas Eisenhower Tariasi 
Su Prezidentu Trumanu

Pasitarimai Tarp Naujai Išrinkto.ir Senojo Prezidentų
Demonstruoja Pasauliui Amerikos Vienybę; Daug 

Patarėjų Dalyvauja Pasitarimuose; Gen. Eisen* 
hower Greit Vyks j Korėjų; Republikonų

Administracija Jau Formuojasi

Šį antradienį naujai iš
rinktasis prezidentas gen. 
Eisenhower atvyksta į sos
tinę Washingtone, kur jam 
gyventojai mosią iškilmin
gą pasitikimą. Gen. Eisen 
hower ir visa eilė jo pata
rėjų tariasi Baltajame Na 
me su prezidentu Trumanu 
dėl planingo ir darnaus val
džios perėmimo iš senosios 
administracijos. Gen. Ei- 
senhower paskirti stebėto
jai, šen Lodge ir bankiniu 
kas Dodge, jau dirba val
džios viršūnėse ir susipažįs
ta su valstybės reikalais.

: Gen. Eisenhowerio tari
masis su prez. Trumanu tu
vi tikslo ne tiktai palengvin
ti valdžios perėmimą, bet ir 
pademonstruoti pasauliui 
Amerikos vienybę. Svar
biausias pasitarimų tikslas, 
be valdžios |>erėmimo, bus 
Kopėjos karo klausimai 
Gen. Eisenhower greitu lai
ku vyksta į Korėją susipa
žinti vfetoje su padėtimi ir 
paieškoti “naujo priėjimo“ 
prie to skaudaus klausimo 
sprendimo. Korėjos karas 
dabar švaistomas Jungtinių 
Tautų seime ir ten Rusijos 
užimta pozicija neduoda jo
kios vilties tą karą baigti 
paliaubomis. Dėl Korėjos 
karo jaučiasi nesutikimai ir 
laisvųjų valstybių eilėse, 
kai kurios valstybės ne tik 
nori buti neutralios, bet 
stengiasi savo “neutralią“ 
poziciją primesti visai Jung
tinių Tautų organizacijai.

Gen. Eisenhouer tiktai 
sausio 20 d. perims vyriau
sybę, bet jau dabar visas 
pasaulis į jį žiuri, kaip į 
laisvojo pasaulio vadą. Pre
zidentas Trumanas iki sau
sio 20 d. neša visą valdžios 
atsakomybę, bet jo įtaka 
yra aprėžta, nes jis tik lai 
kinai lielaiko valdžios va
džias ir jokių žymesnių 
sprendimų negali daryti ne
susitaręs su busimu prezi
dentu.

Guį). T. E. Deivey 
Nebus Kabinete

Nusižudė JT Sekretorius
Advokatas Feller

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorke nusižudė advokatas 
Feller, JT sekretoriaus Trv- 
gve Lie padėjėjas. Jis nu
sižudė protestuodamas prieš 
tariamai nepagrįstą kabinė
jimusi prie Jungtinių Tau
tų sekretariato tarnautojų. 
Prieš porą savaičių dėl 
spaudos puldinėjimų ir 
kaltinimų, kad JT sekrcta- 
riate esą privisę bolševikų, 
adv. Feller gavęs nervų su
kūrimą ir pereitą ketvirta
dieni J* užbaigė savo 
vei.. >4 iss • ’mnas oro tau
ta žen

New Yorko gubernato
rius T. E. Devvey atsisakė 
įeiti į busimą gen. Eisen- 
howerio kabinetą, nes nori 
užbaigti savo terminą New 
Yorko valstijos gubernato
riaus pareigose. Guberna
torius sako, kad jis neatsi 
sakys pasitarnauti busimai 
administracijai bet kokiose 
pareigose trumpam laikui.

Pereitos savaitės gale gu
bernatorius Devvey turėjo 
platų pasitarimą su gen. 
Eisenhovveriu įvairiais poli
tiniais klausimais. Guber
natorius Devvey išdėstė ge
nerolui savo pažiūras į Ko
rėjos karą, su kuriuo gu
bernatorius turėjo progos 
susipažinti savo kelionėje į 
Azijos kraštus.t • * *

Slaptas Dokumentas 
Slaptai ir Dingo

Generolas C. Bissel, karo 
metu buvęs šnipinėjimo 
tinklo viršininkas, pereitą 
savaitę liudijo kongreso ko
misijoj, kuri tyrinėja lenkų 
belaisvių skerdynes Katin 
girioje. Komisija vienbal
siai pasisakė, kad lenkų be
laisvius išskerdė bolševikai.

Gen. Bissel liudijo, kad 
jis gavęs pulkininko J. H. 
Van Vliet raportą apie ru
sų atsakomybę Katin girios 
skerdynėse, bet tą doku
mentą paslėpęs, jis ant jo 
uždėjo antspaudą “top se- 
cret“ ir paskui tas doku
mentas kur tai dingo. Pulk. 
Van Vliet įsakmiai kaltino 
rusus dėl lenkų belaisvių 
skerdynių. Gen. Bissel ma
nė. kad toks dokumentas 
gali buti “nepatogus“ Ame
rikos politikoje po Jaltos, 
kuri faktiškai palaidojo 
Lenkiją. Todėl jis doku
mentą ir paslėpė, o kas su 
tuo dokumentu atsitiko vė
liau, jis sakosi nežinąs. Ir 
niekas nežino.

Kongreso komisija baigė 
apklausinėti liudininkus an
troje savo tyrinėjimo daly
je. Komisijos raportas bus 
paskelbtas vėliau.

KORĖJOS KARIAI SUŽEISTI FRONTE
B’5

Korėjos fronte vyksta vietinio pobūdžio, tet labai kruvini mūšiai dėl atskirų kalvų. 
Paveiksle matosi keletas sužeistų korėjiečių karių, kurie iš pafrontės, po pirmos pa
galbos. gabenanti i užfrontės ligonines.

Tammany Hali ir 
Kriminalistų Bosai

Tagaukit Staliną, o 
Aš Jį Teisiu'

Vokiečiai Boikotuos 
Saaro Rinkimus

Nevv Yorko valstijos kri-f Aukščiausio teismo narys 
minalizmo tyrinėjimo komi-iRobert H. Jackson, liudy- 
sija pereitą savaitę susekei damas kongreso komisijoj
artimus ryšius tarp kai ku
rių politikierių iš Tammany’ 
Hali ir tarp kriminalistinio 
“pogrindžio“ vadų.

Tarpe aukštųjų krimina
listų vadų Nevv Yorke pla
čiai minimas italu ateivis-v
Luchese, kuris liudijo komi 
sijoj, kad jis turėjęs drau
gingus, santykius su federa.- 
linio proktJPoro * padėjėju 
Armand Chankalian. Tas 
prokuroro padėjėjas komi
sijai aiškino, kad jo santy
kiai su Luchese nutrukę dar 
1950 metais, kaip tik Lu
chese vardas buvo surištas 
su kriminalistų gengės vei
kimu, bet kiti liudininkai 
parodė* kad ir vėliau pro
kuroro padėjėjo mašina da
žnai stovėdavusi prie Lu
chese namų. Komisija su
sekė, kad Tammany Hali 
vadai turėjo ne tik gerų 
pažinčių, bet ir draugiškų 
ryšių su kriminalistų vadais. 
Komisija savo aiškinimą tęs 
toliau.

Maskva Aiškina 
Amerikos Kinkimus

PAPAGOS LAIMĖJO 
GRAIKIJOS RINKIMUS

Lapkričio 1(> d. Graikijoj 
vyko parlamento rinkimai. 
Juos laimėjo dešiniojo mar
šalo Pa pagos vedama par
tija, ji surinko daugumą 
balsų ir parlamente turės 
dvejų trečdalių balsų dau
gumą. Maršalas Papagos 
vadovavo graikų kariuojne- 
nei g.'rikn-italų kare 1940- 
41 mėtau

Amerika Turi Išbandžiusi 
Vandenilio Bombą

Atomines Energijos Komisija Patvirtina, kad Baisioji
Bomba Jau Išbandyta; Liudininkai Išsiplepėjo per 

Laiškus Giminėms; Laiškų Rašytojai Gal Bus 
Baudžiami; Bandymai Vyko Lapkričio 1

apie lenkų belaisvių išsker
dimą Katin girioje, sakė, 
kad rusai bolševikai yra ne
abejojamai kalti dėl belai
svių skerdynių, bet kol ru
sai skerdikai nėra pagauti, 
tai nieko negalima padary
ti. Teisėjas Jackson sakė: 
“Pagaukite Staliną, o aš jį 
teisiu,“ bet kol Stalinas yra 
nepagautas, tai joks teis
mas negali jo traukti atsa- 
komybėn.

AMERIKA NUPIRKO 
“RAUDONĄ” VADOVELį

Vokietijos vyriausybė 
spauda ir politinės partijos 
ragina Saaro krašto gyven 
tojus boikotuoti rinkimus 
Saaro krašto parlamentą. 
Rinkimas Saaro krašte vyk
sta lapkričio 30 dieną.

Vienas vokiečių bolševi
kas, Arno Peters, pardavė 
amerikiečiams “pasaulinės 
istorijos valovėlį“ už 47,600 
dolerių. Vėliau pasirodė, 
kad vadovėlis, taikomas vo 
kiečių mokykloms, yra pa
rašytas bolševikiškai. Da
bar vadovėlis išimtas iš 
apyvartos, bet Vokietijoj A. 
Peters knyga dar pardavi
nėjama.

Amerikiečiai vadovėlį iš 
bolševiko nupirko 1951 me
tais. kad davus vokiškoms 
mokykloms “demokratišką” 
istorijos vadovėlį.

Mažinti Taksus ar 
Išlyginti Biudžetą?

Republikonų partijoj ir 
tarpe biznierių eina daug 
kalbų apie greitą mokesčių 
sumažinimą. Kai kurie įta
kingi republikonai sako, 
kad dar ateinančiais me
tais mokesčiai -bus sumažin 
ti, bet taip pat įtakingi kiti 
tos partijos vadai mano, 
kad pirma reikėtų išlyginti 
biudžetą ir tiktai tada ga
lima bus mažinti taksus.

Jei mokesčiai bus maži
nami, tai pirmoj eilėj kal
bama apie sumažinimą mo 
kesčių nuo pelnų perviršių 
ir tik vėliau gal bus einama 
prie kitų mokesčių mažini
mo.

___________ :---------- /

. Derybos tarp vokiečių ir 
prancūzų dėl Saaro klausi

mo išsprendimo pasibaigė 
be rezultatų. Vokiečiai kal
tina prancūzus ir Saaro 
krašto vyriausybę dėl dery
bų nepasisekimo. Vokiečiai 
siūlė, kad Saaro krašto vy
riausybė leistų vokiškoms 
partijoms veikti Saaro kraš
te ir ten ruošti dirvą to kraš 
to vėlesniam įjungimui į 
Vokietiją.

Santykiai tarp Prancūzi
jos ir Vokietijos pablogėjo 
ir dėl vieno pasienio inci
dento. Prancūzų žandarai, 
neatsižvelgdami į vokiečių 
pasienio sargybinių protes
tą, išlydėjo iš Vokietijos į 
Prancūziją 19 jaunų vokie
čių, vykstančių į prancūzų 
svetimšalių legioną. Vokie
tijoj tas incidentas sukėlė 
daug dulkiu.

Davė Japonijai
68 Karo Laivus

Kad Japonija greičiau 
galėtų apsiginkluoti ir pa 
jėgtų gintis Amerika perei
tą savaitę perleido Japoni
jai 68 karo laivus.

Japonams padovanoti ka 
ro laivai bus naujai atstato
mo Japonijos karo laivyno 
pagrindas. Tik 7 metai po 
karo galo tarptautinė padė
tis taip pasikeitė, kad Ame
rika skubina apginkluoti 
savo buvusį priešininką Ja
poniją, kurios karo laivus 
amerikiečiai nuleido į jurų 
dugną per karą. Japonija 
iau pasidarė Vakarų koali
cijos dalyvis.

‘Broliška Pagalba9 
Už Aukštą Kainą

Maskvos “Pravda“ rašo, 
kad Amerikos prezidento 
rinkimai pasmerkė prezi
dento Tiumano ir Acheso- 
no užsienių politiką ir pa
rodę, jog Amerikos žmonės 
reikalauja taikos Korėjoje. 
Maskvos laikraštis sako, 
kad amerikiečiai balsavo už 
Eisenhovverį todėl, kad jie 
buvo prieš Korėjos karą ir 
norėjo pareikšti nepasitikė
jimą Tiumano administra
cijai.

“Pravda“ nesako, kokios 
Amerikos politikos ji nori 
ir laukia, bet ji pabrėžia, 
jog abi didžiosios Amerikos 
partijos esančios kaltos dėl 
Korėjos karo ir ypač laik
raštis iškelia John Foster 
Dulles “kaltę“ dėl to karo. 
J. F. Dulles yra repubiiko- 
nas ir artimas gen. Eisenho- 
vverio patarėjas užsienių 
politiKOg klausimais.

Gen. Sikorskis
Sabotažo Auka

PHILIP MURRAY

lapkričio 9 d. miręs CIO uni
jų pir<nmi»k>u. ;r p*iew> dar- 
.>.ntnky vadas, palaidotas pei 
eit«$ U«»(virladi**ni Pitlsbur- 
yh«

Buvę? valstybės sekreto
riaus padėjėjas, Sumner 
Welles, liudijo kongreso 
komisijoj, kuri tyrinėja len
kų belaisvių skerdynes Ka
tin girioje, kad lenkų ka
riuomenės vado ir Lenkijos 
vyriausybės ministerio pir
mininko gen. Sikorskio mir
tis lėktuvo nelaimėje buvo 
sabotažo rezultatas.

Gen. Sikorskis žuvo lėk
tuvo nelaimėje skrisdamas 
iš Gibraltaro į Angliją. Jo 
mirtis 1943 metais liepos 4 
d. buvo naudinga Rusijai ir 
gal dar kai kam, nes Sikor- 
skiui ir Rusija ir Anglija 
buvo davusios daug visokių 
užtikrinimų ir pažadų. Jo 
mirtis palengvino Vakarų 
b. ..d a i.., b'jV'.ni.Į ?:i Rusi
ja likviduojant Lcgikljos 
pri klausom vbę

Jugoslavijos atstovas JI 
seime, užsienių reikalų mi
nisterio padėjėjas I>eo Ma
tės, paskelbė vieną seną su
tartį tarp Rusijos ir Jugo
slavijos. Ta sutąrtis aiškiai 
rodo, kad Sovietų Rusija 
savo “brolišką pagalbą“ pa
vergtoms tautoms parduoda 
labai brangia kaina. Už 
“technišką pagalbą“ rusai 
išsideri tiek riebų atlygini
mą. kad “broliška pagalba“ 
faktiškai yra plėšimas.

Sovietų atstovas pripaži
no, kad Leo Matės patiek
tas sutarties projektas yra 
teisingas, bet kartu išvadi
no Leo Matės “Amerikos 
imperializmo agentu“ 
“anglų čebatlaičiu.“

Atominės Energijos Ko
misijos pirmininkas, Gor- 
don Dean, sekmadienį pa
vakarėj pasikvietė spaudos 
atstovus ir jiems pareiškė, 
kad Pacifike, Eniwetok sa
lose, daromi atominių gink
lų bandymai ir kad ten bu
vo daromi bandymai su 
vandenilio bomba. Bandy
mai buvę sėkmingi.

Prieš savaitę laiko spau
doje pasirodė pirmasis laiš
kas vienc- jurininko, kuris 
savo giminėms rašė apie 
išsprogdinimą nepaprastai 
stiprios bombos Pacifike. 
Vėliau pasirodė dar keli 
laiškai. Tokių laiškų Ame
rikos spauda paskelbė sep
tynius. Kodėl niekas nesi
rūpino jurininkus įspėti, 
kad savo laiškuose neminė
tų baisiosios bombos sprog
dinimo, arba kodėl laiškai 
nebuvo cenzūruojami, da
bar aiškinama.

Iš paskelbtų laiškų aišku 
buvo, kad Pacifike buvo iš
sprogdinta daug baisesnė 
bomba, negu atominės 
bombos. Tarp kitko vienas 
jurininkas rašo, -kad jo lai
vas buvo 35 mylių atstume 
nuo bombos sprogimo vie
tos ir nežiūrint tokio atstu
mo jurininkai turėjo nešioti 
užtamsintus akinius, buvo 
aprengti specialiniais rū
bais ir laike bombos spro
gimo turėjo nusigręžti ir 
užsidengti veidą rankomis. 
Ir visvien jurininkai jautė 
didelį karštį nuo bombos 
sprogimo, o paskui kai at
sigręžė ir pažiurėjo, tai ma
tė dvejų mylių platumo 
liepsną kylančią į viršų, o 
paskui tūkstančiai tonų že
mių buvo išmesti į padan
ges. Vienas liudininkas ra
šė, kad visa trijų mylių il
gumo ir pusės mylios platu
mo sala buvo visai sunai
kinta.

LĖKTUVŲ NELAIMĖSE 
ŽUVO DAUG ŽMONIŲ

ir

KORĖJOJ NUŠOVĖ
5 PRIEŠO LĖKTUVUS

Amerikos lakūnai šį pir
madienį virš Korėjos numu
šė 5 bolševikų greituosius 
lėktuvus. Fronte eina arti
lerijos kovos. Visą pereitą

lie-jSa»3itę ėjo Kl'uViliOs 
nė? dė! atskiru kalni

Pereitos savaitės galas 
buvo labai skaudus Ameri
kos karo aviacijai. Korė
joj vienoje lėktuvo nelai
mėje užsimušė 44 kariai, be 
to septyni kiti karo lėktu
vai nukrito žemyn, keturi 
žmonės žuvo, o 31 lakūnai 
ir kariai yra dingę, jie ieš
komi. Alaskoje nukrito 
vienas lėktuvas su 20 žmo
nių ir 11 žmonių dingo Ja
ponijos juroje. Aviacijos 
viršininkai baukštosi. kad 
ir Alaskoje ir Japonijos ju
roje lakūnai ir keleiviai yra 
žuvę.

Pereita savaitė buvo ne
laiminga ir civilei aviacijai. 
Trys lėktuvai nukrito že
myn ir devyni žmonės žuvo 
tvSv nelaimėse. Iš viso au- 
kh skėčius siekia 88.
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Korėja Ima Balsą
Lapkričio 12 d. Korėjos respublikos delegacija 

•Jungtiniu Tautų seime paskelbė savo deklaraciją ir 
griežtai protestuoja prieš jau pusantrų metų ketamas 
daryti karo paliaubas Korėjoj.

Korėjos delegacija sako, kad darymas paliaubų pa
liktų milionus korėjiečių šiaurinėje krašto dalyje bolše
vikų okupantų malonei ar nemalonei, legalizuotų Korė
jos nelegališką suskaldymą i dvi dalis, duotų komunis
tams vėliau progos vėl pulti ir užkariauti pietinę Korėją, 
paverstų i nieką Jungtinių Tautų nesenai skelbtą tikslą 
sujungti abi Korėjos dalis i vieną valstybę, pamintų po 
kojomis Jungtinių Tautų skelbiamus laisvės ir žmoniš
kumo principus ir niekais paverstų pirmą bandymą įgy
vendinti pasaulyje kolektyvini saugumą.

Korėjiečių balsas nustebino daugelį diplomatų, ku
rie jau įprato į Korėją žiūrėti, kaip į mūšio lauką, o ne 
kaip į kraujuojančią tautą. Daugelis žmonių ir ne tik 
diplomatų užmiršta, kad korėjiečių tauta nesą didžiau
sią karo naštą, lieja kraują ir yra bado. ligų ir bombų 
naikinama. Ypač nustebo neutralieji Pilotai, kurie Ko
rėjoj nei kraujo nei turto neeikvoja.

Korėjos delegacijos samprotavimai yra visai teisin
gi. Jei Korėjoj dabar butų padarytos paliaubos, tai Ko
rėjos klausimas nebūtų išspręstas, ten viskas pasiliktų 
taip, kaip seniau buvo. tik su tuo skirtumu, kad Korėjos 
kraštas liktų baisiai nuteriotas, žmonės išblaškyti ir nie
kas neturėtų tikrumo dėl krašto rytdienos.

Bet. pripažįstant Korėjos delegacijos teisingumą, 
visvien tenka pasakyti, kad nei Jungtinių Tautų seimas, 
nei daugiausiai į Korėjos karą aukų dedanti Amerika 
korėjiečių tautos atstovų samprotavimais nesivaduos ir 
negali vaduotis.

Pasauliui Korėja yra vienas ir, palyginti, nežymus 
frontas, kur Rytų ir Vakarų interesai susikirto. Tokių 
“frontų.” kur karas jau eina ar gali bet kurią dieną iš
kilti, yra daug ir daugelyje vietų Vakaru interesai butų 
skaudžiau paliesti, negu Korėjoj (pavyzdžiui. Irane, Au
strijoje ir k.).

Todėl suprantamos yra Amerikos vadų pastangos 
Korėjos karą užbaigti “greitai ir garbingai,” paliekant 
to krašto likimą neišspręstą. Visas klausimas yra, ar 
Rusija sutiks su garbingu karo baigimu. Iš Višinskio 
pasisakymo JT seime, atrodo, kad Rusija Korėjos karo 
neleis baigti ir sieks laikyti tą žaizdą atvirą.

Todėl Amerikai, ar jos naujai išrinktam prezidentui 
Eisenhovveriui, teks. susipažinus su padėtimi Korėjoj, 
daryti pasirinkimą: trauktis iš ten. plėsti karą į Man- 
džuriją, arba laikyti frontą, metant į jį daugiau pietiniu 
korėjiečių ir. gal but. kinų karių.

Atsakymą į Korėjos mįslę duos ne JT seimas, kur 
neutralus žmonės tariasi iešką kelių karui baigti, bet jį 
duos naujoji Amerikos administracija, imdama dėmesin 
ne tik Korėją, bet ir kitus gresiančius pavojus.

M1NISTERIA1 lEsKO'IS NAUJO DARBO

Keturi prezidento Trumano kabineto nariai sustoję prie įkiltojo Namo. juokauja apie 
savo ateiti ir žada ieškotis kito darlio. Pa eiksle matosi (iš kairės i dešinę) Jesse 
Donaldson. pašto viršininkas; Charles F. Brannan. žemės ukio sekretorius; Oscar 
(hapman, vidaus reikalu sekretorius, ir Ja es I*. McGranery. generalinis prokuroras.

Kas Savaite

A p ž v a 1 g a
KAS PIKTINASI

Chicagos “Drauge" skai
tome įdomų pasipiktinimą 
dėl Socialistinio Internacio
nalo svyravimų priimti ar 
nepriimti Pabaltės ir kitas 
Sovietijos socialistines par
tijas į savo eiles pilnatei- 
siais nariais. Štai tas “Drau
go" pasipiktinimas:

Lietuvos diplomatinė atsto 
vvbė Londone buvo pri pa 
žįstama, nors ir su aprėžto
mis teisėmis.

O kaip yra Prancūzijoj, 
kur daug metų užsienių po
litiką veda krikščionių de
mokratų žmogus p. Schu
man? Taigi, ten yra daug 
blogiau. Ten rusai pavogė 
Lietuvos pasiuntinybės na
mą (Hitlerio okupacijos 
laiku) ir dabar valdo, bet 
Schuman ir nemano to tur- 
o grąžinti Lietuvai ir dar 
mažiau mano pripažinti 
Lietuvos diplomatinę atsto
vybę. Tas pats yra krikš
čionių demokratų valdomoj 
Italijoj, Belgijoj ir dauge
lyje kitų kraštų, kurie skai
to patogiau Pabaltės kraštų 
likimą “užmiršti.” Dėja. 
tokia yra diplomatinė
rovė. Pasaulis, krikščioniš
kas ar dargi socialistiškas, 
yra šaltas, kada mato, jog 
galingesnis mėsinėja silp
nesni.

tame klausime. Kartu ten 
ka atsiminti, kad tos sočia 
iistinės partijos, kurios ne
ša atsakomybę uš savo kra
štų vyriausybės politiką,

“Vokietijoje gyvenančius 
sienieėius labai nemaloniai nu
teikė per vadinamą Socinterno 
konferenciją Milane pasireiškę 
Įvykiai, kai Vakarų Europos so
cialistų partijų atstovai atsisa
kė Įsileisti į minimąjį socialisti
ni internacionalą atstovus iš už 
geležinės uždangos. Tai buvo 
daugiausia padaryta britų so
cialistų vado Attlee ir jų veikė
jo Philips Morgano intervenci
ja. Jie aiškinosi, kad tuo budu 
nenori sudaryti aiškaus bloko 
prieš Sovietus. Dėl to tarp pa
vergtųjų kraštų socialistų kilo 
nepaprastai didelis pasipiktini
mas, o tremtinių spaudoje, ei
nančioje Vokietijoje. — tiesiog 
audringu nepasitenkinimų. Dau
guma tremtinių laikraščių pa
žymi. kad tuo metu. kai krikš
čionių demokratų, valstiečių ir 
liberalų internacionalai nedaro 
jokio skirtumo tarp laisvųjų 
kraštų ir kraštų už geležinės 
uždangos atstovų, tik vieni so
cialistai parodė aiškų reveransą 
bolševikams.“

Galima apgailestauti So
cialistinio Internacionalo 
nesiryžimą ir ypač Britų 
Darbo Partijos svyravimą

i Pabaltiečiai ir Socialistinio
Internacionalo Kongresas

Paskutiniame Socialisti- siūlymai dėl “Socialistinės

Dėl “Draugo” tartiufiško 
pasipiktinimo norisi dar 
pridėti, kad marijonų orga
nas galėtų rasti geresnį pri
taikymą savo pasipiktini
mui. Štai Kanados “Nepri
klausomoji Lietuva” rašo:

“Formuojant KLB-LOKą bu
vo pastebėtas tos grupės neno
ras Į LOKą įsileisti socialdemo
kratus. bet tada tas reiškinys 
iš Kanados Lietuvių Tarybos 
pusės buvo aiškinamas kaip 
paprastas tam tikros grupės ne
noras turėti daugiau konkuren
tų. Jau visai ryškiai, kas ir 
verčia susirūpinti, tas reiškinys

Į iškilo tariantis dėl Krašto Val
Pabaltės kraštų problemą 
žiuri per tos atsakomybės 
akinius ir todėl svyruoja. 
Pripažinsi Pabaltės kraštų 
socialistinėms partijoms pil
nateisių narių poziciją savo 

už- eilėse, tai gali užkirsti kelią 
ateities deryboms su Rusija. 
Tokia baimė yra be pama
to. bet ją galima suprasti, 
jei prileisti, kad derybos ir 
susitarimas su Rusija yra 
geresnis dalykas, negu ka
ras. Tokių bailių svyravi
mų Socialistinis Internacio
nalas yra parodęs ne tik 
santykiuose su Maskvos 
diktatūra, bet ir link hitleri
nės Vokietijos 1939 metais. 
Tokių svyravimų ir bailaus 
išsisukinėjimo negalima bu
vo pateisinti 1939 metais, 
negalima nė 1952 metais. 
Lietuvos Socialdemokratų 

įtikintin

dybos sudarymo pirmame Kraš
to Valdybos susirinkime, čia 
jau atvirai buvo pasisakyta 
prieš atstovę Indrelienę. kaip 
prieš socialdemokrate. Atrodo, 
kad baimė socialdemokratų ‘Tž’ 
grupės žmonėms, kaip kokia 
vandens baimės liga. yra labai 
didelė. Kai, ieškant kompro
miso. vietoje atstovės p. In- 
driulienės. buvo pasiūlyta at
stovė p. Mankuvienė. kuri nėra 
socialdemokrate, tai ir ji nebu
vo priimta tuo pretekstu, kad 
jos vyras esąs socialdemokra
tas. . . . Vadinasi. Tž’ grupei 
socialdemokratai iš viso yra ir 
iš tolo nepriimtini žmonės, to 
dėl ir siekiama jų diskrimina 
vimo.”

nio Internacionalo kongre
se įvykusiame Milane, Ita
lijoj. š. m. spalių mėnesio 
antroj pusėj, vėl buvo svar
stomas Pabaltės kraštų so
cialdemokratų partijų trem
tyje priėmimo į Internacio
nalą klausimas. Turimomis 
žiniomis tam klausimui, jį 
sva r s t a n t Internacionalo 
biure ir kongreso plenume, 
buvę pašvęsta gana daug 
laiko, bet klausimas pilnu
moje dar neišspręstas.

Paruošiant klausimą ple
numui svarstyti biure kilo 
ginčų. Priėmimo griežtais

tik- priešininkais šiuo metu p 
sisakė Britų Darbo Partijos 
atstovas Morgan Philips, be 
kitų panaudodamas argu
mentą, kad Pabaltės kraš
tai esą teisėtai inkorporuoti 
į Sovietų Sąjungą. Biure 
britų poziciją tepalaikė Da
nijos ii- Izraelio atstovai.

Bojant anglų darbiečių 
svorio, kongrese buvo ieš
koma kompromiso ir toks 
surastas, ką liudija priim
toji rezoliucija. Joje sako
ma :

“Biui as dėl socialistinių, 
Internacionalo pripažintų 
partijų siūlo (plenumui):

“Šios partijos turi teisę 
buti atstovaujamos Interna
cionalo konferencijose, ne
turėdamos betgi teisės daly
vauti diskusijose ar balsuo
ti. Be jau anksčiau priim
tų partijų Internacionalas, 
pritardamas Vyriausios Ta
rybos pasiūlymui Briusely
je. pripažįsta: armėnų, Uk
rainą. rasų (menševikų), 
Latvijos, Estijos, Lietuvos 
ir Gruzijos partijas.”

Šitam pasiūlymui kongre
sas pritarė. Kiti biuro pa-

Unijos” narių skaičiaus pa 
didinimo liko nenutarti.

Tenka priminti, kad dėl 
Morgan Philips pasisakymo 
biuro posėdyje pabaltiečių 
delegatai pareiškė energin
gą protestą. Kiek vėliau’ 
viešai paskelbtu raštu Bri
tų Darbo Partijos vykdo
majam komitetui reagavo 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos delegatura užsie
nyje.

Tuo budu pabaltiečių so
cialdemokratų pastangos 
buti pripažintais pilnatei
siais Socialistinio - Interna
cionalo nariais dar nėra pil
nai laimėta. Kliūva, bent 
šiuo kartu, britų skirtinga, 
jų specialinių interesų dik
tuojama, pozicija. Bet ten
ka pabrėžti, kad mes lai- 
mim musų siekimo suprati
mą ir jam paramą iš vis di- u* tlK 
dėsnio Internacionalo narių 
kaičiaus.

—V.

Vandenilio Bomba

Atominės Energijos Ko
misija dar tyli, bet iš priva
čių šaltinių (iš jurininkų 
laiškų) ateina vis daugiau 
žinių, kad lapkričio 1 d. Pa
cifiko vandenyne buvo iš
sprogdinta galingoji vande
nilio bomba, vadinama 
“pekliškąja” bomba.

Atominės energijos virsi 
ninkai žada vėliau, kada 
bus baigti dabartiniai ban
dymai, pranešti visuomenei 
apie tuos bandymus.

Jei pasitvirtins žinios, 
kad vandenilio bomba buvo 
išsprogdinta, tai Amerika 
savo arsenale turas naujau
sią ir galingiausią ginklą 
Kartu pasirodys, kad pa
slapties išlaikvmas čia yra 
visai neįmanomas dalyka 
nes liudininkai visiškai ne
sivaržo pasakoti, ką jie ma
tė, o spauda liudininku pa 
rodymus skelbia nesivaržy
dama tuo, kad vyriausybė 
norėtų paslaptį išlaikyti.

Biudžetas
Vyriausybė baigia paruoš

ti biudžetą 1953-54 me 
tams. Biudžetas busiąs 85 
bilionų dolerių sumai. Iš 
tos milžiniškos sumos kariš
kam pasiruošimui busią ski
riama iki 58 bilionų, 7 su 
puse bilionai užsieniams 
ginkluoti, 3,300,000,000 do
lerių atominiams ginklams 
ir atominei energijai ga
minti, penkiolika bilionų do 
lerių yra “pastovių,” įstaty
muose numatytų išlaidų, 
kurių negalima sumažinti, 

apie pustrečio biliono

Krizė Pietų Afrikoje
Pietų Afrikos aukščiau

sias teismas išnešė naują 
sprendimą prieš Dr. F. Ma- 
iano vyriausybę.

Nacionalisto Malano vy
riausybė buvo pravariusi 
per parlamentą įstatymą, 
pagal kuri pats parlamen
tas gali pasiskelbti esąs 
aukščiausias šalies teismas 
ir. kaipo toks, gali pats sa
vo sprendimus dėl konstitu
cijos pakeitimo patvirtinti.

dolerių skiriama scivilei 
krašto vyriausybei išlaikyti.

Gen. Eisenhovver žadėjo 
biudžetą sumažinti iki 60,- 
000,000,000 dolerių. Re
publikonų kai kurie vadai 
žada jį sumažinti iki 70 bi
lionų. Bet kur naujoji vy
riausybė pradės karpyti, 
šiandien tik spėliojame. 
Atrodo, kad kur bebūtų 
biudžetas mažinamas, kas 
nors turės nukentėti.

Busimoji krašto adminis
tracija jau turi prie biudže
to paruošimo savo stebėto
ją, Detroito bankininką 
Dodge. Bet “stebėtojas” 
kol kas tik stebi, susipažįs
ta su biudžetu ir peilio į

mu- 
doleriu

Mažai įstaigai, kaip 
sų laikraštis, 500 
yra stambi suma, kurios ne
pastebėti negalima. .Bet 
kur ji? Taigi, ponas Matu
lis gal malonės tą paaiškin
ti. O šiuo tarpu mes gali
me pasakyti tik tiek, kad ar 
siuvėjų kontraktoriai auką 
duoda ar neduoda, laikraš
čio rašymas dėl to nesikei
čia ir negali keistis.

Trygve Lie
Pereitą savaitę JT orga

nizacijos generalinis sekre
torius, Trygve Lie, padarė 
pareiškimą, kad jis traukia
si iš savo vietos. Jis tą da
rąs “taikos labui.” Kiek 
‘taikai” butų iš to naudos 
galima nespėlioti, nes ir be 
to galima pasakyti, kad iš 
to jai nebus nei šilta nei 
šalta.

Trvgve Lie traukimosi 
priežastis, pagal įvairių ži
novų spėliojimus; yra rusų 
boikotas, kurį rasai atsidė
ję praktikuoja prieš Trygve 
Lie nuo Korėjos karo pra
džios, ir paskutiniu laiku 
Amerikos spaudoje ir kon
grese keliami kaltinimai, 
kad JT sekretariate esą pri
visę bolševikiškų šnipų ir 
kitokių neištikimų gaivalų.

Nenorėdamas buti puola
mas ir iš Maskvos ir iš 
Amerikos, Trygve Lie nu
tarė trauktis dėl savo šven
tos ramybės. Beje, tas pa
sitraukimas nebus toks len
gvas, nes kitą sekretorių ga
li išrinkti tik didžioji pen
kiukė, įskaitant ir Rusiją. 
Jei vienas iš didžiųjų “ve
tuoja” — sekretoriaus nėra. 
O kad rasai mėgsta vetuoti, 
tą jau žinome.

Dėl Lie galima pasakyti, 
kad Korėjos įvykiai jį es
miniai pagydė nuo visokių 
kairiaspamiškų iliuzijų. Bet 
kaip tik jis pagijo, rusai 
pradėjo jį boikotuoti.

Andruli* ir Belaisviai

Aukščiausias teismas sa-'^31^ neleidžia. Tas peilis 
vo sprendime sako, kad

Partija bando 
džiuosius” vienminčius, kad 
jų atsargumas, tupčiojimas 
ir stačiai bailumas nėra jų 
gudrumo, bet siauražiuriš- 
kumo padarinys.

Kalbant apie svyravimus 
reikia betgi atsiminti, kad 
Anglijos Darbo Partija, ka
da ji turėjo valdžią pokari
niais metais, Lietuvos visiš
kai nenurašė į parduotų ir 
išduotų valstybių skaičių.

Iš to pranešimo matome, 
kad lietuviškos dievobai
mingos dūšios nenori lietu
viams socialistams pripa
žinti net lygių teisių taria- 

“di- mai visus lietuvius apiman
čioj bendruomenėj, bet ma- 
rijoriiškas “Draugas” dėl to 
nesipiktina. Panašus atsi
tikimas buvo Urugvajuje, 
bet ir tas nesukėlė musų 
marijonų i kojas. Bet ka
da anglų Morgan Philips 
nedrįsta aukščiau iššokti, 
kaip Schuman ar de Gaspe- 

-jri, tai marijonai nuduoda 
nemažą pasipiktinimą.

RASTAS UŽMUŠTAS

New Jersey policija stovi 
prieš mįslę. Studentas Har
ry’ Traucer, 17 metą amžiaus, 
buvo rastas negyvas CaMa- 
waWer parke, Trentone, su
rištomis kojomis ir su skare
le užrištu veidu. Policija ieš
ko jo užmušėjo.

parlamentas gali konstitu
ciją pakeisti tiktai dviem 
trečdaliais balsų ir negali 
pasivadinęs “teismu” pats 
savo leidžiamų Įstatymų 
konstitucingumą tvirtinti.

Aukščiausiojo teismo 
sprendimas iš antro karto 
skelbia Dr. Malan vyriausy
bės ir parlamento daugu
mos išleistą įstatymą apie 
rasių segregaciją ir apie at
ėmimą balsavimo teisių 
maišyto kraujo žmonėms, 
neteisėtu.

Malano vyriausybė prieš 
teismo sprendimą grasino, 
kad, vienaip ar kitaip, jos 
per parlamentą pravarytas 
įstatymas dėl nupilietinimo 
maišyto kraujo žmonių pa
siliks galioje.

Paskelbus teismo spren 
dimą Malano vyriausybė 
skelbia, kad ji šiam tarpui 
teismo sprendimą priima 
bet dėl jo “apeliuos” Į bai- “ 
suotoju? ateinantį pavasarį, 
kada bus renkamas parla 
mentas. Kaip tas “apelia 
vintas” į balsuotojus bus at
liktas, paaiškės vėliau.

bus paleistas į darbą nauja 
me kongrese.

šių metų biudžetas buvo 
priimtas 79 bilionų dolerių 
sumoje.

Kur Dingo $500?
Pakalbėjus apie bilionus 

galima nusileisti iki mažes
nių sumų. Pakalbėsime 
apie šimtines.

“Vienybė” spalių 31 d. 
paskelbė p. A. Matulio ra
šinį. Ponas Matulis yra 
Lietuvių Kontraktorių Aso
ciacijos pirmininka< Brook 
lyne. Jis savo rašinyje sa 
ko, kad

“. . . Lietuvių Siuvėjų 
Kontraktorių Asociacija sa
vo laiku ‘Keleiviui’ yra pa
aukojusi $500.”

Ponas Matulis stebisi, 
kad “Keleivis” tą auką “pa
miršo atsiminti.” Šių eilu
čių rašėjas, kaip tik paskai
tė “Vienybės” paskelbtą 
auką,” tuoj pradėjo 

rautis, kada ir kaip tie 500 
gauti. Dėja, jokio atsaky
mo nė iš ko negalima buvo 
gauti. Nieks apie tokią au 
ką nieko nežino.

Korėjos karą baigti butų 
visai lengva, jei Jungtinių 
Tautų vadai paklausytų 
rimto vyro, V. Andrulio iš 
Chicagos. Tas vyras “pa- 
matingai” įrodo, kad užten
ka prievarta atiduoti bolše
vikams keliasdešimt tūks
tančių karo belaisvių, kurie 
nenori grįžti pas bolševikus, 
ir karas bus baigtas, pasau
lyje užviešpataus taika.

V. Andrulis yra idėjinis 
belaisvis kapitalistinės 
Amerikos pinklėse. Ameri
ka jį NORI grąžinti bolše
vikams Maskvoje, bet jis 
spardosi, kaip ožiukas ve
damas skersti, ir NENORI 
grįžti.

Bet tas moralinis kūtvėla 
nemirkčiodamas siūlo, kad 
daug daug tūkstančių žmo
nių, atibolševikų, butų prie
varta atiduoti bolševikams 
tikrai mirčiai, o pats prie
šinasi jo grąžinimui, nors 
V. Andruliui bolševikijoj 
mirtis gal ir negresia

V. Andrulis išpažįsta sta
lininę moralę, kuri moko: 
“Jei aš tave prievartauju, 
tai yra progresas; jei tu 
mane nori prievartauti, tai 
yra barbarizmas.”

Tokia stalinizmo pažiba 
tei- “šviečia” Chicagos “Vilny

je- — J. D.

kaimynus ir 
“Kdei-

yj.” Kaina metams $3.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NBPEIK1A Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
“Naujienų” Parengimas 
Gerai Pavyko

-mitingą. 

Įgindami

.. „ j balsuoti,
Rudenims Naujienų pa-b. i , „ • • , i " i- įklausytirengimas, įvykęs sekmadie

ni, lapkričio 9 d., gerai pa- 
\yko. Publikos buvo daug, 
programa gerai išpildyta.

Vakarykščiai, t. y., šešta
dieni, lapkričio 8 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj 
Įvyko koncertas, kuri rengė 
Lietuvių Gailestingųjų Se
serų Draugija. Pelnas ėjo 
tremtyje likusiems lietu
viams šelpti.

Pasilaikęs gražus oras 
prisidėjo prie minėtu abie
jų parengimų pasisekimo.
Kunigai ir Politika

Kunigu kišimosi Į politi
ką klausimas yra senas. 
Amerikoje tas klausimas 
nėra ii- nebuvo toks aštrus►
kaip Europių, bet neretai ir 
čia iškyia su Įvairiomis kei
stenybėmis. Tas pasitaiko 
ir lietuvių tarpe. Vienoje 
Chicagos lietuvių parapijo
je tas dalykas iškilo prieš 
praėjusius linkimus.

šv. Jurgio parapijos lei
dinyje “Musų Parapija” 
lapkričio 2 d. laidoje buvo 
rašoma apie naujos klebo
nijos statybos reikalą. Ta
me straipsnyje pareikšta, 
kad “vien tik nauja klebo
nija tegali išrišti musų da
bartinę parapijos proble
mą.” Tai mat ko visų pir
ma ieško kunigai. Tame 
straipsnyje paminėti pir
mieji stambus aukotojai 
klebonijos statybai. Jų tar
pe besąs adv. Antanas Olis, 
automobilių biznierius Dan 
Kuraitis ir baldų biznierius 
J. Budrikas. Pirmasis au
kojęs net $500, o kiti du po 
$200. Buvo ir daugiau 
stambių aukotojų. Tinka 
priminti, kad nei vienas iš 
kunigu, kurie naujoje kle
bonijoje gyvens, nepasiro
dė su aukomis. Ir va kaip 
tas dalykas susirišo su po
litika.

Tas aukų paskelbimas su
puolė su balsavimais. Adv. 
Olis, vienas iš stambiųjų 
aukotojų, buvo kandidatas 
Į Ctiicago Sanitary District 
Trustee nuo republikonų 
partijos. Parapijonai pasa
koja, kad tą sekmadieni per 
pamokslus kunigai smarkiai 
ragino balsuoti už republi
konus, suminėdami adv. Oli.

Tai dar ne viskas. Tą 
pat sekmadieni, žmonėms 
einant iš bažnyčios, buvo 
dalinami plakatai, kuriuose

Tai kunigai, ra- 
už republikonus 
kartu ragino lie

tų demokratų ka
pitonų, kurie dalino plaka
tus.

—Nėra reikalo kritikuoti 
politikierių ar biznierių už 
tai. kad jie aukoja naujos 
klebonijos statybai, liet ar 
p.e keista, kad kunigai skai
to reikalu oolitikieriains at
sidėkoti agitacija >ier pa
mokslus. Ar parapijonai 
stato bažnyčias ir sudaro 
kunigams gerą gyvenimą 
tam, kad jie rinkimų proga 
agituotų už kurią nors par
tiją? Ką turi manyti apie 
kunigus tie parapijonai, ku
rie yra šalininkai priešingos 
iiartiios?

Dabar žiūrėkime, kur at
sidūrė politinis kunigų bal
sas, skelbtas iš sakyklos.

Bridgeporte, kur yra šv. 
i Jurgio parapija, demokra
tai nuo senai turi apie pjus- 
.uzėii uolių lietuvių kapito
nų. Jie savo precinktuose 
visada laimėdavo. Nežiū
rint i kunigų priešingą agi
taciją, Bridgeporte demo
kratai laimėjo, kaip visada, 
veik 3 prieš 1.

Jei kai kurie politikieriai 
mano. kad per kunigus jie 
gali paveikti i parapijonus, 
tai jie apsirinka.
Iš po 'Justino Pastogės

Susirinkę pas Justiną, 
spėjome, kad diskusijas 
pradės Teofiliui. Taip ne
buvo. Pats šeimininkas Jus
tinas pareiškė turis prane
šimėli. Ir va ka išgirdome:

—Aš gerai žinau, kad 
kiekvienas iš jus turite kąj 
ners svarbaus ir Įdomaus 
pareikšti. Bet šiuo sykiu 
sumaniau pirmu prabilti aš. 
Jus žinote, kad “Draugas” 
ir “Naujienos” neretai su- 
v

EDEN KALBA JT SEIME

Anjjlu užsieniu reikati: ministeris Anthonv Eden JT seime 
kallM-jo apie k<»rej«»s karą ir sakėsi dar turis vilties, kad 
Rusija sutiks darvli karo paliaubas, nors Višinskis žadėjo 
“nejudėti iš vietos“ hekusvits pasikeitimo klausime.

nai, ramybėje svetimoje že-

Medžiotojai

mas, o Romos katalikybė, džiu draugų, kurie savo 
Romos katalikybė . nėra'fcroų ar sesę nelaimėje ne- 
krikščionybčs nei šešėlis/apleidžia.
Romos katalikų vadai, turė-J .vi. Levulienės dukterys 
cami prieš akis 10 Dievo Marijona ir Magdalena, 
Įsakymų ir Kristaus mokslą,1 kaip ir aukas linkusi O. 
kuo visų pirma turėjo susi-'Zdanienė taipgi taria auka- 
lupinti? Kurimu santvar-Jvisiems savo šird'įgą pa
kęs, paremtos socialiniu tei- dėką.
singumu, lygybe, toleranci- ... ..
ja, kurimu tveriančios ir Aukojo šie asmenys, 
teisingos taikos katalikiškų C. Grigas, A. Ragelis, A. 
tautų tarpe. O kas iš tik- Gutauskas, A. Gataviackas, 
įųjų dėjosi? Tuoj po išlin- J. ir O. Zdaniai, A. Rudis, 
dirco iš katakombų užvies- V. T. N’everauskas, J. Gri- 
patavo baisi baudžiava, gas, N. ir E. Trumpickai, 
masių teisių paneigimas, jų M. Andruškevičius, J. Kaz- 
išnaudojimas, jų nužmogi- lauskas, P. Barauskienė, J. 
nimas. Kartu apsireiškė ir O. Kirtikliai, 0. Šimkie- 
teologiški ginčai apie daly- nė, S. Muckus, C. Stremec 
kus. apie kuriuos Kristus kas. C. ir M. Puišiai, M. El
nei iš tolo neužsiminė. Teo- girdienė, G. Rokus, A. ir V 
logiškus ginčus sekė religi- Ženteliai, A. Boklienė,
niai karai. Sekė inkvizici- Salasavičius, A. Kazlaus- 
ja. Sekė karai prieš seno1- kas, J. Sebestinas, J. Na- 
vės lietuvius. Sekė karai viekas, Mrs. Matikonienė, 
pačių katalikiškųjų tautų J. Sufcačienė, B. Praspo- 
tarpe. Apie socialini tei- liauskienė, J. Miliekas, J. ir 
ingumą popiežiai galų gale O. Lukosavich, B. Brazas ir 
prabilo. Bet tą daryti juos P. Sidaris.
įaskatino ne Kristus, o 
Marksas. Apie taiką kata- 
ikiškų tautų tarpe ir apie 

sugerinimą katalikiškų tau
tų Vatikanas ir visi katali
kiški vadai tebetyli. Va kur 
didžiausias nublukimas. Va 
tur šaknis dabartinių di
džiųjų nelaimių. To savo 
nublukinao kataliku

Kryziuoja savo idėjinius 
kardus. Tose -imtynėse vis 
pasirodo, kad “Draugo” 
kardas vra medinis, o 
“Naujienų” plieninis. Tą 
gerai parodė pastarosios 
imtynės. “Draugas” (lap
kričio 4) turėjo J. Gobio 
straipsni pavadinimu “Nu
blukęs Mitas.” Autorius 
kritikavo “Naujienas” ir 
Įrodinėjo buk marksizmas 
tai ir esąs tas nublukęs mi 
tas. arba pasaka. "Naujie
nos,” kaip žinote, Į šipulius 
suskaldė “Draugo” bendra
darbio išvedžiojimus. Man 
čia nerupi tuos šipulius 
smulkiau skaldyti, bet pu

Jau greit bus metai laiko 
kaip ,-usituokė dvi palaipi
nės draugijos, prailginimui 
-avo gyvybės. Jai yra Šv. 
ono ir Didžiojo Lietuvos 
:un. Gedimino susijungė i 

3v. Jonu ir Gedimino Pa- 
aipinę Draugiją, ši drau

gija nėra skaitlinga nariais, 
et narių amžius gerokai
.rii(;kfcs.

Didžiumos musu pašalpi- 
iiių draugijų Amerikoj am
žius baigiasi, vienos savai
me mušta, kitos jungiasi Į 
zruvą, kad išliktų gyvos, 
ik t štai pas mus Broviden- 
ce randasi mažas klubas 
vardu Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas, kuris turi 
avo namą. nors nedideli, 

bet vistiek savas, su laiku 
gal bu.- ir naujas, nes staty
mui naujo namo planai yra 
paruošti. Bet štai kas dar 
Įdomaus: vietoj mažinti pa
šalpą ir pomirtinę, nutarta 
jas pakeli. Pašalpa ligoje 
yra pakelta nuo $6 iki $10 
Į savaitę, pomirtinė nuo 
$150 iki $209 ir narys išbu
vęs klube virš 30 metų, yra 
atleidžiamas nuo mėnesinių 
mokesčių ir lieka garbės 
nariu su visomis teisėmis.

“Kas sakė “kur dzūkelių 
yra, ten progreso nėra”? 
Gal kur kitur, bet ne Provi- 
dence, R. I. —B. S.

Latvrence apielinkėj ir 
visoj Massachusetts valsti
joj dėl sausrų visi miškai 
uždarai, nevalia medžioti, 
grybauti, nevalia nei žvejo
ji. Medžiotojai su grybau
tojais gaii uždegti mišką, 
bet kaip žvejotojai galėtų 
uždegti ežerą, to mes visai 
negalim išsiaišiiinti.

Kad nevalia, ne ką da
rysi. Reik prisilaikyti Įsta
tymų. Todėl mūsų sporti
ninkai vyksta i Nevv Hamp
shire valstiją.

Andai du musų sportinin
kai nuvyko Į Clarksville, N. 
H., medžioti. Pastebėjo 
pamiškėj porą keturkojų 
sutvėrimų ir, nieko nelau
kę, ėmė pyškinti. Farmer- 
ka išbėgus pradėjo šaukti:

—Ei, ką jus ten darot, 
jus šaudot mano arklius!

—Et, tu, boba, ką tu ži
nai, čia stirnos, o ne ark 
liai!—jiedu šaudo ir tiek.

Farmerka mato, kad

Policininkas mato, kad 
su jais 
galima, 
rio:

—Ką su jais nori daryt, 
dėt i džėla, ar ka?

—J džėla? Tokius tik 
'.sušaudyt, kaip jie sušaudė 
mano arklius, — farmerys 
piktai atsakė ir jau žiuri Į 
karabiną, kuris kabo ant 
sienos dar nuo civilio karo 
laikų. Musų medžiotojų vi
sos blusos numirė, kai išgir
do farmerį ir jau mato, kad 
čia bus riestai.

—O gal kaip nors susitai- 
kinsim?—per dantis vienas 
prakošė.

—Kiek tavo arkliai ver
ti?—klausia farmerio poli
cininkas.

—Senis Džimis buvo ge
ras arklys, jis man ištarna
vo virš -20 metų, o M eime 
dar galėjo porą metų tar
nauti ir aš jų neatiduočiau 

už $500,—kasydamas

susikalbėti 
tai klausia

nebus
farmo-

ne- nei
bus rodos, smuko atgal stu- barzda lėtai aiškina farme

V. T. N.

PROViDENCE, R. I.

žmonės buvo kviečiami i rodyti, *kad tiktruoju nublu-
demokratu ruošiama mas-'kušiu mitu vra ne marksiz

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, V/orcester, Mass.

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

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

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

čių; f3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (53)

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

rys, bet velnią mislina, nes 
vis žiuri i karabiną šieno e.

—Gerai, še tau $500 ir 
mus paleiskit,—nudžiugęs 
medžiotojas greit atsakė ir 

išsitraukęs pluoštą žaliukų 
jau rodo, o farmerys, kai 
pamatė tiek daug pinigų, 
tai jam net seilės per barz
dą nuvarvėjo.

Tuomi incidentas ir bai
gėsi. Gi tie arkliai darbui 
jau nebuvo tinkami nei rei
kalingi ir farmerys jau se
nai mąstė Įsigyti traktorių, 
tik stoka vo pinigų, o pa
čiam tokius gerus arklius 
galabyti irgi nemalonu. 
Avižos brangios, vien šienu 
gyvulių neprišersi ir per 
žiemą daug triūso reik pri
dėt.

bon, per telefoną pašaukė 
valstijos policininkas. Kol 
tie atvvko, tai jau vienas 
arklys buvo nušautas, o ki
tas taip sužalotas, kad ir 
tą reikėjo vietoje dabaigti.

—Kam jus nušovėt šituos 
arklius?—klausia policinin
kas Thomas E. Pryor.

—Mes manėm, kad čia 
stirnos,—atsakė strielčius.

—Bet ir stirnų šaudyti 
nevalia, tik ožius, ir tai tik 
su penkiais ragais galima, 
—paaiškino policininkas.

—f) kaip tu to ožio ragus 
suskaitysi, kad jis nesilei
džia nei artyn, lekia per 
krumus kaip pakvaišęs.

.1

YRA SVARBIŲ PRENŠI- 

MU TREMTINIAMS

Yra svarbių pranešimų 
kuriems tremtiniams, 
atys ar kas apie juos 

Žinote, malonėkit atsišauk
ti Į BALF centrą. Reika
lingi šių asmenų adresai:

Juzė Bytautienė, pirmiau 
gyvenusi 93 Mill St., Oi 
ange. Mass.: Elena Kont- 
vainytė. pirmiau gyvenusi 
600 \V. 218th St.. Nevv 
York. N. Y.: Jūratė Bytau- 
raitė-Pečiura. gyvenusi 93 
Mil! St.. Orange. Mass.: Po
vilas Karačinskas, kurio ad
resas bu vo Box 203. Frank- 
fort, Iii.: Jonas Vitkauskas,* 
gyvenęs Hadley Rd., Sun- 
derland, Mass.

Atsišaukit i BALF, 105 
Grand St.. Brooklyn 11, N. 
Y. Telefonas EVergreen 
7-1422.

k «ic. 1
- Ii_

J.

—Juk šitie arkliai nebė
go ir be ragu. tai kam juos 

tiupe-klausia

Lapkričio 2 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Pašaipi
ajame Klube demorkatai 
laikė savo “rally.” Kalbė- 

_______ vadai buvo ikvaliai. Klubo
nemato, o gal nenori matv- Į ataiP°' kino pu nos mai- 
Įj " ' Įgytos puonkos. Kadangi

Toks tai buvo Justino Į*1/"" ^uvo gražus, tai ir sa- 
pranešimas, kuri sekė ido- >uvo užpildyti

draugu pastabos.mios
Laisvamanis.

AKRON, OHIO

Padėkos Žodis

i klausytojų. Kalbos buvo 
j leidžiamos per garsiakalbi. 

Kitais laikais, kuomet no- 
i surast koki polietikierių, 

.ai sunku surast ir nrie io
r
tai saunų surasi ir pne jo 
prieit. O šiuo momentu 
patys ateina ir dėkoja už 
jų priėmimą. Taip yra 

Po rinkimuŠiomis dienomis čia bu- - - . , .
x . - • ot \ iao pnes rinkimus,vo staiga apsirgusi SLA 19S * ...... • • ,

- V, .. T politikieriai vėl pabrangsta 
Kuopos nare Marijona Le-1 . i«
vulienė (Lee). Trumpam' .
laikui buvo nuvežta i ligon-1 . J” 7' 1'..? ?.1?a 
buti, kad au-ras sveikatą?
Kadangi Marijona yra naš- narys Joną?
lė ir’ gyvenu pas Zdanius 
kaipo Įnamė, tai kada O.1 .
Zdanienė telefonu pranešei., ^č.., \ona? Paęjo
Marijonos draugams. kad|J> *1*yn)0? Krašto, Načios 
Marijona yra ligoninėj, i Ja,aP*K's- Amerikoje ve- 
kelias dienas laiko jau bu- lonis aP*e me*
vo suaukota Marijonai virš V18' P”klausė dar prie Šv. 
$160, kuriuos O. Zdanienė ^ono ir SLA.
perdavė M. Levulienei.l .Jonas buvo linksmo bu- 
Tarpe aukuotojų yra kele- do, visų mylimas, teisingas 
tas vardų, kurie nėra SLA ir geras tėvynainis. Jis dir- 
198 kuopos nariai. bo prie klubo per 12 metu

M. Levulienė taria širdin- už gaspadorių. 
giausią ačiū geraširdžiams. Jonas paliko liūdėti savo 
tautiečiams už tokias gau- žmoną Eleną (Nadzeikiu- 
sias aukas ir užuojautą. Ji tę), sūnų Adolfą ir dukterį 
sakosi niekada nemaniusi,'Ameliją. Palaidotas St. 
kad turi tiek daug gerašir-Ann’s kapuose. Ilsėkis, Jo-

: pimo 
Uai
.66 metu amžiaus.
• Jackus Adamonis, sulaukęs

VISAI PASIRUOŠUS

Korporalas Georce W. Hig- 
gins. 22 metu, iš Bozeman. 
Mont.. nufotografuotas Vo
kietijoj- Viršininkai sako. 
kad jis esąs geriausiai pasi
ruošęs kovai kareivis.

iovėt?—vėl 
ris.

—Nebėgo todėl, kad jie 
buvo anoj pusėj krūmų ir 
musų nematė, o mes šioj pu
sėj matėm ir šovėm,—aiški
nosi medžiotojai.

—Tai ar jus nežinot ir 
nematot skirtumo tarp ark
lio ir ožkos?

— Kokis čia gali but skir- 
umas. keturkojis sutvėri

mas ir krūmuose, tai ir 
šauk, juk dabar tam sezo-

įnas,—paaiškino kitas.
—Tas tiesa, sezonas, bet 

ar jus niekad nematėt ož
kos, ožio ir arklio savo 
apielinkėj ?—klausia polici 
ninkas.

—Matėm, ant Pleasant 
Vallev. Musų ožkos baltos 
ir su barzdom, bžiai tik su 
Iviem ragais ir tokių šauti 
nevalia. Ant Valley stryto 
vra dvikojų meškų ir jų 
šaudyti nevalia. O ant Es- 
sex stryto vien tik automo
biliai, arklio nėra ir nerr.a- 
.ėm nė vieno.

Kas kita su traktorium: 
padėjai pašiūrėje ir tegu 
būna iki pavasario, neįeik 
šieno, avižų, nei vandens 
kasdien i tvartus tąsyti. 
Dabar jau po viskam: seni 
arkliai nugalabyti, pinigai 
kai iš dangaus iškrito ir dar 
bus bent dešimkė už kaili
nius. Farmerys pilnai pa
tenkintas ir medžiotojai gy
vi parvyko iš medžioklės.

A. Jenkins.

LAISVAS LAIKAS
GEN. “IKE” SVEIKINTI

Prezidentas Trumanas pa
tvarkė, kad 250,000 tai nau 
tojų Washingtone ši antra
dienį gali ištrukti iš darbo, 
jei jie nori eiti pasveikinti 
naujai išrinktąjį preziden
tą, kuris atvyksta i sostinę 
tartis su prez. Trumanu dėl 
valdžios perėmimo klausi
mu.

LAIKAS UŽSISAKYTI
'Keleivio" Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais leidžia didelį, 100 puslapių 
kalendorių, 195o metams. Kaicndorius jau baigia
mas ruošti. Jis bus atspausdintas gerame popieriu
je, su paveikslais.
“Keleivio” kalendoriuje skaitvtoiai ras daug Įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to. kalendoriuje yra plati Kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ū' tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ii užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

«i
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’asikalbgjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike

—O ką daugiau tėvas pa
sakysi?

—Aš noriu pasakyt, Mai-

Iš Rasiniu Santykiu
Gailiai Pažiurėjo . . .

Lapkričio 11 d. prisieku
siųjų teismas Yanceyville, 
N. C., nuteisė vieną negrą, 
Mack Ingram, 45 metų far- 
merį ir 9 vaikų tėvą, už . . . 
pasikėsinimą išniekinti bal- 
ą mergaitę, 17 metų W. J. 

Boswell. Tas “pasikėsini- 
as” buvo atliktas akimis 

is 60 pėdų atstumo! Neg
ras ‘‘keistai” žiurėjo į mer
gaitę, ji pamanė, kad jis 
mano ką nors negera ir pra
dėjo bėgti. Negras ėjo iš 
paskos, bet nieko nepadarė. 
Bet* išsigandusi mergiotė 
pasiskundė, kad negras kė
sinęsis “akimis” ją išniekin
ti, ir negras nuteistas.

—Pabandyk spėti, tėve. 
—Šventas tėvas?
—Ne.
—Maike, neatspėsiu.
—Gerai, aš duosiu kito-

ke, kad mudu nors kartą kia mįslę. Įspėk, tėve, kas 
turėtume išrišti svarbų neturi ausų, bet girdi; ne
klausimą, būtent, katras iš .uri akių, bet mato; neturi 
mudviejų daugiau žino: tu kojų. bet valkiojasi, ir visas 
ar aš? nuogas, kaip tikras nudis-

—O iš katro galo tėvas tas?
norėtum pradėti šitą klausi- —Pikta dvasia, vaike,
mą rišti? į Ar ne?

—Aš rokuoju, kad galim —Ne. 
patrajyt šitaip: pirma aš 
tau užduosiu mokslišką 
mįslę, o paskui tu man už
duok. Katras geriau at-
spęs, tas bus kytresnis, dau
giau žinos. Ar soglasnas?

—Nežinau, tėve. ką reiš
kia “soglasnas”; bet tokį 
bandymą galima padaryt.
Tėvas pradėk.

—Olrait, Maike. štai tau 
mano mįslė: Atlėkė paukš
tis be sparnų, nutupė ant 
medžio be nagų, strielčius 
nušovė jį be šratų, kukorius 
išvirė be puodo, o ponas su- . 
valgė be dantų. Ar Įspėsi, al 
kas tai do paukštis?

—Paukščiai be sparnų 
neskraido, tėve, ir be nagų 
negali ant medžio nutūpti.
Jeigu kas atskrido be spar
nų. tai nebuvo paukštis. imisS bet savo

‘_ \u o kas? kišk pirštą arti jo, ir jis tuo
—Aš’spėju, kad tai bus hėgs. Reiškia, jis ma 

sniegas. Ar ne taip?
—Jes, Maike, atspėjai, 

ale ne viską.

—Radijušas?
—Ne.
—Teliavyža?
—Ne.
—Gal kilbasa?

i —Ne.
i —Na. tai šuns uodega.
‘ —Irgi ne.

—Na. jeigu viskas “ne, 
tai aš, Maike. kvytinu. To
kio daikto, tur hut, visai nė- 

s ra.
—Yra. tėve, yra. Į
—Nu. tai pasakyk, kas.
—Sliekas.
—Sakai, sliekas, ką ribo- 

ant meškerės užmauna?
—Taip, tėve.
—Bet tu sakei, kad jis 

mato ir girdi?
—Taip. tėve. Sliekas ma

to ir girdi. Mato ne aki- 
bet savo kunu. Pri

Negras teisme aiškinosi, 
kad jis visai ir* nežinojęs, 
jog turi reikalo su mergaite, 
nes ji buvo apsirengusi ber
niokiškai, kaip tai dabar 
madoje, ir jis norėjęs tą 
berniuką” paklausti, pas 

ką jis gali pasiskolinti vie
ną įrankį.

Prisiekusiųjų skaičiuje 
buvo tiktai balti negro kai
mynai, kurie atrado, kad, 
negro akys yra negeros, o 
todėl ir sprendimą išnešė, 
kad jis “kaltas.”

N e g r o “pasikėsinimas 
akimis” išniekinti baltą 
mergaitę atsitiko 1951 me
tais birželio 4 d. kelyje per 
kornų lauką. Po to “pasi
kėsinimo” teismas iš dvejų 
kartų negrą teisė. Vieną 
kartą negras jau buvo nu 
teistas už tą pati “pasikėsi
nimą akimis” kalėti du me
tus. Negras sprendimą ape
liavo, kas nepatiko baltiems 
žmonėms ir jie negrą ap- 

Įkaltino pasikėsinime išprie
vartauti baltą mergaitę, už 
ką gresia 15 metų kalėjimo 
bausmė. Teismui beeinant.

to pavojų. Ir jis girdi save 
kunu. O kad jis neturi ko 
jų. bet va’ikiojasi. ir kad jis 

nudistas, ta1' 
tą žinai.

Maike. jeigu 
puodo ir ponas jau tu mane subytinai ant

—O kas liko neatspėta? j nuogas kaip 
—Neatspėta. Maike, kas -ėvas ir pats 

buvo tas strielčius be šratų.! —Olrait, 
kukorius be
be dantų. 'slieko, tai paaisn

—Aš spėju, kad šaulys,Jsavo mįslę: kas turi
kuris nušauna sniegą nuo giausia žemės ant šio 
medžio, nėra tikras šaulys,'to? 
bet vėjas: o virėjas, kuris 
išvirina sniegą, bus saulė: 
gi bedantis ponas, kuris su-'mėtum!
rija ištirpintą sniegą, tai že-' ---- ----------------------
mė. j Maskvos “Pravda” Giria

— Maladec, Maike. įspė-f Patriarchą Aleksiejų
jai. Dabar duok man savo 
mįslę. Pamatysi, kad ir as Bolševikų valdžia nutarė 
atspėsiu. Į apdovanoti Rusijos patriar-

—Gerai, tėve, pasakyk, cha Aleksiejų “raudono." 
kas turi daugiausia žemės darbo vėliavos” ordinu. Ta 
šiame pasauly? proga bolševikų organas

—Stalinas. “Pravda” rašo, kad patriar-
—Ne, tėve. jehas* pasirodė esąs tikras
—Anglijos ciesorius? patriotas, ypač karo metu 
—Irgi ne. Be to. Angli* j,- po karo jo nuopelnai Ru

ja “ciesoriaus" ir neturi; sijai esą labai dideli.
jis nesenai mirė ir jo vietą----------------------------------
užėmė jo duktė. Laika* užsisakyti “Kelei

—Nu, tai kas gi galėtų vio” kalendorių 1953 me- 
daugiausia žemes turėti? tam*. Kaina 50 centų.

;’'vink ir kita
dau
svie-

-Tas pats sliekas, tve. 
Tfu. kad tu kur numar-

buvo sumažin-kaltinimas 
tas.

Visa ta * tragiškai juokin
ga istorija butų tiktai juo 
kas, jei nesipainiotų rasi
niai santykiai. Kuri 
ar nebalta mergaitė “išsigą
sta,” kai vyras i ją pažiūri 
“gašliai” ar “negašliai”? 
O jei mergaitė, pamačiusi 
vyrą į ją žiūrint, tikrai išsi
gąsta ir ima bėgti, tai kodėl 
vyras turi buti kaltas dėl 
mergiotės baimės, ypač jei 
jis jos nesivijo ir jai nieko 
dogo nepadarė? Galima 
apgailestauti, kad mergaitė 
išsigando, bet kodėl vyrą 
kišti į kalėjimą?

Negrai dėl Yanceyville 
prisiekusiųjų sprendimo sa
ko. kad tai yra ne bešališ
kas teismas, bet rasinės ne- 
apykantos padiktuotas 
sprendimas.

tesnJs teismas pirmojo teis
mo sprendimą panaikino ir 
nusprendė, kad skirstymas 
keleivių į dvi rūšis, pagal jų 
rasę, yra nekonstitucinis 
dalykas. Gelžkelių kompa
nija kreipėsi į aukščiausią 
teismą, kuris lapkričio 10 

.d. pritarė aukštesnio teis
imo sprendimui. Jim Crovv 

vagonai, skiriami juodiems 
keleiviams kelionėse tarp 
valstijų, pripažinti nekon- 
stitueiiuai. Rasių sėgrega- 
cija traukiniuose kelei
viams, keliaujantiems iš 
vienos valstijos į kitą, pa
naikinama. Bet valstijų ri
bose tokie “džimkrauiniai” 
vagonai teismo sprendimu 
dar nėra panaikinti. Neg
rai mano iškelti naują bylą, 
kad segregacija gelžkeliuo- 
se butų panaikinta ir valsti
jų ribose.

25
C.

Beje. teisėjas negrui pri
teisė “tik" 6 mėnesius sąly
ginio kalėjimo, jei per 5 
metus jis daugiau nebenu
sidės.

Jim Crow Vagonai
1948 metais birželio 

d. negras \V i 11 i a m
Chance. mokyklos vedėjas, 
važiavo traukiniu. Kelyje 
prie jo priėjo gelžkelio tar
nautojas ir pareikalavo, 
kad jis pereitų į juodie
siems žmonėms skirtą vago
ną. nes jis įsėdo į baltųjų 
žmonių vagoną. Negras 
atsisakė. Už tą jis buvo su
imtas ir teisiamas “už ne
tvarkingą elgesį.” Bausmės 
eismas jam neskyrė Ir net 

oriteisė jam atlyginimo 50 
dolerių už bereikalingą 
areštą, bet kartu teismas 
pripažino, kad segregacija 
(rasių atskyrimas) vago 
nuošė yra teisėtas dalykas.

Kai kurių gelžkelių kom
panijų aukštieji pareigūnai 
apgailestavo, kad teismas 
įsikišo į tenai nusistovėju
sią tvarką, pagal kurią bal- 
i ir juodi keleiviai keliavo 
atskiruose vagonuose. Kai 
kurie pietinių valstijų aukš
ti pareigūnai, apgailestau
dami aukščiausio teismo 
sprendimą, sako, kad neg
rai mėgstą segregaciją ir 
jiems patinką važiuoti gelž- 
keliuose atskiruose vago
nuose.

O Kaip Mokyklose?
Aukščiausiame teisme da-

svarstvti
segregaci-

KORĖJIEČIAI KARININKAI MOKOSI

Korėjos Respublikos karininkai dabar paskubom lavinami. 
Daugelis ju atvyksta i Ameriką ir čia mokosi įvairiose 
karininkų mokyklose. Viena tokia korėjiečių tfrupė čia 
nutraukta Fort Belvoir, Va., karių mokykloje.

Raudonasis Nazaretas
Nazareto miesto vardą tras. Tiesa, tas centras ne

visi esame girdėję. Mies- turi didelės reikšmės, nes
tas, kur gimė Jėzus, visiems 
pažįstamas iš mažų dienų, 
iš pirmųjų tikybos pamokų 
iš mamos lupų.

Dabartiniu laiku Nazare
tas yra Izraelio respublikos 
sienose, bet jo gyventojai 
didelėj daugumoj ir dabar 
yra arabai (Izraelio respub
likoje yra dar 175,000 ara-

fcar pradedama 
kelios bylos dėl 
jos mokyklose. Pietinių 
valstijų negrai pasiskundė, 
kad jų vaikai yra verčiami 
lankyli tiktai juodiesiems 
skilias mokyklas, kas. jų 
išmanymu, yra nekonstitu 
cinis dalykas. Bylos daėjo 
iki aukščiausiojo teismo ir 
visas kraštas laukia, kaip 
aukščiausias teismas tą

Negras apeliavo. Aukš- klausimą išspręs.

'Ib

. . ir Mommie pašaukė leidę . . . ffi 
leidė pasakė, jei aš busiu gera mergaitė, 
galėsiu gauti vieną jos kačiukių ... aš 
pavadinsiu ją Fluffy . . ir

Tuo tarpu antras telefonas—vienas iš 
tūkstančiu, kurie kasdien eina musu lai
dais. Bet kiek tai džiaugsmo mažai mer
gaitei. Tikrai, kožnas telefonas svarbus, 
> pač tam kas skambina—ar tai bus dėl 
kačiukės, ar šaukiantis pagalbos.

KAINUOJA MAŽAI

Tikrai. Pasišaukti pagalbos kainuoja 
ih (langiau, kaip pašaukti groserj. Tekai
nuoja ponus—nežiūrint kad šiandien ga- 
iinia telefonuot dusyk daugiau negu de
šimts metų atgal, ir patarnavimas grei
tesnis. geresnis, tikresnis. Taip. telefo
nas yra vienas žymiausių parankumų 
moderniame musų gyvenime.

I’i i znv>n .. k# er»šė telefono, iki šiol dar neturi
m' stinga r< ikalingos 
padėlį pagerinti.

tačiau tie. ka turi teleion*. linkę užmiršti ar nepaste
bėti tikro, tek fono vertės. Tik tokiems mes čia 
nam nuolat didėjančią telefono \Trtę.

NEW ENGIAMO

ntodziagob. Mes rūpinamo jo.
•9

prirne-

TelephBiia i TELEGtAFN 

(BMf N*

Nazareto mieste iš viso tė- 
i‘a tik apie 20,000 gyvento
jų. Bet visgi įdomu, kad 
krikščionybės lopšyje bolše
vikai susuko savo gūžtą, iš 
kurios eina propaganda ne 
tik tarp Izraelio arabų, bet 
ir į aplinkines arabų vals
tybes ir ypač į 850,000 iš
vietintųjų arabų, kurie se-

bų). Nazareto arabai yra niau gyveno dabartinėj Iz-
krikščionys ir mahometo 
nys. Įstabiausias dalykas 
yra tas, kad Nazaretas yra 
bene vienintelis miestas 
arabų kraštuose, kur bolše
vikai visai dar nesenai vy
ravo miesto gyvenime. 1949 
metų rinkimuose į Izraelio 
parlamentą bolševikai tame 
mieste surinko 52'ė visu 
balsų, o pernai metų rinki 
muose komunistų partija 
vis dar gavo 42G visų bal
sų.

Nazaretas Izraelio respu 
blikoje yra bolševizmo cen

Jei aukščiausias teismas 
nuspręstų, kad segregacija 
mokyklose yra nekonstitu
cinis dalykas, tai pietinių 
valstijų vadai žada tą 
sprendimą apeiti. Jie keta 
visas mokyklas perleisti pri- 
v a č i o m s organizacijoms 
(gal bažnyčioms) ir tuo bu
du palikti segregaciją ga
lioje. Kai kurios valstijos 
jau turi ir Įstatymus priė- 
musios, pagal kuriuos auks
inusio teismo sprendimas 

butų bandomas apeiti.
Segregacija mokyklose ir 

metinėse valstijose paleng- 
vučiais nyksta, bet iki jos 

Į galo dar toli. Aukščiausio 
teismo pasisakymas tuo 
klausimu turės didelės reik
šmės tolimesniems rasių 
santykiams Amerikoje.

Kaip Sostinėje?
Gen. Eisenhovver, naujai 

išrinktasis prezidentas, rin
kimų kampanijoj sake, kad 
jis, būdamas prezidentu, 
oanaikins rasių segregaciją 
•ostinėje, Washington, D. 
C. Tas pažadas yra aiškus. 
Bet kaip su jo vykdymu? 
Kad naujas prezidentas sa
vo pažadą rimtai davė ir 
nori segregaciją sostinėje 
panaikinti, abejonių niekas 
neturi. Betgi segregacijai 
panaikinti reikalingas bus 
ir kongreso pritarimas ir 
kongrese neabejojamai kils 
pasipriešinimo prezidento 
siūlymui. Kai tas klausimas 
bus svarstomas, tada ture 
sime progos stebėti, kaip 
83-čiasis kongresas žiuri į 
rasiu santykius Amerikoje.

—E. P.

raclio teritorijoj, o dabar 
skursta laikinose prieglau
dose Jordanijoj. Sirijoj, Le- 
banone ir Egipte.

Izraelio darbininkų orga
nizacijos pirmos ėmėsi ko
vos prieš bolševikų Įtaką 
Nazarete. Kovos priemonės 
buvo švietimas ir parupini
mas žmoniškiau apmokamų 
darbų arabų darbininkams. 
Paskutiniu laiku arabų ir 
žydų darbininkų unijos su
sijungė ir bendrai kovoja už 
savo būvio gerinimą. Se
niau žydai darbininkai rū
pinosi tiktai savo tautybės 
žmonėmis, o arabai gyveno 
visai atsiskyrę. Dabar jung
tomis jėgomis kovojama 
prieš skurdą ir prieš to 
skurdo parazitą—bolševiz
mą.

Nazarete bolševikai dar 
1936 metais įkūrė savo cen
trą propagandai tarpe ara
bų skleisti. Tada arabų 
bolševikai, pagal Maskvos 
sprendimą, atsiskyrė nuo 
žydų komunistų partijos ir 
sudarė savo “tautinio išsi
vadavimo lygą.” kuri per 
eilę metų paruošė propa
gandistų ir vadų bolševikiš
kam judėjimui.

Pradėjus stipresnę kovą 
prieš bolševizmą Nazarete, 
Maskvos Įtaka pradėjo ma
žėti. Tarpe kovos priemo
nių minėtina kooperatyvų 
steigimas, parupinimas pa
skolų arabų amatininkams, 
leidimas arabams dirbti 
darbus, kur seniau tik žy dai 
buvo leidžiami dirbti, ir p.

—L. S.

CIO Konvencija Gruodžio 1

CIO unijų konvencija dėl 
CIO unijų pirmininko Phi
lip Murray mirties liko ati
dėta gruodžio 1 d. ir per
kelta iš Los Angeles į At
lantic City, N. J.

Tuo tarpu tarp įvairių 
unijų eina pasitarimai dėl 
paskjTimo naujo pirminin
ko. Dažniausiai minimi var
dai yra Walter Reuthcr, au
tomobilių unijos vado. ir 
Allan S. Havuood, vieno iš 
vice-pirmininkų ir P. Mur
ray artimo bendradarbio.
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Katin Girios Paslaptis
Visi, tur būt, dar atsime

name, kaip 1943 metais pa
vasari iš Vokietijos paskli
do žinia, kad Katin girioje, 
netoli Smolensko, atrasti 
masiniai kapai, kuriuose 
buvo palaidota tūkstančiai 
lenkų karo belasvių. Be
laisviai buvo surištomis už
pakalyje lankomis ir visi 
buvo nužudyti šūviais į gal
vos užpakalį.

Kaip tik žinia pasklido, 
žmonės tuoj pradėjo spė
lioti, ar belaisvius nužudė 
vokiški naciai ar rusiški 
bolševikai.

Greit į tų klausimą gavo
me ir atsakymą ir iš to at
sakymo aišku buvo, kad 
lenkus belaisvius išžudė 
bolševikai, o ne naciai. Tą 
atsakymą davė pati Maskva 
ir dėl rusų kaltės nė vienas 
protaujantis žmogus nega
lėjo ir negali turėti jokios 
abejonės.

Žinoma, rusai niekada 
neprisipažino, kad jie išžu
dė lenkų belaisvius. Prie
šingai, irisai visada sakė, 
kad belaisvius išžudę na
ciai. Bet irisų pasiaiškini
mas dėl tų belaisvių buvo 
toks, kad jis buvo lygus pri
sipažinimui.

Į lenkų pakartotinus 
klausimus, kur dingo belai
sviai karininkai, irisai davė 
kelis atsakymus. Pirma jie 
sakė. kad belaisviai esą iš
gabenti į tolimas Sibiro ir 
šiaurės stovyklas. Paskui 
jie aiškino, kad belaisviai 
išbėgioję ir galas žino kur 
jie pasislėpė. Kada naciai 
atrado belaisvių masinius 
kapus, tada irisai “pasiaiš
kino,” kad jie belaisvius 
paliko stovyklose ir belais
viai pakliuvo i vokiečių 
rankas ir vokiečiai juos iš
šaudė.

Visi tie rusų pasiaiškini
mai aiškiai rodė. kad irisai 
patys belaisvius išžudė. Pir
miausiai 15,000 vyrų neiš
nyksta kur tai stovyklose 
be jokio pėdsako. Toks be
laisvių buiys negali nė išbė
gioti nepalikdamas jokio 
pėdsako. O jei toks belais
vių būrys butų paliktas vo
kiečiams, tai vokiečiams už
imant belaisvių stovyklas, 
daugelis tų belaisvių butų 
išbėgioję ir butų pasiskelbę. 
Tuo tarpu trijų belaisvių 
stovyklų karininkai ir pus
karininkiai dingo VISI ir 
dingo be jokių pėdsakų, iki 
Katin girios kapai parodė, 
kad jie VISI buvo išžudyti, 
o VISUS juos galėjo išžu 
dyti tiktai irisai, o ne vokie
čiai.

Todėl jokios 
nebuvo ir dabar 
lenkų belaisivus 
Starobielsko ir

Komisijoj liudijo Averell -mas 
Harriman ir adm. VVilliain me 
Standley, abu buvę amba
sadoriai Maskvoje karo me
tais ir abudu sakė, kad jie 
nieko nežino apie bandymą 
Katin tragedijos kaltinin
kus paslėpti nuo visuome
nės.

Įdomiausią parodymą kon
greso komisijai davė George 
H. Earle, buvęs Pennsylva
nijos gubernatorius ir Ame
rikos ministeris Bulgarijoj, 
Austrijoj ir karo metu Tur-

s rusams Baltajame Na- 
ir kitose- Washingtono

vietose buvo stačiai neįtikę-
• • Muni.

Tokie dalykai, kaip “mei
lė, pagarba ir tikėjimas” iš
aiškina daug ką.

Atrodo, lyg niekas neži
no, kodėl keli Amerikos 
aukštų karių patiekti įrody
mai dėl irisų atsakomybės 
liko paslėpti dulkėtuose 
stalčiuose, iki kongreso ko
misija juos išvilko dienos 
švieson. Bet komisijos ty-

kijoj. Jis patiekė mirusiam ii inėjimas dar tęsiamas, to-

1940 metų pavasarį Katin 
girioje. Nacių propagandos 
ministeris J. Goebbels kar
tą pasakė tiesą, nors šiaip 
jau Goebbelso vardas pa
sauliui buvo žinomas, kai
po didžiausio melagio.

Jei rusų kaltė yra 
tai kodėl kalbama apie Ka
tin girios paslaptį? Reika
las toks, kad paslaptis yra 
ne rusų bolševikų atsako
mybė už lenkų belaisvių iš
žudymą, bet paslaptis yra 
kodėl Washingtono ir Lon
dono vyriausybės taip ilgai 
irisų kriminalą slėpė. Ypač 
kodėl Washingtonas rusų 
biaurų kriminalą Bandė už
tylėti?

Amerikos kongreso viena 
komisija, atstovų rūmų pa
skirta ir Madden pirminin- 
taujama, po kelių mėnesių
tyrinėjimų Amerikoje ir 
Europoje, vienbalsiai išnešė 
sprendimą, kad rusų bolše
vikai yra atsakomingi už 
lenkų belaisvių išžudymą 
Katin girioje. -Bet dabar ta 
komisija vėl tęsia savo tyri
nėjimus. Ji dabar bando 
išaiškinti, kodėl Amerikos 
vyriausybė nuslėpė nuo vi
suomenės - kelis dokumen
tus. kurie aiškiai rodo, kad 
irisų bolševikai yra kalti dėl 
Katin žudynių. Komisija 
bando surasti atsakymą į 
tą paslaptį.

Komisijoj pereitą savaitę 
liudijo aukščiausio teismo 
narys, teisėjas Jackson, bu
vęs Niurenbergo tarptauti
nio teismo kaltintojas. Jis 
liudijo, kad jam niekas ne
davė informacijų apie rusų 
atsakomybę už Kktin sker
dynes, nors tokie dokumen- 
tai buvo Amerikos vyriau
sybės rankose. Teisėjas nie
ko nekaltino dėl jo nepain- 
formavimo. Bet jis pridū
rė, kad Niurenbergo teisme 
irisai negalėjo įrodyti, jog 
naciai kalti dėl Katin sker
dynių ir nacių aukštieji kri
minalistai dėl Katin skerdy- 

nebuvo kaltinami

prezidentui F. D. Roosevel- 
tui darinių apie Katin gi
rios žudynes ir rusų atsako
mybę už tas žudynes, bet 
Baltasis Namas “visiškai at
sisakė klausytis bet kokių 
argumentų prieš irisus.

Vadinasi, mums nesvar
bu ar rusai kalti ar nekalti, 
svarbu, kad jie liktų musų 
sąjungininkai! Tas pats liu
dininkas dar sakė, kad 
“meilė, pagarba ir tikėji-

dėl gal dar paaiškės, kodėl 
tik 7 metai |>o karo ir tik 
kilus Korėjos karui Ameri
kos vadai prisiminė, kad jie 
turi Įrodymų apie irisų at
sakomybę už lenkų karo be
laisvių išžudymą.

Geriau vėliau negu nie
kad. Bet visgi įdomu yra 
stebėti, kaip žmonių gyvy
bės yra pigios, jehtas gyvy
bes sudeda kiti, o ne mes.

—S. D.

kas link Amerikos, jis pa
reiškė,-kad “Mes su Ameri
ka niekuomet nekariausi
me. Bet kada mes iš jos 
atimsim visas rinkas, tai 
jiems susidarys krizis ir 
tas krizis iššauks sumišimą 
ir pati Amerikos darbinin
kija kreipsis į mus, kad mes 
ateitume ir padarytume 
tvaiką. Dabar Amerikos 
darbininkas, jis labai ger 
jaučiasi ir, žinoma, į jį mes 
negalime prieiti. Darbinin
kija nepasiduos, tai mes tu
rime privesti Ameriką prie 
nedarbo. Kai mes atimsim 
Europos rinką, Azijoje iš- 
stumsim ir kituose kraštuo
se, kada ji neturės kur dėti 
-avo prekių, turės sumažinti 
darbą — atsiras bedarbių. 
Tai tada, tiktai tada, mes 
galėsime su Amerika atsi
skaityti.”

Apie Julių Gaidelį

Iš Pavergtos Lietuvos

paslapties 
nėra, kad 
Kozielsko, 
Ostaškovo

stovyklose išžudė rusai

PIRMOJO KANADOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMO 

PAREIŠKIMAS
Ko Siekiame

184 studentai. Visose Lie
tuvos mokyklose, nuo pra
džios mokyklų iki universi
tetų, 1939-1940 metais mo
kėsi 410,000 moksleivių, o 
bolševikų “Tiesa” liepos 16 
d. šiais metais skelbė, kad 
visose tarybinės t Lietuvos 
mokyklose (nuo pradžios 
iki universitetų ir visokių 
kursų) mokosi 396,962 
moksleiviai. Taigi, pačių 
bolševikų daviniais Lietu
voje dabar yra mažiau 
mokslo jaunimo, negu jo 
buvo nepriklausomos Lietu
vos paskutiniais metais.

Bolševikų “Tiesa” liepos 
17 d. (sekamą dieną po pa
skelbimo 396,962 mokslei
vių) rašė, jog Lietuvoje 
mokosi “per 406,000” mok
sleivių, o profesorius Bučas, 
toje pačioje “Tiesoje” lie
pos 25 d. jau rašė, kad Lie
tuvoje mokosi “per 500,000 
moksleivių.”

Tą patį mėnesį tas pats 
laikraštis paskelbė tiek 
skirtingus skaičius, kad rei
kia manyti, jog “Tiesos” re
dakcija pati tikro skaičiaus 
nežino, arba peri mokslei
vius pagal norą ir nuotaiką.

Kaip A. Sniečkus priskai
tė dabar Lietuvoje “apie 
15,000 studentų,” jis nepa
aiškina. “Tiesa” balandžio 
29 d. rašė, kad Lietuvos 
aukštosiose mokyklose mo- 
iosi “14,000 studentų.” 
Sniečkus tą skaičių padau
gino vienu tūkstančiu ir pa
darė “apie 15,000.”

Ką bolševikai vadina 
.“studentu,” nėra aišku. Jie 
pristeigė visokių kursų ir 
užakiriių” institutų (kur 

studentai mokosi nafnuose 
korespondencijos budu) ir 
gal būt su tokių kursų stu
dentais aukštųjų mokyklų 
studentų skaičių . pakelė, 
ypač jei pridėti visokius le
ninizmo ir stalinizmo kur
sus, kuriuos turi lankyti vi
si šviesuoliai, kurie nenori 
išlėkti iš savo darbo. - 

Švietimo pasiekimais bol
ševikai daugiausiai giriasi 
ir nesigaili pastangų savo 
partine dogma atmieštam 
švietimui kelti. Bet ir ta
me pasimojime, kaip ir vi
sur kitur, bolševikų propa
ganda toli pralenkia faktus.

Valstiečius Varys į 
Kolchozinius Kaimus

Lietuvos valstiečiai, suva
ryti į milžiniškūs kolcho
zus, vis dar gyvena vienkie
miuose, kaip jie gyveno se
niau, kol rusiškų okupantų 
nebuvo. Bolševikai skaito, 
kad toks valstiečių “išsi
blaškęs” gyvenimas yra ne
geras ir rengiasi visus vals 
tiečius perkelti gyventi į 
kolchozinius kaimus, kur, 
kaip kumečiai prie dvaro 
tvartų, valstiečiai bus krū
voje ir valdžios agentų nuo
latinėje priežiūroje.

Rusijos kompartijos kon
grese A. Sniečkus apie, val
stiečių varymą į kolchozi
nius kaimus sakė šitaip:

“Svarbi tolimesnio kolūkių 
respublikoje įsitvirtinimo sąly
ga yra vienkiemių sistemos— 
carizmo ir lietuviškos buržua
zijos palikimo — likvidavimas. 
Vienkiemių sistema apsunkina 
technikos išnaudojimą, mažina 
kolūkinio darbo produktingu- 
mą. kliudo įvesti taisyklingą 
sėjomainą, sudaro stabdį kovo
je dėl tolesnio organizacinio- 
ukinio kolūkių sustiprinimo.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai lapkričio 16 dieną 
turėjo retą dainos ir muzi
kos šventę. Ją rengė mu
ziko Juliaus Gaidelio veda
mas vyrų choras. Svečiai 
solistai buvo Metropolitan 
Operos solistas Algirdas 
Brazis ir žinomoji pianistė 
Julija Rajauskaitė.

Choro centralinė figūra, 
jo steigėjas ir dirigentas 
yra Julius Gaidelis.

kai tvarkytis. Kova už lai
svą, nepriklausomą, demo
kratiškai tvarkomą Lietu 
vos valstybę yra musų pir
mos eilės uždavinys.

Kiekvieno krašto—dide
lio ar mažo—darbo žmonės 
jungiasi į savo šalies social

ios
yra suėjusios į tarptautinę 
Socialistinio Internacionalo 
organizaciją, apėmusią de
šimtis milionų organizuotų 
žmonių. Mes, lietuviai so
cialdemokratai, esame tos 
tarptautinės organizacijos 
kovojantis būrys.

Mes veikiame ir einame 
drauge su Kanados sociali?- 
tų partija — Cooperative 
Commonwealth Federation 
(CCF). Kovoje dėl sumi
nėtų idealų mes esame ne 
vieni.

Stovėdami už Lietuvos 
laisvės reikalus, mes taip 
pat ne vieni kovos lauke 
esame.

Didžiųjų uždavinių aki
vaizdoje mes, šio krašto lie
tu v i a i socialdemokratai, 
jungiamės į Kanados Lietu 
vių Socialdemokratų Sąjun
gą (KLSS), kad bendromis 
pastangomis ir jėgomis or- 
ganizuotumėmės, veiktume 
ir laimėtume.

Kiekvieno jautrios šir
dies, šviesaus proto lietuvio 
vieta musų eilėse! Be ko
vos nebus laimėjimų!

Pirmas Kanados Lietuvių 
Socialdemokratų 

Suvažiavimas.
1952 m. spalių 11 d.,
Toronto, Ontario.

Kovojame, kad laimėtu
me tokią ūkinę santvarką,
kurioje žmogus žmogaus 
neišnaudotų. Tad siekiame 
pašalinti kapitalistinę siste
mą,o jos vietoje įgyvendin
ti socializmą. Socialistinė- -, - , -. ...je santvarkoje visu gėr.vbiųl<lemok,at,n5s Par?Oas.

nių
Kongreso komisijoj liudi

jo eilė kitų aukštų Iiudinin 
kų. Buvęs valstybės sekre
toriaus padėjėjas Sumnei 
Welles sakė. kad niekas ne
norėjo Katin girios paslap
ties slėpti, bet 1943 metai? 
didžiausias Washingtono 
lupesnis buvęs, kaip išlai
kyti rusus “demokratijų ko
alicijoj,” kad Hitleris ne
padarytų su bolševikais se- 
paratinės taiko?. Tose są
lygose niekas nenorėjo rė
kauti apie Katin tragediją.

Komisijoj liudijo Elmcr 
Davis, buvęs Office of War 
Information viršininkas. Jis 
sakė, kad dabar jam visai 
aišku, jog rusai išskerdė 
lenkus belaisvius, bet karo 
metu jis turėjęs abejonių.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boaton 27, Mass.

ir daiktų gaminimas eina 
visų, o ne paskirų kapitalis
tų naudai.

Kovojame, kad plačio
sios masės naudotųsi viso
mis politinėmis laisvėmis ir 
teisėmis, t. y., kad jos ne
varžomai ir visai laisvai žo 
džiu ir raštu reikštu savo 
mintis ir siekimus, kad jo 
nekliudomai kurtų savo po
litines organizacijas-parti- 
jas, savas profesines sąjun- 
gas-unijas, kad tos masės 
šviestųsi ir sėkmingai bei 
organizuotai apsigintų nuo 
išnaudojimo ir paniekini
mo. Tokią santvarką de
mokratija vadiname.

Kelias į socializmą eina 
per demokratiją. Todėl 
mes esame socialinės demo
kratijos minčių reiškėjai jr 
už jos idealus kovotojai.

Socialinės demokratijos 
šalininkai — socialdemo
kratai—atmeta bet kurias 
diktatūras, kaipo valdžios 
foiTną. Jie atmeta proleta- 
rišką, komunistišką, fašis
tišką, tautišką, klerikali
niai religišką ir visokią ki
tokią diktatūrą. Diktatūra 
reiškia mažo? saujelės arba 
vieno asmens neribotą val
džią ir galią, vienos mono
polinės partijos vardu pri
dengtą. Diktatūrinių reži
mų kraštuose dirbančiųjų 
išnaudojimas neturi ribų: 
dirbantieji neturi jokių 
priemonių nuo išnaudojimo 
ir sauvalės apsiginti. •

Kovojame, kad šiuo metu, 
kapitalistinei santvarkai te
besant, dirbančiųjų gyvas
tis ir sveikata butų apsau
gota. Stojame už darbo 
žmonių ligoje, senatvėje, 
nedarbui ištikus aprūpini
mą. Demokratinė šių die
nų valstybė privalo Įgyven
dinti pilnutini dirbančiųjų 
sorialini apdraudimą ir ap
rūpinimą.

Lietuviai socialdemokra
tai stoja už tautų apsi-
prendimą. Mes visu griež 

tumu smerkiame brutališką 
bolševikų Lietuvos okupaci
ją. Lietuvių tautai priklau
so teisė laisvai gyventi, ne

“Respublikos kolūkiai be- 
spręsdami pagrindinius gamy
binius uždavinius žemės ūkyje, 
turi galimybės pradėti persi- 
keldinėti iš vienkiemių į kol
ūkinius kaimus^ Lietuvos ko 

Julius Gaidelis dar Lietu- mUnistų partijos CK ir Lietu
vos nepriklausomybės lai- k-os TSR ministeriu taryba nu 
kais baigė kompoziciją matė kolūkiečių iškeldinimo iš
Kauno konservatorijoje. Jo 
gabumai profesorių buvo 
anksti pastebėti ir mpestin- 
gai ugdomi. Dar konserva
torijoj būdamas parašo pir
mą savo kurinį—variacijas 
fortepijonui—ir pelno eks 
pertų vienbalsį pripažini 
mą, Metai po metų jo ku 
rybinis produktyvumas au
ga. Šiandien jo kūrybos 
lobi sudaro sonata fortepi
jonui, trys styginiai kvarte
tai, dvi simfonijos (rašo 
trečią), baletas, keturios 
simfoninės poemos, sonata 
smuikui su fortepijonu ir 
smuiko koncertas.

ATSISKAITYS 
SU AMERIKA

Rašytojas Vincas Krėvė- 
M ickevičius, kalbėdamas į 
Lietuvą savo 70 metų su
kaktuvių proga, priminė sa
vo pasikalbėjimą su Molo
tovu. Tame pasikalbėjime 
buvo paliesta ir Amerika. 
V. Krėvė-Mickevičius šitaip 
atpasakoja Molotovo žo
džius apie Rusijos santy
kius su Amerika:

Tas buvo 1940 metais 
Kremliuje. Aš atvykau pas 
Molotovą vienuoliktą va
landą naktio ir išvykau iš 
jo ketvirtą valandą ryto 
Tai buvo ilgas pasikalbėji
mas įvairiais klausimais. 
Ten kalbėjomės apie busi
mą karą. ten kaibėjomes ir

priklausomai n demokrati?-,apie Amerikos padėtį. Ir

vienkiemių priemones it patiė 
kė peržiūrėti jas TSSR minist 
terių tarybai. - Mes prašome 
padėti mums išspręsti šį užda
vinį.”

Reiškia, “priemonės” jau 
“numatytos” ir ministeriu 
patvirtintos, tik bereikia 
paleisti į darbą propagandą 
ir policiją ii
kvos pritarimo ir “padėji
mo.” Maskvos padėjimas 
pasireikš tuo, kad MVD da
liniams Ims duotas įsaky
mas paskatinti' valstiečius 
apleisti savo sodybas ir kel
tis i stalininį kumetyną.

Jo kuriniai koncertų pro
gramose užkariavo sau vie
tą greta žinomiausių musų 
ir svetimtaučių kompozito
rių kurinių. Žinomo muzi
ko I. Vasiliūno rūpesčiu, J. 
Gaidelio kuriniai skamba ir 
per Columbia radio.

Jo pastangomis įkurtas 
Bostono vyru choras šian
dien turi gerai įstudijuotą, 
platų repertuarą, kas chorą 
pastato greta geriausių mu
sų meno vienetų. Jo pa
ties žodžiais kartojant, dai
nininkas estradoje yra pre- 
legentas-aktorius. kuris me
niškai išdailintu žodžiu, 
muzikine kalba posmuoja 
klausytojui apie tėvynės il
gesį. jos groži, džiaugsmą, 
ašaras . . .

Nenuostabu, kad daini
ninkui statant tokius reika
lavimus susilaukiama nuo
stabių ir vaisių.

Choro davovui energin
gai talkininkauja choro val
dyba iš pirm. Jono Mon- 
kaus, vice-pirm. Šimkaus, 
sekr. Čiapo, kasin. Bačkau- 
sko ir narių Rimkevičiaus 

Račkausko.

Amnestija Egipte

Kiek Lietuvoj Studentų

Lietuvos kompartijos sek
retorius A. Sniečkus Mask 
vos kongrese pasigyrė, kac 
Lietuvoje esą labai daug 
studentų. Jis sakė:

“Jei buržuazijos valdymo lai
kais Lietuvoje buvo apie ketu
ri tūkstančiai studentų, o aukš
tosios mokyklos išleisdavo kas
met vidutiniškai po 100 specia
listų, tai dabar respublikoje yra 
14 aukštųjų mokymo įstaigų, 
kur bendras studentų skaičius 
yra apie 15 tūkstančių, tai yra. 
keturis su viršum kartus dau
giau. Kasmet aukštosios mo
kyklos dabar išleidžia apie du 
tūkstančius žmonių, t. y.. 20 
kartų daugiau kaip buržuazinės 
valdžios laikais.“

Pasigirti Sniečkus moka. 
bet kaip yra tikrenybėje? 
Jis sako. kad nepriklauso
moje Lietuvoje buvę “apie 
keturi tūkstančiai studen
tų,” o tikrumoje 1939-1940 
metais Lietuvoje buvo 6,-

Originališkas Pasiūlymas

KORĖJA. — Amerikos 
karo štabas nusiskundžia, 
kad musų kareiviai Korėjo
je perdaug kulkų šaudo į 
komunistus, ir kad tos kul
kos yra brangios. Jie sako, 
kad reikėtų biskį taupinti 
kulkas, kad tas karas Korė
joje tiek daug nekaštuotų.

Mes tokiems karininkams 
patartume pasiimti šluotą 
ar kočielą ir patiems eiti 
prieš tuos komunistus. Tai 
visiems butų daug pigiau: 
ir kulkų sutaupintume, ir 
mažiau algų reikėtų to
kiems ponams mokėti.

—“Saulė.”

Egipto diktatoriška vy
riausybe nutarė amnestuoti 
934 egiptiečius sėdinčius 
kalėjime uz įvairius prasi
žengimus prieš buvusiąją 
karališkąją Egipto valdžią.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžiu linksniute. su gramatika ir su 
lengvai* pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm p®.s siuvėją, pas daktarą, restoranai) ir tt.

KAINA 55 CENTAi. kt linas galima prisiųsti pa&to 

ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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AR TĖVAS YRA ŠEIMOS GALVA?

Ponia O. Kubilienė 
kelias savaites

Tėvo' 
šeiniai

laiko 
negu* 

auklėjimas 
rankose. Tė

vas turi mažiau Įtakos Į vai
kų auklėjimą, negu motina. 
Po pirmojo uasaulinio ka
ro ir |u> antrojo karo liko 
daug našlių moterų su vai
kais. Dauguma jų turėjo 
pačios eiti uždarbiauti, bet 
nežiūrint to. jos sugebėjo 
gražiai išauklėti vaikus ir 
duoti jiems mokslą. Mote
ris vaikuose mato gyvenimo

su vaikais.prieš vienas 
palietė vy-'pareiga yra uždirbti 

ar duona, jis mažiaurus, iškėlusi klausimą,
tėvas yra šeimos galva. At-’praleidžia namuose
virai kalbant, man tas klau- motina, tod 
girnas yra kiek keistokas J yra motinos 
Negalima nustatyti, ar mo
tina, ar tėvas yra šeimos 
galva. Greičiausiai, kari 
tas. kurs po savo pantapliu 
pakiša antrąją pusę, ir yra 
šeimos gaiva. Ponia Kubi
lienė sako, kad “tėvas, ku
ris uždirba pragyvenimą, 
kuris myli savo vaikučius ir 
žmoną, visur ir vi-uomet 
pasišvenčia jų labui, yra
šeimos galva. Aš norėčiau* prasmę ir tikslą, todėl jų 
pasakyti, kad gyvenime yra labui ji gali atsisakyti gy-j 
kitaip.

lėl

Neužtenka vvrui veninio malonumų ir visa
cut: padoriu žmogum ir. pasisvęsti motinos parei- 

Su vyrais vra kitaip.mylėti savo šeimą, kad jis goms. bu vyrais 
pasidarytų šeimos gaiva.'Likęs be moters vyras, su 
Keikia dar turėti savo valią'mažais vaikais, pasimeta.
ir mokėti ją pravesti. Aš 
gyvenime mačiau daug vy
rų, kurie, iš šalies žiūrint.

Retas vyras gali 
nuo asmeniško 
vaiku labui. Ji

atsisakyti
gyvenimo
s sutinka

atrodė tikrai ideališki: jie dėl vaikų dirbti, bet jis no- 
nerukė, negėrė, buvo tau- ri turėti ir sau malonumų, 
pus, mylėjo savo žmonas ir Jis dairosi i kitas moteris, 
vaikus, visus pinigus par-jis ieško smagumų
nešdavo namo, bet savo na
muose buvo ne galvos, o 
pastumdėliai. Ką žmona 
norėdavo, tą su jais dary
davo, kur pastatydavo, ten 
jie stovėdavo. Kodėl? Ogi 
todėl, kad jie turėjo piktas 
žmonas, ir dėl šventos ra
mybės, nenorėdami vaidų, 
jie darydavo, ką žmonos 
sakydavo. Tačiau palikime 
tą “šeimos galvų’’ klausimą. 
Man atrodo, kad ginčas tuo 
klausimu yra tuščias. Kiek 
viena šeima turi savo “gal 
vą.” Žinau porą šeimų, 
kur nei vyras, nei žmona 
nėra gaiva, nes viską tvar 
ko ir diktuoja . . . vyro mo
tina.

Aš norėčiau padaryti po
rą pastabų dėl p. Kubilie 
nės pareikštų minčių, kad 
be tėvo moteris negali tin
kamai šeimos išauklėti. Gir
di, tėvas yra gyvenimo 
druska. Kaip be motinos 
r.amas yra šaltas, taip be 
tėvo gyvenimas yra tuščias, 
sako p. Kubilienė.

Man atrodo, kad p. Ku
bilienė, sakydama vyrams 
komplimentu.-, kiek persū
dė. Gyvenimo faktai rodo 
ką kitą: moteris be vyro 
vaikus išauklėja geriau, ne
gu vyras be moters, likę?

su drau
gais. o kaltais, iš nusimini-; 
mo, pradeda girtauti. !

Statistika rodo, kad naš
lės arba pamestos moterys 
sugeba išlaikyti namus, iš
saugoti šeimą morališkai 
sveiką, tuo tarpu našlių vy
rų arba pamestų tėvų šei
mos daugumoje visai pa
krinka. Jeigu moteris yra 

rasiniai sveika, tai ji “gy
venimo druską” mato vai
kuose, bet ne vyruose. Dėl 
vaikų, ne dėl vyro, ji gali 
aukotis, dirbti ir pasišvęsti 
be saiko. Žinoma, geras 
vyras ir tėvas reiškia labai 
daug. bet jeigu jis miršta 
arba žmoną pameta, tai šei
ma dėl to dar nesugriuva. 
Šeimos išlaikymas ir jos 
moralė vra moters rankose.

Motina.

“Keleivio” kalendorių jau 
ralima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

PAGERBIA ŽUVUSIUS LONDONE

Anglijos karalienė Elzbieta deda vainiką prie nežinomo 

kareivio kapo Ix>ndone karo paliaubų dienoje, lapkričio 11.

NORftJO HAREMO. GAVO KALĖJIMĄ

Inžinierius Richard H. Mitntan. 36 :n<tą. prL-i* -Lojo mo
delę Ingabor Schnitcler ir nufotografavo įą 72-se abejoti
no meratiškumo pozose. Fo inžinkr.js pareikala.o. 
kad mergaitė jam surastu 72 mergaites. nes jam. girdi, 
liek esą reikalinga. Modelė kreipėsi Į policiją, kuri inži- 
rierin areštavo, o fotografijas kodiskrm. t 

Gnvenimo Mano SauluteiŠ
Gyvenimo mano saulutė jau leidžia 

Kas kartą šešėlius ilgyn ir iigyr:

Jausmai bekovodami atilsio geidžia.

Kas dieną prie karsto slenku jau artyn.

Gal greitai ant amžino gyvasčio .-I :.ksčio 
Lazdelę keleivio turėsiu padėt.
Bet geisčiau, kad dainas jauny • ė- įstengčiau 
Paleisti pasaulyje pasižmonėt.

Vai. lėkite dainos, iš vargo nupintos.
Iš kaimo i kaimą, pas jaunus, senus. 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrinta.-, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmu.-!
Bet jeigu nerasit pasaulyje vietos.
Ir jus neatjaustų viengenčių širdis.
O! Tąsyk sugrįžkit, kur mano gul kietas 
Rakštelis, kur gyvo netėmys akis.

Daugiau nesiskirtumėm, mano dainelės, 
Sesutės laimingų pasaulio dienų.
Kartu pasilsėsim ramybės vietelėj 

Po vėtrų, nelaimių, po žemės kovų. . . .
i’. VAIČAITIS.

Pinigai ir Vaikai
Daugelis tėvų duoda vai

kams taip vadinamus “pock-
et money. 
mas vaikams 
blogų pusių.

Pinigų davi- 
turi gerų ir 

Tai parein
nuo to, kaip tėvai tą daro. 

Vaikas iš pradžių nesu-

to. Laba 

duoda jai 
nigų. T 
paiksta ir 
d išeini lira • 
jam ateina 
pydamas 
mas, nes žino, 
sušelps.

pranta pinigų vertės. Jam 
tai yra tik metaliniai rutu
liukai, su kuriais jis gali 
žaisti. Bet greit jis pama
to, kad už tuos ritiniukus 
galima gauti saldainių, žai
slų ir kitokių gėrybių, ku
rios vaikiškoms akims yra 
didelis turtas. Tuomet pa< 
vaiką atsiranda noras, kar
tais net godumas, turėti 
kuo daugiau tokių ritiniu- 
kų. Čia tėvai turi ateiti 
vaikui pagalbon, duodami 
jam savaitinių pinigų.

Kaip vertinti pinigus ir 
juos išleisti, vaikas turi iš
mokti iš savo patyrimų, o 
ne iš pamokslų. Jeigu jis 
nupirks žaislelį už kelis cen
tus, jis pamatys, kad tai 
popierinis žaislelis, kuris po 
kelių dienų sutruks Į šipu
lius.* Tėvai gali jam paaiš
kinti, žad už stipresni žais
liuką reikia mokėti dau
giau pinigų, bet vaikas pats 
turi Įsitikinti, kad pigus 
žaislelis iš tiesų nieko ne
vėlias.

Jeigu tėvai kartą nustatė 
savaitinių pinigų sumą, tai 
jie neturi jos didinti, nors 
vaikas užsimanytų bran
gaus daikto, kuriam reikia 
daug pinigų. Jeigu vaikas 
ko nori, tegu jis sutaupo 
kelių savaičių pinigus ir nu
siperka. Jeigu vaikas išlei
džia visus pinigus savaitės 
pradžioje, tai jis galą sa
vaitės turi praleisti be cen-

ti namuose. Vaikas iš ma-,ŽEMAITĖ: 

zens turi suprasti, kad tė

vai ir motinos dirba dei vai

ko is menes, o ne uel atly
ginimo. lodei suprantama,

».aa ir vaikas turi pagelbėti 
motinai ar tėvui uz dyka, is •• i Puvusios i Ameriką, eina1 kumšt! bobos viena kiuri: 
meiles, o ne uz pinigą. Jei-!tos Amerikos pažiūrėti. Ei-’Mat ir tuodu lietuviškai, 
eu vaikui iš mažens duoti’na gatve žiopsodamos.1 Kaip čia tankiai išgirsti. .. . 
pinigus uz patarnavimus,!2 1 ° Pso užsiversdamos į Klausykivos. 
tar jis išaugs dideliu egois
tu, kurs niekad nė piršto 
nepajudins, jeigu jam iš to 
neotis naudos.

taigi, pinigų davimu

---------------------- ---  — . t

Feljetonėlis
Dvi bobelės, nesenai at- per nosi murma. Kumšti. 

Ameriką, < 
pažiūrėti.

’aukš
.-ios ką navatno, Mena kimi 
alkūne kumščiojusi ir su 
pirštu rodo.'

—Vaje! vaje! Namai be 
kaip ir visKas šeimoje, turi’sto“Ų, kaip nuplauti! Kam 
auklėjančios reikšmes, to- GUilJ Amerikoj viskas na- 

vatna ... ir medžiai nepa
našus i musų.

—O tų vagonų gatvėmis 
lakstymas, kaip pasiutę,—

uel tėvai turi laikytis įvar
uos ir vadovautis protu, o 
ne pasiduoti vaiko prašy
mams ir pinigais ii išpai
kinti.

tus namus: pastebėjų- —šiur! Socialistams tik

pastebėjo antroji,—.nei pra
eiti žmogui neduoda.

—Ant žemės dar šiaip 
-aip, bet žiūrėk tu aukštai 
.litais, kaip laksto, bilda. 
Kad čia tiltas lūžtų?—juo-

,....................... . kiasi abidvi.
Kiekviena seimininke jau- _0 tie žmonės įnefc 

ttenos sutmj .daro kitaip.|<iti Rat& nosi kniau. 
\ iena prideda mažiau pne-

Č. • • •

ŠEIMININKĖM

Sotus Jautienos Šutinys

skonių, kita daugiau ir Įvai
resnių prie.-konių ir daržo
vių. Čia duodame receptą 
jautienos šutinio su vynu. 
Jis yra labai maistingas ir 
sotus, o pagaminti jis taip 
pat lengva kaip ir papras
tą mėsos šutini.

Reikia paimti:
2 svarus jautienos

1 - svaro bekono
vidutinio didumo svogūnus

2 šaukštus druskos 
1 j šaukštuko pipiru
Gerą žiupsnį meirunu (marjo- 

ram)
1 skiltelę česnako 
* I puodelio baltojo vyno
2 puodelius rukščios Smetonos 
8 vidutinio didumo bulves
1 mažas ar dvi dideles roputes 

iturnips)
8 morkas

negera, kai tėvai 
antrą kartą pi- 

»met vaikas iš
tisai nesilaiko 
Jis perka, kas 

i galvą, netau- 
ir nepagalvoda- 

kad tėvai ji

— Bet nusiskutę visi, kaip 
svnigai, o kiekvienas ka
žin ką kramto . . .

—Klausykis! Šit, du po
nai ant suolelio sėdi; lietu
viškai šnekasi—pasiklausy
kim.

—Sakoma: Lietuvą įei
sią gelbėti nuo vargo, liado, 
—kalba iškilmingai jaunas 
ponas mažais ūsiukais.—O 
aš sakau: kad greičiau rei
kia gelbėti nuo ištautėjimo. 
Dabar lietuviai išblaškyti 
po svetimus kraštus, apsi- 

įpras, užmirš tėvynę, nutols 
nuo savo tautos, juk tai di
džiausias pavojus.

— Kokia čia meilė tautos 
badu mirštančiam žmo
gui?—tarė antrasis, apyži
lis ponas.—Kas pakiša duo
nos kąsnelį, svetimtautis 
zas. nuo to ir ima.

—Užtaigi reikia, būtinai 
ran-,r pakepink*, ko] reikia,-karšėiuejaa,

komis mojuoja jaunesnysis, 
—šelpimą ir maitinimą ba
daujančių tautiškai organi
zuoti : lietuviams tik lietu
vius šelpti, glausti Į krūvą, 
nuo ištautėjimo saugoti— 
didžiausias nuopelnas, pra-

Pridėkit stam-

Paprašykit mėsininko s.u- 
piaustyti mėsą Į gabaliukus. 
Bekoną supiaustykit gana 

•stambiai
paruduos,
biai supiaustytus svogūnus 
ir truputi pakaitinkit. Da

bar pridėkit mėsos, drus
kos. pipirų, meirunu, su
trintą česnaką ir vyną. Už- 
virinkit, fx) to sumažinkit

Pinigų negalima duoti 
kaip atlyginimą už gerą el
gesį, mandagumą ar pan 
Pinigus reikia duoti kaipo 
savaime suprantamą daly
ką. tai • aip duodami pus
ryčiai. švarus baltiniai ir 
pan. Jeigu pinigus duos 
kaip aipiieą, tai vaikas, su
pratęs pi; įgų reikšmę, iš
moks tė ams pataikauti, 
vaidinti ms i akis. dėtis 
geru. kač tik išvilioti iš jų 
“atpildą."

Nege-a. kai tėvas ar mo
tina du vaikams pinigų 
už tai. k. jie padeda dirb-

ugnį u- pašutink* apie S 4 kilnus darbas to centralio
valandos. Pridėkit grieti
nės ir vėl pašutink it ant 
lengvos ugnies 15 minučių. 
Kol jautiena šutinąs, nu- 
skuskit bulves,
morkas (jeigu ropės 
lės, supiaustykit jas i ketu
rias dalis), sumeskit daržo
ves Į jautienos šutini ir už
dengus vėl pašutinkit apie 
valandą laiko, kol daržovės 
pasidarys minkštos. Tokio 
davinio užtenka 6 asmenim.

komiteto pabėgėliams šelp
ti—sklaidosi, kaip kunigas 
pamokslą sako. šventas 
darbas, kad rūpinasi ne tiek 

roputes, .badaujantiems papenėti,: 
dide k;eK jaunuomenę priglausti, 

‘stengiasi tikrais, gerais tau
tininkais išauklėti. . . .

—Tautininkais! — prasi
juokė senesnysis.—Ačiū už 
tokius, išmokys meluoti, 
veidmainiauti, taip kaip ir 
patys auklėtojai daro.

Moterys myli ausimis, 
vyrai myli akimis, jeigu
viso mvli.

—Oscar Wilde.

“MAMIE“

&

Mrs. Thad Tippets ir Mrs. Ivan Courtney, seserys, rinki
mu dieną susitaikė vaikučių ir parinko jiems vardas— 
berniukui Ike. o mergaitei Mamie.

o
iš

—Kokie jie bebūtų,—net 
pašokęs jaunesnysis sušuko. 
—Nors vagys, bile tik butų 
tautininkai, bile tik tvirtin
tų savo tautą. Nuo pražū
ties būtinai ir karštai reikia 
gelbėti,—skrybėlę ant pa
kaušio atsimaukęs atgal at
sisėdo.

Eobelės išsižiojusios klau- 
-osi, kumščiojasi.

—Mat. Amerikoje ir po
nai savo tauta rūpinasi, mat 
neužmiršo.

—Teisybė,—tvirtina ant
roji,—čia tikri tautininkai, 
tokie po karės puls atgal Į 
Lietuvą, šoks ją nuo pra
žūties gelbėti . . . mat ir ta
me Bostone gerų žmonių 
yra.

Ponai paliko besišneką, 
bobelės nuėjo džiaugda 
mos. Žiuri, priešais ateina 
vėl du lietuviu ponu: vienas 
—aukštas, štyvas, krutinę 
atstatęs, cigaras dantyse, 
durnus pučia; antras—že
mas, klišas, pilvotas, storas; 
kažin ką dantyse žėlėdamas

rupi atimti nuo kito, išplėš
ti, pasidalinti nieko nedir
bus .. . tikri vagys, plėši
kai,—koliojasi aukštasis.

—Jes, aš tunu šapą, tu 
turi storą, kas mums dykai 
ką pafiksino—lyg mes ne
dirbame šitame kontre, o 
jau Bostone—nerari lengvo 
biznio.

—Ir kaip dar reikia dirbt 
. . ir sunkiai ir už mažą 

cienią . . . vos po du doleriu 
iš pradžios tegavau čia Bos
tone,—numojo ranka aukš
tasis,—čia menkas biznis.

Jei kam biznis pasiseka, 
šiur!—marma storasis;— 
truputį pralobsta, ar auzą 
savo įsitaiso, tai cicilistai ir 
griežia dantį. . . .

—Kentėti negaliu tų so
cialistų, kaip nežinau ko,— 
net pasipurtė aukštasis.— 
Tautininkai, kas kita, bent 
su razumu: savo nepalei
džia, iš kito nenori,—brie- 
žia degtuką, degasi cigarą.

—Girdėjau burdingierius 
paėmei į auzą?—paklausė 
storasis.

—Kur tau burdingieriai, 
čia didžiausiais ponais sta
tosi, nei rokuotis nenori. 
Jes!—patraukęs cigarą tę
sė :—Nesenai iš krajaus, 
dar nežino kaip gyventi 
šiame kontre.

—Mislina kaip ten . . . 
kur ponas, tai ponas, su 
prastu nei i kalbą,—purkš
tauja storasis;—nežino, kad 
čia visi lygus . . gal mislina 
dykai burdą gauti, neside- 
rė jote ?

—Nau: tautininkas, ge
ras žmogus, atvedė, neside- 
rėjo, nors ir taip, vis tiek 
nelupsi per viršų, žmoniškai 
paimsi kiek išpuola,—stora
sis tardamas, užsivertęs 
žiuri Į akis aukštajam.

—Jes! Kad butų drau- 
įgiški žmonės, kas kita.— 
aiškina aukštasis;—o čia 
biznieriai renka pinigus 
svetimiems krajuje šelpti, 
gali ir per viršų užmokėti 
. . . ant to biznis, ir aš pada
lysiu biznį. Jes!—įsikan
da atgal cigarą.

—Mat ir čia tikri tauti
ninkai,—kurščiuojasi bobe
lės,—sakosi bostoniečiai. .. 
cicilistų nemyli.

—Nu. kad tie cicilistai 
jau perdaug prieš kunigus, 
prieš tikėjimą . . .

—Man sakė, kad šį vaka
rą bus geros prakalbos, ne 
cicilistų, bet pačių gerųjų 
tautininkų, eikime 
klausyti.

—Gerai, eikim,

paši

lei kia
Amerikos visus smagumus 
paragauti.

Salėje jau nemažai publi
kos, bet ir vietos dar yra. 
Bobelės atsisėdo netoli du
rų, nedrįsta į akis lysti, bet 
iš tolo nematytą pamatė, 
negirdėtą išgirdo.

Kalbėtojai mainosi. Vie
nas po nosies marma, kitas 
balsiau rėkauja, vis girdisi 
nekurie žodžiai: “piliečiai,” 
“rašykite?,” “popieras,” 
“teisės.” Paskui vaikas pa
deklamavo eiles, kaip žvir
blis ant tvoros pačiurškavo. 
Dar vienas kalbėtojas, sakė 
iš Worce?terio į Bostoną at
važiavęs. Visi giria, buk 
pats karštasis tautininkas, 
aukštas vyras, aiškiai kal
ba, į akis publikai spirgina:

(Nukelta į 7 pusi.)

f



X)~. 47, Lapkričio 19, 1952 FEiriVIS, SO- BOSTON Puslapis Septintas

-e KAS MUMS RAŠOMA Iš Saulėtosios Floridos

Korespondento Laiškas 
Korespondentui

“Keleivio” Nr. 45 korespon
dencijoje “Kas Girdėt Chica- 
jroje” suminėta kodėl “Naujie
nų ’ spalių 25 d. Chicagos Lie
tuvių Tarybos konferencijos 
aprašyme nesuminėti kunigai, 
o paliesti vien tik daktarai.

Tos korespondencijos patiks
linimui turiu štai ką pasakyti:

Į kunigus esu Įpratęs žiūrėti 
kaip ir į kiekvieną žmogų, jų 
neskiriu iš kitų. šviesuomenės 
sąvoka apima ir juos.

Jei toje mano korespondenci
joje buvo išskirti daktarai, tai 
ne visi kaipo tokie, bet tik gy
dytojai ir tai tik tie, kurie Lie
tuvoje aukštus mokslus išėjo, 
ten Įsigijo gydytojų teises ir 
atvykę čia jau spėjo palygina
mai gerai Įsikurti. Tad jiems, 
kaip ir visai šviesuomenei, bu
vo priminta grąžinti skolas Lie
tuvai, tai yra, aukoti jos lais
vinimo reikalams. Nepriklau
soma Lietuva jiems suteikė ga
limybę baigti aukštus mokslus 
ir tuo pačiu juos Įgalino svetur 
išvykus savo profesijoje dirbti. 
Ir dabar kovojanti Lietuva už 
savo laisvę jiems gėdos nedaro, 
o antraip.

Nesu kunigų profesijos gy
venimo žinovas, tai nežinau 
kaip čia JAV Įsikūrė tie kuni
gai, kurie iš tremties atvyko. 
Mano kukliomis turimomis ži
niomis štai Chicagoje ne visi 
atvykę iš tremties kunigai 
dirba savo profesijoje, žinau 
keletą tokių, kurie dirba pap
rastais darbininkais.

Kas čia pasakyta, pasakyta 
ne piktam, o tik draugiškos pa
stabos ir tai ne mano vieno, bet 
ir kitų “Keleivio” skaitytojų 
vardu.

Aš suprantu, kas dirba, kas 
rašo, be klaidų neapsieina. Ir 
jei kas nors iš šalies tas klai
das. ar neapsižiūrėjimus paste
bi, tai nedera pykti. Iš klaidų 
kas nesimoko, tas žengia atgal.

šiame atsitikime esu taip pat 
dėkingas gerb. Laisvamainiui
už jo pastabas.

“Naujienų” Koresp.

Taip pat man yra žinoma, 
kad štai Chicagos šv. Jurgio 
parapija, veik išimtinai susi
dedanti iš lietuvių, savo paly
ginamai mažutės parapijos rei
kalams per metus surenka arti 
penkiasdešimts tūkstančių dole
rių aukų, tai yra keliais tūks
tančiais dolerių daugiau negu 
ALT suplaukia per metus aukų 
iš visu JAV lietuvių kolonijų 
Lietuves laisvinimo reikalams.

Nesu linkęs smerkti Chica
gos šv. Jurgio parapijos narių 
už jų duosnumą savo parapijos 
reikalams, bet tikrai skaudu, 
kad Lietuvos laisvinimo reika
lai taip skurdžiai visų musų 
aukomis yra remiami!

Yra tuščias ir visai ne vieto
je ginčas kas geriau konferen
cijose pasirodo, ar kunigai ar 
daktarai. Suprantu, jei pana
šus klausimas butų pastatytas 
ideologinai. tai jau butų visai 
kitas reikalas. Tada butų klau
simas, kas daugiau Lietuvos 
laisvinimo reikalams aukoja, 
ar pažangioji visuomenė, ar 
laisvamaniai, ar klerikalai, ar 
demokratai, ar socialistai. Ir 
toksai klausimas butų net ir 
tokiame atsitikime nedrąsu sta
tyti, nes aukų iš tuščios pini
ginės neduosi. Butų tik gali
ma kalbėti, kas iš jų nuošir
džiau, uoliau Lietuvos laisvini
mo reikalais yra susirūpinęs.

Jau seniau gerbiamam “Ke
leivio” korespondentui Laisva
maniui norėjau priminti jo pa
stabumo spragas. Dabar ta 
proga čia pasinaudoju.

štai jis savo korespondenci
jose iš Chicagos visuomet pri
mena kada ir kur bus “Margu
čio” gegužinės, ar kitokios ko
kios jo ruošiamos pramogos; 
tarytum “Margutis” butų visų 
lietuvių bendra organizacija, 
ar įstaiga. O yra ne kas kita, 
kaip tautininkų srovinė įstai
gėlė. Ir tur būt neapsiriksiu, 
kad l>ent iki šiol Lietuvos lais
vinimo reikalams toji įstaigėlė 
nepasižymėjo savo didesniu 
duosnumu. Ir visai tikra, kad 
toji įstaigėlė “Keleivio” paren
gimų be tam tikro atlyginimo 
neskelbtų. Apie “Naujienų’ 
pramogas toji įstaigėlė nutyli.

Pastabusis “Keleivio” Lais 

vamanis korespondentas nevi- 

suomet aprašo “Naujienų’ 

įspūdingas vasaros pramogas 

ar žiemos metu suruoštus kon

certus. Jau nekalbu apie so

cialdemokratų įvairius susirin

kimus, o kartais daromus jų 

pranešimns.

Jei Pasakytu Teisybę!
Jau daugelis lietuvių per 

“Keleivį” nusiskundė dėl Mrs. 
M. Zavis kalbų iš Framingham 
radio stoties. Aš pats rašiau 
“Keleivyje” pernai 48 nr. keno 
ta radio programa yra ir ko
kiam tikslui ji leidžiama. Ka
dangi Mrs. M. Zavis tarnauja 
maskviniam tikslui, tai ji turi 
ir kalbėti taip. kaip ji kalba.

Įsivaizdinkim sau, kad Mrs. 
Marijona Zavis imtų vieną sek 
madienio rytą. ir pradėtų pasa
koti klausytojams teisybę apie 
Lietuvą, apie rusų okupaciją 
Lietuvoje ir kitus dalykus. Kas 
atsitiktų? Nagi. kitą sekma
dienį mes jos nebeišgirstume. 
jos vietoje sėdėtų kitas prane
šėjas ir vėl meluotų apie stali- 
niškus migdolus Lietuvoje.

Tur būt dar negimė tas, kas 
galėtų Staliną apgauti. Ve. mu
sų miręs prezidentas Roosevel- 
tas buvo labai gudrus žmogus, 
net keturius kartus žmonės jį 
buvo išrinkę prezidento vietai, 
o kai jis susitiko su Stalinu, 
tai Rusijos diktatorius jį per 
akis apgavo.

Mat, Stalinas yra buvęs ban
kų plėšikas ir iškilo komunistų 
partijoj į diktatoriaus vietą per 
suktumą, apgaules, melus ir 
žiaurumus. Kur kitur rasime 
kokios nors partijos vadą. ku
ris butų išėjęs tokią bankų plė
šimo mokyklą kaip Stalinas?

—M. P.
Hudson. Mass.

Nenuoširdi Užuojauta

Lapkričio 5 d. “Drauge” tilpo 
ELTOS pasirašytas aprašymas 
apie Italijos katalikų akcijos 
vyrų suvažiavimą, kur tarp ki
tų dalyvavusi ir lietuvių dele
gacija su vyskupu Padolskiu.

Eitynėse, kuriose dalyvavę 
dauguma Italijos valdžios na
rių, vyskupas Padolskiš pasi
keitęs keletu žodžių su Italijos 
ministeriu pirmininku de Gas- 
peri ir kitais. Visi jie ken
čiančiai Lietuvai parodę ypatin
gą užuojautą.

Užuojauta tikrai YPATIN
GA, kadangi ji nenuoširdi. 
Kaip žinome, Italijos valdžia, 
pataikaudama Stalinui, nepri
pažįsta nepriklausomos Lietu
vos diplomatinio atstovo.

Kai vienaip kalba, o kitaip 
daro—nuoširdumo tikrai nega
li būti.

Masty (o jas.
Chicago, III.

MIAMI, FLA

Lapkričio 10 d. Įvyko po- 
atostoginis Miami Lietuvių 
Klubo mitingas, narių da
lyvavo apie 40. Į klubą Įsi 
rašė trys nauji nariai, šėrų 
parduota virš $800. Viena 
moteris aukojo $5, tai p. 
Lapinskienė. Iš viso nariai 
suaukavo klubo namo sta
tybai $85.

Klubo piknikas Įvyks lap
kričio 30 d. Police Hali pa
talpose, 2300 N. W. 14th 
St. Klubo narių mitingas 
Įvyks gruodžio 8 d., 8 vai. 
vakaro, veteranų svetainėj, 
16th St. ir 27th Avė. Kvie
čiami nariai ir svečiai.

Svetainės statyba eina vi
su greitumu, tikime žiemos 
sezonui ją turėti.

Koresp. C. K. Braze.

Pirmoj eilėj, iš kairės į dešinę: p-lė Anita Navickaitė ir p. Ona Kaalakienė. Antroj eilėj, iš 
kairės i dešinę: apskrities viršininkas (šerifas; T. J. Kelley. klubo pirmininkas Antanas Nor
vaiša. Miami miesto majoras Senercia ir klub> veikėjas Jonas Bubnis. Pirmininkas stovi 
su kastuvu, kuriuo buvo pralaužta žemė nam > pastatams.

IŠEIS NAUJA KNYGA
Prano I-avinsko ir Antano Bani- 

šau.-ko knyga jau spaudoj ir netru
ki:- bus gatava. Jojo aprašyta. kaip 
lietuviai nugriovė Pennsylvanijos 

i kalnus, kad išimti iš po jų anglį; 
(kaip jie kovojo su kunigais ir .-u 
I Moil.v Al a guire gauja, kuri žudė at
eivius. 1,»j kovoj z«vo ne vienas 
lietuvis.

Aprašytas kun. Mockaus areštai 
Bulotos-šimkaus debatai ir daug ki
tu dalykų.

I Knyga yra leidžiama prenumera
tos keliu. Apdaryta audeklo apda- 
lais knyga kamuos jo.OOO. Kas pri
sius priuuny *-š anksto, to vardas jr 

i pavardė bus išspausdinta knygoje. 
Apgavystės ėia nėra, nes reikalus 
veila pats levinskas. Užsakymus ir 
prenumerata siųskite šiuo adresu:

krank .i.avinskas
11-ll- tblb St, Apt. 1-E 
l.ong 1-land City 4. N. Y.
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DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, REU MATISKUS SKAUS
MUS. RANKU, KOJV SKAUDĖJI
MO IK TIRPIMO. NEURALGIJĄ. 
NUOVARGĮ, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta Įvertini savo sveikata ir ja bran
gini. tai tuojau.- parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingus Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums. tada grą-' 
žjnk mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinant pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis p 
kas tepa. tas ir važiuoja- »ad jeigu 
n ri važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim. (12-53) 

DEKEN’S PRODUCTS 
I*. O. Bov bkb 

Ne»ark 1. N. J.

PAIEŠKOJIMAI

Miami Lietuviai
Stato Svetainę

Šių metų lapkričio 1 die
ną Miami miesto lietuviai 
pralaužė žemę, ant kurios 
turės stovėti nuosava Lietu
vių Amerikos Piliečių Klu- 
bd salė. Dali tų ceremoni
jų parodo čia paduota nuo
trauka. Ceremonijose da
lyvavo apskrities viršinin
kas (šerifas) T. J. Kelley, 
miesto majoras Senercia, 
klubo pirmininkas Norvai- 
ša-Nonis, klubo veikėjas 
Bubnis, p-lė Navickaitė, p. 
Kaulakienė, klubo advoka
tas Dirsė, klubo vice-pirmi- 
ninkas A. Rožanskis, daini
ninkė p-lė Dambrauskaitė, 
choro vadas Steponavičius, 
ponia Rackus iš Kaliforni
jos ir daug kitų. Iš viso bu
vo virš 100 žmonių. Buvo 
iškeltos Amerikos ir Lietu-

sieji nuotykiai, pagal musų 
pasakose pramintus takus, 
užburtose pilyse, pragare ir 
danguje.

PELĖDA, juokų laikraštis Nr. 
3 (9). eina NVelland’e. Ont,
Kanadoje. Adresas 87 Thor- 
old St.
Šitoji “Pelėda” rodos ne

turi giminystės su Chicago
je einančia “Pelėda.” Ka- 
nadiškės “Pelėdos” leidėjai 
prašo mus paskelbti jos ad
resą, kad norintieji žinotų, 
kur jos lizdas yra.

FELJETONĖLIS

(Atkelta iš 6 pusi.) 
ko lietuviai, ko neieško pi
lietiškų teisių. Xe tik spir
gina, bet tiesiai barasi, sa
ko :

—Kvailį ir bažnyčioje
muša.

Tinkamiausios ilgiems Žiemos 
vakarams ir Kalėdų dovanoms 

KNYGOS 
gaunamos iki Naujų Melų 

beveik už pusę kainos 
šl.HTTARNTAI. Pirma kny

ga. kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas 
dėl lietuvybės. 652 puslapiai. 
Jono šliupo, “dėdės” šerno ir 
kun. Dembskio ai vaizdai, kai
na tik 3 doleriai.

S1RDI1ES RIMAI. Ameri 
kos lietuvių gyvenimo roma
nas ; pirmas apie širdį: ibur- 
tmotas; 450 puslapių: kaina 1 
doleriai.

Č1KAGOOS ŠEŠČLIAI. Sep
tynios novelės, baisesnės už 
Upton Sinclair’io RAISTĄ: 
iliustruotos; 316 puslapių; ka
na 3 doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet šita beprotiš
kai numušta kaina galios tiį< 
iki Naujų Metų. Todėl nedels 
kitę, bet tuoj kiškite i voką G 
dolerius ir siųskite: Dr. Alg. 
Margeris. 3325 So. Halsted St.. 
Chieago 8. III. Persiuntimo 
kaštus apmokame. (53)

Paieškau Juozo Marčiulionio, gi
musio Bellshill’yje, Škotijoj. Pasku
tiniu laiku gyveno Vilkivišky. Jis 
pats, ar kas jį žino, malonės parašyt 
man šiuo adresu: (4R)

Vincas Piecaitis,
827 W. Lombard St, 

Baltimore 1, Md.

GYVOJI JĖZAUS KRIS
TAUS BAŽNYČIA

51.3 l^ooard St., Brcakiyn. N. Y.
Pamaldos už ligonius kas sekma

dienis, 3 vai. popiet. I.ietuvišk >s 
kanklės bus dovanotos tani, kas duos 
atsakyma-r. u rodymą pagal Šv. Raš
tą, kad išganymas ateina nuo žydų. 
Jono Ev. 4-22. Taipgi, kaip galima 
pažinti žydą arba prilyginti prie 
krikščionių.—N. 1». K. arba T.— 
Lietuviškos giesmės.

Pamokslininkas D. Diskevičius
Visus kviečiam atsilankyti aukš

čiau paduotu adresu. Įžanga nemo
kama. Atsilankyk arba rašyk.

(Skelbimas—49 »

Anelė Petrukevičiutė - Ščebedienė 
ieško savo dėdės. Jono Petrukevi 
čiaus, kilusio iš Virbalų kaimo, Ru- 

"""T Y.amino* parapijos, Seinų apskrities. 
• i. » • , . : kas apie .i žino. meldžiu praneštipne kokio svarstymo, su pi-jšiuo adresu-

Anelė Petrukcvičiutė. 
faile Martin Garcia, 1320,

Krikštija Nevienodai
Krikštiją bepročius, ir krikštija 

protingus. Iš tų dviejų vienas yra 
tikras. Jeigu nežinai, kuris yra tik
ras, aš pasakysiu veltui, tik parašyk 
man ir įdėk 3e štampą atsakymui. 

Alik Armin,
3444 Mass. St.. Gary, Ind.

(511

Reikalinga* Moteris
Ieškau moteries į kompanija prie 

žuvies biznio. Turi būt teisinga ir 
ištikima. Amžiaus galt būt tarp 35 
ir 50 metų. Aš esu lietuvis, bet il
gai gyvenu tarp amerikiečių ir savo 
kalbą jau primiršau, todėl geistina 
kad laiškai man butų rašomi anglų

lietiškais popieriais galėsi 
balsuoti: ant galo tavo ar 
mano vaiką gal i preziden
tus išrinkti, jes!

—O tas tai svarbiausias 
dalykas!—nusijuokė kitas. 
—Visus tautininkus pilie
čiais Dadarvs, sali mat už-Z V r- i
valdys. 0 jau kas beval- 
dys Lietuvą?

Ant rytojaus, lietuviškoje 
krautuvėje bobelė su par
davinėtoju vaikinu šnekasi. 
Tarp kitko tas paklausė:

—Kuomet pasibaigs ka
rė, kaip manote?

—Kas gi gali žinoti,—ši 
atsako,—o tamsta ar senai 
Amerikoj?—paklausė vai
kino.

—Septyni jau metai.— 
šis atsako.

—Pilietiškus popierius tur 
būt jau turi? Vakar taip 
smarkiai kalbėtojai Šaukė 

piliečius, 
ieškoti,—

pasakojo bobelė.
—Tegu jie tas savo po

pieras i uodegą kiša,—nusi- 
spiovė vaikinas. — K a m 
man jų reikia? Kaip tik 
baigsis karė. tuoj lėksiu na
mo . . . broliai kariuomenė
je, tėveliai vieni bevarįštą 

", . . kad tik greičiau baigtų
si karė, tiek čia mane ir be
matys.—Bobelė pečiais pa
traukė:

—Visokios mat rūšies ir 
tautininku esama.

Montevideo,
R. O. dėl Uruguay.

Girdėjau per radiją, kad mirė 
Adolfas Raštikis; paskui vėl girdė
jau. kad mirė ir Juozas Raštikis; 
bet yra dar du Raštikiu broliai— 
Augustina.* ir Liudvikas. Mes au 
gom kaimynystėj ir jie yra peri 
mano pažįstami, todėl labai norėčiau 
susitikti Augūštin» Kaštik;, bet s 
žinau jo adreso. Kas jį man pra
neš. busiu labai dėkingas. Mano ad
resas toks; (47)

Kranas Bušma.
P. O. Rox 102,

So. Ashbumham, Mass.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas .mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemeno Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:

KELEIVIS 
656 Broadway, S. Boston. Mass.

kalba.
Steve_J. Miliauskas, 

Box JP5. 
Wells, Maine.

(47)

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų, kurie turi užsise- 
nėjusiu šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
"tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

Soath Boston 27. Mass

/

vos vėliavos ir sugiedoti Bobelės patyliais juokia- visus rašytis į 
abudu himnai. Buvo ir kal-jsi: Amerikos teisiu
bu. i —Sakė tautininkas, lietu-

A. L A L I O

Majoras linkėjo lietu- vis, o čia Į Amerikos pilie
čiams laikytis vienybėj ir 
dirbti sutartinai, o šerifas 
pagyre lietuvius, kad sten
giasi atgauti senajai savo 
tėvynei laisvę.

Dabar salės pamatai jau 
ulieti ir cementiniai blokai 

suvežti. Jei viskas gerai 
klosis, gal Naujuosius Me
tus galėsime jau pasitikti 
nuosavoj salėj.

C. K. Braze.

Nauji Leidiniai
PETRAS ŠIRVOKAS, Juozo 

švaisto parašyti “nuotykių 
nuotykiai žemėje, pragare ir 
danguje.” Trijų dalių senų 
rr senesnių laikų vaizdas, pa
rašytas lietuvių pasakų mo
tyvais. 230 pusi., kaina 
§2.75. Išleido Chicagos Lie
tuvių Literatūros Draugija, 
1952 m. Gaunama 1739 Hal
sted St.. Chicago 8, III.
Gyvai parašyti “nuotykių 

nuotykiai" iŠ Petro Širvoko 
gyvenimo, iš kaimo pašiū
rės per pono dvarą Į Rusi
jos rekrutus, paskui grįži
mas po 25 metų kareiviavi
mo ir tada seka visokiau-

cius rašytis? Kunigiškai 
kalba, kunigiškai ir bara.

Bet ir kitiems nepatiko 
tokie žodžiai: šiuru, šiuru; 
publikoje sučežėjo, girdėti 
šnibždasi:

—Mat, bažnyčią pasakan
čio, prakalbose valkioja, 
tur būt cicilikas, judošius, 
jes!—O tas sklaidosi, šau
kia i piliečius rašytis. Pas
kui choras padainavo, pa- 
klykavo. net malonu.

Dar pranešė vieną kalbė 
toją ir choro dainas, bet 
bobelėms užteko—kiūtina 
laukan rankas numojusios:

—Tautininkai, piliečiai, 
piliečiai, tautininkai, kaip 
kakariko, taip kakariko.... 
Būtinai nueisim kuomet ir 
katalikiškų prakalbų pasi
klausyti.

Netoli salės durų ant 
gatvės vėl vyrai kažin ką 
želėdami lietuviškai rokuo- 
jasi:

—Sakyk, dėlko taip ra
gina, varo Į tuos piliečius 
rašytis, kas iš to nauda?

—Matai, prie kokio susi
rinkimo,—kitas aiškina,__

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 

Arthritis

Jei dar niekad nevarto jot ROSSE 
TARS nuo Raameninių skausmu, 
tankiai susijusiu su Reumatianu. 
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. Paleiskite at aisti 
iums šiotir.į 2l TABLLTS PY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pabalto, gražin
kite likusią dali ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno ^o. nesiųskite pinigu. 
Tik atsiųskite savo vardą ir a-.- 
reaą greitai j:
Rosse Products ( o., Dcpt. x-9 
270S F«nrell Art. Uhiragn 45, m.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliikas ir Angliškai-Lietuviškas

Nauja laida. Kaina $14.00. Pinigus siųsti kartu 
su užsakymu.

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian AlKance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

įkarta 1886 Metais 
TURTA3 VIRŠIJA $2,420459.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
IS Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kulturtniai reikalai 

Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na

riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 

kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.



Puslapis Aštunta*

Vietinės Žinios
MUSŲ VALSTIJOS 

ATSTOVAI KONGRESE
ir giminėms reiškiu širdin
gos užuojautos.

Drg.

1*

bankete, kuris pisažymėjo 
ir labai gei-a virtuve ir ren
gėjų vaišingumu.

POLICIJA
READING

IEŠKO
ŽMOGŽUDŽIO

KELEIVIS. SO. BOSTON
Dr. Bronius Mickevičius Lietuvių FnrikVopaJIjot

Nr. 47, Lapkričiu 19, 1952

Lapkričio 4 d. balsavime 
Massachusetts valstija pa
siuntė i atstovų romus 14 
kongresmonų, 8 republiko- 
nus ir 6 demokratus. Toks 
partijų pasisskirstymas bu
vo ir seniau. Musų valsti
jos kongiesmonai yra: J. 
W. Heselton (R. E. P. Bo- 
land ,D), P. J. Philbin 
(D), H. D. Donohue (D), 
Edith N. Kogers (R), W. 
H. Bates (R), T. J. Lane 
(D), A. L. Goothvin (R), 
D. W. Nicholson (R), L. 
Cuitis (R). T. P. O’Neill Jr. 
(D), J. W. McCormack 
(D), R. B. Wiggleworth 
(R), J. W. Martin (R).

Visi kongresmenai. išsky-|* 
rus du. palieka tie patys. 
Du nauji yra: L. Ourtis, re- 
publikonas, išrinktas į gub. 
Herter vietą, o T. P. O’Neill 
i senatoriaus John F. Ken
nedy vietą.

Senate musų valstiją 
niau atstovavo du republi- 
konai, H. C. Lodge ir Le- 
veritt Saltonstall. o dabar 
i Lodge vietą išrinktas John 
F. Kennedy.

Musų valstijos seimelyje 
republikonai tur daugumą 
ir senate ir atstovu bute.

T. M. DRAUGIJA RINKS 
LIETUVIŠKAS KNYGAS

Knygų turime apsčiai, 
skaitytojų ir netruktų, jei 
knygos butų saugomos vie
noj vietoj. Nenaudojamos 
knygos ir žūna, o jų labai 
Unkšta jaunimui. Tėvynės 
Mylėtojų Draugija nutarė 
Įsteigti lietuviškų kny 
skaityklą. Tuo tikslu Drau
gija prašo visų geros valios 
žmonių, atliekamas lietuviš
kas knygas sunešti i šias 
vietas:

1. J. Tuinila, 395 Broad
vvay, So. Bostone, antrame
ukšte, nuo 9 vai. ryto iki 

o vai. i>o pietų darbo die
nomis. Vakarais pas—

2. A. Chapliką, 788 East 
Broadvvay. So. Boston, ar

3. J. Tumavičienę. 30 
Robeson St., Jamaica Plain.

Aukotojų pavardės bus 
e* atžymėtos knygose.

TMD Valdyba.

Pereitą savaitę Readinge 
nežinomas piktadaris už
mušė Stanley Porter ir jo 
žmoną. Spėjama, kad žmog
žudys bandė Porterius ap
vogti ir užtiktas juos nušo
vė. Policija deda dideles 
pastangas tos žiaurios žmog
žudystės kaltininką išaiš
kinti.

LANKĖSI BALF o
PIRM. KUN. KONČIUS

Pereitą trečiadieni Bosto
ne laukėsi BALF’o pirmi
ninkas kanauninkas Kon
čius. Jis darė pranešimą 
apie Vokietijoje likusių lie
tuvių gyvenimą. Apie jo 
pranešimą kitą savaitę pra
nešime plačiau. Kun. Kon
čius lankėsi rengiamo 
BALF’o seimo reikalu.

VYRŲ CHORO 
KONCERTAS PASISEKĖ

Bostono Vyi-ų Choro pir
mas koncertas pereitą sek

MIRĖ JUOZAS YANUŠAS
___

Pirmadieni, lapkričio 10, 
Porchestery staiga nuo šir
dies smūgio mirė Juozas

madieni So. Bostono High 
Schooi auditorijoj sutraukė 
dideli buri klausytojų, arti 
1.000 asmenų.

Vyrų Choras ne pii-mą 
karą pasirodo publikai, bet 
jo visada malonu klausyti.

Yanušas, sulaukęs 68 metų o šiam koncertui choras 
amžiaus. Velionis iš Lietu-Jypatingai rūpestingai ruošė- 
vos paėjo iš Agirdžių fili-Į si ir ypač choro vedėjas
jos, Telšių apskrities. Ame
rikon jis atvyko 1907 me
tais ir pirma gyveno Brock
tone. o'vėliau persikėlė i 
Bostoną. Palaidotas velio
nis ketvirtadieni, lapkričio 
13 d.. Mount Hope kapinė
se. Prie kapo atsisveikini
mo žodi pasakė drg. N. Jo- 
nuška.

Velionis Juozas paliko 
liūdinčią žmoną ir nemažai 
giminių. Jis buvo Lietuvių 
Darbininkų Draugijos veik
lus naiys ir priklausė prie 
eilės kitų organizacijų. Vi
si draugai ir pažįstami liūdi 
velionio, nes jis buvo links- 
maus budo. malonus, mėg
davo lankyti Įvairius paren
gimus. Velionis per daug 
metų buvo ištikimas "Kelei
vio” skaitytojas ir rėmėjas. 
Velionis gyveno 3 Evendaie 
Ter.. Dorchestere.

muz. Julius Gaidelis negai
lėjo triūso, kad dainininkus 
pamušus koncertui be prie
kaištų.

Koncerte dalyvavo Met 
ropolitan Operos solistas 
Algirdas Brazis, kuri bosto- 
niškiai jau yra turėjo malo
numo girdėti, ir pirmą kar 
tą koncerte girdėjome pui
kią pianistę Juliją Rajaus- 
kaitę. Pittsburghe gimusią, 
bet Lietuvoje muzikos mok
ią baigusią muzikę, kuri 

dabar gyvena New Yorke.
Klausytojai šituo aukšto 

lygio koncertu buvo labai 
patenkinti ir nesigailėjo 
menininkams karštų ploji
mų. iššaukdami juos pakar
totinam pasirodymui ir pa
pildomoms dainoms.

Vakare po koncerto virš 
dvejų šimtų Vyrų Choro bi
čiulių ir patys choristai

Velionies Juozo žmonai linkimai vaišinosi šauniame

PIENO IŠVEZIOJIMO BIZNIS
Pardavimui pieno biznis, prie kurio yra 5 kambarių aliejum 

apšildomas namas. 3 akrai žemės, didelė barnė. gerai Įrengtas 
modernus pieno namas, kuris paima l.ooo kvortų pieno, ir 2 
(rokų garažas prijungtas.

Telefonuokit: A. B. Keeth.
BKamtreet 2-3007.
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EVANGELIJOS SUSIRINKIMAI
>s Dienos (Thanksgiving Dav) proga Įvyks:

Penktadienį, lapkr. 28 d. 7 vai. vakaro, 
šeštadieni, lapkr. 29 d. 7 vai. vakaro ir. 
Sekmadienį, lapkr. 30 d. 11 vai. rytu, 

maldos namuose ant East Eourth ir Atlantic gatvių 
kampo, So. Bostone. Kun. Dagys tarnaus su Evan- 
gcliji >s žodžiu sekmadienio pamaldose. Tuojau po 

7 pamaldų Įvyks arbatėlė Sandaros patalpose, P24 F 
St., So. Bostone. Maloniai kviečiame visus lietuvius

« dalyvauti.
Rengėjai.ney

g - •« -:r w - s r. a rs .ir-rr.-:::;—~ * K **

dienomis išlaikė 
apdraudimo tarpininko (in
surance broker) egzaminus 
prie Department of Bank
ing and Insurance ir gavo 
licenciją. Dabar jis turės 
teisę drausti visokį turtą 
nuo ugnies, automobilius, 
žmonių gyvybę, sveikatos ir 
nelaimingų atsitikimų, nuo 
civilinės atsakomybės, dar
bininkus nuo nelaimingų 
atsitikimų darbo metu ir tt. 
Jis žada atidaryti savo ofi
są.

A. J. CHAPLIKAS 
GAVO PAAUKŠTINIMĄ

šiomis

Buvo Šaunios Vestuvės

Lapkričio 2 d. Įvyko šau
nios vestuvės p-lės Marion 
H. Yanušaitės, Vinco Ya- 
nušo dukters, ir Paul A 
Sharkin. Vestuvių puota 
buvo L. P. Draugijos svetai
nėje dalyvaujant 500 sve
čių. Po vestuvių jaunave
džiai išvyko i Floridą.

Enciklopedijos įgaliotinis 
Dr. B. Mickvečius, kuris 
duba lithuanian Real Es- 
tate Agency, 545 E. Broad- 
way, pereitą savaitę užrašė 
šiuos pirmuosius Bostone 
Li e t u v i ų Enciklopedijos 
prenumeratorius: J. And
rių, J. Dačinską, J. Gimbu
tą. A. Girulytę, A. Ivošką, 
F. Kiršą, J. Koncaitį, B. 
Mickevičių, J. Okunį, V. Si- 
rutaviėių, H. Treinj, J. 
Vembrę, A. Vizgailytę ir 
M. Žibinskienę. Manoma, 
kad Ik>stone bus sulinkta, 
mažiausia, 400 prenumera
torių.

Iš Bendruomenės Mitingo

Aleksandras J. Chaplikas 
šiomis dienomis gavo pra
nešimą iš karo laivyno, kad 
jis pakeltas iš leitenanto į 
eitenanto komandieriaus 
aipsnį karo laivyno atsar
goje. A. Chaplikas per ka
rą tarnavo karo laivyno avi
acijoje ir po karo išėjo į ak- 
ingą atsargą. Laipsnis pa
geltas nuo 1951 metų vasa
ros.

Našlių Baliu*

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet ii stoties 
WBET 990 klc. Vedėjas: Povi
las Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 3-3584

Trt. SO 8-2712 arta BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIV8)

Ltotorta Gydytojas Iv
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Vamzdžių darbams 
... šaukis vamzdžiaus

v;

SAVINOS BANK

Pinigams taupyt 
... šaukis Savings Panko

Protinga yra šauktis 
darbui. Ir protinga yra 
cialiam savo tikslui.

specialisto specialiam 
pasirinkti banką spe-

Bostono apielinkės bend 
įuomenės narių susirinki
mas įvyko lapkričio 14 d. 
L. P. Draugijos svetainėj. 
Dalyvavo kelios dešimtys 
narių. Pirmininkavo prof; 
I. Končius, sekretoriavo 
p-lė Andriušaitytė.

Susirinkimas piadžioje iš- 
klausė įdomaus mokytojo 
Kulboko pranešimo apie 
prof. M. Biržiškos visuome
ninę, politinę ir kultūrinę 
veiklą, o po to pranešimo 
susirinkimo dalyviai sudėjo 
$27 jubilėjatui M. Biržiškai 
pasveikinti, jo 70 metų su 
kaktuvių proga.

Po p. Kulboko pranešimo 
sekė rinkimai. Išrinkta 
apielinkės valdyba iš 11 as
menų. Į valdybą slaptu bal
savimu išrinkti: adv. J. J, 
Grigaitę, K. Mockus, P. 
Žičkus, J. Januškis, Dr. J. 
Gimbutas, J. Kasmauskas. 
V. Izbickas, A. Matjoška, 
A. Chaplikas, A. Juknevi
čius įr J. Tuinylą. J revizi
jos komisiją išrinkti.: S. Lū
šys, pp. Gedmintas ir Šid
lauskas.

Kol rinkimų komisija 
skaitė balsus susirinkimas 
apsvarstė K. Mockaus pa
tiektą veikimo planą. Pla
čiau buvo aptartas klausi
mas, kaip parkviest! į Bos
toną Čiurlionio Ansamblį iš 
Clevelando. Tas reikalas 
pavestas valdybai išaiškinti 
greitu laiku. Susirinkimas 
pageidavo, kad ansamblis 
mus aplankytų. Kitas ap
tartas klausimas buvo narių 
vajaus pravedimas.

Rep.

Sandaros Moterų Klubas 
rengia metinį “našlių ba- 
ių,” kuriame kviečiami da- 
yvauti ir nenašliai. Balius 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
30 d., L. P. Draugijos sve
tainėje, So. Bostone. Pra
džia 6 vai. vakaro.

Vartoja vėliatiaioa
Z-RAY Aparate 
Pritaiko Akiniu

VALANDOS: ano 2-4 aso 7-8
884 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA
DR. D. PILKA

mo IN 4

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1090 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vaL per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes 
tra.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais malonė

kit rašyti ofiso adresu: 502 
E. Broaduay, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

* Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

REIKALINGI NAMAMS 
DALYKAM

Blanketai. paklodės, inpilai. 
antklodės, langų uždangos, li
ndėjus ir kilimai. Mokėt tik 
!T.OO j savaitę. Kolektorius 
ateiną, į namus. Telefonuokit:

A 4-2578 ir klausikit: Bronick 
ar Kari. (47)

Ir am t M 8
646 BROADWAY 
aa BOSTON. MAM.

SOUth

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Boad
Arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

T«L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 8 ryto ild 7

8eredomis:
Nuo 9 ryto fld U

447 5roadwhy 
sa BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
ATI A IM8DBAMCB

409 W. Broadwsy 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948
B«k 87 ORIOL1 STBHHT

Tel^RArSmy7}-04o£m.

Lietuviška Aptieka
Saviaiakas H. CABIT

Massachusetts’e yra 188 Savings Bankai, 
Įsteigti specialiam tikslui—saugoti sutaupąs 
tokių žmonių kaip jus. Jie buvo <augi vieta 
gerais laikais, depresijose ir per karus. Šian
dien. kaip ir visada, sutaupos padeda jums Įsi
gyti kas jums reikalinga sau pačiam, savo šei
mai ar namams.

Kožnas Savings Bankas Massachusetts’e yra 
savitarpi (mutual) Įstaiga. Tai reiškia kad 
bankas neturi šėrininkų . . . iis prikaluso de
pozitoriams ir jie ji operuoja. Aprūpinus eks- 
pensus, rezervas ir taksus, visas pelnas atiduo
damas depozitoriams kaip dividentas,

šiandien daugiau Massachusetts žmonių tau
po Savings Bankuose negu kitokiose bankinėse 
įstaigose. Jus galit pradėt taupyt tik su vieuu 
doleriu, ir kiekvienas doleris yra apsaugotas 
Massachusetts įstatymais.

Kad surasti tokį banką arti savęs, žiūrėkit 
kad prie banko vardo butų žodžiai “Savings 
Bank” arba ‘"Institution for Savings.”

AH depOiits insured in full under Mns*ehu-.ett-. !*ws

, The
SAVINGS BANKS

of Massaclmsetts
7SAvi»»ęSs

STAiltlTY

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metas gausi ligoje 
$23 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
398 East Broadivay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Matracai

$10 gausit už seną jei pirksit 
naują—mokėt savaitėmis už 
naujus Slumberland matracus, 
’arodom pavyzdžius. Telefo

nuokit: .’A 4-2578 ir. klauskit: 
Bronick ar Kari. (47)

100
SOUTH BOSTON 

T«L SO 8-4149
Turim visokių Taistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam Beturti- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20

3 KAMBARIAI NUOMAI
3 kambari ųbutas su mau 

dyne, virtuve, elektra, gazu ir 
kitais patogumais. Pirmame 
aukšte, šeimai be vaikų. Kreip
tis 295 Silver St. vakarais po 
6 vai.

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L SU So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus sma^u 
žinoti, kad savo receptų at- 
pešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

«
i!

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Aleksa 

628 East Broadivay 
South Boston 27. Mase. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

PARDAVIMUI 
Namas ir 7 akrai
Namas 3 šeimynų, yra 2 karų ga

ražas ir 7 akrai žemės, tiktai 15 mi
nučių iki Brocktono vidurmicsėio 
Vieta graži ir parsiduoda pigiai 
Rašykit šiuo adreso: (49 >

S. Shapnian.
86 Battlc St., Brockton, Mass.

Išparduodami Kilimai
Austiniai ir mesrstiniai. vartoti bet 

ęeri. visokio aydžio. 10% nuolaidos 
p<-r šj menes). Jūsų senus galim ia- 
valyti ir sutaisyti. Paimam iš na 
mi) ir sugrųzmani. (49)

A. S. Bojadjian 
*or. Ė. Broadway. SO 8-1998.

Krautuvė Pardavimui
Mėsos ir kitų valogvmų daiktų 

krautuvė So. Bostone parsiduoda 
prieinama kaina dėl savininko ne
sveikatos. Kr»ipkitės: (49)

Ncighborbood Markct,
133 D St..
So. Boston.

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

409 W. Broadvvay 
Sooth Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. ir 

Alphonse Stecke
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka:
<Free Estimate)

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

tojrių.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Eoina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
2S5 Silver Street

South Boston 27,




