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Ginčas Dėl Vieno ’Šnipo’ Dar 
Jaudina Kraštą

Buvęs Prezidentas Trumanas Aiškinasi Per Radio; Kon
greso Komisijos Ėjo Lenktynių Šaukti Liudininkus; 

Ginčas Sukeltas Partinės Politikos Sumetimais;
Prezidentas Šiek Tiek Nuramino Kilusį 

įpykimų

Visą pereitą savaitę kraš- NlX0U ir PranCUZūi
te ėjo pikti ginčai dėl ge
neralinio prokuroro Brow- 
nell iškelto kaltinimo, kad
prie prezidento Trumano... , , , . . ,
adminislraciios žinomas ra-^.‘x"n: lankydamasis Indo- 
su šnipas buvo paskirtas j|kl“J°J- sake' kad J°kl»? de-
paaukštintas pareigas vy'l?*0? J™ “gal‘m.f-’ 
riausybėje. Tas šnipas bū- ko1 Indokin.joj bolševikiški
vęs Harry Dexter White. Part‘zanal nela gmklata su- 

J mušti. Viceprezidentas Nix-
Kaip tik generalinis pro- on ragino ir prancūzus ir 

kuroras iškėlė kaltinimus, indokiniečius kariauti vie-
kongreso kelios komisijos ningai iki pergalingo galo 
pradėjo eiti lenktynių, kuri’ Prancūzai į pergalingą 
iš jų greičiau pašauks įžy-karą žiuri kiek kitaip. Pran 
mių liudininkų duoti paro-(cuzi jos ministerių pirmi- 
dymus. Greičiausia pasi-(ninkas Laniel parlamente, 
rodė kongresmono Velde'jau po Nixono kalbos, pa
vedama atstovų rūmų komi- reiškė, kad Prancūzija su- 
sija, kuri pašaukė liudyti tinka derėtis su bolševikais

Kalba Skirtingai
Viceprezidentas R. M.

BUVĘS DIKTATORIUS MOSSADEGH AIŠKINASI TEISME

buvęs Irano (Persijos) diktatorius Dr. M. Mossadegh dabar teisiamas kariškame 
teisme Teherane už išdavystę. Ex-diktatoriu> teisme šaukia, vadina teisėjus išdavi
kais ir kaltina šachą dėl neteisėto pasisavinimo valdžios, šalia diktatoriaus yra sar
gybinis, kuris budriai seka. kad diktatorių nepabėgtu. Mossadegh šalininkai bandė 
sukelti riaušes sostinėj, bet kareiviai šau „-.ais demonstrantus išgainiojo.
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Clevelande Posėdžiauja CIO 
Unijų Metinė Konvencija

Penkių Milionų Darbininkų Atstovai Pasisakys Svarbiau
siais Klausimais; CIO Pirmininkas, Walter Reuther, 

Sako Valdžia Dabar Yra Stambiojo Biznio
Rankose; Konvencijoj Bus Aptarti Darbi

ninkų Vienybės Klausimai

Didvyris, Kuris ir Į Šį pirmadienį Clevelan-
‘Parako Neuostė d’e-. Ohio;. ?rasidėjo C1° * unijų metine konvencija,

VT . .... _ . !kurioje atstovaujama 5,-
Nesenai išėjo Quentin 000,000 CIO unijų nariu.

Reynods parašyta knyga! CI0 unijų pin„ininkas
?k!u--Yk'lg’T ku,ls at'sl;sake, Walter Reuther paskelbė 
kalbėti. doJ.e a?.’jascma1savo raportą konvencijai, 
nepaprastas didv}nskumas ,.ul.iame jfe kad da.
neno kanadiečio tūlo Du-|hartiniu laiku kvašt0 vy.
Pie iš Calgary, Alberta. 'riausybė yra stambiojo biz- 

Pagal aprašymą tas vy- nio nuolankus 5ąjungįnįn. 
ras tarnavo angly šnipine- kas w Reuthel. ri žjs. 
jimo tinkle ir dirbo oku- kad zidentas D. D.
puotoj Prancūzijoj, kur jis Eisenhowel. priešinasi re-

buvusį prezidentą Truma- 
ną, aukščiausio teismo narį 
Clark ir So. Carolina gu
bernatorių Byrnes. Visi pa
šauktieji atsisakė atvykti 
liudyti, bet J. Byrnes davė 
raštiškus parodymus sena
to vienai komisijai, o buvęs 
prezidentas Trumanas šį 
pirmadieni per radio ir te
leviziją aiškinsis kraštui dėl 
jam padalytų priekaištų.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hotver kilusį isipykimą ir 
Įtarinėjimus kiek sušvelni
no savo pareiškimu, jog jis 
negali įsivaizduoti, kad bu
vęs prezidentas butų sąmo
ningai ką nors daręs, kas 
galėtų pakenkti kraštui. 
Tas privertė ir generalinį 
prokurorą padaryti pareiš
kimą, kad jis neturi jokių 
abejonių dėl buvusių aukš
tų Trumano administracijos 
pareigūnų lojalumo, bet jis 
nurodė į tos administracijos 
apsileidimą.

Buvęs prezidentas Tru
manas šį pirmadienį per ra
dio patiekia faktus, kaip 
juos rodo pas jį esantieji 
dokumentai. Jis užginčija, 
kad rusų šnipas buvo skiria
mas aukštoms pareigoms, 
bet kartu pabrėžia, kad 
Įtartas šnipinėjime asmuo 
buvo kuriam laikui paliktas 
tarnyboje, kad ji lengviau 
butų išaiškinti.

Po Trumano pasiaiškini
mo kongrese liudys dar ge
neralinis prokuroras Brow- 
nell ir po to ginčas gal ap
rims. Ginčas buvo iškeltas 
partinės politikos sumeti 
mais, o republikonų nacio
nalinio komiteto pirminin
kas L. W. Hali sako, kad 
1954 irmtų rinkimuose bol
ševikų pririsimas prie de
mokratu valstybės aparate 
turės labai didelės reikš
mės. Iš to aišku, kad visas 
triukšmas kilo rinkiminiais 
sumetimais, balsų žvejoji
mo tikslu.

Indokinijoj, kaip amerikie
čiai sutiko derėtis Korejoj 
Jei Amerika Korejoj nesie 
kė “besąlyginio pasidavi
mo” iš priešo, nesieks to nė 
prancūzai Indokinijoj.

Greenlease Vaiko 
Kidnaperiai Jau Teisiami

Kansas City prasidėjo 
Greenlease berniuko, 6 me
tų Bobby vagių teismas. 
Teisiami Mrs. Bonnie B. 
Headv ir Carl A. Hali už 
vaiko pavogimą, nužudymą 
ir 600,000 dolerių iš vaiko 
tėvų išreikalavimą. Kid- 
naperiams gresia mirties 
bausmė.

KARALIUS IR ĮPĖDINIS

Arabijos karalius Ibn Saud 
mirė. Jis buvo 73 melu am
žiau^. Jo vietą užėmė .jo su- 
nas irgi Ibn Saud vardu 
(apačioje). Nežinia, ar ara
bų giminės pripažins naująjį 
karalių. Senasis savo sostą 
bu» iškovojęs kardu.

Prezidentas Įspėja 
Kanadą Ruoštis

Prezidentas D. D. Eisen- Armijos sekretorius Rob-' A. Višinskis, Rusijos at 
hower lapkričio 14-15 die- eit T. Stevens skelbia, kad stovas Jungtinėse Tautose, 
nomis lankėsi Kanadoje.'armijos signali acijos kor- dabar vėl grįžo prie savo 
Ten jis buvo pasitiktas la-‘puso laboratorijose, Mon-‘ senai įprastų kaltinimų 
bai iškilmingai ir širdingai, mouth, N. J., dabartiniu lai-1 prieš Ameriką. “Taikos 
50,000 minia Ottawoje ku jokių šnipų nėra, nors ofensyvą” praėjo ir rasai vėl 
sveikino musų prezidentą. Jpraeityje gal kada nors šni-'. plūstasi ir mėtosi kaltini-

Prezidentas D. D. Eisen- pai ten ir vra veikę, bet ir mais. A. Višinskis

Šnipų Dabar Nėra Kaltina Ameriką

hower šeštadienį kalbėjojtas nesą Įrodyta 
Kanados parlamente ir tarp 
kitų dalykų iškėlė reikalą Armijos sekretorius šituo
Kanadai ir Amerikai bend-sav0 P^eiskimu užginčijo 

i ruoštis pasitikti galimais€naton?us McCarthy nese- 
rusu puolimą. Prezidentas nal Pada'^ kad
sakė, kad rusai dabar yra!šniPai .veikia armijos sig. 
arogantiškesni ir pasiruoši- na'lz^clJos korpuso . Mon 
mas yra būtinai reikalingas.

Prezidentas aptarė su 
Kanados vadais daug bend
rų, abu kraštus liečiančių 
klausimų. Pasitarimai bu
vo vedami draugiškoj kai
mynų nuotaikoj.

Filipinuose Laimėjo
Ramon Magsaysay
Lapkričio 10 d. Filipinų 

respublikoje vyko preziden
to rinkimai. Rinkimus lai
mėjo demokratų ir nacio 
nalistų partijų bendrai iš
statytas kandidatas Ramon 
Magsavsay, kuris per eilę 
metų buvo dabar valdan
čios liberalų partijos narys 
ir krašto gynimo sekreto
rius.

Rinkimus laimėjo Mag
saysay tik todėl, kad už jį 
pasisakė virš dvejų trečda
lių visų balsuotojų. Jei jo 
dauguma butų buvusi ma
žesnė, valdančioji partija, 
manoma, butų sukčiavimais 
ir suktais balsų skaitymais 
rinkimų rezultatus iškrai
piusi, bet liaudies ūpas tiek 
aiškiai buvo už Magsaysay 
kandidatūrą, kad Quirino 
valdžia nedrįso rinkimų 
šmugelio daryti.

mouth laboratorijoje ir tei 
kia Sovietams informaci
jas apie Amerikos RADAR 
ir kitokius naujausius pa
būklus.

Armijos sekretorius sako, 
kad senatoriui McCarthy 
betardant laboratorijas pa
leistieji tarnautojai ir dar
bininkai daugumoje vėl yra 
priimami į darbą, o kai ku
rie iš jų dar yra tikrinami ir 
jų lojalumas aiškinamas.

Mokslininkai Sako, 
AD-X2 Yra Bevertis

Nepriklausomas moksli
ninkų komitetas tyrinėjo 
elektros batarėjos “atgai
vintoją” AI)-X2, dėl kurio 
buvo kilę daug ginčų ir 
triukšmo. Po nuodugnaus 
tyrinėjimo mokslininkai su
sekę, kad AI)-X2 batarėjų 
priedas neprailgina batarė
jų veikimą ir yra bevertis. 
Batarėjų priedo AD-X2 ga
mintojas. Jesse M. Ritchie, 
ir dabar sako, kad moksli
ninkai klysta.

Dėl AD-X2 batarėjų bu
vo kilęs ginčas tarp preky
bos sekretoriaus S. Weeks 
ir valdžios mokslo Įstaigos 
Bureau of Standards vedė
jo Dr. A. V. Astin. Dr. As- 
tin buvo net atleistas iš par
eigų dėl nepripažinimo jo
kių privalumų batarėjų

__ _ priedui AD-X2, bet vėliau
Italijai, bet sau jis reika-Įjis buvo paliktas savo tai 
lauja kai kurių vietovių “Ajnyboje, o sekretoriaus pa- 
zonoje.” Jdėjėjas išlėkė iš vietos.

Jugoslavijos vyriausybės 
vadas Tito pareiškė sutiki
mą užleisti Triesto miestą

cincL'ia rvnmitrng
“■ •* ’icnio JZV» V»VWZ

savaitės gale kalbėjo JT 
seime ir sakė, kad Amerika 
siekia suardyti Korėjos 
konferenciją, dėl kurios su
šaukimo dabar eina pasita
rimai su Kinija ir šiaurine 
Korėja Panmunjom kaime
lyje, Korejoj.

Višinskis kalbėjo dvi va
landas ir vis įrodinėjo, kad 
Amerika ruošia naują karą 
kad ji nenori baigti Korė
jos karo, kad ji ginkluojasi 
kursto nerimą pasaulyje ir 
tt.

Molotovas Įspėja
Bermudos DalyviusOf ____
Sovietų Rusijos užsienių 

reikalų ministeris V. Molo
tovas įspėjo Vakarų valsty
bes, kad jų konferencija 
Burmoje, gruodžio 4-8 die
nomis, gali dar labiau 
įtempti tarptautinę padėtį. 
Molotovas kaltino Ameri
ką, Angliją ir Prancūziją, 
kad jos, nesutikdamos su
šaukti penkių didžiųjų vals
tybių vadų konferenciją 
(įtraukiant ir komunistinę 
Kiniją) aptarimui klausi
mo. “kaip sumažinti tarp
tautini įtempimą,” blokuo
ja ir keturių didžiųjų vals
tybių užsienių reikalų mi
nisterių pasimatvmą. Mo
lotovas mano, kad pirma 
reikia “sumažinti įtempi
mą,” o paskui jau spręsti 
vokiška klausimą.

pnesmasi 
publikonų kraštutinio spar
no pasimojimams, bet tas 
priešinimasis yra svyruo
jantis ir nėra toks, kokio 
reikėtų laukti iš populia
raus prezidento.

CIO pirmininkas sako, 
kad yra pavojaus, jog re
publikonų vyriausybė pri
ves kraštą prie ekonominės 
depresijos ir didelio nedar
bo. Akivaizdoje mažėjan
čių išlaidų ginklavimosi 
reikalams CIO uniios ma
no, kad vyriausybė turi

atliko daug didvyriškų žy 
gių. Kai vokiečiai jį suėmė, 
tardė ir baisiausiai kanki
no, jis atsisakė išduoti pa
slaptis ir Gestapo pagaliau 
jį paleido.

Dabar pasirodo, kad Du- 
Pre per karą visiškai nebu
vo Prancūzijoj ir, žinoma, 
jokių didvyriškų darbų ne
atliko. Jis kaią praleido 
vakarinėj Kanadoj ir porą 
kartų buvo nugabentas į 
Angliją, bet atsižymėti jam 
neteko
«t>Q'j R e Vr ° vesti tokia ūkišką politiką,
Readers Digest zuinaias|kad krašto ukfe kasmet

plėstųsi ir kad krašte kas
met butų nuo 1,750,000 iki

atspausdino sutrauktoj for
moj lapkričio mėnesį. Ir 
“Reader’s Digest” redakto
riai ir Q. Reynolds sako, 
kad jie niekada nebuvo 
taip apsigavę, kaip su tuo 
Calgary didvyriu, kuris vi
sai parako neuostė.

Šią savaitę Korejoj bol
ševikai po dviejų savaičių 
“aiškinimosi” ir protestų, 
vėl pradėjo apklausinėti ne 
norinčius namo grįžti be
laisvius. Jie apklausinėjo 
piimiadienį 221 belaisvį ir iš 
to skaičiaus 6 sutiko grįžti 
namo, o kiti, keikdami bol
ševikus, atsisakė su jais net 
kalbėtis.

PARTIJOS VADAS

Republikonų partijos nacio
nalinio komiteto pirmininkas 
Leonard Hali dalyvavo vaka
riniu valstijų republikonų pa 
sitarime ir iš ten parvežė 
prezidentui saviškių pageida
vimą. kad repnhliknnų admi
nistracija greičiau vykdytų 
savo programą ir kad parū
pintų saviems žmonėms dau- [gyvena Franklin, Te., jis 
gia i vietų valdžios aparate. yra Konfederacijos karys.

Lynne (Mas?.) pereitą 
savaitgalį vagys įlindo į 
Building Wrecking Co. ofi
są ir išplėšė iš seifo pinigų 
ir čekių $7,000 vertės. Plė
šimas buvo pastebėtas sį 
pirmadienį, kada į darbą 
atėjo finuos savininkas Ir
ving Kessel.

2,500,000 naujų darbų. 
Visos tautos pajamos tu
rėtų pakilti nuo 348 bi
lionų pereitais metais iki 
410 bilionų 1956 metais.

W. Reuther skelbia, kad 
CIO unijos dabar turinčios 
daugiau narių, kaip prieš 
metus laiko, bet tikro narių 
skaičiaus nenurodė. Prieš 
metus laiko buvo kalbama 
apie 4,200,000 narių viso
se CIO unijose, o dabar kai 
kuriais pranešimais narių 
skaičius siekia 4,500,000 ar 
net 5,000,000.

Svarbus klausimas CIO 
unijų konvencijoj bus uni
jų sujungimas Į vieną cen
tralinę sąjungą. Tas klau
simas buvo prielankiai ap
tartas Amerikos Darbo Fe- 
leracijos konvencijoj. Lau
kiama, kad ir CIO konven
cija pasisakys už pagreiti
nimą derybų ir abejų di
džiųjų unijų centrų sujun
gimą į vieną sąjungą.

Kaip Amerikos Darbo 
Federacija taip ir CIO uni
jų konvencija pasisakys vi- 
<ais bendraisiais krašto rei
kalais, neišskiriant nė už
sienių politikos.

Dar yra penki Amerikos 
pilietinio karo veteranai. 
Vienas ju, Walter W. lė
liams, pereitą savaitę minė
jo savo gimimo 111 metų 
sukaktuves ir po triukšmin
go gimtadienio sekamą die
ną pareiškė noro eiti me
džioti. Senvvas veteranas
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Didieji Bermudoje
Gruodžio mėnesio pradžioje, 4-8 dienomis, Bermu

doje susitinka trijų didžiųjų Vakarų valstybių vadai ap
tarti tolimesnę bendrą tų valstybių politiką santykiuose 
su Sovietų Rusija.

Ne taip senai Vakarų didieji tarėsi ir bendra politika 
buvo lyg ir sutarta. Bet užteko Maskvai atsisakyti derė
tis su Vakarų valstybėmis Lugano je dėl Vokietijos ir 
Austrijos taikos sutarčių, kaip Vakaruose vėl pasirodo 
daug netikrumo ir tenka vėl susitikti ir aiškintis “bend
rąją politiką.”

Maskva šiuo tarpu atsisakė kalbėtis su Vakarų vals
tybėmis dėl Vokietijos ir Austrijos. Maskvos diktatoriai 
mano, kad jie gali palaukti, nes jiems niekas ant kulnų 
nelipa ir niekas jų neverčia ieškoti šaltojo karo galo.

Po Stalino galo Rusijos diktatoriai kuri laiką jautėsi 
labai nesaugus. Jie bijojo vienas kito ir bijojo, kad 
liaudies sukilimai Rusijoj ir rusų pavergtuose kraštuose 
neišmestų juos i istorijos sąšlavyną. Tada Stalino Įpė
diniai buvo pradėję kalbėti taikiai ir pakartotinai sakė 
apie galimą susitaikymą su Vakarais ir apie galimą ramu 
ir ilgą Rytų ir Vakarų sugyvenimą.

šiandien Rusijos diktatoriai jaučiasi saugiau. Sta
lino galo sukeltos viltys Rusijoj ir rusų pavergtuose kraš
tuose jau išnyko ar baigia nykti. Maskvos diktatoriai 
manosi Rusijos gyventojus jau nuraminę pažadais page
rinti jų gyvenimą ir duoti jiems daugiau vartojamųjų 
gerybių. Užtepę akis Rusijos žmonėms, apvalę savo ei
les nuo Berijos šalininkų diktatoriai jaučiasi saugesni, o 
todėl su Vakarais jiems nebėra skubaus reikalo ieškoti 
sugyvenimo. Šaltasis karas galima tęsti ir toliau, juo 
labiau, kad Vakarai, nežiūrint i nesenus Amerikoj girdė 
tus pažadus išvaduoti pavergtąsias tautas, nieko nedaro 
ir greičiausiai nedarys, kad rusus išprašius iš jų pavog
tųjų teritorijų ir iš pavergtųjų tautų

Kai Maskva vėl šalčiau su Vakarais kalba, Vakarų 
valstybėms tenka vėl galvoti apie savo politikos suderi
nimą. Seniau girdėtos Londone ir Paryžiuje viltys, kad 
kelių didžiųjų valstybių vadų pasimatymas gali išspręsti 
painiuosius pasaulio klausimus, šiandien yra išgaravu
sios. Bet palaidojus tas viltis kas lieka daryti?

Amerikos politika siekia apginkluoti Japoniją ir Vo
kietiją. Europoje amerikiečiai siekia įtraukti Vokietiją 
i “

vrT.FIVlS,
BUVĘS PREZIDENTAS Si ;-M0XA XEW YORKE

Harry Truman su žmona lankosi \ew Aorke, kur buvęs 
prezidentas buvo atvykęs gauti Stephens S. YVise vardo 
dovaną. Trumano vardas šienus dienomis vėl iškilo vie
šumoj, kai jam buvo pasiustas šaukimas stoti prieš vieną 
kongreso komisiją ir pasiaiškinti dė! H. D. White skandalo. 
Buvęs prezidentas atsisakė aiškintis kongreso komisijai.

vinių ji skaityti Sovietų 
nipu. Gal vėliau buvo ras

ta daugiau Įrodymų, bet 
1945-6 metais tų įrodymų 
dar nebuvo, nes ir “grend- 
žiurei” 1948 metais jie ne
buvo patiekti.

NE VIENO GERO 
ŽODŽIO

Kas Savaite
kad turi reikalo su politiniu 
manevru? Jei supras, tai 
kaltintojai greičiau iš kal
tintojų kėdės išlėks.

x

laikausi Jungtinių Valstybių ’ 
konstitucijos nuostatų ir aš 
seku ilgą eilę pirmtakunų. 
pradedant nuo Jurgio Wash- 
intono 1796 metais. Nuo jo 
dienų prezidentai Jefferson. 
Monroe. Jackson, Tyler. 
Polk, Fillmore, Buchanan. 
Lincoln. Grant. Hayes, Cleve
land, Tneodore Roosevelt. 
Coolidge, Hoover ir Frank- 
lin Delano Roosevelt atsisakė 
klausyti šaukimų liudyti ar 
reikalavimų duoti Įvairių rū
šių informacijų kongresui.”

na prezidentams,, tas tinka mis. 
ir buvusiems prezidentams/ Areštui

Brit a n i j o s parlamento 
Darbo Partijos atstovas 
Maurice Orbach lankėsi Is
panijoje ir savo Įspūdžius 
paskelbė “Daily Herald.” 
A. Zamžickas tą straipsni 
išvertęs mums atsiuntė. Jo 
Įdomesnes mintis .mes čia 
duodame.

Madride, Ispanijos sosti
nėj, pilnos gatvės elgetų. 
Orbach išbuvo ten 8 dienas 
ir, sako, neradęs nė vieno 
žmogaus, kuris butų gerai 
atsiliepęs apie Franco.

Su visais, kurie tik nepa- 
ilankųs valdžiai, elgiamasi 
be jokio pasigailėjimo 
Ypač sunkiai nukenčia tie 
kuriuos suseka turėjus ry 
šių su slaptomis pogrindžio 
politinėmis organizacijomis 
ar profesinėmis sąjungo

5rownell Bomba

Generalinis prokuroras H.
Brovvnell Chicagoje lapkri

čio 6 d. metė politinę bom
bą. Jis paskelbė, kad 1945 .
metų gale ir 1946 metų pra- Gerbūvio ua.as.
džioj prezidentas Trumana 
sąmoningai skyrė vieną So
vietų šnipą aukštoms parei
goms. Jis sakė: “Harry 
Dexter White buvo žino
mas kaipo komunistų šni
pas tiems žmonėms, kurie ji 
paskyrė ...” Paskyrė ji 
prezidentas Trumanas, tai 
reiškia, kad jis žinojo 
White esant šnipu ir visvien 
skyrė ji aukštoms parei

pakanka, jei tik
ei butų kitaip, tai kiek- suseks sumokėjus 5 pesus 

vienas prezidentas, eidamas nario mokesčio slaptai pro- 
savo pareigas, turėtų bijoti,*fesinei sąjungai (darbo uni- 
kad ateityje kongresas ji jai). Karo teismas toki nu
galės tašyti i savo komisijas teisia ilgiems metams kalė

ti.

no

goms.
Generalinio prokuroro 

bomba nuaidėjo po visą 
kraštą ir, spėjama, ji pada
rė Įtakos Los Angeles rin
kimams, kur republikonų 
kandidatas Glenard P. Lip 
scomb praėjo Į atstovų rū
mus, nors nesenai Įvykę 
rinkimai Wisconsin ir Nevv 
Jersey valstijose rodė kito- 
<ia balsuotojų nuotaiką.

Gen. prokuroro bomba 
nuaidėjo ir vyriausybėje. 
<ongresas tuoj pasigavo 
gen. prokuroro informaciją 

pradėjo ją kedenti, aiš

Amerikos ūkiškas gerbū
vis, vadinamas ir “boom” 
vardu, eina prie galo. Vy
riausybei tai sudaro nema
žai lupesnių.

Farmeriai jau ilgesni laiką 
jaučia kainų kritimą ir jų 
pajamų mažėjimą. Jie ne
rimauja. Farmeriai turi 
pagrindo nerimauti. Jų pa
jamos vienaip vien mažėja, 
bet miestuose maisto kainos 
visai neina mažyn, bet dai
ri kyla. Vadinasi, kokie 
tai tarpininkai iš farmerių 
nelaimės naudojasi. Tie 
tarpininkai skuta ir gamin- 
ojus ir miestų vartotojus.

įr

Toliau savo laiške' buvęs 
Europos armiją ir daro visokeriopą spaudimą Į Pran-Į prezidentas priveda Įvairių

euziją ir itaiiią. kad tos valstybės —rauilKūuių Europosj n.0nStituuijGs aui’71 itvrv u
armijos sutarti. Bet Prancūzija vengia dėtis su vokie-leilės prezidentų pasisaky 
čiais į bendrą Europos armiją, nes bijo, kad Vokiečiai Įnius tuo klausimu. Kas tin 
juos nusmelks ir ims “Europos bendruomenei” diktuoti
savo vokišką valią. Ypač prancūzai to bijo todėl, kad 
jie turi vesti nelengvą karą Azijoj. Italija taip pat vargu 
patvirtins Europos armijos sutarti dėlto, kad Amerika 
ir Anglija negali jai grąžinti Triesto teritorijos, kaip tas 
buvę žadėta padaryti už sutarties patvirtinimą.

Pagal Amerikos vadų manymą vokiečių Įtraukimas 
Į bendrą antibolševikišką frontą yra būtinas dalykas ir, 
jei prancūzai nesutinka vokiečių Įsileisti Į Europos armi
ją, tai bus ieškomi kiti keliai vokiečiams Įtraukti Į anti
rusišką koaliciją.

Vokiečių Įtraukimas Į antirusišką koaliciją, atrodo, 
ir bus svarbiausias Bermudos pasitarimų klausimas.

Europos Rytų tautoms, kuriose po Amerikos rinki
mų pernai rudeni ir ypač po Stalino galo, buvo kilę vil
čių išsivaduoti iš rusiško jungo, Bermuda nieko neduos.
Jei vokiečiai ir butų Įtraukti Į antirusišką sąjungą, Euro
pos Rytų tautas tas vargu galėtų džiuginti, o, be to, Va
karai vis dar gyvena gynimosi nuotaikoje, palikdami ini
ciatyvą rusams. O todėl pavergtųjų išvadavimas dar nė
ra didiesiems aktualus klausimas.

A p z v a 1 g a:

TRUMANAS ATSISAKO domąją, Įstatymus leidžia-

Buvęs prezidentas H. S.- " te^s^aTO^JQ-
Truman atmetė atstovų rū
mų vienos komisijos pirmi-

Kongresas yra Įstatymus,.... leidžiamoji valdžia, o pre-
ninko, kongresmeno Veide, ZI/en^asT vra vykdomoji val- 
šaukimą atvykti Į tą komi
siją liudyti

Nutarimas šaukti buvusi
prezidentą liudyti kongreso 
komisijoj buvo padalytas 
ne visos komisijos narių, 
bet tiktai vieno pirmininko. 
Kai kurie komisijos nariai 
buvo griežtai priešingi pir
mininko pasimoiimui. Pre
zidentas D. D. Eisenhovver 
pasisakė prieš toki šauki
mą, o buvęs prezidentas H. 
S. Trumanas iškėlė kitokių 
samprotavimų prieš vykimą 
Į komisiją aiškintis ar liu
dyti. H. S. Trumano argu
mentas prieš prezidento ar 
buvusio prezidento šauki
mą liudyti yra tas, kad
Amerikoje valdžia yra pa-11 
skirstyta Į tris šakas—vyk-

džia. Jei kongresas Įvestų 
madą šaukti liudyti ar imtų 
tyrinėti prezidentą ar buvip 
sĮ prezidentą už jo veiks
mus padalytus jam esant 
prezidentu, tai valdžios pa
skirstymas Į tris šakas nu
eitų niekais ir Įstatymų lei
džiamoji valdžios šaka pa
siimtu savo daliai daug 
daugiau Įtakos, negu jai, 
pagal konstituciją, priklau
so. Tais sumetimais buvęs 
prezidentas atmetė kon- 
gresmono Velde’s reikalavi
mą atvykti Į jo komisiją ir 
duoti parodymus. Savo laiš
ke H. S. Truman rašo, kad 
jis tame klausime sekęs tik 
kitų prezidentų pavyzdžiu, 

sako
"Taip darydamas aS tiktai

liudyti arba reikalauti viso
kių pasiaiškinimų.

0 kaip bus su Harry į tųjų patiekiamas koks ypa- 
Dexter White skandalu, ar tingas apkaltinimas. Ben-

Labai nedaugeliui suim-
tinti.

x

jis bus išaiškintas? Dėl H. 
D. White tenka pasakyti,

drai priimta kaltinti pri 
klausius opoziciniam judė-

kad 1948 metais kovo mė- jimui arba medžiaginiai rė- 
nesį ji tardė ir tyrinėjo New mus 
Yorko "grendžiurė” ir ne-

slaptas organizacijas. 
Daugybė suimtųjų laiko

mi be teismo ištisus metus 
tinti, o todėl 1946 metais! Daug yra kalėjimuose to- 
vargu galėjo buti rimtų da- kių, kurie, baigę savo baus-

1■ zae x muv iamJI* ■ ■ ■ tinknl----

pa
po-

’rezidento Bomba
Gen. prokuroras savo sen

sacingą žinią paskelbė ta
riamai su prezidento D. D 
2isenhowerio pritarimu 
3ent taip buvo garsinama ir 
prezidento spaudos sekreto 
rius tą patvirtino

1 J.—. 1 ... 4 „r rraiucuui? TA17. TV TT iczivvUICV --

O ką vyriausybė daro?
Dabar ūkio negalavimai 

pasireiškė ir kitose ūkio ša
kose. Jau ne tik farmeriai, 
bet ir pramonės Įvairios ša
kos susilaukė užsakymų 
mažėjimo, gamyba pradeda 
trauktis, prekių atsargos 
ar.dėliuose didėja, kai ku

rių išdirbinių kainos kren
ta, bedarbių skaičius eina
didyn.

Kol kas matome tik pa
čią ekonominės depresijos 
pradžią. Gal depresija ne
bus sunki. Gal audra dar 
praeis? Gal? Atrodo lyg 
loterija, ne tiesa?

x
Deficitas

Iždo sekretorius
rp----- U_~.. :—---numpnrcy

George
1-’ i ČS t o 
r\i acta

Jys sutaupysit laiką, jei 
kaukdami užmiesti galėsit 
operatoriui nurodyti jūsų 
norimą numerį

3Įį»ai

mę, nesutiko pasirašyti 
sižadėjimo nedalyvauti 
litinėj veikloj.

Autorius be ko kita mini 
Raimundą, vieną Barcelo- 
nos 1951 metais kovo 3 d 
streiko vadų, kuris turėjo 
buti paleistas praeitą sausio 
mėnesį, bet tebesėdi ir ne 
žino, kodėl jo nepaleidžia.

Kalėjimo tvarka labai
žiauri.

Ispanijos liaudis nesi
džiaugia Amerikos-Ispani- 
jos sutartimi, kuri be abe
jonės sustiprins Franco val
džią. Jos aktingoji dalis 
tebetęsia kovą už demo
kratijos Ispanijoje atstaty 
mą ir tie kovotojai yra ver
ti pagarbos ir paramos.

Utėles Milionus 
Kaštavo

hower pasikalbėjime sul pereita savaite, kad atei- 
spaudos atstovais lapkričio nančiais metais skirtumas 
11 d. pareiškė, kad jis ne-’tarp valstybės pajamų ir iš
gali Įsivaizduoti, kad buvęs laidų galf siekti 8 ar 9 bi

lionų dolerių, jei nebus im-

free

\ \ J
j' ji!

I

Xauj4 asmeninę telefono kny- 
n—Mėlyną Telefono Numerių 
Knygą—galima gauti jūsų ar
timiausiame Telefono Biznio 
Ofise. Knyga yra dviejų dy
džių: kišeninio ar rankinuko 
dydžio ir namuose ar ofise 
naudoti. Geriau užsirašyti, 
kaip bandyti atsiminti nume
rius. Padeda gauti greitesnį 
patarnavimą.

NEW ENGLAND TELEPHONE < TELEGRAPH COMPANY

“Lenkijos respublikoje 
yra 30 ir pora milionų gy
ventojų, ir iš jų mažiausia 
teletas milionų utėlėtų. Ly
dos (Vilniaus gubernijoj— 
Red.) mokyklų gydytojas 
tvirtina, kad utėlės iš ne
švaraus vaiko iščiulpia vie
ną litrą (kiek daugiau už 
kvortą—Red.) kraujo per 
metus. Tai visai lengva ap
skaičiuoti, kad Lenkijos gy
ventojai kasmet praranda 
<elis milionus litrų kraujo, 
praranda gyvojo invento
riaus, plaukuose ir rūbuose 
paslėpto, sąskaiton. Ka
dangi iš valgio pagaminti 
vieną litrą kraujo atsieina 
100 zlotų, tai Lenkija metai 
metuosna utėlių išlaikymui 
praleidžia keletą šimtų mi
lionų zlotų.”

Šitaip rašė 1938 metais 
tų laikų Lenkijos valdžią 
remiantis “Kurjer Wilens- 
ki” laikraštis.

(Paimta iš J. Cicėno kny 
gos “Vilnius Tarp Audrų”.)

prezidentas Trumanas ga
lėtų sąmoningai daryti ką 
nors nepatriotiška, kas ga
lėtu pakenkti Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Be 
to, prezidentas D. D. Eisen
hovver apgailestavo, kad 
viena kongreso komisija 
paskubėjo šaukti buvusi 
prezidentą Trumana liudyti 
dėl H. D. White reikalo.

Prezidentas, be to, pa
brėžė, kad jis nebuvo asme
niškai susipažinęs su gen. 
Drokuroro kaltinimais ir 
nežinojo, kad Į tuos kalti
nimus yra išrauktas buvusio 
prezidento vardas.

Dėl šito prezidento pa
reiškimo ir gen. prokuroras 
pareiškė, kad jis neabejo- 
iąs dėl buvusio prezidento
Trumano lojalumo. . . .

x
Politine Nauda

Gen. prokuroro paskelb
ta sensacija yra politinė 
bomba politiniams prieši
ninkams daužvti. Valdan
čiai partijai gali buti labai 
naudinga, jei opozicijos 
partiją galima surišti su 
tautos priešais ir parodyti 
ją esant kraštui neištikimą, 
apsileidusią. Dabar tautos 
oriešas yra Rusija. įrodyk, 
kad demokratai pataikavo 
Rusijos šnipams, ir tuoj 
pats pasidarysi dideliu pat
riotu !

Tokia politinės kovos 
priemonė yra smūgis že 
miau juostos, bet kol publi
kai bus jrodyta, kad smū
gis yra “foul,” kaltintojai 
gali vienus ar kitus rinki
mus laimėti ir, pasidarę po
litinio kapitalo, gali šaipy
tis iš tariamai visų pripa 
žįstamų politinės kovos tai
syklių.

O jei visuomenė supras

tąsi griežtų priemonių arba 
išlaidas mažinti arba paja
mas didinti.

Nesenai girdėjome apie 
biudžeto balansavimo dory
bes, o dabar girdime apie 
didėsiančius deficitus. Ma
žinti išlaidas? Taip, kas to 
nenori ! Betgi šalies išlai
dos pareina nuo Maskvos 
politikos ir ką iždo sekreto
rius gali padalyti, kad Mas
kva pakeistų savo politiką?

Ateinančių metų pradžio
je, pagal iškilmingai pa
darytus pažadus, vyriau
sybė turės atsisakyti nuo 
kai kurių pajamų. Tai bus 
rinkimuose žadėtasis “mo
kesnių mažinimas.” Bet iž
do sekretorius jau šaukia, 
kad deficitas didės, o todėl 
pažadą subalansuoti biu
džetą reikės mesti pro lan
gą.

Taip ar kitaip imsi, o iš
eina, kaip toje Krilovo pa
sakoje, Triškos sermėgos lo
pymas—jei pailgini ranko
ves, tai skvernai lieka per- 
trumpi, jei ilgini skvernus 
—rankovės sutrumpėja. . . .

O kaip butų, iei susilauk
tume depresijos? Kai ku
rie žinovai jau spėlio ja apie 
deficitus nuo 14 iki 30 bi
lionų per metus!

—J.D.

PAVYZDŽIAI KITIEMS

Mrs. M. Wikis (115 El
gin St., Harailton, Ont., Ca
nada) atnaujino savo ir se
sers prenumeratas ir surado 
2 nauju skaitytoju.

A. Orentas iš So. Bosto
no pirmasis atsiliepė į mu
sų prašymą atsiųsti adresus 
asmenų, kurie galėtu skai
tyti “Keleivį.”

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

90 NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

11 7 i_ * K T •• samdyta vasario 14 dienai),W orcesterio i\au]ienosi p«» kwpm« ^to
* jveikėjo Erdmundo Simo-

C| A c-7 C ~TT • 7~ TX 1 • T TA. inaičio paskaitos surengimoSLA 57 Kuopos Sukaktis vo J. Pupka ir J. Dvarec- reikaĮajs
Spalio 25 d. kuopa mi-!;as/ Moten» cho™ ?™Pe’ 

nėjo savo 50 mėsų sukakti, vadovaujama Marijonos 
Atvyko daug nariu ir orga- Jablonskaites - Meskienes, 
nizacijy atstovų. ' Kalbėjo ?a.zla! Padainavo kelias 
SLA prezidentas adv. K. J. "ainas: J,03 dainavo taip 
Kalinauskas, vietiniai—Juo- f1 azl^1 dė. to, kad tai vis
zas Grigaitis, J. Bertąsias |,JV1::1OS .s.°!ls“?\rGe’
ir Mockus. Lietuvių karo kovaitė 
veteranų choras,

J. Krasinskas.

WHITTIER, CALIF.

juro-io čienė- Parulytė-O’Toole, 
Mozuraičio vadovaujamas,^11^* ja Stankiutė-Jonkaus- 
atliko meninę dalj. k

Atsikėlė Gyventi

Iš Portage, Pa., čia atsi 
Rutkauskaitė-Yan-įkėlė gyventi P. Kotauskas,

senas “Keleivio” skaitvto-

Pirmieji kuopos nariai— 
Marijona Kuptienė, Jonas 
Rudnickas, Jokūbas Rauk- 
tvs, K. P. šimkonis, Juozas 
Pigaga ii- Andrius Keblins-

ienė, K. Gerulytė ir K .Va- 
linskaitė-Pupkienė.

Eilėraščius sakė Gina 
Grigaliunaitė, pianu skam
bino Diana Šalaviejutė. 

Kalbėjo visa eilė kalbėto-
kas—buvo apdovanoti knv-/' Saibesnes kalbas pasa

kė Dr. B. Matulionis, K. 

Jurgeliunas, P. Vaičiūnas,gomis. Jie nors jau pusę 
šimto metų priklauso kuo
pai, bet visi dar gražiai at
rodo.

Vakarienėj dalyvavo per 
200 asmenų.

Sios sukakties rengimo 
didžiausia darbu našta gu
lė ant M. Žemaitaičio, J. 
Dvarecko, A. Kriaučialio ir 
Onos M. Zinkutės pečių.

Grįžta iš Europos
Birutė Šalaviejutė, .Juozo 

ir Kristinos šalaviejų duk
tė, rašė tėveliams, kad ne
trukus grįžtanti iš Vokieti 
jos ir atvešianti gražių do 
vanų. Birutė ten dirbo val
donėj įstaigoj.

Amerikiečiai Garsina

P. Viščinis, A. Kriaučialis, 
Žemaitaitis ir V. Aš-

Linkime jam sėkmės naujoj dranai.” Vaidina Bostono 
vietoj. —K. Lietuvių Teatras. “Indra-!

nai” Bostone turėjo dideli'
, todėl neabejo- D .
ir čia vaidinimu Pranaso AP3‘rlk"™»

Minės Kariuomenės Sukaktį bus visi patenkinti. Prašo-’ Trečiadienį, lapkričio

Kas Girdėt Chicagoje
HARTFORD, CONN.

Lapkričio 22 d., 3 Val. 
vietos “Ramovės” skyrius 
rengia Lietuvos kariuome
nės įkūrimo minėjimą. Mi
nėjimas bus Lietuviu pilie 
čių Klube, 227 Lawrence 
St. Po trumpų minėjimo

Jo adresas: 1901 Lorene St.’apeigų bus vaidinama “In

jama, kad 
bus visi pi 
me visus atsilankyti.

Rengėjai.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke 

leivį”. Kaina metams S4.

d., oro biuras rytdienai pra
našavo šitaip: Fair and 
cold through Thursday. Bet 
rytdieną tuoj po vidurnak
čio ėmė snigti ir gavome tą 
dieną tris colius sniego. Tai 
buvo pirmas šio rudens 
sniegas Chicagoj.

Musų Našta Sunkėja
Chicagos lietuvių katali

kų našta visuomet buvo 
sunki, bet, atrodo, ji ir at
eityje ne tik nepalengvės, 
bet dar pasunkės. Štai šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
užsimojo pastatyti gražią 
.modernią kleboniją, kuri 
įkastuos per $200,000. Jie

Vietos spauda kelias die
nas rašė apie musų daini
ninkę Lillian Mickevičiutę- 
Miskavich. Spalio 24 d. 
Worcester Auditorium bu
vo muzikos festivalis. Mic
kevičiūtė ten žavėjo 3,300 
klausytojų savo puikiu dai
navimu (jos balsas kon
traltas). Ta amerikiečiu 
soauda pažvmėjo, kad iš 
YVorcesterio antroji lietu
vaitė dainininkė teikia gar
be Worcesterio miestui. 
Pirmoji buvo Apolonija 
Stoska - Stoškiutė, antroji 
Lillian Miskavich-Mickevi
čiūtė.

Sandaros Suvažiavimas
Lapkričio 1 d. įvyko San

daros 1-sios apskrities suva
žiavimas. Jame dalyvavo 
4 kuopų atstovai, su valdy
bos nariais viso labo 45 as
menys. Suvažiavimas at
stovu į Lietuvių Kongresą 
išrinko Aleksandrą Čapli
ką ir paskyrė auką Lietu
vos vadavimo reikalams

menskas.
Vakarienės šeimininkės 

buvo: O. Sargiunienė, Ona 
Budinavičienė, M. Spitaliu-J 
nienė, E. Miliauskienė, P. 
Aukštuolis, K. Zurlis, A. 
^alubeckis, J. Pąlubeckis, 
V. Jonkauskas. P. Miliaus
kas ir J. Krasinskas.

16 Kuopos Auka
Sandaros 16 kuopa Lietu

vių Kongreso proga Lietu
vos vadavimo reikalams pa
aukojo $50. Ji tikisi, kad ir 
kitos kuopos paskirs aukų 
tam reikalui.

Lietuviai Pralaimėjo

Kandidatais į miesto ta
rybą buvo statomi net keli 
asmenys. Visi jie pralaimė
jo. Gaila, kad nesusitaria
ma dėl vieno asmens, nes 
kelis kandidatus statant 
balsai pasidalina ir visi 
pralaimi.
Svečiuose pas Ūkininkus

Lapkričio 2 d. su savo 
bičiuliu D. Mažeika nuvy
kome į stambių farmerių 
gyvenamą Gilbertville, 
Mass., miestelį. Reik ste
bėtis. kaip yra puikiai Įsi
kūrusių ir musų tautiečių 
ūkininkų, ių tarpe ir Anta
nas Tomkus, “Keleivio” 
skaitytojas. Jis skaito, ro
dos, 7 laikraščius.

Svarbus Susirinkimas
Lietuvai Remti Draugijos 

1-jo skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks lapkričio 22 
d., 3 vai. po pietų, L. N. C. 
patalpose, 12 Vemon St.

Visi nariai ir organizaci-

INž. ALEKSANDRAS J. CHAPLIKAS

SLA 2 ro Apskričio Pirmininkas

$50. Priimta daug rezoliu-Įjų atstovai prašomi susirin- 
cijų įvairiais klausimais. Įkime dalyvauti. Jame bus

Vakare 16-ji kuopa su- renkamas atstovas Į Lietu 
rengė šaunią vakarienę, ku-'vių Kongresą, 
rioj dalyvavo apie 200 as- Be to, bus tartasi Vasa- 
menu. Vakarienei vadova- rio 16 d. minėjimo (salė pa

WORCESTER1O LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

čiu ; (S) fralit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
fdeal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Kas ir Kur Aš Euvau

Aš esu Tarno ir Onos Čaplikų sūnus iš Samuniškių kaimo, Merkinės pa
rapijos, Alytaus apskričio. Mano tėvas, baigęs penkių metų tarnybą Rusi
jos kariuomenėj, apsigyveno Liepojuj. Ten jis ėjo pristavo pareigas, o vėliau 
ėjo Kuršo (Kurliandiios) gubernatoriaus sekretoriaus pareigas. Aš gimiau 
Liepojuje 1907 metais sausio 1 d.

1915 metais pabėgom nuo vokiečių i Petrogradą. Ten aš pabaigiau 
“gorodskoje učilišče,” o 1918 metais grįžome į Lietuvą, musų Tėvynę, čia 
mano šeima tuojau įsitraukė į kovą už Lietuvos laisvę. Mano du broliai, 
Leonas ir Teodoras, veikė partizanuose. Leonas buvo paimtas į lenkų ne
laisvę, bet vėliau ištruko. Užėjus į Lirtuvą bolševikams mano broliai vėl 
stojo ginti Lietuvos laisvę, todėl ją šeimos ir musų sena motina buvo išvežtos 
į šaltąjį Sibirą. Nuo motinos gavau laišką iš Sibiro, apie brolius žinių mažai, 
lik girdėjau, kad pasiliko Lietuvoje (tęsti kovą už jos laisvę). Aš pats 1921 
metais gruodžio 21 d. atvykau į Ameriką pas savo dėdę Petrą Čapliką, kuris 
buvo plačiai žinomas ne lik Bostone, bet ir visoj Amerikoj ir gyvai veikė 
Susivienijime, ypač Susivienijimo skili .o laikotarpyje.

Čia Amerikoj aš baigiau inžinieriaus mokslą ir gavau Electrical En- 
gineering S.B.E.E. laipsnį iš Massachu etts Institute of Technology 1932 me
lais. 1938 metais vedžiau Eleonorą Ncrkunaitę, patriotingų visuomenės dar- 
1-ūotojų, velionio Stasio ir Ievos Norkūnų dukrelę. Ji yra baigusi Simmons 
Čoilege su B.S. laipsniu ir Boston Gn.versity su Master of Arts in Literature 
laipsniu.

Aš pats esu energingas ir darbšt is Amerikos lietuvių gyvenime. Esu 
buvęs: Amerikos Lietuvių Tarybos Bo tono skyriaus pirmininkas 1950-1951 
metais; SLA antro apskričio pirmininku nuo 1949 metų; SLA 365 kp. pir
mininku nuo 1946 metų; South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo iždininku 

du metu, 1959 ir 1951, ir to Klubo vice-pirmininku 1952 metais; ALT San
daros 7-tos kp. vice-pirmininku nuo 19 i8 iki 1952 metų; Suvienytų Amerikos 
Lietuvių Klubų Massachusetts valstij ij vice-pirmininku 1951 ir 1952 me
tais; buvau vienas iš organizatorių Li’-uanian Melody Hour (lietuviška ra
dio valanda) ir per tris metus buvau j >s iždininku ir direktorių.

Dirbau Gillette Safetv Razor Co. nuo 1935 iki 1943 metų ir vėl nuo 
1946 iki 1952 metų kaipo Statistical Quality Control Engineer. Nuo 1943 iki 
1946 metų buvau išėjęs į Amerikos Karo Laivyną, kuriame pradėjau tarnauti 
kaipo Lieutenant junior grade ir baigiau kaip Lieutenant Sr. grade.

Kas ir K r Aš Esu

Dabartiniu metu aš jau nuo 1952 metų vasario 18 dienos dirbu United 
States Airforce, Boston Air Procurement District’e, kaipo Analytical Statis- 
tician (civil Service), esu Lieutenant Commander U.S.N.R. (Amerikos Karo 
Laivyne); jau antri metai esu American Legion Stepono Dariaus Posto No. 
317 komanrteris; SLA Antro Apskričio piimininkas; SLA 365 kuopos pir
mininkas; ALT Sandaros 7-tos kuopo., pirmininkas; ALT Sandaros centro 
valdybos vice-pirmininkas; Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus 
narys. Esu jaunas, energingas ir noriai dirbantis lietuviškame veikime.

Kas ir Kur Aš Noriu Buti

Noriu buti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomosios Tarybos
iždininku.

Šie vietiniai veikėjai rekomenduoja mane toms pareigoms:
Jonas Dvareckas. Worcester, Masss.
Juozas Krasinskas, Worcester, Mass.
Juozas Lekvs, Boston, Mass. /
Jadvyga Tumavičienė, Jamaica Plain, Mass.
Adv. Jonas Stundžia, Lawrence. Mass.

Sužinojome, Kai Mirė
Nedaug kas iš chicagie- 

Cių, net katalikų veikėju, 
težinojo, kad čionai gyvena 
kun. Pijus Kirvelaitis. Tai 
jau jaunesnėsės kaitos lie
tuvių kunigas, atvykęs iš 
tremties. Jis čia buvo pri
glaustas svetimtaučių para 
pijoj, nes savųjų brolių 
Aristuje tarpe jam vietos 
neatsirado. Jo seniau žibė- 
usi žvaigždė užtemo ir, 
matyt, tebuvo žinomas visa 
nažam būreliui. Plačioj, 
visuomenė nieko apie jį ne
žinojo. Eet kai jis staiga 
mirė, tai jo senoji žvaigždė 
uspindėjo. Į jo laidotuves 

pribuvo du lietuvių vysku
pai, Padolskis ir Brizgys, ir 
Ouvę apie 40 kunigų. Per 
-avo mirtį velionis teišgar- 
sėjo, kaipo senas rašytojas 

>• veikėjas ir kaipo chica
gietis.

Velionies konfratras (bro
lis Kristuje) kun. Juozas 
Vilutis, dipukas, “Naujie
nose” (spalio 28 d.) pabė- 
ė kaltinimų čia Įsigyvenu
sių lietuvių kunigų adresu. 
Jis juos kaltino, kad jie vi
sai nepaiso iš tremties at
vykusių kunigų. To nepai
symo auka buvęs ir velionis 

un. Pijus Kirvelaitis.
Apie tai, kad ‘‘Naujieno

se” kun. Juozas Vilutis yra 
parašęs apie kun. Kirvelai- 
ti, žinia paplito po Chica- 
,os lietuvius žaibo greitu
mu. Daugely parduotuvių 
o “Naujienų” numerio pri
rūko. Diena po dienai bu
žo laukta, kad į tai “Drau 
as” atsilieps. Bet nutylė- 
o. Jei “Dradgas” butų at

siliepęs, tai galimas daik- 
as, kad ne vienoj parduo 

tuvėj ir “Draugo” to nume
rio butų pritrukę.

Privačiai besikalbėdami 
apie kun. Vilučio rašinį 
“Naujienose” katalikų vei
kėjai jį bara ir sako, kad jis 
esąs lygus paukščiui, kuris 
-avo lizdą teršia. Bet pauk 
ščiai savo lizdą ir išvalo, o 
kunigai to nedaro. Jei iš jų 
kuris tą pamėgina, tai jis 
saviškių yra kapojamas, 
kaip varniukas patekęs Į 
vistu buri.

iš dangaus nenukris, reikės 
tuos šimtus tūkstančių dole
rių parapijiečiams sudėti.

Marąuette Parko lietuvių 
kolonijoj pradėta kasti pa
matai naujai bažnyčiai. 
Tos parapijos leidinys “Na
tivity Parish News” apie tą 
statybą duoda tokių žinių:

“Naujos bažnyčios darbas 
jau prasidėjo. Bus baigta 1955 
metais. Pati bažnyčia be vidu
rio įrengimo kainuos nepilnai 8 
šimtai tūkstančių dolerių. Pa
rapija turi sutaupius pinigų 
truputį virš 3 šimtų tūkstan
čių dol. Vyskupija paskolos 
duoda 3 šimtus tūkstančių. Pa
rapija privalo sukelti pinigų 
per du metus apie 2 šimtus 
tūkstančių dol. Ka(l M pinigų 
sumą surinkus, visų parapijie
čių duosnumas privalo padidė
ti. daugiau negu dvigubai. Vi
si dirbanti žmonės prašomi au
koti kas sekmadienį po doleriu- 
ką (kuris šiandien yra vertas 
tik 34c). Tokiu budu sekmadie
nių aukos žymiai padidės. Do
lerines aukas Klebonas patarė 
dėti Į vokelius, kad butų gali
ma į knygas užrekorduoti. Mu
sų parapijoj yra daug turtingu 
žmonių, iš jų daug norės įam
žinti savo vardą, savo brangius 
mirusius sūnūs žuvusius karė
je. Visi parapijiečiai norės, 
kad jų vardai bažnyčios prieky 
žibėtų per amžius. Daug žadė
jo aukoti po tuksiantį, du, 3 ir 
daugiau.”

Taigi kunigų parapijie
čiams uždedama duoklė di
dinama. Jie nepajėgs dė
tis prie Lietuvos gelbėjimo 
t tremtiniu šelpimo darbu, 
bet klebonijų statvto’ams, 
matyti, šita mažai terūpi.

Jonas Papartis.

Mirė Mazutas Sarpalius
r

Lapkričio 4 d. mirė .su
laukės 66 metų žinomas 
muzikas, chorų mokytojas 
Petras Sarpalius. Jis buvo 
čia gimęs. Lapkričio 9 d. 

palaidotas Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse.
įleidžia “Rytų Pasakas”

Terros leidykla netrukus 
išleidžia musu garsaus ra
šytojo Vinco Krėvės “Rytų 
Pasakas.”

Remkit birnierius, 
skelbiasi “Keleivyje.*’

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktų, užsiėmimu, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darlio. arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Eroadway, So. Boston 27, Mass.
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—Sveikas gyvas, tėve! 
Kodėl taip stovi nosi nulei
dęs?

—Maike, aš labai norė
čiau savo nosį užliesti, ale 
kaip čia žmogus gali ją 
riesti, kada mums taip pa
siutusiai nesiseka?

—Kas nesiseka?
—Na, ar tu neskaitai ga- 

zietų? Ar nematai kaip 
musų vardą žemina?

—Kas musų vardą žemi
na, tėve?

—-Baigali, Maike, tu jau 
nieko nežinai. Ve, nelabai 
senai musų Barbora Paule
kiutė pridarė tiek daug tru- 
belio Rokfeleriui, o dabar 
visi rėkia, kad lietuvis Vait 
kus jtraukė Trumaną j bė 
uą. Ar tai nėra musų var
do pažeminimas?

—Tėvas be reikalo susi
rūpinai. Paulekiutę tėvas 
galėtum net ir pasveikinti, 
kad jai pavyko pasinaudoti 
Rockefellerio milionais. Tai 
tikra laimė neturtingai lie 
tuvaitei. O kai dėl Truma
no, jam niekas bėdos nepa 
darė. z

—Kaip gi tai ne? Juk 
gazietos rašo, kad jis gavo 
paviestką stoti ant sūdo 
Vašinktone. Ir tą trubelj 
jam padarė Vaitkus.

—Tėvas klaidingai daly
kus supranti. Gatvinių laik
raščių išpusta sensacija, 
kad Trumanas yra pakėlęs 
Maskvos šnipą i aukštą vie
tą valdžioje, nėra jokia 
naujiena. Prie Roosevelto 
ir Trumano pilnas Wash- 
ingtonas priviso Rusijos 
šnipų. Dabar daug šnipų 
jau suimta. Vieni jų jau 
nuteisti kalėjiman, kiti nu
žudyti, o dar kiti tebėra 
laisvi. Tačiau nei Rodse- 
velto, nei Trumano negali
ma kaltinti dėl blogos va
lios. Čia kaltas bendras 
amerikiečių vienpusišku
mas: perdaug dėmesio fut
bolui, automobiliams, šunų 
lenktynėms ir kitokioms 
tuštybėms, o permaža išsi
lavinimo tarptautinėj poli
tikoj. Todėl išėjus Į pasau
lio politiką amerikiečius vi
si apgauna. Rusijos šnipai 
buvo Įsileidžiami ir vaiši
nami kaip geriausi Ameri
kos draugai. Taigi dabar 
iškelta vieno šnipo istorija 
nėra jokia naujiena, ir Tru 
manui nebus dėl to jokios 
bėdos.

—•Tai tu vokuoji, kad ir

j8O.. BOSTON

Tautiška Talka
Alkevičiau* Nužudymas sudaryti nekaltu ūkininkų1 nekaltų
Jau aną kaną minėjau. *" ..

kad policija provokavo uki«l . t Jl®as 
ninkus. šį kaitą noriudu^<vlX t^T®1 * JaU U‘

i —y kuuų Lietuvos sūnų,
1935 metais lapkričio 

d. trys saugumo valdininkai ™ 3nt nužudytų kovotojų 
(man jų pavardės žino-;

ti porą ryškesnių faktų.

mos), persirengę ūkinin
kais, Slabaduose, Bublelių 
valsčiuje, šakių apskrity 
prikalbino ūkininką Buvels- 
Kj padėti jiems išaiškinti 
streiko pritarėjus. šitas 
provokatorius už pažadėtą 
skirtinio seniūno tarnybą grindyje, 
sukvietė kaimynus, J iems Į Ar
pristatė tuos tris policiniu- .
kus kaip jam gerai “pažis-Į Deja, visai panaši istori- 
tamus ūkininkus" ir prasi-įja buvo ir- su tariamu ten
uėjo susipažinimo išgertu-jkų bendradarbiavimu su
vės. Provokatoriai gyrėsi: vai kiečių sukilime. Kada

Jeigu Tysliavai tikrai rū
pėtų tiesa, tai jam butų bu
vę visai nąsunku patikrinti, 
jog didelė įdalis suvalkiečių 
sukilėlių vėliau pa sirpink ė 
aršiais kovotojais prieš na
cius okupantus Lietuvos po-

vokiškais ginklais, elgėsi la
bai karingai ir nugirdy
tiems ūkininkams Įpiršo sa- L'’“ 
vo judošišką planą. Kitos 
dienos pavakare jie turėjo 
susirinkti, visi ginkluoti, 
ūkininko Plioplio pakluonė
je, prie šiaudų, kad lapkri
čio 13 d. galėtų pagąsdinti

t Padėjo?

vienas sukilėlis, slapstyda
masis, perbėgo Vilniaus 
kraštan, tai lenkų policija, 
ji istardžiusi, permetė atgal 
Lietuvos pusėn. Tuo metu 
su Lenkija jau ėjo slaptos 
Lietuvos derybos santy
kiams užmegsti ir bet koks 
panašus kišimasis Į Lietu

atvažiavusi ūkio varžytynes vos vidaus reikalus lenkams

mažiau teturėjo. Kituose 
teismuose advokatams pa
sisekdavo sukirsti saugumo 
tarnautojus bei jų liudinin
kus, žemesnių teismų spren
dimai būdavo panaikinami 
aukštesniuose teismuose. 
Du vyriausiojo tribunolo 
teisėjai, Byla ir Grigaitis, 
dėl susikirtimų su saugumo 
policijos neteisėtais veiks
mais buvo perkelti kitur, 
turėjo nukentėti. Tos ki
tos provokacijos ir provo
katorių pavardės yra taip 
pat žinomos.

“Amerikos Lietuvio1 
Sapaliojimai

Ką Balys Gaidžiunas 
Dirvoje” ir Tysliava “Vie

ny
straipsniuose, su tuo “Ame
rikos Lietuvis” Nr. 40 tium- 
pais žodžiais apsidirbo. 
Ten kitas šitos tautiškos tal
ko dalyvis, V. M. Klausutis, 
“Atsiminimų Fragmentuo
se ’ apie suvalkiečių sukili
mą taip sako:

“Tą sukilifną vykdė mies
tų žydeliai, samdyti valka
tos, kuriems vadovavo 
Kre m 1 i a u s finansuojami 
agentai, jiems talkininkavo 
opozicijos vadai ir spauda.

Nr. 46, Lapkričio 18, 1953

Jei Tai Butų Pasakos
Dabartiniai Maskvos vai-milionų), gausime vieną 

dovai metė Šukį: “Daugiau’su puse kilogramo. Vadi- 
duonos, pieno, bulvių, dar-’naši, per metus bus paga- 
žovių ir kitų kasdieninių minta kiekvienam gyvento- 
gerybių! ’ Apie tą dabar jui pusantro kiolgramo ar- 
visur kalbama, rašoma. Ne- ba po tris svarus makaro- 
senai jš Maskvos grįžęs
United Press ilgametis ko
respondentas Shapiro pa
reiškė, kad šiuo metu Rusi
joj tik apie bulves ir daržo
ves tekalbama.

Ta pati muzika užsukta 
ir Lietuvoj, nors čia dar 
nebuvo taip bloga kaip Ru
sijoj—dar nesuspėta viską
sususinti. išplėšti ir suardy-

vbėje”' *aiškino“'“ilguoZ|‘‘- "Laisvė” Nr. 209 gina- 
‘si kasdien gaunanti Vil
niaus “Tiesą” ir Maskvos 
“Pravdą.” Girdi, abu šie 
laikraščiai sausakimšai esą 
užpildyti žiniomis apie dar
bus, apie siekimus, pageri
nimus ir laimėjimus. Visų 
tų žinių vienas taikiklis— 
daugiau žmonėms vartoja
mųjų daiktų. Negali, sako, 
nejausti pakilusio ūpo ir

nų. Na, kad valgysime, tai 
valgysime!

Supudė, Ką Užaugino
Sakėme, kad ten visi. šau

kia—“daugiau daržovių’*; 
bet, jei jų ir užaugins dau
giau, tai ar iš to bus nau
dos vartotojui, galima pa
abejoti. Ir vėl tam pagrin
dą duoda tas pats komunis
tų laikraštis. Jis pasakoja 
mums štai kokių dalykų:

Šiemet Kl ime daržovių ir 
uogų derlius buvo geras, 
bet kaip jas pristatyti var
totojams? Daržovės plau
kė Į geležinkelio stotis, bet 
geležinkelio administracija 
jų nevežė, nes nebuvo va
gonų. Tris savaites ėjo de
rybos. Gautas atsakymas:

Krauti pomidorus ir uo-
padidėjusio ryžto tiek ma-gas, kopūstų nepriimti.

vykdyti policijos nuovados 
viršininką Stropų.

Sutartu laiku susirinko T 
vyrai: trys iki dantų gink-

lietuvių vardas nenuken
tės?

—Aš nematau, tėve, ko 
dėl jis turėtų nukentėti. Juk 
lietuviai nieko su tuo netu
ri.

—Bet argi tas šnipas 
Vaitkus nebuvo lietuvis?

—Ne, tėve: jis nebuvouĮęinjnkai i be ginklų, 
nei lietuvis, nei Vaitkus. Jis 
čia vadinasi White.

—Tai kodėl gazietos ir 
radijai vadina ji lietuviu?
Sako, jis gimė Bostone iš 
nežymių tėvų.

—Gali būt, kad jo tėvai 
buvo atvykę iš Lietuvos, to-

tuo metu nebuvo pageidau
jamas.

Panašių provokacijų ir 
... . , . neisprovokuotų ūkininkų 

luoti saugumo valdininkai, nužudvmų buvo ir daugiau 
ginkluotas provokatonusjDalk tu paaiš_
Buvelskis, surūdijusi caio.kėdavo teismuose, jeigu by 
laikų šautu\ą užsikan:nę?!]a nepatekdavo karo lauko 
ūkininkas Plečkaitis ir du teisman saugumo policija

sese, tiek vaduose.
Taigi, duotas ir Lietuvoj 

šitą sakinį perskaitęs tik- naujas skambaliukas žmo-
rai susimąstai, ar vertėjo 
musų knygnešiams taip 
sunkiai kovoti dėl lietuviu

nėms nuraminti, viltims su
stiprinti.

Rusijos valdovai žada tų
spaudos, jei beveik po 50 paprastų žmogui taip reika- 
metu joje randi šitokių “tei-!bn^U gerybių pakankamai 
sybės perlų.” įduoti per 2-3 metus. Ar taip

Kopūstai pūva, o tuo metu 
prinoko svogūnai. Jie bu
vo paskirti Maskvai, bet ge
ležinkelis neturėjo potvar
kio duoti vagonus jiems— 
jie stovi, pūna stotyse.

Prinoko pamidorai. Dar 
žalių neima persiuntimo 
įstaigos, o prinokusių ne

itus. mes pamatysime, o kobgjun^ja geležinkelis, jis rei- 
j.aiauja garantijos, kad per

Staiga saugumiečiai isa-
tengdavosi bylas perduoti 

karo lauko teismui, ypač
ko ūkininkams pasiduoti, kada ji ir išgalvotų Įrodymų

dėl ir vadina Juos lietuviais.
—Bet Lietuvoj, Maike, 

tokių pavardžių, kaip 
White, nėra.

—Pavardė, tėve. galėjo 
būt Amerikoj pakeista iš 
VVeiss.

—Tas galėjo būt, Maike.

Buvelskis, Plečkaiti 
Stankevičius duodasi sui
mami, bet Alkevičius, 42 
metų amžiaus, bando tam
soje pabėgti. Provokato
riai jį peršauna, Įverčia ve
žiman ir kračiu gruodo ke
liu, jam nežmoniškai de
juojant, pakely į kalėjimą 
numarina. Našlės bando
mai ieškoti teisybės nedavė 
jokių vaisių.
Paj&voniečių Sušaudymas

ir

Atsimenu, Raseiniuose aš Kybartų rajono saugumo
žinojau vieną Veis. Karče 
mą turėjo. Ale jis buvo 
žydas.

—Galėjo ir Šitas šnipas 
toks būti. tėve. Jo sesuo 
yra ištekėjusi už Blumo. 
Aiškiai žydiška pavardė.

—Na, tai pasakyk, Mai
ke, kokie čia dzivuliongai! 
Kai tas White buvo Vašink
tone pakeltas į didelę gar
bę, tai niekas nesakė, kad 
jis lietuvis: o kai dabar pa
sirodė, kad jis buvo Mas
kvos šnipas, tai ir gazietos 
rėkia, ir radijušai triubija, 
kad jis lietuvis! Pasakyk, 
kas čia nori jį ant mus už
krauti? Ar nereikėtų už 
protestuoti prieš tai?

—Protestuoti butų gali
ma, tėve, bet pirma reikėtų 
aiškiai nustatvti, kas tas 
šnipas iš tikrųjų buvo. Rei
kėtų surasti ir dokumentais 
Todyti, kokios tautybės bu
vo jo tėvai. Bet ar tėvas 
galėtum tai padaryt?

—Ne, Maike, aš nelabai 
gramotnas ant tokio biznio. 
Šitą darbą, man rodos, tu 
retų atlikti kuris nors Lietu 
vos konsulų Amerikoje.

—Gerai, tėve, pasirūpink 
apie tai.

Tremtyje mažyčiai auga 

be pieno, be mėsos, be 

sviesto. Padėk jiems savo 

auka.

Z
Pakalbink biznierius no 

siskelbti “Keleivyje,” pa-
garsmti savo tarp lie-

valdininkas Vladas Cjbavi- 
čius įsakė provokatoriui 
ūkininkui atspausdinti Vo
kietijoje atsišaukimus. Ta
me atsišaukime buvo tyčia 
padalyta daug gramatinių 
klaidų, vietomis buvo pa
likta vokiškų raidžių. At
spausdintus atsišaukimus 
per sieną pergabeno pati į 
saugumo policija savo auto Į 
mobiliu ir juos mėtė pake
lėse, o vėliau jos pasiųsti 
agentai juos rinko.

Per provokatorių buvo 
duota žinia streikininkams, 
kur tų atsišaukimų esą dau
giau paslėpta. Kada jie 
nuėjo jų pasiimti, tai buvr 
suimti ir vėliau keturi su
šaudyti, nors jie tuos atsi
šaukimus tik pirmą kaitą 
atėję tematė ir pasiskaitę 
tik tardymo metu.

šitie faktai, aišku, tik vė
liau tepaaiškėjo, o tuo metu 
diktatūrinę tvarką palai
kanti spauda juos iškraipiu
si sukėlė dideli triukšmą, 
keturi ūkininkai karo teis
mo sprendimu buvo sušau
dyti.

Minėtas Vladas Cibavi- 
čius, vokiečiams okupavus 
Lietuvą, Vilniuje pasirodė 
kaip aiškus ir senas gestapo 
bendradarbis, kuris daug 
pakenkė lietuviams.

Tik toks naivumu prisi
dengęs žmogus kaip Tyslia
va gali džiaugtis tais doku
mentais, kurie gauti saugu
mo policijai ir gestapui 
bendradarbiaujant, kurie

Andrius va’uckas. kas tie pažadai yra labai 
gera priemonė žmones nu
raminti, jiems Jeisti kentėti 
ir laukti geresnių laikų. 
Pažadais ten žmonės visą 
laiką buvo maitinami. Sta
linas dar prieš 20 metų yra 
pasakęs, kad netrukus visi 
kolūkiečiai turės po karvę 
ir bus sotus, o iš tikrųjų, 
pačių Rusijos valdovų žo-

Pakalbinkim draugus ir 

užsisakyti “Ke- 

leirj”. Kaina metams $4.

SUSIDRAUGAUKIT SU

Jtuppmer
DARK BEER
(TAMSIU ALUM)

Gero skonio— 

ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus 

koks yra kada buvęs! 

Dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas
AU. MCOI WFFBT. E. T. t• imi

10 dienų siunta nesupus. Ir 
štai rugpiučio mėnesio vi
dury, kada tas laikraštis ra
šė, Krimo stotyse jau buvo 
pomidorų 5,000 vagonų. 
Aišku, jie supuvo.

Ne geriau ir su grūdais. 
Vėl pasak tą laikraštį, javų 
pilni sandėliai, grudus ten- 

džiais, šiandien mažiau tu-ika pilti laukuose į krūvas, 
rimą karvių negu caro lai-j Jei užeis lietingos dienos, 
kais ir mažiau ko valgyti.Įbus sugadintas didžiulis

Žmones betgi galima ap
gauti, tik reik mokėti juos 
apgaudinėti, vis ką nors 
nauja sugalvoti, kad jie pa
tikėtų. . ,

Nėra Kame Valgyti
O kokia jų padėtis Rusi 

joj šiuo metu, matome iš 
jų pačių spaudos, štai ko
munistų “Trud” rugpiučio 
20 d. rašo apie Ufos mies
tą. Tai Baškirų autonomi 
nės respublikos sostinė, di
delis pramonės, antrasis ži
balo centras, jame daug 
mokyklų, keli šimtai tūks
tančių gyventojų. Ir ką 
manote, jame tėra du res
toranu ir penkios valgyk
los, nėra nė vienos kavinės, 
kurioj žmogus galėtų gauti 
kavos ar arbatos puodelį, 
pyragaiti, ar šiltų dešrelių, 
ar ko nors panašaus. Teisy
bė, yra užkandinių, kuriose 
gausi vyno, degtinės ar šal
tų sumuštinių, bet čia ne
jauku, nešvaru, žmonės sė
di ant dėžių,o alaus statinė 
pakeičia stalą.

“Izviestija” rugpiučio 21 
d. ramina skaitytojus žadė
dama, kad štai iriso bus pa
gaminta 9 kartus daugiau 
negu prieš 3 metus, šokola
do 6 kartus daugiau negu 
prieš karą ir tt. Bet tie 
“kartai” nieko nepasako, 
nes nežinai, kiek jų dabar 
gaminama.

3 Svarai Makaronų
Kitoj vietoj tos pačios 

“Izviestijos” pamini ir aiš
kius skaičius. Štai, pasak 
ją. šiais metais busią pa
gaminta 300,000 tonų ma
karonų. Baisiai didelis kie-

grudų kiekis.
Komunistų laikraštis taip

rašo apie Klimą, bet pana
šus dalykai yra ir kitose 
vietose. Taigi, dar negana 
užauginti bulvių ar daržo
vių, reik sugebėti jas ir var
totojui pristatyti. Sovietų 
tvarkoje ir yra didžiausia 
nelaimė, kad ten vienoj vie
toj susiuvus, maišas trūksta 
kitoj ir juo niekuomet ne
gali naudotis.

Žemaitis.

KIEK IŠLEISTA KNYGŲ

Lietuvių Bibliografinės 
Tarnybos pranešimu per 
šių metų pirmąjį pusmetį 
lietuvių kalba išleista viso 
iabo 82 knygi. Iš jų Ame
rikoje 63, Vokietijoje 5, 
Italijoje. Argentinoje ir 
Australijoje po 3. Anglijo
je, Belgijoje ir Kolumbijo
je po 1. Pernai per pusme
tį išleista 83 knygos.

Lietuvių Bibliografinė 
Tarnyba leidžia “Knygų 
Lentyną,” kurioje ji skel
bia visas išėjusias knygas, 
sužymi svarbesniuosius laik
raščių spausdintus straips
nius ir tt. Visą darbą dir
ba savanoriškai A. Ružan- 
covas, labai mažai tegau- 
damas paramos iš šalies. Jo 
pastangos tikrai vertos dė
mesio.

Visi knyerų mylėtojai ir 
brangintojai turėtų “Knygų 
Lentyną” išsirašyti (kaina 
metams Amerikoj $1, kitur 
$1.50), o kas gali ir auko
mis paremti. Adresas: Lith
uanian Bibliographic Serv« 

kis, bet padalinkime jį išiice, 602 Harvey St., Dan- 
gyventojų skaičiaus (200Įville, III.



' -

Nr. 46, Lapkričio 18, 1953 KELEIVIS^ SO ROSTPN Pw,l^-P.nkU.

Iš Pavergtos Lietuvos
Darbo Stovyklos nenori matyti tik komunis-

1961 metais iš Lietuvos 
pabėgusio žvejų laivo kapi
tono L. Kublicko žodžiais, 
priverstino darbo didelės 
stovyklos yra Vilniuje, Klai

tai.

Kur Neria
1945 metais patekęs į ru-

. .---- ------------  sų nelaisvę vokietis, bet su-
pėdoj ir Šilutėj. Gal jų yra'gebėjęs 1947 metais iš jos
ir daugiau, bet jis tik šias 
minėtas težinąs.

Gavo Ordinus
Kaune apdovanoti ordi

nais ir medaliais šie asme
nys: Kauno mokytoja 0. 
Markunienė ir geležinkelio 
stoties viršininkas D. Glad- 
kovas “už ilgametį ir ne
priekaištingą darbą,” abu 
Lenino ordinu.

Medaliu “už pasižymėji
mą darbe” apdovanoti 
Kauno mokytojos G. Miliu- 
nienė ir M. Žebrauskaitė, 
Petrašiūnų elektraines inži- 
nieriai-techniai darbuotojai 
S. Adomaitis, S. Balsevi
čius, J. Medišauskas, S. 
Žirgulis ir kiti.

pabėgti, slapstėsi Lietuvoje, 
o šiandien yra Vakarų Vo
kietijoje. Jis apkeliavo Kai 
šedorių, Ukmergės, Jona
vos apylinkes.

Pasak jį, iš Liuliškių 
1948 metais buvo ištremti 
Laukys, Jankūnas ir broliai 
Vilkevičiai. Vincas Vilke- 
vičius buvo šnipo Barono 
įskųstas dalyvavęs žydų 
šaudyme. Iš Sendvarių kai 
mo, prie Gelvonių, išvežtas 
Raškevičius, o iš Stefana 
vos—Antanas Strazdas.

Vilniaus krašte kolūkiai 
pradėti steigti tik 1950 me
tais. Iki tų metų nesiryžta 
to daryti, nes čia ūkininkai 
buvo smulkus, neturtingi ir 
jų sodybos labai išmėtytos.

BEVEIK PREZIDENTO VIENY ARDžIai

Du mažiukai Iscnho neriai susitiko prezidentą n. O. Ei 
senhower Konfederacijos Dukterų suvažiavime \Vashing- 
tone. Vaikai yra John Glenn Isenhouer. 6 metp. ir jo 
sesuo Jane Daniel, S metų. Vaikučiai su motina dalyvavo 
suvažiavime.

Lietuviai Užsieniuose

Politinio Kalinio 
Diena

Ir Drįsta Taip Meluoti
“Vilnis” lapkričio 5 d. 

rašė: “Žemės ūkis Lietuvo
je dėlto jau visai kitas negu 
senoje Lietuvoje buvo.

“Reikia pastebėti, ' kad 
žmonės gali, kas nori ir da
bar turi savo atskirą ūkį, 
kad verste neverčiami vals
tiečiai eiti į kolektyvius 
ukius (kolūkius). Bet ma
tydami, kaip suėję į kolū
kius valstiečiai lengviau 
dirba ir geriau gyvena, ir 
pirmiau to nenorėję da-s 
ryti stoja į kolūkius.”

Žinote, taip rašyti tegali 
tik nė mažiausios gėdos ir 
atsakomybės už savo žo 
džius nejaučiąs žmogus, di
džiausias akyplėša ir savo 
skaitytojus laikąs visiškai 
nieko negalvojančiais su
tvėrimais redaktorius.

Galima įvairiai žiūrėti ir 
į t kolūkius, galima juos 
peikti ar girti. Gali juos 
girti “Vilnis,” bet reik sa
kyti teisybę, kaip į dabar 
kuriamus kolūkius žiuri 
Lietuvos žemdirbiai. Jie jų 
nenori ir tos tiesos šiandien 
niekas nenuginčys. .Jie yra 
i juos suvaryti prievarta ir, 
jei tik galėtu laisvai apsi
spręsti, iš jų tuoj išbėgiotų.

Visa nelaimė yra ta, kad 
tie kolūkiai nėra laisva va
lia sukurti. Jei taip butų, 
tai ir patiems komunistams 
nereikėtų šiandien dejuoti.

Prie Musninkų veikė vie
nas valstybinis ūkis (sov- 
chozas), kuriame daugiau
sia dirbo rusai kolonistai. 
Iš Liuliškių, Minčiukų ir Pi- 
gančių kaimų sudarytas 
“Svajonės” kolūkis, greta 
jo vra “Gegužės Pirmosios” 
kolūkis, o kiek toliau “Pa- 
piernia” vardu valstybinis 
ūkis.

Valstybiniuose ūkiuose 
gyvenimas buvo kiek geres
nis negu. kolūkiuose, nes 
čia ir dirbti tereikėjo nu- 
tatytas valandas ir atlygi

nimas buvo pastovus. Gi 
kolūkiuose tikrai buvo ne
pakenčiama. Už darbą 
gaudavo natūra, kurios ne
pakako pragyvenimui irT" r-----

žmonės badavo. Darbo va
landos nebuvo nustatytos, 
reikėjo įvykdyti darbo nor
mas, o jos buvo labai di
delės, todėl teko dirbti nuo 
ankstaus ryto iki vėlyvos 
nakties.

URUGVAJUS i kalauską ir jo pasekėjus 
f Mat, taip tada buvo iš Mas-

Lapkričio 7 d., 11 vai., 
lunter’s College, Nevv Yor- 
te, patalpose įvyko Euro- 
x>s tautų buvusių politinių 
calinių ir pavergtųjų tautų 
veiksnių atstovų susirinki
mas, kuriame iškilmingai 
iuvo paskelbta lapkričio 
7-ji diena Nežinomo Poli
tinio Kalinio Diena. Sce 
noje išsirikiavo visa eilė at
skiru tautų atstovų su pla
katais, kuriuose raudona 
spalva buvo išpiešti esamų 
ir buvusių bolševikinių pri
verstinų darbų stovyklų pa
vadinimai : Proveniškiai,
Buchenvaldas, Dachau, Vor
kuta, Irkutskas, Liepaja ir 
kitų.

Susirinkimą vedė Lietu
vos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas. 
Kalbėjo visa eilė tautų at 
stovu ir kongresmenas Ker- 
sten. Duodant kiekvienai 
tautai savo kalba iškilmin
gą priesaiką ir toliau kovo 
ti su bolševikine vergija, 
specialiame ekrane pasiro
dydavo pavergtosios šalies 
žemėlapis, pirmininkaujan

Šmeižtai ir Provokacijos Į kvos liepta komunistinėms trumpu žodžiu praneši
Dar ne taip senai Urug- davatkoms da"xi- 

vajuje labai karingi buvo’ Koks yra skirtumas tarp 
Čibiras su Mikalausku irjtų dviejų kunigų, kurių 
pažangiuosius Urugvajaus vieną komunistai šmeižia, o 
lietuvius, ypač socialistus ir į kitą garbina'.’ Skirtumas 
jų spaudą, sakė į ožio ragą toks, kad pirmasis jų tar- 
suvarvsią. Bet pastarie- nauja Maskvai, o antrasis 
siems kiek atslūgus, savo Romai, štai dėl ko juo 
“karingą” akciją pradėjo'dojo ir raudonojo komunis- 
Lietuvos okupantų garbin-'tinio internacionalo agen- 
tojai, rasputininkais vadi-.tai neapkenčia “Keleivio,

Susisiekimas visur Lietu
voj labai blogas. Ties Čio
biškiu ir Kernave per Nerį 
nėra tilto, veikia senas kel
tas. Iš Musninkų į Vilnių 
ir kitur nėra nei autobusų, 
nei kitokių viešųjų susisie 
kimo priemonių. Autobu
sai eina tik Ukmergės-šir- 
vintų-Maišiogalos ruožu, bet 
juo keliaujant reik turėti 
policijos leidimą.

Žmonės dar turi knygų, 
spausdintų nepriklausomy-

kad valgyti turime mažiau.bės laikais, bet jos slepia- 
negu caro laikais, šių die-’mos. Kunigaikščių portre- 
nu kolūkis yra daug karių.tai taip pat slepiami, 
blogesnis už anų senų laikų! Slaptai klausosi radi jaus 
dvarą ir kolūkietis yra daug translacijų iš užsienio. Žmo- 
blogesnėj padėtv už anų nės yra nusiminę ir greitu 
dienų draugą kumetį. To išlaisvinimu nebetiki.

i

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Man.

Darbo Fronte
=

nami.
Štai jų laikraščio “Dar

bo Nr. 18, “Žodis Keleivio 
Skaitytojams” straipsnyje, 
visokiais budais šmeižiama

jo bendradarbių ir bendrai 
socialistinės spaudos. Štai 
dėl ko tų dviejų interna
cionalų vadai visokiais bu
dais deda padangas lietu-

ir purvais drapstoma “Ke- vius laikyti tamsius ir atsi 
leivio” Urugvajaus bendra-’likusius, jie tokie

nėjo susirinkusiems, kiek 
toje šalyje yra priverstino 
darbo stovyklų, kiek kali
namųjų ir išvežtų. Duo
dant priesaiką rusų politka- 
inių atstovui drobėje pasi

rodė milžiniškieji Rusijos 
plotai su atžymėtomis taš
kais stovyklomis.

Po visų ceremonijų dalis 
susirinkusiųjų su visais pla
katais išėjo į gatvę ir pike
tavo rusų konsulato patal
pas. Tas patalpas tuo me
tu piketavo ir rusai, tai čia 
susitiko ii' rusų ir kitų tau
tų atstovai.

Sunkiai Kovoja Cukraus - 
Darbininkai

Louisianos cukrinių nen
drių augintojų darbininkai 
sustreikavo. Darbdaviai ne
pripažįsta darbininkams tei 
sės turėti savo uniją ir at
sisako su jos atstovais tar 
tis, išmeta darbininkus iš 
savo namų arba išjungia 
elektrą, vandenį ir tt.

Kokia tų darbininkų pa
dėtis, galima spręsti iš to, 
jog specialistas ten uždirba 
per metus iki $1,200, o pa 
prastas darbininkas tik 
$600. Uždarbio vidur
kis yra $500 ar $600. Gy
vena jie sulūžusiose lūšno
se, langai be stiklų, todėl 
nei dieną nei naktį negali
ma atsiginti nuo uodų ir ki
tokių vabalų.

Žemės ūkio darbininkų 
unijos reikalavimai: pakel
ti valandinį atlyginimą nuo 
28 centų iki 75 centų pap
rastam darbininkui ir nuo 
47 centų iki $1 specialistui, 
pagerinti gyvenamas patal
pas ir išplėsti švietimo dar
bą tikslu panaikinti neraš
tingumą, ir tt.

000 narių, kurie dirba 60 
dirbtuvių. Jų sutartys su 
darbdaviais baigiasi kitais 
metais. Unijos vadovybė 
pareiškė reikalausianti tar
damasi su darbdaviais pa
kelti atlyginimus ir kitų ge
resnių sąlygų—draudimo, 
atostogų ir tt.
Reikalauja $1.20 Minimum

Audėjų unija spiria dar
bo sekretorių Mitchell nu
statyti mažiausį valandinį 
atlyginimą $1.20 tems įmo
nėms, kurios vykdę valdi
nius užsakymus.

Jiems Gera, Bet Ne Mum*

Kas Mums Rašoma

rugvajaus
o taipgi redaktorius bus. tuidarbis,

Januškis. Mat, tie apuokai .lengviau juos mulkinti ir iš 
dar vis kalba apie kažkokį j :M sau lengvą ir pelningą 
komunizmą, kurio mažiau- pragyvenimą daryti, 
šiai yra jų Taiybų Rusijoj.

oivinę ucviyiiuo

Gi “Keleivis” ir jo bendra 
darbiai, gerai žinodami tą 
jų rojų. į kuri jie patys ne
nori vykti, sako teisybę, tuo 
budu jie neduoda lietuvius 
apgaudinėti ir kartu gadina 
biznį Maskvos bernams.

Aukomis ir kitokiomis 
priemonėmis iš tamsesnių 
lietuvių surinktais pinigais 
tiems bernams pavyko nu
sipirkti Cerro, Montevideo 
priemiestyje, antrą namą. 
Bet kas gero ir lietuviško 
tuose namuose yra? Šiau- 
čiaus Ragausko ir tūlų ne
lietuviškos veislės, antilie
tuviško meno, o taipgi gir
tuokliavimo.
ko gero ten nėra.

M. Krasinskas.

NAUJOJI ZELANDIJA

Bendruomenės Valdyba

Naujosios Zelandijos Lie 
tuvių Bendi-uomenės krašto 
valdybos pirmininkui Dr. 
P. Butkui pasitraukus, kraš- 
to valdyba persitvarkė ir 
dabar ją sudaro: pirminin
kas B. Kuzma, vicepirm. K. 
Stirbys, ižd. V. Skridulai- 
tis, kulturos ir meno vado
vas M. Gerdvilytė-Spence 
ir sekretorius S. Jurkėnas.

Krašto tarvbos atstovu

Manifeste, kuris ta proga 
išleistas. sakoma, kad šian
dien komunistams vergauja 
800 milionų žmonių, kad ši 
diena skelbiama tikslu pa
gerbti tuos, kurie žuvo ko
voje ar dar dabar tebeken- 
čia komunistų vykdomas 
kančias ir paskatinti visus 
kovoti su komunistiniu siau
bu.

Kreipdamasis į komunis
tų jungą nešančius manifes
tas kviečia duoti šitokią 
priesaiką: ‘Prisiekiu, kad 
niekad neišduosiu prisimi
nimo tų, kurie žuvo ar dar

Krašto apsaugos sekreto 
rius Wilson, buvęs Genera 
Motors bendrovės pirminin
kas, prieš 10 mėnesių pasa
kė: “Kas gera General Mo- 
toi-s, tas gera ir Amerikai.’

Nesenai paskelbtas Gen 
erai Motors šių metų 9 mė
nesių grynas pelnas (jau 
mokesčius atskaičius) buvo 
$453 milionai, didžiausias 
negu bet kurios kitos bend 
rovės. Ir štai tuo pačiu me-

Ii Anglijos Elgetyno
Liga privertė čia atsidurti, 

čia būdamas, žinoma, nedaug 

tegaliu matyti, kas pasauly 

vyksta, bet šį tą vis matau. 

Matau, kaip Anglijos galybė 
mažėja ir ji jos jau, nebeat

gaus. Ji braška, još kuąe yra 

dideli plyšiai, ir jie vi^.^uga.

štai nugalėta Vokietija kelia
si iš griuvėsių, jos pramonė 
apsigauna, ji dirba moderniau
siomis mašinomis, o anglai vis 
dar seną laužą tebevartoja. Ne
gi pajėgsi varžytis jomis su 
naujausiais įrengimais ?

Anglija senų tradicijų šalis, 
bet jomis toli nenueisi. Nauji 
aikai reikalauja naujų veikimo 
būdų. naujų jaunų kūrybingų 
jėgų. Atrodo, kad ir toks 
Churchillis jau turėjo būti ar
chyve ir užleisti vietą geriau 
šių dienų dvasią suprantan
čiam, bet ne—Anglijai atrodo 
geriau joti sena kumele, negu 
jaunu žirgu. Bet—kur ja nu

tu vamziios pranešimu pra 
gyvenimas žymiai pabran 
go, ūkininkai skundžiasi 
dideliais nuostoliais. Tas 
rodo, kiek yra teisybės Wil 
šono žodžiuose.

josi?

Kiti Paima Laimėjimus

CIO plieno unijos nusi
skundžia, kad darbininkų 
laimėjimus draudimo srity 
nudžiauna gydytojai, nes 
jie, • kai sužino, kiek darbi
ninkas gauna apdraudos,

-"-■y
laikraščiuose dažnai vieni 

kelia Rusijos kariuomenę į pa
danges. kiti ją niekina. Dažnai 
karo reikalais pasisako ir aukš
tų štabų generolai. Žmonės 
skaito jų pasisakymus, svarsto, 
jaudinasi.

O man atrodo, kad dėl to nė
ra ko jaudintis, nes visi tie 
karo autoritetų pareiškimai nie
ko tikro nepasako,-jie tik tėra 
pėdų mėtymas. Kitaip juk ne
gali būti. Negi atsakingas 
žmogus gali išduoti karo pa
slaptis. Todėl labai atsargus 
bukime, kad ir didelių karo ži
novu žodžiams.

savo sąskaitą surašo vis d i 
tebenyksta koncentracijosjdesnę, vis darbininkas gau

visuotinis suvažiavimas sau 
Daugiau nie-jkiamas 1954 metais sausio

3-4 d
Tiesa, kai kada tie Mas

kvos agentai per radijaus 
pusvalandį ir savo spaudą 
kai ką pasisako ir prieš ku
nigus. BeUtai tik prieš lie
tuviškus kunigus. Visai ne 
paslaptis, kad beveik kiek
vieno lietuvio komunisto 
bute rasime ne vieną, bet 
keletą šventųjų paveikslų. 
Jų vaikai krikštijami ir tuo
kiasi katalikų bažnyčiose, 
nors Urugvajuje yra civilė 
metrikacija ir nėra būtino 
reikalo komunistų vaikams 
tuoktis bažnyčiose.

Bet tai dar ne viskas. Ro
dos, Urugvajaus lietuviai 
nebus pamiišę, kad prieš 
porą metų vietos lietuviški 
bolševikėliai dalvvavo Die
vo kuno eisenoje Montevi
deo mieste. Toj eisenoj jie 
platino kanauninko Stanke
vičiaus paveikslu papuoštus 
propagandos lapelius, nu
kreiptus prieš jėzuitą Mi-

ARGENTINA

LB Krašto Vadovybė

Spalio 29 d. įvykusiame 
Argentinos lietuvių suva
žiavime išrinkta Lietuvių 
Bendruomenės krašto val
dyba šitokios sudėties: J. 
Padvalskis. pirm.: V. Male- 
laitė-Survilienė ir V. Vese- 
lauskas, vicepirm.; agr. A 
Santaras ir D. Lukšvtė-Kai- 
relicnė, sekr.: kun. Dr. A. 
Kleiva, ižd., ir agr. S. Mi- 
kelionis, narys.

Krašte taryboje vra 15 
asmenų, iš jų 8 naujakuriai, 
atvykę po paskutiniojo ka
ro.

Pakalbinkime kaimynu* ir 

draugus užsisakyti “Kelei* 

vį.” Kaina metama $4.

stovyklose ir kalėjimuose 
dėl savo įsitikinimų. Pri
siekiu, kad niekad nesutik
siu su jokiu žmogaus gal
vojimo pavergimu. Prisie
kiu žygiuoti žmogaus teisių 
ir laisvės pusėje.’ ”

Buvusiųjų politinių kali
nių laisvosios tarptautinė 
federacijos valdyba buvo 
kreipusis į prez. Eisenhow- 
erį prašydama jo pritarimo 
jos sumanymui skirti lap
kričio 7 d. nežinomam poli 
tiniam kaliniui. Preziden
tas lapkričio 6 laišku atsa- 
kė valdybai, kad jos suma- 
nymą sveikina kiekvienas, 
kas tiki taika ir teisingumu 
Jo vyriausybė esanti giliai 
susirupinusi dėl to, kad kai 
kur pasauly, ypatingai So
vietų kraštuose, yra vykdo
mi baisus, nežmoniški prie
vartos darbai ir kad Ame
rikos valdžia yra pasiūliusi 
Jungtinėms Tautoms tą 
klausimą spręsti. Preziden
tas esąs tikras, kad buvusių
jų kalinių organizacija, 
garsiai kalbėdama apie pri
verstinus darbus ir koncen
tracijos stovyklas, padės 
geriau suprasti šių dienų 
vieną didžiausių baisenybių 
(evils).

na primokėti. Unija žada 
reikalauti, kad bendrovės 
mokėtų visas gydymo išlai
das. Gal jos tada galės pa
veikti gydytojus neišpusti 
savo sąskaitų.

12,000 Batsiuvių 
Nepatenkinti

Naujosios Anglijos bat-
siuvių unijai priklauso 12,-

Kas laimės karą? Mano ma
nymu. ne driskiu, pusbadžių ir 
didelė kariuomenė, gal net gin
kluota moderniais lėktuvais ir 
tankais, bet ta. kuri turės dau
giau naftos ir atomo energijos. 
Dėl naftos trukumo ir Vokieti
jos lėktuvai negalėjo pakilti, o 
tankai puškely sustojo; dėl jos 
suklups ir “nenugalimoji rau
donoji armija,” nes ji to svar
biausio karo maisto—naftos— 
tėtuli tiek. kiek reikia, kiek 
jos turi Vakarų pasaulis.

Džiugas.

9

.! JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1954 Metama
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleidžia 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su Įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, ‘‘Keleivio’ ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

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

k ,6 „M.,

!
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Moterų Skyrius

Padėkos Diena
Kiekvienais metais Ame- šventė. Yra Įprasta per p; - 

rikoje švenčiame padėkos dėkos dieną susivažiuoti vi-, 
dieną. Padėkos diena yra sai šeimai, todėl padėkos' 
Amerikos tautinė šventė,‘diena Amerikoj yra kaip ir 
kuri siekia net 1621 metų.‘šeimos sujungimo diena. 
Tais metais pirmieji kolo-[Tėvai ir vaikai, artimesni 
nistai, Įsikūrę Naujojoj,ir tolimesni giminės, suva- 
Anglijoj ir susilaukę pirmo-žiuoja švęsti padėkos dieną 

gerybėmis nukrautogero derliaus, meldėsi, pas- prie
ninkavo ir dėkojo dangui stalo, ant kurio būtinai tu- 
už naująją žemę. Pamažu ri buti kalakutas (turkey), 
įsigyveno paprotys vieną spanguolės (cranberry) ir 
dieną per metus švęsti kaip'komai. Amerika yra davu- 
padėkos dieną. si pasauliui daug nauju

... ... {maisto produktų, bet šie
Plintam kolonizacijai, tas trvs vra būdingiausi, todėl 

paprotys persimetė pamažu|j;* buna ant kiekvieno
amerikiečio stalo.ir Į kitas kolonijas. 1817 

metais padėkos dieną pra
dėjo švęsti New Yorko sri
tis, ir vidury devyniolikto
jo amžiaus padėkos diena 
jau buvo žinoma daugelyje 
valstijų. 1864 metais pre
zidentas Lincolnas pirmą 
kaitą paskyrė padėkos die
nos datą, ir nuo to laiko 
Amerikos prezidentai nu
stato padėkos dieną, pap
rastai imdami tam paskuti
ni lapkričio mėnesio ketvir
tadienį.

Padėkos diena yra labai 
sena. Klaidinga manyti, 
kad ji gimė Amerikoje. Jau 
nuo senų laikų pagoniškuo
se kraštuose ir necivilizuo
tose žmonių giminėse buvo 
žinomas paprotys deginti 
javus ir gyvulius dievų gar
bei dėkojant už gerą derlių 
arba prašant dievų duoti 
gerą derlių. Senovės grai
kai ir romėnai turėjo atski
rus derliaus dievus, pago
niškieji lietuviai be Perkū
no ir kitų dievų garbino 
deivę Žeminą, kurios prie
žiūroje buvo jų laukai, so
dybos, sodai ir daržai.

Anglijoje padėkos diena 
turi kiek kitokią reikšmę. 
Ten padėkos diena yra 
švenčiama po svarbių įvy
kių, laimėjus karą, išgijus 
karaliui iš sunkios ligos ir 
panašiai. Pirmą kartą ofi 
ciali padėkos šventė Angli
joj buvo švenčiama 1588 
metais, kada anglų laivynas 
sumušė ispanų laivyną, va
dinamą armadą. Nenuosta 
bu, kad pirmieji kolonistai, 
atvykę iš Anglijos į Ameri 
ką. taip pat paskyrė atski
rą dieną padėkai už naują 
žemę.

Amerikoj padėkos diena

Kalakutai gyveno šiaurės 
ir centralinėj Amerikoj ir 
buvo laukiniai paukščiai. 
Jie nuo naminių kalakutų 
skiriasi tuo, kad turi mar
gesnes plunksnas. Į Euro- 
oa kalakutai buvo atgaben-i «r o
ti ispanų šešioliktam šimt
mety. Ir dabar Arizonoj, 
Texas ir Mexikoj dar tebė
ra laukinių kalakutų.

Komai Amerikoje žino
mi jau labai senai. Dar se
nai prieš Kolumbo atvyki
mą vietinės indėnų giminės 
turėjo plačius kornų laukus. 
Sakoma, kad jau pirmą 
kartą grįždamas iš Ameri
kos į Ispaniją, Kolumbas 
parsivežė Europon kormi 
grudų. Ispanijoje komai 
pradėjo plisti šešioliktam 
šimtmety, o vėliau pasiekė 
ir Prancūziją. Tačiau Eu
ropoje komai nėra labai 
populiarus, tuo tarpu ame
rikiečiams komai yra be
veik tautinis maistas. Kor- 
nai ne tik valgomi virti, bet 
iš jų gaminamas krakmolas, 
syrupas, aliejus, komai 
naudojami popieriui ganan
ti ir taip pat kaip pašaras 
gyvuliams.

Savo maistu ir daržovė
mis Amerika yra pats tur
tingiausias ir įvairiausias 
kraštas. Šviežių vaisių ir 
daržovių čia turime per ap
valius metus, nes kai šiau
rėje sninga, pietuose žydi 
sodai ir mezgasi vaisiai.

Kiekviena šventė ilgai
niui virsta papročiu ar tra
dicija. Ir padėkos diena 
jau yra įėjusi į Amerikos 
gyvenimą, kaipo musų nau
josios tėvynės nusistovėjusi 
tradicija, su kuria visi turi-

virs. Henry J. Krauser (viršuj) iš Petoskey, Mich.. stovi 
savo viešbučio tarpduryje. Ji gavo iš vieno pakeleivio 
Norman Clark (dešinėj) 20 doleriu, ir tie pinigai pasi
rodė esą iš 303.720 doleriu, kuri: uvo sumokėti Green- 
lea.-e vaikučio vagims ir vėliau kur tai dingo. Policija 
dabar ieško siūlo galo. kas tuos 2" (iolerip paleido į apy
vartą. Morman Clark sakosi pinigus veikiausiai gavęs iš 
George WiLson. gazolino stoties tarnautojo, kai jis mai
nęs 100 doleriu. Kiti Greenlease išperkamieji pinigai pa
sirodė Detroite ir Petersburg. Ind.. !,et pinigą vagys dar 
nėra išaiškinti.

neturi pinigų įsigyti keliom 
žmonom.

Prie Stalino poligamija 
Azijoj buvo plačiai žino
mas, praktikuojamas ir to
leruojamas dah kas. Bylų

L. BAILLEUL:

Viena Diena Be Melo
už daugpatystę niekas ne
keldavo ir nesipiktindavo, 
kai jaunos mergaitės buvo 
pardavinėjamos už pinigus.
Dabar kažkodėl “Pravda” 
pradėjo aštrią akciją prieš 
poligamiją ir kitus “barba
riškus’’ papročius. Ji nese
nai išvardijo aukštus komu
nistų partijos pareigūnus gali taip šnekėt?
Uzbeke, kurie turi po ke
lias žmonas ir reikalauja, 
kad už daugpatystę ateity 
butų griežtai baudžiama ir 
keliamos viešos bylos. At
rodo, kad jei “Pravda” ne
apsiramins, tai aukštiems 
valdininkams Azijos sovie
tų respublikose teks bent iš 
paviršiaus pasidaryti vien- 
pačiais ir daugpatystę prak- 
.ikuoti slapčia.

(Tęsinys) nūs šis nedėkingasis buvo,
—Man gresia apoplekci-iesu pasirengęs jam atleisti, 

1 jei parodys tikrą gailestį ir
gresia

ja, ar ne taip?
—Taip, dėde.

viena diena be 
—Ačiū už pranašystę,—

sušuko dėdė, paraudęs iš 
piktumo.

—J urgi,—atsiliepė 
gandusi teta,—kaip

be savo pirmykštės prasmės me skaitytis. O kadangi pa- 
fkolonistų padėka už nau-jprotvs švęsti padėkos dieną 
ją žemę) pasidarė šeimos yra labai malonus ir reik.š-

BROLIUKAS IR SESUTĖ DINGO

Thomas Gilmore, 8 metų, ir jo sesutė Carol Ann. 7 metų, 
iš Framingham, Mass., kur tai dingo iš savo namų. šim
tai policininkų ir savanorių ieškotojų apieškojo apylinkės 
mišk us ir atrado juos nuskendusius ežere.

mingas, tai ateiviai iš visų gą 
kraštų švenčia ta 
kaipo šeimos 
vaišių diena.

diena,Ine
išgirsime vėliau, kada 

Berkley laboratorija
bendravimo ir Kalifornijoj, bet ir kitos la

Didelė Naujienų
Kovoj su Polio

bo! - :įos išskirs ligos kal
tini?/ir pradės ieškoti 
prienu r ių jį nuveikti.

National Academy of 
Science susirinkime Cam
bridge, Mass., mie-te, Dr. 
Wendell M. Stanley piane 
šė labai įdomią žinią. Ji. 
sakė. kad Kalifornijos UI 
versiteto laboratorijai pasi-Į1'"

I,

sekė atpažinti, 
nufotografuoti

izoliuoti i: 
vaikų para 

lyžiaus ligos kaltininką 
mažiuką, apvalų “virusą 
ar bacilą. Esą tikrai 
ta, k.td tdS vn uSa> - 
žučinkču- vieno- min 
colio dalies diametro

•atšauks visas tas kvailystes, 
melo ....... kuriomis mus kankina jau

visą valandą.
—O, aš žinau, kad jis tą 

padarys,—sušuko teta, žiū
rėdama i brolvaikį maldau
jančiomis akimis.—Ar gir
di, Jurgi, sakyk greičiau, 
kad rai buvo juokai, kad 
tikrumoje vi-ai kitaip gal
voji.

—Bet miela teta,—tarė 
Jurgis mikčiodamas ir raus
damas,—aš negaliu savo 
žodžių atšaukti, nes jie reiš
kia tą, ką galvoju.

—Tuomet lauk iš mano 
namų!—sušuko dėdė, ne
tverdamas pykčiu.—Neno
riu nė valandėlės į tave žiū
rėti. Atšaukiu viską, ką 
esu užrašęs. Po mano mir
ties tu negausi nė skatiko. 
Tetai paskirsiu pensiją iki 
jos mirties, o likusį turtą 
užrašysiu ligoninei.

Taip kalbėdamas dėdė 
prisiartino prie Jurgio, aiš
kiai pasiryžęs ji išmesti pro 
duris.

—Tegul nore pusryčius 
Davalgo,—tarė teta.—Ne- 
sveika yra išeit tokiam šal
ty be kąsniuko burnoj.

perei
tugi

—Klausė manęs, tai 
sakiau tikrą teisybę.

—Taip, taip, ir gal

pa

no
rėtum mane greičiau pama
tyti mirties patale?

—Apsaugok viešpatie ! 
Tikėk, dėde, kad dėdės mir
tis man butų neišpasakytai 
skaudi ... tai yra pusėtinai 
skaudi.

—Labai ačiū! Pusėtinai 
skaudi! Manau, kad bu-

O visgi įdomu, kad po 36 :vm pusėtinai patenkintas, 
metų bolševikų valdymo gaudamas po mano mirties 

turtą?
—Taip, dėde,—vos girdi

mai sušnibždėjo Jurgis.
—Na, kaip mane 

matai, tas jau perdaug!— 
suriko senis Morais, pašok
damas nuo kėdės ir vaikš
čiodamas dideliais žings
niais po kambarį.

—Užgavimas po užgavi- 
mo! Tai begėdiška, tai

Uzbeke ir kitur moteris te
bėra perkamas - parduoda
mas sutvėrimas.

J. T. Čarterio
Gražus žodžiai

gy<a

Jungtinių Tautų seimo 
pirmininkė, ponia Vijaya 
Lakšmi Pandit iš Indijos, 
pereitą savaitę kalbėjo mo- niekšiška! 
terų sueigoje New Yorke.
Dalyvavo 275 tarptautine 
politika besiįdomaujančios 
moterys.

JT seimo pirmininkė sa
kė, kad seniau Jungtinių 
Tautų čarteris sukeldavo 
žmonių jausmus ir ji pati, 
kai pirmą kartą skaičiusi tą 
čarterį, tai iš susijaudinimo 
verkusi. Bet ilgainiui prie 
čarterio gražių žodžių pri
pratome, sakė kalbėtoja, ii 
dabar jis iššaukia mumyse 
jau ne ašaras, bet tik juoką.
Kalbėtoja sakė.

“Mes dabai jau neverkia
me skaitydami Čaiterį, mes 
juokiamės. Jis buvo tiek 
aiškintas, tiek interpretuo
tas ir klaidingai dėstyta

“Dabar Čarteris yra 
dalykas, uz kurio mes 
galime pasislėpti, kada mes 
nenoram^ piklyti nicsų 1 > 
pUl'ėlgOjiinų (Pa. izSadeJl.f U/
—ir toks elgimąsi su uni

Staiga dėdė sustojo prieš 
avo brolvaikį ir, žiūrėda

mas į akis, paklausė, dre
bėdamas iš piktumo:

—Ką viskas tas reiškia? 
Neabejoju, kad paaiškinsi, 
kodėl taip keistai kalbi.

—Kas čia keisto, mielas 
dėde? Juk sakau tiktai 
tikrą teisybę,—atsakė Jur- 
?is’

—Nedėkingas! Beširdis! 
—sumurmėjo senis, virpan
čiu iš piktumo balsu.

—Jurgi,—atsiliepė teta, 
kuri besiklausydama pokal
bio beveik neteko žado,— 
Jurgi, kas tau pasidarė? 
Argi gražu su mumis taip 
apsieiti? Ką mes tau blo
go padarėme?

—Nieko, teta. Bet ir aš 
nieko blogo nedarau, kal
bėdamas gryną teisybę.

u aš tau sakau, kad ta- 
vo tvirtinimai yra priešingi 
tavo žodžiams.

—Ne, tetule, atvirai kal
bu, ką galvoju.

—Ne, netikiu, nes pats 
žinai, kad jei kuris iš mud
viejų mirtų, tai tu nerastum 
po to nusiraminimo.

—Labai man nesmagu, 
kad tetą užgausiu, bet tu
riu pripažint, kad teta klys
ta.

—O tu išgama!—sušuko 
teta, sudribusi į kėdę.—Tu 
nori mudu užmušti!

Užsidengusi akis skepe
taite, vargšė teta ėmė gar 
šiai verkti.

—Ne, teta, tas netiesa, 
nes aš tik sakiau, kad jei 
dėdė ar teta numirtų, tai aš 
vis rasčiau nusiraminimą. 
Teta pripažins, kad butų 
nenatūralu, jei jaunas vai
kinas tvirtintų, kad mirtų iš 
ŠUsikrimtimo, jei Dievas at
imtų iš šio svieto jo dėdę

—Ką, pusryčius?—atkir
to dėdė;—kad ir iš bado 
mirtų, negaus mano namuo
se nė kąsnelio duonos.

Jurgiui pasidarė nesma
gu. Jautė, kad užgavo tas 
dvi geras ir jį mylinčias, 
nore ir saviškai, širdis. Ro
dos, traukte traukė jį ka
bintis jiems ant kaklo, kaip 
darydavo kitąsyk, kai dar 
buvo kūdikis, ir atsiprašyti. 
Bet susitarime buvo aiškiai 
pasakyta, kad nevalia atsi
prašinėti už teisybę, kurią 
pasakys. Taigi, pasiėmė 
skrybėlę ir atsidusęs tarė:

—Lik sveikas, dėde, lik 
sveika, teta.

Ir išėjo.
—Tai nedėkinga širdis! 

—tarė atsidusdamas senis 
Morris. Jo balsas rodė, kaip 
giliai brolvaikio žodžiai bu
vo jį užgavę.

—Bet kas su juo šiandien 
pasidarė, kodėl jis taip su 
mumis apsiėjo?

—Aš irgi nesuprantu, ko
dėl jis taip elgėsi,—atsakė 
sesuo.—Bet aš manau, kad 
vargšui kas galvoj susimai
šė. Įėjęs tuoj pasakė, kad 
nesijaučia sveikas, o iš vis
ko, ką paskui sakė. atrodo, 
kad kažkas su juo netvar
koj. Kai Įėjo, pastebėjau, 
kad jo akvs aptrauktos, 
klaidžioja, bet pamaniau, 
kad man tik taip pasirodė.

Vargšė teta buvo taip nu
gąsdinta brolvaikio elgesio, 
kad viską dabar matė klai
dingoj šviesoj, padidinda
ma savo spėjimus ir nuo
gąstavimus.

Dėdė irgi pasijuto ne
kaip.

—Ką tu kalbi?—paklau
sė neramiai.

—Aš esu tikra, kad su 
iuo kas nors netvarkoj. Ne
sistebėčiau, jei iam protas 
susimaišė. A»- tai juokai 
per kiauras dienas krautu
vėle niurksoti, matuoti vi
sokius rezginius ir mezgi
nius, stengtis preke išgirti, 
o paskui per naktis sėdėti 
ant knygų ir sąskaitų. Ne
gerai padarei, pavarydamas 
jį tokia valanda iš namų, 
kada jis kaip tik reikalin
gas musų pagalbos.

(Bus daugiau)

l oiigamija Rusijoj
E ?..ų Rusijoje, Azijos 

e.-pv /koše, dar iki šiol 
} digamija, tai yra 
tyste. Uzbeke ii ki
ši ublikuSc, kur ,y- 
r.ahometonų paj?ro- 
: t iigija, jaunos mer

kies::
įaugs

i

patir-
. ma- 

><ii» ė 
gv\ is

C 3 ei i ii’
gaite.-.

kuris ir sukelia vaikų 
lyžiaus ligą

Atradimas ir išskyrimas 
ligos pero yra didelis žings- '•? 
nis pirmyn kovoje prieš -in 
vaikų paralyžiaus ligą. Ko! cin
kas visos daktarų pastangos 
tą ligą įveikti nepasisekė, 
bet nenuilstama kova jau 
pradeda duoti gerų išdavų.į -iej: 
Susekus ligos perą ir jį izo-> k'; 
■Javus daktarai dabar

ei

o-

/ toj eiti į mokyklą, 
/-leidžiamos už vy

nų. K-/ jos pasendavo ar- 
1 ioosdayo, vyrai nc.si- 

jaunesnes pcči. s. 
'gi / t. •'’. >< pačio.* £at.da- 
;vo . .-v vadinti; ‘vyras 
/■/ r." ? to turėjo pakakti. 
Visu:, kur yra poligamija, 

u is yra. prekė, už kurią 
as turi

įeskol tai
riemonių ligos kaltininkui! tuos-.

mokėti. Kuo tur- 
K vyras, tuo jis dau

bą gali nusipirkti. 
Tode: l zbeke ir kitose bol- 
ševik;: publikose daug-
pa:, s;? galėjo verstis aukš- 

' 'nuristų partijos va
ra-■ tarpu kiti “drau- 

rr.ahometonų kraš- 
ra vienpačiai, nes

nugalėti. Atrasta ligos ba
cila bus tyrinėjama “gryna
me stovyje.’’ bus tiriamos 
jos veisfmosi ir gyvenimo 
sąlygos ir, žinoma, išaiški
nus ligos perų gyvenimą 
bus greičiau surastas būdas 
tuos perus nugalėti ir žmo
nes apginti nuo tos ligos.

DF. W. M. Stanley sakė, 
kad Berkeley laboratorijoj 
vaikų paralyžiaus ligos kal
tininką išaiškinę daktarai 
Hovvard L. Bečhrach. ir 
Carleton E. Schvverdt, du jo 
kolegos, kurie kartu su juo 
laboratorijoj dirba.

Dar nežinia, kaip pasi
seks su naujai atrastu polio 
ligos kaltininku kovoti, gal 
pasiseks surasti skiepus Ii- 
eos baciloms padaryti ne-
kenksmingomis, o gal bus įpėdinė. n3rbara „.tton, 
surasti ir vaistai ligos baci-i garsėjusi savo vedybomis ir 
loms sunaikinti. | divorsais, dabar vadinasi

Apie tolimesnę kovą prieš j princesė Trubeckoj ir grįžta 
piktą vaikų paralyžiaus Ii- iš Paryžiaus į New Yorką.

GRJ2TA

tas 
viri

turiu nėra kciias į raiką. 
Jungtinių Tautų Čarteiis

tikrai skamba gražiai. Bet 
kas iš gražių žodžių, jei jų 
niekas nebesiklauso, jei žo
džiai liko tik žodžiai, o jų 
dvasia išsidvėsė? O kad 
Jungtinių Tautų Čarterio 
dvasia senai jau išsidvėsė ir 
išsigimė, tą gali matyti ii 
akli, tą jau girdėjo ir kui- 
čiai, tą žino ir tie, kurie iš 
viso nieko nežino.

DANIJOS STAIGMENA

Danijos socialdemokrati
nėje vyriausybėje prekybos 
ministerio pareigoms pa
skirta yra Mrs. Anna Lis- 
beth Groes, 43 metų. šeimi
ninkė, devynių vaikų moti
na. Tais paskyrimas nuste
bino daug žmonių. >

.yra./Migsbaigusi
tetą.

idkių viešų ’parėigtį nėra 
ėjusi ir net nėra Danijofe 
parlamento narė.

Bet užtat Mrs. Groes ge
rai yra susipažinusi su kai 
nų klausimu. Ji per tris 
metus vadovavo Danijos 
Šeimininkių Draugijai, o au
gindama devynius vaikus ji 
turėjo progos kainų klausi
mą pažinti ne iš knygų, bet 
iš gyvenimo kietos prakti- 

os.ii

—Niekšas,—sudejavo te- 
ta.—Liaukis taip kalbėjęs, 
nes mane šiurpas ima.

—Gana, Mariuk! — tarė 
jai brolis, krisdamas į kėdę 
ir šluostydamasis paraudusį 
ir prakaitu išpiltą veidą.— 
Tai yra gyvatė, kurią mes 
atšildėm prie savo’ krutinės 
ir kuri dabar mus kanda. 
Bet,—po valandėlės pridū
rė,—dėl atminties vargšo 
Jokūbo, kurio vienatinis su-
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1. Iš Plataus Pasaulio
kambarys nepašil- labai mielas ir reikalingas.idiena mokinate kad mes tu-jlaivu “Hersey” 1950 metais

IZRAELIO VADAS

, Ben Gurion, Izraelio respublikos ministerių pirmi
ninkas, nuo pat respublikos Įsikūrimo vadovavęs valsty
bei, dabar pasitraukia iš savo vietos dėl nuovargio. Ma- 
pai partija (darbo partija), kuriai priklauso Ben Gurion, 
ji prašė pasilikti, bet jis dėl savo sveikatos stovio nesu
tiko.

namas
idytas. Juk jis tebėra trem
tinys. Jis ne tik dar neįsi
kūrė, bet jis neturi net kur 
kurtis. Juk jis ten “auslen- 
deris.” Niekas jo ten ne
krečia į mokyklas ir nie
kas jo nerengia pilietybei, 
kad paskui butų pastoviu 
ir geriau aprūpinamu to 
krašto gyventoju. Jam ten 
žmoniškos širdies parodo 
ma, tiesa. Tačiau nepaliau 
jarnai laukiama, kad tik

Klausiate kodėl? Todėlhime klausyti ir gerbti savojkirželio 15 d.
kad jis lietuvis, gers? žmo
gus. Todėl, kad Jo vargas, 
jo ašara pataiko i mu.^ų šir
dį, ją sugraudina, skelia 
mumyse gailesčio ir sociali
nio globos jausmo kibirkštį. 
Tik pagalvokime, tik prisi
minkime juos. Kai tik pa
jėgsime save nugaišti, kai 
tik pažiūrėsime stačiai į 
juos, juste nepajusime, kai 
duosime jiems auką. To-

tėvelius. . . Bet, kaip mes! Deveikis. Teofilis, atvykęs 
galime jų klausyti, kuomet’laivu.;B^ch,ford” 1950 metais 
kiekvieną dieną ant jūsų vi- geguzes -b (
saip biauriai kalba ir juo
kais laiko. Mes žinome 
kad jie negerai daro. Tai 
ką mes turime daryti . .
Tavo žodžius sekti.. ar jų 
blogumus įvesti į savo gy-

Ptzshpb Scptbitaa

ANGLIAKASIŲ

ATSIMINIMAI

INDIJOS GYVENTOJAI
Indijos gyventojų surašinėjimo įstaigos skelbia, kad 

1981 metais Indija turės 529,000,000 gyventojų (dabar 
turi 357,000,000), jei gimimų skaičius joje bus toks pat 
kaip dabar. Kaip išmaitinti toki skaičių? Vienintelis 
atsakymas yra pradėti praktikuoti gimdymų kontrolę.

greičiau jo atsikračius. Jeijkią auką, kuri nereikalaus 
ne tie kiauri plaučiai, juk nuo musų burnos nė kąsnio 
senai jis butų gėrybių ga-j nutraukti, nei kitų rūpesčių 
minto jas, o dabar jis jiems gurėti. ’ Bet ūžta: širdies
tiK našta. [džiaugsmo, tikro

Bet mums tas tremtinys,rnl.-ąi>
nors ir nesveikas, paliegęs, 
nedarbingas, yra labai ir

džiaugs
įmo turėsime.

Juozas Audėnas.
ANGLIJOS REKORDAS

Anglijos automobilių industrija šių metų rugsėjo 
mėnesį padirbo rekordini skaičių naujų automobilių— 
64,304. Iš to skaičiaus 27,865 automobiliai buvo išga
benti į užsienius, o kiti išparduoti krašto viduje. Angli
jos automobiliai randa gana plačią rinką užsieniuose ir 
nemažai jų pasiekia Ameriką.

Ko resp ond enciio
BROOKLYN, N. Y.

ARABIJOS STREIKAS
Nepaprastas Arabijos aliejaus darbininkų streikas 

vis dar tęsiasi, nors jau iš kelių kartų buvo pranešta, kad 
jis esąs pasibaigęs. Streikuoja apie 10,000 arabų darbi
ninkų. Jie išėjo j streiką spalių 17 d. ir nežiūrint Arabi
jos mirusio karaliaus Ibn Saud Įsakymo streiką baigti, jo 
nebaigia.

Mirė Antanas Leonavičius 

Spalio 10 d. mirė Anta
nas Leonavičius, palikda
mas dideliame nubudime 
žmoną Frances Leonavičie
nę, du sūnūs, Vincą ir Al
fonsą Leonavičius, ir anū
ką Neal Leonavičių, taip 
pat ir dvi marčias. Laido
tuvėmis rūpinosi Shalin-Ša 
linskas; tapo palaidotas šv.

KINIJA VIS KALTINA

Kinijos bolševikai vėl šaukia apie biologini karą, 
kurį Amerika buk tai vedusi Korėjoj prieš šiaurinius ko
rėjiečius ir kinus. Kinų radio Pekine kartoja 19 ameri
kiečių lakūnų “prisipažinimus,” kaipo įrodymą. Bet tie 
lakūnai, grįžę į Ameriką, visi aiškino, kad iš jų prisipa
žinimai buvo išgauti kankinimais.

BAZĖS PAKISTANE
Spauda praneša, kad Amerika ir Pakistanas veda 

derybas dėl davimo oro bazių Amerikos karo aviacijai 
Pakistano teritorijoj. Už bazes Amerika suteiktų Pakis- 
tanui karišką pagalbą jo kariuomenei apginkluoti. Oro 
bazės butu rytiniame ir vakariniame Pakistane, kuriuos 
skiria 1,600 mylių Indijos teritorijos.

J(/ GAILIOS AKYS ŽILIU Į TAVE
duodamai aukai pa-Nenusisuk, broli lietuvi, siama 

nuo tų įdubusių akių! Tie- imti. 
sa, jos pajuodusios, kartais' Keno 
net
kiekv
truputį tesušvla tavo širdis'pakeliamos rankos, keno iš- 
žmogaus meile, ir tu ne-‘alkusios burnos—juk tai tų, 
lauksi iki bus ištiesta mal-kuriems nepersiskyrė At- 
daujanti sudžiuvusi ranka, panto vandenys ir kurie pa

žinai juk gerai, kad tai siliko baisioje tremtyje, 
tikro tavo brolio, brolio lie-! Artinasi žiemos šalčiai, o 
tuvio ranka, kuri nepajėgia'tremtinio kūnas taip susty- 
r.ei mašinų sukti, nei me-Pęs. Jis nepridengtas, kad 
džių kirsti, o vos, vos ištie-'jam butų šilta. Jo ir gyve-

tos Įdubusios, pa-vyt. 4 ucivcj ivcti t <7 : » v* , I
klaikios. Tokių juk įjuodusios akys, keno tos iš- 

vienas matėme. Tik j džiūvusios, kaulėtos ir vos

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

'ŠLIUPTARNIAI. nrno 
knyga, kurioje tiek daug į 

w i) pasakyta apie Amerikos 
\ lietuvių gyvenimo sunku-
\ mus. vargus ir kovas dėl;

lietuvybės. 652 pusi.. Jo-, 
no šliupo, “dėdės” šerno 

\ Ir kun. Dembskio atvaiz- 
p 7 dai, kaina tik 3 doleriai.

RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas; pirmas apie 
širdį; ilicstruotas;

450
puslapių;
kaina 4 
doleriai.

Kirklys, Eduardas, su šeima, 
atvykę laivu “Howze” 1949 
metais rugpiučio 9 d.

Byla, Adelė ir Jonas, atvykę 
laivu * ‘Sturgis” 1950 metais 
spalio 24 d.

Jakniunas, Anicetas, su šei 
ką jus butumeteima- atvykę laivu “Hersey* 

mergaitėms atsakėĮ1949 metais spalio 13 d.
tokis klausvmasl ^'6a:t\tė, Aldona, atyykusi 

1950 me

venimą?’ 
toms 
kuomet 
stovėtų vietoje..”

Klebonas nerašo, ką jis 
pasakęs vaikams. Bet to
liau jis dėsto: “Skaudus gy- 

Jvenimo dalykas. Vieni mo- 
" kiname gero, o kiti pikto

sios dvasios įniršę, nekaltus

500 puslapių knyga, kaina tik 
$2. Joje įdomiai aprašytas ne 
tik anų dienų angliakasių dar- 
Das ir gyvenimas, bet ir daug 
eitų dalykų. Tikrai nesigailėsi 
knygą pirkęs. Į laišką Įdėk $2, 
parašyk aiškiai savo adresą ir 
pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Lavinskas, 4141—461h Street. 
Long lsland City 4, N. Y. 
Gausi minėta knygą su priedu.

(3-54)
laivu “Heinzelman” 
tais birželio 6 d.

Baltrušaitytė yra prašoma 
atsiimti iš BALF’o centro jos 
vardu gautą laišką iš Alexan 
der Lepecha, arba pranešti sa
vo adresą.

Čižauskas, Florentina ir Vio-

S
Jono Steponavičiaus Trijų 

Metų Mirties Sukakties 
Minėjimas

Jonas Steponavičius mirė
1950 metais lapkričio 27 d., 
palikdamas dideliame nu
budime Sofiją Steponavi
čienę (Stephans). Sofija 
negali užmiršti savo drau-

vaikelius veda blogais ke-'leta> kurios atvyko 1952 metais 
bais prie kerštavimo ir ne-į^ausio mėnesi laivu “Gen. Tay- 
apykantos. Ar ne laikas
mums tėvams sustoti ir pa
klausti 
VEDAME
LIŪS? Ne klebonas nuken
tės .. bet.. tie tėvai.. Ką 
jie vaikų širdyse pasės... 
senatvėje rąs.”

Ar tiems klebono žo
džiams kas patikės, aš neži
nau, bet kad tai yra aiškus 
kurstymas vaikų prieš tė
vus, dėl to niekas neabejos.
Ar Dievo skleidėjas tuo tu-

lor.” yra prašomos skubiai pra
nešti savo adresus BALF’ui. Iš 
Immigration and Naturaliza-

^AVO^VAlkT!110" >staigos « vardu
ME SA\ O \ AIRE- vra orautos “Alien Registrationyra gautos 

Cards.”

APSIVEDIMAI

RAMUNĖS

Mes gavome didelį 
siuntinį šviežių R». 
muniu žiedų iš Hun- 
garijos, ir dabar visi 
turi progos įsigyti 
Ramunių. Hungarijo- 
Ramunės yra taip pat 
geros, kaip ir Lietu
vos; jos taip pat 
kvepia medum, turi 
malonu skanį ir jų

arbata yra sveikas, gardus gėrimas. 
Ramunės yra jreros skilviui, inks
tams < kidneys), arba jeigu esi nu
vargęs ar sušalęs, tai gerk Ramu
nių arbata, o kada esi piktas ar nu
siminęs. tai irgi gerk Ramunių ar
batų. Prisiųskit mums $2.50, o mes 
atsiųsime visų svarų Ramunių. | 
Kanadų $2.75.

ALEXANDER’S CO.

414 Broadvvay 
South B*ton 27, Mass.

go Jono, ji kas metas jo at-, užsiimti, ręskite pa 
minčiai uzpirkdavo misiąs j * Tr
Apreiškimo parapijos baž- •
nyčioje (North 5th St.). Tą

ivazimieio kapme^e Long į ~ pa(jarė jr metų
island, N. Y. . (sukakties proga. Minėtoj

Antanas Leonavičius’ ki-įbažnyčioj lapkričio 28 d., 8
!ęs iš Dzūkijos, Gurtiškių vaj_ rytą bus mišios ir eg

zekvijos. Steponavičienė 
nori, kad ten atvyktų Juo
zas Steponavičius ir žmona

BALF’o Ieškomi

II
M
ult»«

aut

*1 i
e >»

Esu viengungis, 35 metų, nesenai 
atvykęs į šį kraštą. Negeriu, esu 

bet jaučiuos vienišas. 
\ edybų tikslu norėčiau susipažinti 
su panele atitinkamo amžiaus. Ra
švkit:

P. O. Box 843, 
Bridgreport, Conn.

(47)

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metams $4.

»l N
K
« »«1
i /♦

Visos 3 knygos tik ui d 
dolorivsl Bot šita bo- 
protilkai numušta kai
na galios tik iki Nauįg 
Motų. Todėl nodalskita, 
bot kilkite į vokų $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGIRIS, 332S So. 
Halsted $♦, Chicaga 0,m rr- i*—— a_o.—,Ule ™SVWITifVW rMtVb

•

kaimo, Rudaminos vals-j 
čiaus. Velionis iš Lietuvos 
siuvėjas. 1905 metais jis iš 
Lietuvoj išvyko į Škotiją į 
anglių kasyklas. Ten An
tanui neteko kriaučiauti, 
bet kaip ir daugeliui at
vykus į Škotiją teko lysti 
į požemį ir rausti anglis. 
Darbo sąlygos buvo nejau
kios, o Antanui ypatingai 
nedirbusiam sunkiai buvo 
sunku angliakasiauti. Bet 

■ is to nebojo, nes jo visas 
troškimas buvo užsidirbti 
pinigo ir pasiekti Ameriką, 
kur tuo metu daug lietuvių 
emigravo laimės ieškoti. Po 
metų Antanas susitaupo ke
lius dolerius ir iš Škotijos 
atvyksta į Shenandoah, Pa., 
į anglių kasyklas. Atvykęs 
Antanas į Shenandoah’rį 
vėl dirba ilgiau nei metus 
laiko anglių kasyklose, bet 
ji masyte masino siuvėjų 
darbas, nes jis tą amatą 
mėgo iš pat jaunystės. 1910 
metais Antanas Leonavi 
čius atvyksta į Brooklyną 
ir pradeda dirbti siuvyklo
se. 1913 metais susitinka 
Frances ir ją veda.

Antanas Leonavičius ty
kaus budo vyras, siuvėjų 
ginčuose nedalyvauja, susi
kuria šeimą, dirba ir akylai 
seka musų lietuvių judėji
mą skaitydamas “Keleivį 
ir kitus pažangius laikraš
čius. Paauginusi jo žmona 
Frances vaikus taip pat sto
ja Antanui į talką. Dirba 
abudu. Susitaupę kiek gra
lio, įsigyja nuosavą namą 
195 Lincoln Avė., Brookly
ne.

Dabar jau galėjo, rodos, 
laime džiaugtis, bet tie me
tai deda vis sunkesnę naštą, 
Antanas pradeda sirguliuo
ti. Ir gydytojai nebegali 
pagelbėti, o sveikata vis 
blogėjo ir spalio 10 d. jis 
miršta, sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Likusi jo mylima 
žmona Frances tęsia tą sun 
kų gyvenimą viena.

Ilsėkis Antanai laisvoje 
Amerikos žemėje, kurią tu 
mylėjai, jai buvai ištikimas 
taip, kaip ir gimtajam kraš
tui Lietuvai.

J. Brooklynietis.

Elzbieta ir kiti Jono gimi
nės ir pažistami.

-J. B.

Aplankykit J. R ima vičių

Juozas Rimavičius is 
Brook lyno sunkiai susirgo 
ir dabar guli Pilgrims State 
Hospital, Long Isiand. Jo 
draugai ir bičiuliai prašomi 
nepamiršti nelaimėn pate
kusio draugo ir bičiulio ir 
jį ligoninėj aplankui.

BROCKTON, MASS.

Aš ir Šv. Pranciškus
Spalio 4 d. buvo šv. Pran

ciškaus diena. Musų kle
bonas irgi Pranciškus. Tik 
dar ne šventas. Jis kalbėjo 
apie šv. Pranciškų, neuž
miršo ir savęs. Lyg ir no
rėjo palyginti save su šven
tuoju. Abu statė bažnyčias. 
Didelis panašumas. Tik ma
žas skirtumas: šv. Pranciš
kus pūslėtomis rankomis 
nešiojo plytas bažnyčios 
statybai, o musų klebonas 
plytos nė su pirštu nepalie
tė.

Kliuvo pamoksle šliup- 
tarniams ir laisvamaniams.

Jaunius.

Kursto Vaikus

Parapijos biuletenyje kle 
bonas visako prirašo. Ne
senai ten buvo išjuoktas 
Lietuvos himnas. Dabar 
kiršinami vieni lietuviai 
prieš kitus ir kurstomi vai 
kai. Spalio 25 d. klebonas 
rašo:

“Mokėkme vaikeliams 
Įdegti į širdį tėvus respek
tuoti. Štai skaudus pavyz- 
dis iš musų mokyklos. Per
eitą antradieni, klebonas 
mokina vieną skvrių mo
kyklos vaikelių. Jis nupie
šė vaikeliams didį reikalin
gumą savo tėvus klausyti ir 
sekti jų pamokymus. Po 
mokyklai atėjo dvi jaunos 
mergaitės ... dvi dypukės 
ir sako; ‘Klebone, jus šian-

žemiau išvardintieji tremti
niai prašomi pranešti BALF’o 
centrui—United Lithuanian Re- 
lief Fund of America.. Ine.. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
—savo adresus. Jų vardu yra 
gauti svarbus pranešimai, liečia 
atvykimą i JAV:

Butinavičius, Povilas, su šei
ma, atvykę laivu “Gen. Muir” 
1951 metais sausio 20 d.

Narbutavičius, Juozas, su šei
ma, atvykę laivu “Haan” 1950 
metais gegužės 9 d.

Kaukaris, Česlovas, atvykęs 
laivu “Holbrook” 1949 metais 
rugpiučio 30 d.

Rupšys, Stasys, atvykęs lai
vu “Balinu” 1951 metais sausio 
19 d.

Traškauskas, Juozas, su žmo
na. atvykę laivu “Blatchford” 
1950 metais birželio 24 d.

Šemeta. Aleksas, su šeima, 
atvykę laivu “Haan” 1949 me
tais balandžio 19 ri.

Sidagis, Jurgis, atvykęs lai
vu “Muir” 1949 metais spalio 
11 d.

Alt ŽINOT-
Ką veikia LDD? Kaip ji galvoja apie einamuo
sius, visiems rupimus klausimus?
Kuria kryptimi ėjo Amerikos ūkio politika per 
paskutiniuosius 20 metų ir kur link einama da
bar?
Kaip Socialistų Internacionalas žiuri į paverg
tųjų kraštų išlaisvinimo reikalą?
Kaip reikėtų atstatyti nuosavybės teises busi
moje laisvoje Lietuvoje?
Kaip prof. Einstein’as įsivaizduoja pasaulį?
Ką reiškia tik ką praėjusieji Vokietijos parlameR- 
to rinkimai?

Atsakymus rasite žurnale ‘ Darbas,”
kurio trečiasis šių metų numeris tik ką išėjo iš 
spaudos, šiame numery yra įdomus straipsniai 
Petro Gaižučio, V. Rimanto, V. Rovėjos, prof.
J. Kaminsko, inž. J. Vilčinsko, J. V. Stilsono 
i r eilės kitų rašytojų. “Darbo” kaina SI me
tams, atskiro numerio—25c. Žurnalas didoko 
formato, 32 puslapių, įrištas gražiuose virše
liuose. Leidžia Lietuvių Darbininkų Draugija. 
Pinigus prašome siųsti:

“Darbas,” 636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*.Šiurkus, Antanas, su šeima, 
atvykę laivu “Taylor 1949 J ^ooooooooooooooooooooeeoeeooeooeoooe
tais spalio 13 d.

Tarasevičius, Aleksandras, su 
šeima, atvykę laivu “Sturgis" 
1950 metais vasario 16 d.

Strikienė, Elena. atvykusi 
aivų “Ballou” 1949 metais bir
želio 17 d.

Tumas, Pranas, su šeima, at
vykę laivu “McRae” 1950 me
tais kovo 25 d.

Novickas, Bernardas, atvy
kęs laivu “Blatchford” 1950 
metais birželio 24 d.

Murauskas. Alfonsas, su šei
ma, atvykę laivu “Greely” 1949 
metais gruodžio 16 d.

Kiseliovas. Julius, atvykęs 
laivu “Greely” 1950 metais ko
vo 27 d.

Karpavičiūtė, Pranciška, at
vykusi laivu “Sturgis" 1950 
metais liepos 12 d.

Totoraitis, Juozas, su šeima, 
atvykę laivu “Blatchford” 1950 
metais birželio 24 d.

Ivanauskas, Adakris, atvykęs

DIEVAS?

- Dievo nė vienas niekad nematė. 
Bet Biblija yra Jo žodis. Kurie 
mėgsta skaityti Biblija, tai tok, e 
myli Dievą, ir pas tokius Dievas 
bus.—Jon. 14:21. <4f>)

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

IEŠKAU 2ŪVAUTOJŲ

Trys vyrai iš Brocktono, kurie žu
vavo Oetober 14, I.ittle Pond, malo
nėkit atsiliepti. Vienas iš jų turėjo 
motorą Martin 75 ir davė man dar
bo. Parašykit arba atvažiuokit ad
resu:

A. Gulbin 
33 School St., W. Hannover, Mass.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angližkas ir Angliškai-Lietuviškas

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

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

TIKINČIŲJŲ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 W«st 30th Street, NesrYork 1, N. Y.
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Pirmieji Įspūdžiai
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Vietinės Žinios
VYRŲ CHORO

KONCERTAS
SOCIALDEMOKRATŲ

SUSIRINKIMAS

Lietuvoj chorinio daina
vimo išsilavinimas buvo 
aukštas, nuo senesnių laikų 
jis yra gana aukštas ir 
Amerikoj. Jei mes savo po
būviuose, prie gausiai ap
krautų stalų, dar vis nemo
kame gražiai padainuoti, 
dai- vis ir gražiausią dainą 
sugebame išniekinti, tai 
choruose dainuodami jau 
mokame įsijausti į švelnes
nę melodiją, įveikiame sun
kesnius, sudėtingesnius rit
mus, suvokiame dainos sti
lių.

Bostono Lietuvių Vyrų 
Choras dirbo tik du metus 
Lapkričio 15 d. So. Bostone 
įvykęs jo koncertas, tai tik 
antrasis jo metinis pasiro
dymas.

Komp. J. Gaidelio, choro 
dirigento, sudaryta progra
ma buvo turininga, įdomi ir 
įvairi. Greta paties Gaide
lio naujovišku stilių harmo
nizuotų ir komponuotų dai
nų, šiame koncerte girdėjo
me dar 9 kompozitorių ku
rinių. Kiek tas buvo įma
noma padaryti su mėgėjų 
choru per 2 metus, komp. 
Gaidelis savo uždavinį atli
ko sėkmingai. Vyrų bal
sai išlyginti, dainos padai 
nuotos jautriai ir stilingai, 
išgauta fortissimo jėga, bu

LSS 60 kuopos narių su
sirinkimas įvyksta šį šešta
dienį, lapkričio 21 d., 6 vai. 
vakaro, “Keleivio” patalpo
se. Visi nariai prašomi ne- 
sivėlinti.

Sekretorius.

Juozas Liutkevičius Dirba 
Televizijoj

Turiu galvoje Lietuvių 
Enciklopedijos pirmąjį to
mą. Jį gavau praeitą ket
virtadienį dar “karštą, 
stipriai dažais tebekvepian

ti- . . ...
Kaip moteris jos akiai 

mielą suknelę pirma pačiu
pinėja, iš visų pusių apžiū
ri ir tik vėliau ją užsivelka: 
kaip vaikas jam gražų žai.-- 
liuką pirma iš viršaus stebi* 
ir tik tada pradeda 
rinėti,” taip ir aš. p 
šęs Enciklopediją. rar.K ■?<■• 
varčiau ją ir iš visų pusių

inžinierius) *yra pienume- 
ratonų eil^.

1 Enciklopedijos pusla
pius tik čyptelėti tesuspė- 
au. štai Jfcliui Abraičiui, 
Aušrinei,” r‘Aušrinės Ke

liais skirtį eilutės. Kai 
Kas, rodos, Sa ne visai tiks
liai pasakyta. Abraitis 
• Aušrinės” Redakcijoj ne- 
’nebuvo nuo h 913 metų, nes 
tu metų vasara redakcija
perą.elta iš Maskvos į Pet- 

, ;-i» o Abraitis pasiliko
ii "t.- ’Fetrapily “Auš-

i č ::neS tedaicija buvo to-
......  kios sudėr* ’ —

NUOŠIRDI PADĖKA šaunios Vestuvės

i

Jaunas bostoniškis Joseph 
Lutkevich, musų skaitytojo 
iš Jamaica Plain Prano 
Liutkevičiaus sūnūs, nese
nai baigė Ne\v Yorke profe
sionalę teatrų mokyklą ir 
dabar gavo darbą televizi 
joj New Yorke. Jis gyvena

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariskos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WK1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

Šeštadienį, lapkričio 7 d., 
įvyko šaunios vestuvės. Su
situokė dorchesterietė p-lė 
Aldona Norvilaitė su jaunu 
lietuvių Felix G. Carter iš 
Cranston, R. I. Vestuvių 
puošnios vaišės įvyko Riv- 
erside Boat Club gražioj 
svetainėj, Cambridge. Da
lyvavo per 200 svečių, ku
rių tarpe buvo jaunųjų gi
minių net iš Pennsyylvani- 
įjos ir kitų vietų.

RADIO PROGRAMA

Lapkričio 8 d. Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 21 
kuopa turėjo savo metinį 
skaitlingą banketą Piliečių 
Draugijos auditorijoj.

Kuopos valdyba jaučia 
pareigą viešai padėkoti at
silankiusiai publikai, vyrų 
choro nariams ir jų vadui 
komp. Gaideliui, kuine pa
prašyti padainavo keletą 
dainų, ir taip pat musų 
banketo darbininkams, ypa 
tingai šeimininkėms, kurios 
labai rūpestingai darbavosi, 
kad pagaminti skaniai val
gius. Bankete darbavosi: 
Ona Gegužienė, S. Jonuš
kienė, O. Andrew, T. Bra
zaitienė, J. Vinciunienė, K. 
Valantienė ir V. 
čienė

409 W. Broadvvay. So.
Arba telefonuokit: SO 8-0620.

DR. D. PILKA
.. Ofluo Vslaadou: mu IMI 

Ir nu T IM * 

54$ BROADWAY
•O. BOSTON.

TtMoMi: SOUth

ties: J. Elisonas, 
ir Vin- 
Galau-

•Jų paskutinis redaguo
ta." numeris pšėjo 1914 me
tų vasarą. Tą vasarą buvo 
-rinkta nauja redakcija:

kita >ulpnla5>> Jonas ir Vin
cą." Vilkaičiai, B. Smogą, 

Galaunė ir J. Sondeckis.

jausi.!
tikrai

išore, pra 
puslapius, si

.A.
ca.-
rė.

•ugintas, Jonas 
\ iikaičiai ir P.žiurėjau, oziau 

Malonu akiai matyti 
gražią knygą!

Pasidžiaugęs 
dėjau vaitvti
stodamas ties viena ar 
vieta.

Atskleidžiu priede 
numeratorių sąrašą, 
čiuoju jį. Viso lalx) 2,823.

pre
Jp.
įšiia redakcija begalėjo ka- 
!'■ sąlygose išleisti tik vien-

eiuuju ji. ;A“-|kartinį leidinį “Aušrinės,is iu Amerikai tenka 1j3i. . . .* „ “ *
West Nevv York, N. J., 511 Kanadai 597. Australijai1"™^. ‘
—57th St. Gero pasisekimo 230, Anglijai 69. Venezue-,. *lUodo: ^*9* _a'
jaunam profesionalui! }aį 59 Argentinai 40. Ko-biau. Pabrezri Aušrines 

lumbijai 39. Italijai. Vokie-Pe^T* a?į “ų mokalei- 
tijai po 11, Urugvajui 8. ^udin* ir Vu Ui 
Šveicarijai 5, Belgijai 3.

Bostono Rašytojų Klubas’Brazilijai. Danijai. Olandi-ria 
atsiuntė ilgą raštą, kuriameįjai į,- peru p0 1. Įdomus 
dėkoja visiems, kurie šiuo j tje 5kaičiai! Aš neturiu po 
ar tuo padėjo jam taip gra- ranka duomenų, kiek i ku-

R&šytojų Klubo Padėka

žiai paminėti Lietuvių En-Įq kraštą yra 
ciklopedijos 
gimtadienį.

pirmojo tomo
emigravę

Lietuvos Kariuomenės 
Minėjimas

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie 
niais nuo 12 iki 12:30 vai. į j 

Jackevi-I dieną. Perduodamos lietu- 
prie stalų patarnavoIviškos dainos, muzika ir

ir svečius gėlėmis papuošė Magdutės Pasaka.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Jos atkūrimo 35 metų su
kakties minėjimas įvyks 

j lapkričio 22 d. (sekmadie-

Savininkas A. J. Alekna 
628 East Broadwaj

South Boston 27, 
Telefonas SO 8-4148iaunuolė Milda Anestaitė: 

V. Jonaitis 21 kuopa svei
kino su auka, pridavė vie
ną naują “Darbo” skaityto
ją ir pažadėjo įrašyti kelis 
naujus asmenis į LDD 21 
kuopą. F. Ramanauskas iš 
Norwood, jam įprastu bu-

TrFnrikl lm idu’ davė Žymk* dovan^ Ii Encikl ku- Kitokius darbus
klald« dirbo V. Anesta, J 

ir S. Janeliunas.
Karalių orkestras labai pa
tenkinančiai linksmino pub
liką.

Visiems ir visoms, prisi- 
dėjusiems prie minėto ban
keto pasisekimo, LDD 21 
kuopa nuoširdžiai dėkoja.

Valdyba.

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

Steponas Minkus.

Butas Nuomai
So. Bostone, City Point rajo

ne. išnuomuojamas 4-rių 
bariu butas su vonia ir

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas
Visokie Reikmenys Narnama 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

s viją išjudinti ir tt. 
mulkmenos.

žmonės, o be 
žmogaus nėra. Kokių klai
dų randame visame pasauly 
žinomose enciklopedijose! 
Stebuklas butų, jei mūsoji 
neturėtų jokių trukumų. 
Tačiau ją pamačius ir pa
varčius nyku butų be jos 
gyventi.

J. Vanagas.

lie-
tuvių, bet nėra abejonė 
kad Amerikoj jų yra ne 
kartus daugiau, kaip Kana
doj, o Enciklopedijos amt 
rikiečiai teužsisakė tik trU 
kartus daugiau kaip kana
diečiai.

Todėl prašosi išvada, kad 
doleris turi atvirkščios ita-

GRAŽIAI PAMINĖJO
AUKSO JUBILĖJŲ

bankete
Andrew
Keturių kam-

kitais
patogumais. Teirautis: 592 E.i
6th St. trečias aukštas, 
fonas: SO 8-2814.

Tele-

Evangelijos Susirinkimai

nį), šia programa: 10 vai. 
pamaldos šv. Petro bažny
čioj. 3 vai. iškilmingas mi
nėjimas Lietuvių
(484 E. 4th St., So. Bosto
ne). Paskaitą skaitys prof. 
Vaclovas Biržiška. Prašo
me visus dalyvauti.

ALS “Ramovės” 
Bostono Skvrius.

kos į geros knygos pliti- pereitą seKmaaierų dor- 
mą: juo daugiau kišenėj Ichesteriečiai Matas ir Ago 
doleriu, tuo mažiau perka-5a Mockapetnai gražiai pa- 

aipKamovėj ma knygos. Kaip butų ma- minėjo save vedybinio gy-

vo apstu gražių niuansų.
Savo antruoju koncertu 
Gaidelis ir choras įrodė, 
kad tai yra muzikinis vie
netas, kuris šitaip dirbda
mas gali tikrai pasiekti dar 
choronio dainavimo viršū
nių. Visa širdimi jiems to 
linkime.

Koncerto solistais buvo 
Stasė Daugėlienė, mezzol
sopranas, ir Stasys Liepas, Lietuvių 
baritonas.

S. Daugėlienė turi malo
naus tembro, kupiną vidi
nės šilumos halsą, gražiai ir 
lengvai valdomą. Pagirti
na ir jos lietuviškų žodžiu 
tartis. Ji dainavo su įsijau 
timu ir pasirodė esanti su
brendusi ir kultūringa dai
nininkė. Sveikintinas vyrų 
choras, davęs jai progą pa
sirodyti Bostone.

Piliečių Draugijos 
Mėnesinis Susirinkimas

venimo auksinę 50 metų su
kakti. Minėjimas įvyko 

Skaičiuoju prenumerato- Rinlėv Hali, Dorchesteryje, 
nūs Amerikos valstijomis: dalyvaujant apie 100 sve- 
Illinois 471, New York 3H>,!ėių.' Jubilėjantai turi du 
Massachusetts 234, Ne\v!5unu įr daug prietelių, ku 
Jersey 113. Michigan 106jrįems aukso jubilėjus' davė 

progos

lonu, jei butų atvirkščiai

Connecticut 94 ir tt. štai • pareikšti pp. Mocka-

ŠĮ ketvirtadienį So. Bo? 
tono L. P. Draugija turės 
savo mėnesini susirinkimą, 
kuriame bus nominaciniai 
kandidatų balsavimai atei
nančiu metu valdybos rin-

kame musų tvirtovės Ame
rikos juroje!

Skaitau prenumeratorių 
pavardes. Ak, daug čia ko 
pasigendu! Enciklopedijos 
vyriausias redaktorius prof. 
V. Biržiška sako, kad Enci
klopedija lietuvių fronte 
yra sunkiausias pabūklas.

petriams pagarbos ir daug 
linkėjimų.

DANIELIAI MINI
SIDABRINI JUBILĖJŲ

Padėkos Dienos (Thanks- 
giving Day) proga įvyks:

Penktadienį, lapkričio 27 
d., 7 vai. vakaro: šeštadie
nį, lapkričio 28 d., 7 vai. 
vakaro: sekmadienį, lap
kričio 29 d., 11 vai. ryto. 
maldos name. E. 4th ir At
lantic gatvių kampas, So. 
Bostone.

Visus kviečiame gausiai 
dalyvauti. Atskirt pakvie
timai nebus siuntinėjami.

Komitetas.
(47)

PARDUODAMI
Du staliukai, dvi lempos, 

elektrinis pečiukas kambariui 
šildyti, “pressure” virimo puo
das. knygų lentynėlė, kamodė 
ir kiti namų daiktai. Kreip
kitės rytais ir vakarais po 6 
vai.: J. Barisas, 397-a Broad- 
wav, So. Boston. Mass.

A. J. NAMAKSY
UAL B8TATE B INSURANCR

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-O94S
Rau. 87 ORIOLB STRBBT 

Waat Raabary, Kili
Tek PArkway 7-0402-M.

BALDAI PARDAVIMUI
Pigiai parduodami įvairus 

vartoti baldai, televizija ir kita. 
Skambinti po 6 vai. vakaro: 
TA 5-7048.

Išnuomuojamas Butas
So. Bostone išnuomuojamas butas 

iš dvieju kamharių, virtuvės ir vo
nios. Kreiptis:

1«O W. 7th St. (antras aukštas) 
So. Boston 27. Mass.

kiniams. Be balsavimo bu? 
svarstoma skirti $100 aukai Jis sako teisybę. Taigi, pie- 
Amerikos

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8011

Dr. J. C. Seymour
<LAND1IUS>

S. Liepas—tikrai pajėgus 
ir puikus musų dainininkas. 
I'.ostoniškiams jis gal yra 
I erarti, kad jie pajėgtų vi
są jo pajėgumą aprėpti. Ir 
šiame koncerte jie jį sutiko 
kaip savą. Jis dainavo su 
puikia išraiška, su ryškiu 
balsiniu pajėgumu, daina
vo gražiai. Liepas, kaip 
vokalistas, nusipelno išskir 
tino vertinimo, nes jis yra
Bostono lietuvių šeimos na
rys.

Solistams akompanavo clUh* 
komp. J. Gaidelis.

Bostono lietuviai choro 
pastangomis ir darbu tikrai 
domisi. Ir šį kartą didelė 
High School salė buvo be
veik pilna klausytojų. Tai 
ženklas, kad Bostono vyrų 
choras gali gyvuoti ilgus 
metus.

Ben. M

Lietuvių Tarybai I numeratorių sąraše jau bu
ir rinkimas dvejų delegatU|tinai turėtume rasti pavar-
i Amerikos Lietuviu Visuo-ldes visų, kurie ir šiandien 

• !tini Kongresą Chicagoje'tebegauna algas iš nepri-
klausomos Lietuvos iždo li
kučių. Deja. jų čia tik vie
ną antrą teužtikau.

----------- I Nėra čia ir daugelio mu-

Bostono skautai lapkri-jsų visuomenės darbuotojų, 
čio 14 d. Lietuvių Ramovėj kurie šiaip labai aukštai su
minėjo Lietuvos skautų 35 ve stato, vaidina dideliu

lapkričio 27-28 dienomis.

Skautų Sukakties Minėjimas

Musų laikraščio skaityto- 
I ja:. Jonas ir Elena Daniels 
(Danieliai), šią savaitę, 
lapkričio 20 d., mini savo 
vedybinio gyvenimo 25 
tų sukaktuves. Ponai Da
nieliai gyvena 185 W. 8th 
St.. South Bostone. Jų si
dabrinį jubilėjų jiems pa
deda švęsti dukrelė Eleano 
ra ir .-unus Jonas. Geriau 
siu linkėjimų sukaktuvi
niu k amsi

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
VV’BET. 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis Siu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham SU Dore h ėst ei 

TeL CO 5-55GI

NAMAS IR BIZNIS
So. Boston, jreroj biznio vietoj, 

parduodamas 3-jų šeimų namas su 
ivairių prekių krautuve ir “soda 
fountain.” Moderniški įrengimai 
aliejum šildymas. Vien namas at- 

Ir.eša ?171 j mėnesj. o krautuvė pil 
na prekių, turi daug įrengimų ir 
įrankių—daro $1.00© i savaitę. (Tė
ra proga norinčiam šioje srityje už
sitikrinti saugią vieta. Kreiptis į:

545 E. Broadvvay. So. Boston. 
Bruno Kalvaitis

Tel. SO 8-0^05! namų: SO 8-6412

LiMnvia Gydytojas Ir CUrarcM į
Vartoja vėliausios kcnstrukieijoe 

X-RAY Aparėta 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: noo 24 nuo 74 Į
834 BROADWAY,

80. BOSTON, MASS.

TeL SO 8-2808
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12

metų sukaktį. I iškilmingą 
sueigą atėjo apie 70 skautų 
ir skaučių ir būrys jų tėvų 
ir bičiulių. Sueigai vado
vavo Barmiutė ir Banevi-

patriotų vaidmenį, dideliais 
darbais giriasi: nėra ir dau
gelio musų Rockefellerių ir,; 
panašių. Nėra ir daugelio 
profesionalų, kurie čia jau

Iš Siuvėjų Unijos Veiklos

MEAT MARKET—$2,900
Parduodamas jreras biznis, 

daug prekių. Savininkas išei
na į poilsį. Krautuvės nuoma

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone, blokas nuo juros, t 

šeimų, 4-5-4 kambarių namas, balto, 
sinkos. 3 porčiai. aliejaus šilima, 
kaina įnešt $500. Telefonuot
tarp 7 ir 8 vai. vakaro: SO 8-4344.

(40)

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Gražų žodį tarė Gim-gerai įsikūrė. Pasigendi ir
butienė ir prof. 1. Končius.

Radio Paroda

šeštadienį, ■•lapkričio 21 
d., ir sekmadienį, lapkričio 
22 d., nuo 3 iki 10 vai. va
karo Tautinės Sąjungos na
muose, 484 —4th St., So. 
Bostone, J. Strazdas rengia 
vokiečių radio aparatų pa
rodą. įėjimas nemokamas.

Kviečiame į Rumford, Me
Lietuvos Dukterų Drau

gystė lapkričio 21 d., 6 vai 
kviečia atvykti į jos meti
nius “fėrus.” Bus įdomi 
programa, gardžių užkan
džių, bus galima gerai pa
šokti.

Aukos Maikio Tėvui
I^eonavičienė ir Steponą 

vičienė iš Brooklyno per J. 
Buivydą atsiuntė Maikio 
Tėvui po $3. Už auką nuo
širdžiai dėkojame. 
“Keleivio” Administracija.

jaunosios kartos, kuri Lie
tuvoj pradėjo aukštuosius 
mokslus ir juos baigė Eu
ropoj arba jau čia atvykę.) 
Ilgiau sąrašą panagrinėjęs 
gal dar daug ko pasikeptu
me. Bet pastebi ir sielą ku
tenančių pavyzdžių. Matai, 
kad yra tėvų, kurie visiems 
savo dar mažiems vaikams 
užsakė Enciklopediją. Ar 
nemalonu pamačius, kad 
Irena Svabinskas net iš Pe
ru atsiliepė. Tikrai, jos ten 
joks agentas “nebaderia- 
vo,” ji pati susirado kelią 
į Enciklopediją. Ar neįsi
dėmėtina, kad Argentinoj 
gimę ir augę Krapavickai 
(vienas profesorius, antras

Amalgameitų siuvėjų uni
jos 149 skyriaus laikytame 
susirinkime lapkričio 4 d 
D. Sapalius buvo išrinktas 
unijos skyriaus atstovu 
BALF’o 17 skyrių So. Bos
tone. Buvo nutarta užsi
mokėti $5 metinės duoklės 
i’’ paskirta auka BALF’ui 
$25.

šio skyriaus nariams pa- 
rtidaujant Amalgamcitų 
unijos Bostono Bendroji 
Taryba (Joint Board) pa
gyrė auką $25 Amerikos 
Lietuvių Visuotiniam Kon- 
gresui, kuris įvyksta Chica- 
g°j lapkričio 27-28 dieno
mis.

F. Romskas išrinktas at
stovu i Massachusetts vals
tijos CIO unijų konvenciją, 
kuri bus gruodžio 3-5 die
nomis Bostone.

J. Lėky*.

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

(48)

PARDUODU 3 NAMUS
Vienas 4 eiirtų, 3-4-4-4 kambarių, 

antras 3 šeimų. 5-fi-H kambarių, tre
čias 3 šeimų. 5-S-6 kamb. Skambint: 
G A 7-808*1. (48)

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

9

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Cl $12 per meti 
$23

i gausi ligoj* 
savaitei

TeL

Visais insurance reikalai! 
kreiptis L

BRONIS KONTRIM 
59$ East Broadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483

TeL SO 8-2150
?AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadvray
. South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr-, ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka. 
(Free Estimate)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

J
100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON; MASS. 

TcL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas 
kainos nebrangios, 
čm jau 20

V. Gravitis - Foto Studija
106 Forest Hill* St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113
fh.ro meniską*, retų portretų nuotraukas trijų įvairių dydžių ir
pavyzdine nuotrauka 5x7 ine.
Vcstuviv. susirinkimu, ar kitokiu grupių nuotraukas darome musų studijoj 
arba vykstame fotografuoti į Jūsų nurodytas vietas.
Foto-mčgč’ams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atliekame venų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
Foto darbai atliekami meniškai, ilgametę praktika turinčių tos srities 
snaeielistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įrgn 
gimais.
įsidėmėkite: Paikus fotą darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus ir greitas patarnavimas.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

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. Eaina už 
kiekvienų numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mana,




