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Korėjos Derybos Dėl Taikos 
Konferencijos Vilkinasi

Bolševikai Tyčiojasi iš Derybų; Užgaulioja Jungtinių 
Tautų Delegatų; Taikos Konferencijos Klausimas 

Gal Bus Svarstomas Tik Po Gruodžio 8 dienos;
Painiavos dėl Belaisvių

Pasitarimai Panmunjom‘C/0 KonvetlCljū
kaimelyje Korėjoj tarp bol
ševiku ir Jungtinių Tautų 
organizacijos delegatų jau 
tęsiasi virš mėnesio laiko ir 
kol kas nedavė jokių rezul 
tatų. Derybos virsta “far
su,” sako JT atstovas Ar
thur H. Dean. Jis mano, 
kad iki gruodžio 8 d. bolše
vikų delegatai rimtai nesi- 
derės, nes iki to laiko Jung
tinių Tautų seimas gali Ko-

Isrinko Vadovybę
CIO unijų metinė kon

vencija Clevelande pasibai 
gė. Ateinantiems metams 
vadovybė išrinkta ta pati: 
pirmininku išrinktas Wal- 
ter Reuther be opozici
jos, sekretoriu-iždininku— 
James B. Carey, egzekuty-

VELDE PRADEDA APKLAUSINĖTI PHILADELPHIJOS MOKYTOJUS

Atstovą rūmų neamerikinės veiklos komisija pradeda apklausinėti mokytojus Phila- 
delphijoj. Iš kairės j dešinę matosi Rober Kar.tzig, komisijos teisių patarėjas, kon- 
grėsmonas Harold H. Veide, komisijos pirm rinkas. kongresmonas Kit Clardy, komi
sijos narys. Dešinėj matosi Mrs. Bella l)o d, buvusi \ew Yorko mokytoja ir komu
nistų vadovė. Ji papasakojo komisijai api' komunistų veiklą mokytoju tarpe.

Kongreso Šnipų Gaudytojai
Tikisi Ką Tai Sugauti

Kol Kas Šnipų Gaudymas Lietė Tik Praeitį; Senato Vi
daus Saugumo Komisija Keta Išaiškinti Veikiančius 

Rusų Šnipus; Šnipų Skandalas Dar Ilgai Bus
Aiškinamas

\H. D. White Ginčas 
Sugadino Santykius

Visą pereitą savaitę ir 
kongrese ir spaudoje buvo 
plačiai kalbama apie Harry 
Dexter White skandalą. Po 
buvusio prezidento Truma- 
no ir po generalinio proku-

Ginčai kilę sąryšyje su 
Į gen. prokuroro H. Brownell
iškeltu kaltinimu prieš bu-il*~F%Y"^'n"k'0"'£5.

vos direktorių— John V.
rėjos taikos konferencijos*
klausimu dar kitaip pasi-' per pereitus metus dabar 
sakyti ir bolševikai, mato- perrinktoji vadovybė padi- 
mai, tyčia derybas tęsia,-dino CIO unijų narių skai- 
kad Jungtinių Tautų seimas čių 449,000 narių. Atei- 
butų priveistas priimti kito Inantiems metams vadovy 
ki tarimą, negu jis priėmė bei pavesta ir narių skaičių 

padidinti ir iškelti derybo
se su darbdaviais “metinių 
uždarbių” reikalavimą.

Farmeriai Siūlo 
Palaikyti Kainas

Prezidentas Vienaip, Pasikeis Žiniomis 
Jo Partija Kitaip

vusj prezidentą Trumaną
I labai suerzino demokratų ^ausimaV' dar "toli ‘"gėažu 
partijos vadus ir admrnis-! nėra 0 jsipyki.

r nacijai kongiese sunkiau maa pO]jtįkįel-jų tai*pe via 
bus gauti demokratų para- ž iai adidėjęs. 
mą jos programa, ,gyven- vienog pak„misi.

1_1* , .. ;jos teisių patarėjas R. Mor-
Demokiatų taipe jaučia-j sak0> kad yra vilties, be- 

mas didelis jsipykimas. iškinant white skaūdala, 
pnes administraciją todėl,!patraukti vieną ar gal į. 
|kad generalinis prokuroras daugiau šnipų teism0 aUa.

gar Hoover paaiškinimų

seniau.
h

Derybose bolševikų dele
gatai elgiasi keistai, jie ko- 
liojasi, kalba apie viską, 
bet tik ne apie šauktinąją 
taikos konferenciją. Ypač 
ejaug koliojimu tenka pa
kelti JT delegatui A. H. 
Dean.

Pereitą savaitę pas ame
rikiečius atbėgo trys šiau
rės Korejos kareiviai ir 
prašė duoti jiems prieglau
dą. Tie pabėgusieji karei
viai via pietiniai korėjie
čiai, kurie buvo paimti j ne
laisvę ir bolševikai privertė 
juos stoti į savo armiją. Tie 
kareiviai prašė leisti jiems 
pasilikti pietinėj Korėjoj. 
Bet bolševikai reikalauja 
griežčiausiai, kad tie karei
viai butų jiems tuoj pat 
grąžinti. Amerikiečiai bet
gi, užuot grąžinti pabėgu
sius kareivius, reikalauja, 
kad bolševikai paleistų vi
sus belaisvius, kuriuos jie 
yra paėmę j nelaisvę ir da
bar dar laiko pas save ar 
savo armijoj. Pabėgusieji 
kareiviai įrodo, kad bolše
vikai daug belaisvių suvarė 
į savo armiją ir tuo budu 
sulaužė susitarimą apie pa
sikeitimą belaisviais.

Eilėj rezoliucijų CIO 
konvencijos 700 delegatų 
pasisakė dėl daugelio visą 
kraštą liečiančių klausimų. 
Tarp kitų klausimų palies
tas reikalavimas trumpinti 
darbo savaitę.

Philadelphija Suspendavo
Net 27 Mokytojus

Philadelphijos miesto 
švietimo komisija suspen
davo 27 mokytojus, kurie 
atsisakė kongreso komisijai 
pasiaiškinti, ar jie yra ko
munistai. Tie mokytojai, 
pasiremdami penktuoju 
konstitucijos pataisymu, at
sisakė aiškintis, kad patys 
savęs neinkriminuotų.

BOLIVIJOS MAINIERIAI

Prancūzai Kelia 
Garantijų Klausimą

Prancūzijos vyriausybė 
keta iškelti reikalavimą, 
kad Anglija ir Amerika pa
sižadėtų ilgą laiką laikyti 
savo kariuomenę Europoje. 
Tokius reikalavimus Pran
cūzai iškels Bermudos kon
ferencijoj.

Prancūzijos parlamente 
buvo svarstomas Europos 
armijos klausimas ir ta pro
ga prancūzų vyriausybė pa
sisakė už Europos armijos 
sutarties patvirtinimą, bet 
kartu iškėlė reikalavimą, 
kad Amerika ir Anglija ne
ištrauktų savo armijų iš 
Europos.

Bolivijos rinos kasėjai. apsi
ginklavę dinamito lazdelėmis, 
buvo išsaukti Bolivijos vy
riausybės ginti vyriausybę 
nuo perversmininkų. Darbi
ninkams neteko dinamito 
vartoji, nes gresiantis per 
versmas buvo kariuomenės 
nuumintas.

panaudojo slaptosios polici-
Apie Atomus]!03 slaPtj* pranešimą buvu- 
r 'šiam prezidentui kaltinti.

Iš Anglijos praneša, kad Jis -H dokumentą
„„ greitu laiku susirinks Ame- ',.avudoJ° ka*PJam Pa’ 

spaudos atstovais pereitą'tikos, Anglijos ir KanadosD “P^'s amas as vie- 
savaitę sakė, kad jis tiki, atominiai ekspertai pasida- ’ ■ -L Demokratai

mės ūkio programą. Far- jog “komunistu buvimo vai- lyti savo patyrimais apie , * _ ’ nl.oknror;1
meriai tarp kitų reikalavi-užioje” klausimas iki atei-atominių sprogimų padari-| anUif^ į- dant<

nančių metų rinkimų bus

Amerikos farmerių orga
nizacija National Grange 
posėdžiavo 10 dienų Bur
lington’e, Vt., ir aptarė že-

mų pasisakė už žemės ūkio 
produktų kainų palaikymą, 
kaip tai yra dabar prakti
kuojama, bet numato Į tų 
kainų palaikymą įvesti kai 
kuriuos pakeitimus, kuriuos 
diktuoja patyrimas.

National Grange pasisa
kė ir dėl visos eilės kitų 
priemonių kovai prieš že
mės ūkio produktų kainų 
kritimą ir savo pasiūlymus 
įteikė žemės ūkio sekreto
riui E. T. Benson’ui.

Rusijoj Generolų 
Įtaka Eina Didyn

N. Y. “Times” korespon
dentas D. Middleton prane
ša iš Londono, kad, pagal 
ten gautas patikimas žinias, 
Rusijoj generolų įtaka žy
miai yra padidėjusi.

Pašalinus Beriją, kuris 
rėmėsi politine policija, da
bar politinės policijos įtaka 
yra sumažėjusi, o daugiau
siai įtakos į valdymą turi 
kompartijos atstovas Ma- 
lenkov ir armijos atstovai. 
Armijos priešakyje stovi 
Bulganinas, bet daug di
desnės įtakos turi maršalas 
Žukov.

Rusijos generolai reika
lauja, kad Rusija šiuo tar
pu mažiau užsiimtų provo 
kacijomis, bet dėtų visas 
pastangas susilyginti savo 
gamyba su Vakarų valsty
bių gamyba, ypač su Ame
rikos. Be to, generolai rei 
kalauja, kad ryšiai su Kini 
ja butų stiprinami. Gene
rolai taip pat reikalauja, 
kad visi satelitai butų griež
tai laikomi Rusijos valdžio 
je. Generolai mano, kad 
per 10 metų Rusija gali pa
siruošti priešpastatyti Va
karams lygią karišką jėgą.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasikalbėjime su

komybėn. Tos pačios pa- 
komisijos narys sen. Butler 
mano, kad reikės apklausi
nėti buvusį generalinį pro
kurorą, dabartinį aukščiau
sio teismo narį Tom C. 
Clark ir paskui esą numa
tyta apklausinėti daug bu
vusių aukštų pareigūnų ir 
gilė i tart u asmenų, kurie 
savo laiku buvo vyriausybė
je.

tyčia apleido iš to slapto 
Pirmas atominiu eksper-|p°kUmer^° ^kuiį, kur F. 

ty pasitarimas įvyks po ke- * L Pa^a. kad J*,ne
itų savaičių. Tiksli data t“n... “te"kaI^!dav!nl«| H. D. White skandalas, 
betgi dar nėra skeIbiama.|JJa!P'..:D®^te2_,'V_k,tf.,.aP.į‘'" iškilęs po gen. prokuroro 

Brownell kalbos viename

mus.
užmirštas ir rinkimuose tas 
klausimas nevaidins jokio 
vaidmens.

Republikonų partija bet
gi mane kitaip. Jos nacio
nalinio komiteto pirminin
kas L. W. Hali nesenai sa- 

!kė, kad tas klausimas turės 
didžiulės reikšmės rinki
muose, o po prezidento pa
sisakymo jis ir vėl kartoja, 
kad balsuotojai neužmirš, 
kuri partija komunistus su
leido į vyriausybę ir kuri 
juos išvijo.

Įvairus partijos darbuo
tojai krašte mano, kad bu
tų labai gaila, jei klausimas 
apie bolševikų privisimą

. £?.. ... , tinimui ir neturi tikrumo
Anglijos užsieniu reikalų „ ., i j - ar jis yra snipas. ministerija sako, kad pasi-J J 1
tarime nebus liečiama ato
minių ginklų gamyba ar| Jugoslavijos Rinkimai 
atominė politika, bet tiktai 
bus pasikeista informacijo-Į Sekmadienį, lapkrikio 22, 
mis apie atominių sprogi-lJugoslavijoj buvo renka
mų rezultatus. |mas parlamentas. Buvo tik

valdžios patvirtinti kandi 
, - «7 j | datai, o todėl ir rinkimus

Kanadai \ € patinka | “laimėjo” maršalas Tito. 
White Skandalas

Kanados vyriausybė ne
slepia nepasitenkinimo H. 

valdžioje nebūtų keliamas!D. White skandalu Ameri-j 
rinkimų kampanijoj ir jiejkoje. Kanada buvo įtrauk- 
darys viską, kad tas klausi-'ta į tą reikalą kongrese, kai I
mas nebutu užmirštas.

300,000,000,000 Dolerių 
Apsaugos Darbininkams

Socialinis draudimas 
Amerikoje duoda ne ma
žiau kaip 300 bilionų dole
rių apsaugos Amerikos dar- 
oininkams, kurie moka sa
vo mokesnius į senatvės 
pensijų ir šeimos apdraudos 
kasą. Mrs. Hobby, sveika
tos, švietimo ir labdaros 
sekretorė sako, kad vyriau
sybė prašys kongresą įtrauk
ti į socialinį draudimą dar 
apie 10,000.000 darbininkų, 
tarnautojų it farmerių, kad 
ir jų senatvė butų apdraus
ta.

Paryžiuje Suimtas Frachon

Prancūzų policija perei 
tą sekmadienį suėmė Benoit 
Frachon, komunistinių uni
jų sąjungos (CGT) genera
linį sekretorių, kuris pusę 
metų slapstėsi nuo polici
jos.

generalinis prokuroras pa
sakojo apie gautą slaptą 
įspėjimą iš Kanados vyriau
sybės aukštų šaltinių apie| 
šnipų veikimą Amerikoje.

Kanados vyriausybė ma
no, jeigu Kanados vyriau-1 
sybės nariai davė Amerikai 
tokį įspėjimą, tai jis buvo 
slaptas ir visai nedera slap
tą įspėjimą vilkti viešumon, 
kaip tą padarė gen. proku-j 
roras H. Brownell.

P,e to, Amerikos kongre-l 
so kai kurios komisijos no
rėtų. kad Kanada leisti; 
joms apklausinėti buvusį 
Sovietų tarnautoją Igor Gu- 
zenko, kuris savo laiku ati
dengė bolševikų šnipų tink
lą Kanadoje. Kanada ma
no, kad Guzenko savo pa
rodymus jau via padaręs ir 
dabar nebėra jokio reikalo 
jį dar tempti į Amerikos 
kongresą, kad viena ar kita 
kongreso komisija pelnytų 
sau didelius antgalvius laik
raščiuose. Pats Guzenko 
sutiktų liudyti Amerikos 
kongreso tyrinėtojams.

GINA TRUMANĄ

Dr. A. Powell Davies. unita
rinės bažnyčios pastorius 
Washingtone. per pamokslą 
sakė, kad generalinio proku
roro H. Brownell užsipuoli
mas prieš buvusj prezidentą 
Trumaną “pasiliks gėdingu 
žygiy istorijoj.” Jis dar sa
kė. kad negražu yra užsipul-

Chicagos klube, nesibaigia. 
Republikonai mano, kad jis 
ir nesibaigs iki ateinančių 
metų rinkimų. Esą visi 
šnipai bus velkami vienas 
po kito viešumon ir užka
ldami buvusiai administra
cijai pasiaiškinti. Whitc 
skandalas manoma padary
ti rinkiminės propagandos 
šaltiniu.

Bet gali atsitikti, kad ki
ti, skaudesni klausimai iš
kils į pirmą vietą ir praei
ties šnipų gaudymas nebe- 
jaudins balsuotojų.

Patiko Futbolas, 

Davė—$2,250,000!

Texas aliejaus milionie
rius H. R. Cullen lapkričio 
14 d. stebėjo, kaip Houston 
Universiteto studentų fut
bolo komanda sulupo Bay- 
lor mokyklos komandą ir, 
entuziazmo pagautas, davė 
Houston Universitetui $2,- 
250,000 auką.

Savo paaiškinime milio
nierius sako, kad uni versi - 
etui pinigai esą reikalingi, 

o jis, kai pamatęs “pakilu
sią dvasią ir ryžtumą” uni
versiteto futbolininkų, nu
taręs padėti mokyklai pa
dengti jos nedateklius. Ta 
pats milionierius jau yra 
davęs tam pačiam universi
tetui apie 25 milionus dole
rių aukų.

Prieš kiek laiko tas pats 
milionierius ir jo žmona 
skelbė, kad jie įkuria IRO

dinėti buvusį prezidentą ir jį 'milionų fondą švietimui tr 
kaltinti beveik papildžius iš- ypač medicinai remti Tex- 
davystę. as valstijoj.
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Lietuviu Kongresas
čia daugiau negu kur kiliu*, paradus, be; pggal krašto us padaryti karo paliaubas! 
rinkimuose žaidžiama už-, intei esus, arba^ teisinčiau Korėjoj, Kinijos klausimas'

Šios savaitės gale Chicagoje renkasi Amerikos Lie- da ateina laikas klausimus aissma valdančioji grupė ir 
tuvių Visuotinis Kongresas. To Kongreso dalyviams lin- spręsti, tai jie yra spren-^ą grupę remiamoji visuo
kime rūpestingai aptarti numatytąją darbų tvarką ir pri
imti tarimus, kuriuose atsispindėtų musų patriotinės ir 
demokratiškos visuomenės pažiūros ir siekimai.

Kaip Amerikos Lietuvių Taryba, taip ir musų Kon
gresas atstovaus visą lietuvišką visuomenę, kuri domisi 
Lietuvos likimu ir supranta bendrųjų pastangų ir bend
rojo darbo reikšmę Lietuvos vadavimo reikale. Tikime, 
kad Lietuvių Kongresas pabrėš bendrojo darbo reikšmę 
ir paskatins musų demokratiškąją visuomenę, kad ji at
eityje dar labiau suglaustų eiles ir dar širdingiau vienin
gai įsijungtų į Lietuvos vadavimo darbą.

Ne be to, kad bendro darbo talkoje nesireikštu ir 
parazitaujaneių elementų, kurie i bendrą darbą dėjosi tik 
“bėdos verčiami,” nes, eidami skyrium, jie buvo priėję 
liepto galą ir nebeturėjo kur nusidaužti. Tokiems žmo
nėms bendras darbas buvo tik išeitis iš aklo maišo, Į ku
rį jie buvo patekę, čia turime galvoje lietuviškus tauti
ninkus, kurie per eilę metų gyveno autoritarinėmis nuo
taikomis, o savo bet kokį idėjini turinį buvo išmainę į 
“vado” garbinimą ir atitinkamo pelno už tą garbinimą 
vaikymąsi. Tokie žmonės ir dabar, netekę ir vado ir iš 
vadistinio režimo plaukiančių malonumų, negali susigy
venti su mintimi, kad jie jau nebėra “elitas,” ii- šūkauja, 
kad jiems esąs reikalingas “šviežias oras” ir kad jų žmo
nės butų įkelti į bendrojo darbo vadovybę. Galima su
prasti “buvusių žmonių” pakilius norus, bet mums atro
do, kad norint šviežio oro geriausiai butų atidaryti duris 
ir paprašyti juos nėšintis lauk, nes į bendro darbo talką 
jie įėjo šmugelio keliu, prisi mesdami esą jau nebe tota- 
litarininkai, bet demokratiškai persidažę žmonės.

Lietuvių Kongresas renkasi pareikšti Amerikos lie
tuvių protestą prieš rusišką okupaciją Lietuvoje ir pri
minti Amerikos visuomenei, kad Amerikos saugi imąs 
pareina nuo laisvės Įgyvendinime šiandien rusiško bolše
vizmo pavergtoj pasaulio dalyje. Mes pasitarnausime ir 
Amerikai, jei jos visuomenei ir vyriausybei priminsime, 
kad pasaulis ilgainiui negalės būti pusiau vergiškas ir 
pusiau laisvas ir kad laisvės šalininkai turi imtis inicia
tyvos laisvei įgyvendinti, o ne laukti, kada ir kur priešas 
pradės puolimą. >

džiami ne pagal rinkiminius menės dalis.
-4

Kaip Bus Su Kinija?
Didžiausias Amerikos už- rimto bandymo,* nedėjus vi- 

sienių politikos pralaimėji- sų pastangų, negalima sa 
mas po antrojo pasaulinio kyti. kad bandymas ir pa 
karo buvo Kinijos pateki-stangos butų nenuėjusios 
mas i Rusijos “įtakos sfe- niekais

ir vėl iškilo. Bet ir dabar 
vieningo ir aiškaus nusista-' 
tymo Kinijos klausime nei 
administracijoj nei visuo
menėj nėra.

Lapkričio 10 d. valstybės 
sekretorius John Foster 
Julles spaudos atstovams 
sakė, kad Amerika nemano 
amžinai nepripažinti bolše
vikiškos Kinijos. Jis net 
žadėjo, kad bolševikiška 
<inija gali būti Įleista ir į

Kas Savaite

A p ž v a lg
‘DULLES DOKTRINA’

Senai jau daugelis žmo
nių įdomaujasi, ką reiškia 
Amerikos paskelbtoji pa
vergtųjų tautų “vadavimo 
politika,” kuri buvo pa
skelbta pernai rudenį rinki
mų kampanijoj ir po rinki
mų. Apie tą vadavimo po- ra- 
litiką teko girdėti visokių 
prieštaraujančių nuomonių, 
o todėl jokios aiškios nuo
monės apie ją negalima bu
vo susidaryti.

Pereitą savaitę valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles davė įdomių paaiški
nimų apie tą vadinamą va
davimo politiką. “The Nevv 
York Times” viename ve
damajame tą politiką šitaip 
atpasakoja:

“Dulles doktrina, arba nau
jas apibudinimas ir išaiškini
mas Eisenhowerio vadavimo 
politikos, kuri siekia toliau ne 
gu problemos betarpio gynimo

Žinoma, nėra nė 
rą.” Kai 1949 metais Ki- garantijos, kai pastangos 
nija atsidūrė rusiško bolše- butų buvusios ' sėkmingos, 
vizmo tvarkoje, Amerikoje Amerikos rolė, ar jos atsi 
mažai kas tesuprato to pra- sakymas vaidinti rolę bolše- 
laimėjimo dydį ir tragišku^vizmui Įsigalint Kinijoj, yra 
mą. Tik jau vėliau prade- ginčytinas reikalas ir gin
ta įsisąmoninti, ką KinijoSjčams tuo klausimu galo ne- 
malaimėjimas reiškia. Ypač simato.

tas paaiškėjo po Korėjos 
caro prasidėjimo. 1952 me
tų rinkimuose Kinijos pra- 
aimėjimas jau buvo sunkus 
akmuo ant buvusios admi
nistracijos kaklo ir prisidė- 
o prie jos pralaimėjimo 

rinkimuose. Dabar ir arti
miausioj ateityje Kinijos 
pralaimėjimas yra ir bus di
delis skaudulys Amerikos 
oašonėje, o ilgainiui, kai 
bolševikiška Kinija supra- 
monės, kitų bolševikėjima 
?ali reikšti didelę tragediją 
Amerikai.

Amerikoje dažnai ginči
jamasi, ar Amerika galėjo 
sulaikyti Kiniją nuo subol 
ševikėjimo? Vieni sako: 
taip; kiti sako: ne. Tikro 
atsakymo niekas nežino, 
nes nebuvo daroma rimto 
bandymo Kiniją sulaikyti 
nuo patekimo į bolševikiš
ką okupaciją. Nedarius

mis (pasyviu pasipriešinimu) 
tikrame laukime, kad sovietų 
vergiška sistema, kuri žmones 
traktuoja kaip ‘naminius gyvu
lius’ galu gale yra pasmerkta 
susmukti.

“Trumpai sakant, Dulles dok 
trina, yra tautų pavergimo mo
ralinio nepripažinimo doktri

Kaip matome “vadavimo 
politika” nenumato “nei 
karo nei smurto revoliuci
jos” prie§ pavergėjus. Ji 
laukia pavergtųjų tautų iš
sivadavimo iš dalies iš ne
išvengiamo bolševizmo žlu
gimo, kuris ateis savaime 
kada nors, ir iš dalies iš pa
vergtųjų pasingo priešini
mosi prieš pavergėjus.

Vadavimo politika, kuri 
susiveda prie “tautų paver
gimo moralinio nepripaži
nimo” pavergtiesiems gal 
skamba kaip paprastas pasi- 

jtyčiojimas iš jų kančių ir
si nuo bolševikų agresijos ar 
sprendimas iškylančių konkre
čių klausimų, nenumato nei ka
ro, nei smurto revoliucijos jos 
tikslams siekti. Iš tikrųjų, ji 
pabrėžia, kad mes esame visada 
pasiryžę derėtis su gera valia 
dėl sprendimo konkrečių klau
simų ar tai butų Europoj ar 
Azijoj.

“Bet ji (ta doktrina) skelbia, 
kad mes nepriimame esamos 
padėties (status quo) paremtos 
užkariavimu ir pavergimu ir 
kad ypatingai mes niekada 
neduosime musų ‘aiškaus mo
ralinio sutikimo su Kremliaus 
viešpatavimu ant penkiolikos 
seniau nepriklausomų tautų’ ar
ba ‘leisimės Į derybas su jų (tų 
tautų) valdovais, kurios patvir
tintų tų tautų pavergimą.’ Prie
šingai, mes visada pabrėšime 
laisvės didelę svarbą ir tuo bu
du skatinsime pavergtąsias 
tautas ‘pajungtame pasaulio 
fronte* siekti savo laisvės prie
šinimosi be smurto priemonė-

lukesčių. Bet klaida butų 
didelės galybės užsienio po
litiką matuoti pavergtųjų 
tautų laukimais ir jų galvo
jimu. Amerikos, kaip ir 
kiekvienos kitos tautos, už
sieniu politika yra diktuoja
ma jos interesų, o ne pa
vergtųjų tautų dūsavimais 
ar kokiais tai atitrauktais 
moraliniais samprota
vimais. Tas buvo žinoma 
ir tada, kada mes girdėjo
me garsius Šukius apie pa
vergtųjų tautų vadavimą. 
Jau ir tada buvo aišku, kad 
už “vadavimo” slepiasi bai 
sų žvejojimas, o ne kas ki 
ta.

Amerikoje daugiau negu 
kur kitur užsieniu politika 
įsiveržia į balsų žvejojimą, 
nes čia yra žymios balsuo
tojų grupės, kurios užsienių 
politikos klausimais yra gy 
vai suinteresuotos. Todėl

samprotavimą, pikti žmo-
~ , u nės pagavo geradarį Kaš-p Generąhn.o prokuroro HJk. P u_ kabliel.:aus ir 

Brorvne l sukelta pol.t ne, J.a)ėjima be jokio
audra dėl vieno šnipo dar,-e.kalo Jis sako; 
nenurimsta. Dar vis eina į

Dėl Vieno Šnipo

aiškinimasis, kaip Harry 
Dexter White buvo perkel
tas į naują darbą ir kas dėl 
to perkėlimo buvo kaltas 

Jungtinių Tautų organiza- ar, kaip H. Brownell sako,
cija tam tikromis sąlygomis buvo “aklas

Senoji administracija, po 
Įsigalėjimo Kinijoj bolše- 
izmo, pradžioje manė, kad 

kinų bolševizmas gal bus 
tik radikali žemės reforma. 
Vėliau toje pačioje admi
nistracijoje pradėjo vyrauti 
nuomonė, kad Kinija nebus 
Rusijos satelitas, ir anks
čiau ar vėliau ji pasuks Tito 
rodomu keliu į nacionalinę 
nepriklausomybę nuo Rusi 
jos. Tomis viltimis bėgy 
venar.t užėjo Korėjos karas 
ir titinės viltys nuėjo nie 
kais, nes Kinija ir norėda 
ma nebūtų galėjusi įsi 
traukti Į Korėjos karą ir 
kartu rodyti Maskvai savo 
nepriklausomybę.

Kol ėjo Korėjos karas, 
Kinijos klausimas atrodė 
aiškus: Kinija buvo priešas, 
su kuriuo buvo vedamas 
karas, nors, tiesa, karas ap
rėžtas. Bet dabar, vos spė 
— 1 >■

ir JT organizacijoj galėtų 
būti dvi Kinijos.

Prieš pat Korėjos karą 
panašiai kalbėjo ir buvęs 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson, kuris laukė kini
jos “sutitėjimo.” Dabar to
mis viltimis, rodos, užsikrė- 
ė ir naujasis valstybės sek

retorius. Bet, jei tokios yra
valstvbės sekretoriaus vii- *
tys, tai to negalima pasaky
ti apie visą administraciją 
ir jos šalininkus kongrese.

tips for

foster Long Distance servise

.........L

2
Keep a List
Turėkit numerius visada 
po ranka, surašykit juos 
Telefonų Numerių Mėly
nojoj Knygoj, kurią galit 
gauti nemokamai jūsų 
Telefono Biznio Ofise.

MIW (NOIAND TRIFHONt S TCUORAPN COMPANT

Kitokią administracijos 
pažiūrą į Kinijos klausimą 
pareiškė viceprezidentas R.
M. Nixon, jau po valstybės 
sekretoriaus pasisakymo.
Jis valstybės sekretoriaus 
žodžius išaiškino toje pras
mėje, kad pripažinti Kini
jos režimą galima butų tik 
tame atsitikime, jei Pekinas 
“nustotų sekęs bolševikišką 
politiką” ir kad administra 
cija ir toliau priešinsis įsi
leidimui į Jungtinių Tautų 
organizaciją bolševikiškos 
Kinijos.

Vadinasi, vieningos pa 
žiūros Kinijos klausimu ad
ministracijoj nėra. Nėra 
jos nė visuomenėje. Pats 
klausimas, ti-umpai jį su-"z ‘r 
glaudus, yra toks: ar bolše
vikų režimas Kinijoj gali
ma palikti, ar reikia dėti 
pastangas, kad tas režimas 
butų pašalintas? Jei reži
mas, Amerikos saugumo su 
metimais, turi būti pašalin
tas, tai seka klausimas, ko 
kiu budu ir kokiomis prie
monėmis?

Į tuos klausimus Ameri
ka kol kas vieningo atsa
kymo neturi. Neturi jo nė 
krašto administracija, o to
dėl šiuo tarpu sunku butų 
kalbėti, kad Amerika seks 
vieną ar kitą politiką Kini 
joj. —ab

Kongreso komisijoj liudi
jo pats generalinis prokuro
ras ir jo žinyboje esančios 
FBI (federalinės policijos) 
viršininkas Edgar Hoover. 
d. Brovvnell nieko naujo 
nepasakė, o FBI viršininkas 
E. Hoover patvirtino, kad 
Įtarto šnipo klausimu buvo 
jasitarimas tarp jo, iždo 
sekretoriaus ir tuometinio 
generalinio prokuroro ir bu
vę sutarta pasiūlyti prezi
dentui tris galimybes, jų 
arpe trečioji—palikti įta
riamą žmogų tarnyboje ir 
sekti jį ir jo bičiulius. Šitą 
trečią galimybę prezidentas
ir pasirinko ir jeigu jis 
buvo “aklas,” tai aklumu 
sirgo ir jo patarėjai: miręs 
F. Vinston, buvęs iždo sek
retorius ir vėliau aukščiau 
šio teismo pirmininkas, ir 
dabartinis aukščiausio teis 
mo narys T. Clark, o FBI 
viršininkas nesisakė, kac 
jis prieš tokį siūlymą prezi
dentui butų protestavęs.

Visas reikalas ir vėl su 
siveda prie partinės kovos 
Kai kas net spėja, kad visas 
skandalas yra išdava kovos 
pačioj republikonų parti 
ioi. Esą H. Brownell par— -

norėjęs paveržti iš McCar
thy “antibolševikiškos ko
vos” čempionatą. . . . Tik
tai tiek.

x

Ar Valdžioje Yra 
McCarthy’izmo?

Buvęs prezidentas Tru 
manas pereitą savaitę kai 
tino, kad naujoji vyriausy 
bė Washingtone yra užsi
krėtusi “maccarthvizmu” 
(tiesos kraipymas, atsisaky
mas nuo įstatyme numaty
to tiesos ieškojimo kelio, 
vartojimas “didžiojo melo” 
ir nepagrįstų kaltinimų var
dan Amerikos saugumo).

Reporteriai pereitą savai
tę paklausė prezidentą Ei- 
senhovverĮ, ar jis su H. S. 
Trumano nuomone sutin
ka? Prezidentas tą kaltini
mą griežtai atmetė ir sakė, 
kad tegu laikraštininkai pa
tys sprendžia, ar tai tiesa.

“The New York Times” 
apklausinėjo 179 reporte
rius, kurie dalyvavo pasi 
kalbėjime. Atsakė 80 ir 
dauguma iš jų sakė, kad ne 
pats prezidentas, bet jo vy
riausybė ir ypatingai gene
ralinis prokuroras H. Brow- 
nell pavartojo “mccarthy- 
izmą” kovoje prieš opozici
ją

Remlcit biznierių*, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Dėl Visų Šnipų
Politinis skandalas, iški

lęs sąryšyje su šnipo Harry 
Dexter White vardu, kiek 
užsmelkė daug svarbesni 
reikalą, kuris yra tikrai 
vertas dėmesio. Tas reika
las yra šnipų pririsimas 
Amerikos vyriausybės 
sluogniuose 1930 ir 1949 
metais.

Tų šnipų buvo privisę 
daug todėl, kad Amerikos 
vyriausybė ir visuomenė ne
turėjo patylimo, kaip bol 
ševikai veikia ir rausiasi po 
demokratiškos tvarkos pa
matais. Tą patyrimą Ame
rikos vyriausybė gavo tik 
vėliau, kada bolševikų šni
pų tinklas pradėjo smukti, 
ada atskiri šnipai pradėjo 

bėgti į FBI’su savo skun
dais ir išpažintimis. O Ame- 
ikos visuomenė tik prasi

dėjus šaltajam karui pradė
jo Įsisąmoninti, su kokiu 
žuvusiu “geriausiu sąjungi
ninku” ji turi reikalo So
vietų Rusijos asmenyje.

Praregėjimas ir suprati
mas Sovietų Rusijos tikslų 
atėjo ne iš karto. Buvusio 
prezidento H. S. Trumano 
nuopelnas šitame praregė
jime yra visai neginčijamas 
ir tik partinės neapykantos 
žmonės jo nuopelnų nenori 
matyti.

x
Geraširdis už Grotų

S. J. Jokubka, pakelei
vingas bolševikas, “Vilny
je” aprašo savo apsilanky
mą Rahway, N. J., kalėji
me, kur yra uždarytas dak 
taras Kaškiaučius už abor
tų darymą ir už vienos'mo
ters numarinimą dėl aborto

Pagal S. J. Jokubkos

. . užgulė mane slogutis 
ėmus galvoti apie-tą gerašir
dį senuką optimistą Dr. Kaš- 
kiaučiu. Jis ten uždarytas, 
atskirtas nuo svieto, lyg 
koks tarytum išsigimėlis ir 
pavojingas visuomenei žmo
gus. O jis juk nėra toks!”

Ar abortų darymas yra 
pavojingas visuomenei da- 
ykas, S. J. Jokubka gali 
abejoti. Bet Jokubka negi 
gali nežinoti, kad abortai ir 
o dvasinėj tėvynėj Masko- 
ijoj irgi yra draudžiami ir 
Kaškiaučius, už tokias ge- 
radėjystes, ir ten sėdėtų be
langėj, o Jokubka ten apie 
jo “geraširdiškumą” ir cyp
teli negalėtų.

Kad Kaškiaučiui kalėji
me einasi ne taip jau blo
gai pasako ir tas pats S. J. 
Jokubka, kuris Mizaros žo
džiais pasakoja:

“Dr. Kaškiaučius nesirū
pina išeiti (iš kalėjimo). 
Sakosi, kad jis ten dabar il
sisi.” Jei Dr. Kaškiaučius 
nesiskundžia kalėjimo bū
sena, tai nesuprantama, 
koks reikalas Jokubkai ste
nėti?

x
Dar Apie J. Karosą

Prieš porą savaičių šioje 
vietoje teko kalbėti apie 
Joną Karosą, kuris kadaise 
redagavo Bostone “Darbi
ninką,” o dabar redaguoja 
hnl.čpvikn orszana “Tiesa”-------- — CD C ------ 1
Vilniuje.

Musų bendradarbis J. V. 
ir chicagiškis prietelius J. 
T-s praneša mums, kad 
Tiesoje” dirbantis J. Ka

rosas yra vilnietis lietuvis, 
prie lenkų sėdėjęs 2 ar 3 
metus kalėjime už priklau
symą komunistų partijai. 
Atėjus į Lietuvą bolševi
kams jis staiga iškilo i auk
štą vietą, o per rusų-vokie
čių karą buvo pasitraukęs 
Į Rusiją.

Mes nežinome, kuris Jo
nas Karosas dirba “Tieso
je.” Kadangi R. Mizara 
rašė, jog “Tiesą” redaguo
ja buvęs bostoniškis J. Ka
rosas, tai mes paaiškinome, 
kaip jis, per Smetonos kalė
jimą, galėjo patekti į bol
ševikų organą. Bet ar jis 
ten pateko, negalėtume 
tvirtinti. R. Mizara, kaipo 
informatorius, dažnai są
moningai ar nesąmoningai 
prašauna pro šalį.

Kitoj vietoj dedame J. 
T-s pastabas dėl J. Karoso, 
bet turime pastebėti, kad ir 
J. T-s, rodos, nepatiekia 
galutino įrodymo, jog “Tie
sos” redakcijoj dirba vil
nietis Karosas, o ne buvęs 
bostoniškis.

x
Kaip Laimėt Rinkimus?

Paklaustas, kaip republi- 
konai galėtų laimėt 1954 
metų rinkimus, senatorius 
R. A. Taft prieš savo mirtį 
davė tokį pabarimą: “Pada
rykit Trumano administra
cijos tyrinėjimus!”

Patarimas padarytas pa
tyrusio asmens. Jei nega
lima laimėti rinkimus savo 
programos vykdymu, arba 
leidimu gerų įstatymų, tai 
kodėl nepabandyti juos lai
mėti murdant buvusius val
dovus į purvvnėlį?

—J. D.
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JAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne ,
U LDD 7 Kp. Susirinkimo ALT Skyriaus Konferencija*

Lapkričio 8 d. buvo LDD* Spalio 25 d. Piliečių Klu- 
7 kuopos mėnesinis susirin- bo patalpose įvyko ALT 
kimas. Narių nedaug susi- New Yoiko skyriaus kvies- 
rinkime dalyvavo. Arodo,'ta organizacijų atstovų kon- 
kad musų draugai po vasa- ferencija. Dalyvavo apie 60j 
ros atostogų dar neįsijud i- asmenų. Konferencijų ati- 
na. Įdarė ALT skyriaus pirm.

Skaitytas BALF’o laiš-'adv. S. Briedis. Konferen- 
kas, kuriame nurodoma,1 ei jai vesti buvo paliktas 
kad dar Vokietijoje reikia’ALT skyriaus komiteto pre- 
likusius tremtinius šelpti,‘zidiumas: pirm. adv. S. 
nes jų padėtis sunki. Pa-į Briedis, sekr. teis. Šlepetys 
skilta iš iždo tam reikalui ir ižd. Dr. Vilimas.
$10. Į Pagrindiniai kalbėtojai

Iš New Yorko Lietuvių’buvo trys: Lietuvos Laisvės 
Tarybos skyriaus pranešta,*Komiteto pirm. V. Sidzi- 
kad Tarybos skyriaus šauk-:zauskas, BALF’o ižd. A. S. 
ta spalio 24 d. įvyko Brook-jTrečiokas ir “Vienybės” re- 
lyne organizacijų konfe- (faktorius J. Tysliava. V. 
rencija, kuri puikiai nusise- Sidzikauskas padarė bend- 
kė. • rą politinį pranešimų iš sa-

LDD 7 kuopos metinio vo paskutinės kelionės po 
pobūvio apyskaita davė Europą, pažymėdamas, kad* 
drg. Bronė Spudienė. Ji nu-'nežiūrint mums nepalankių! 
indė, kad ir šiemt musų na-* vėjų Europoje ir ten laisvi-' 
riai vieningai dirbo, plati- nimo kovoje rankos nenu- 
no biletus. Biletų buvo iš- leidžiamos ir dirbama. Šian-
platinta per 160. Nors pa- dien yra vienintelis kraštas,;veju aukotojai yra labai organizacijų skaičius. De- 
jamų šiemet daugiau, bet Kuriame mums yra visapu"| jautrus jr bet į-urįs Vyk-'retu i tai atkreipti dėmesį

UŽ RYKŠTES GALI SULAUKTI BAUSMĖS

Mack E. Arnette, 61 metų. iš Lake View, S. sumoka 
belą teisme. Jis kartu su 13 kitų Ku Klux K!an narių 
buvo suimtas ir traukiamas teismo atsakomybėn už pa
grobimą dviejų žmonių ir jų plakimą rykštėmis. FBI 
dvejus metus aiškino tų KKK narių prasižengimą iki iš
aiškino, kas pagrobė ir plakė Mrs. Christine Roger> ir jos 
broli Ernst iš Lake View, S. C.

Beveik visi lietuviai ja re-j f/ • I-a 1mia vienu a. kitu budu ir K&S LllfClet VlllCagOje 

todėl ji išaugo į labai tvir-; *
ta finansine organizacija ’ ............... . .. " , . . •turėdama apie milioną d6-lFuu“us,o)‘ Kle‘x>n,)a jn,8li su kun«als blogesn 
leriu apyvartos. Žinoma vi-! Visos Chicagos lietuviuine8u papras ų žmonių » 
siems lietuviams, kad jie Klebonijos nėra prastos. ' r , . , . .l ik skirtumas tas, kad jos tome> ““‘P kunl«al vykd°gauna daugiau nuošimčių iš 
cs, negu komerciniai ban- 

Kai išmoka savo indėlinin
kams. Joje lietuviai gauna 
pigesnę paskolą namams 
oirkti.

Beveik kiekviena organi
zacija švenčia metinę su
kaktį. Tai ir Lithuanian 
building and Loan Associa- 
‘ion šventė savo sukaktį 
Ontario House puošniame 
"estorane. Visi nariai turė
jo gerus pietus. Visi jie bu- 
’o patenkinti, nes Ontario 
House šeimininkės ne tik 
paruošė skanius valgius, bet 
ir gražiai priėmė svečius. 
Visi svečiai ačiavo p. Onai 
Kubilienei ir Anastazijai 
Puskunigienei už jų malo
numą ir prielankumą. Ma
lonu, kad musų lietuviai ga- 
’i vesti tokią šaunią įstaigą 
kaip Ontario House.

viena už kitą geresnė. Bet 
dabar statomoji Bridgepor- 
to parapijos klebonija vi
sas pralenks. Ji bus di
džiausia, puikiausia, bran
giausia, moderniausia lie
tuvių klebonija ne tik 
Chicago j, bet visoj Ameri
koj. Tai bus toks palocius, 
kuriame galėtų ir vyskupas 
gyventi. Ši klebonija buvo 
pradėta statyti praėjusį pa
vasarį, apie Velykas. Bu
vo kalbų, kad ji bus baigta 
statyti rudenį ir kad šios 
parapijos dvasios vadai Pa
dėkos Dienos kalakutą val
gys naujojoje klebonijoje 
Kas taip manė, dabar ma
to, kad klydo. Dabar ma
tyti, kad dvasios vadai nė 
kalėdinio kugelio dar nega

artimo meilę, kaip jie vyk
do popiežių skelbiamas en
ciklikas socialio teisingumo 
klausimais. Tarp kunigų 
viešpatauja ne Kristaus, o 
Kaino dvasia. Kainas po 
savo brolio nužudymo Die
vo klausiamas, kur jo bro
lis, atsakė: “Ar aš savo bro
lio sargas?” Kai kunigams 
tenka savo broliui Kristuje 
pagelbėti, tai panašiai, kaip 
Kainas, pasako.

Senas Parapijonas.

ALT Suvažiavimas
Lapkričio 26 d. Chicago

je Įvyks Amerikos Lietuvių 
Taiybos suvažiavimas, ku
riame bus išklausyti ir iš
nagrinėti Vykdomojo Ko
miteto narių pranešimai.

lės valgyti naujoje kleboni-ĮTaip pat bus aptarta ir kitą

pelnas mažesnis, nes dau-'siškai palankiausios laisvi-!domojo Komiteto pusės ne-1 
giau kamavo maistas ir visi nimo oarbo sąlygos, tai J-'tikslumas priešams duoda | 

asiruosimai. \ ištiek gry- A. \ alstybės, pažymėjo;medžiagos propagandai, o
o pelno liko $133.06. j V. Sidzikauskas. Tatai ir»^as atsiliepia į aukų rinki- „ .
Dr? Fnndionp mžvTr^in jC-’ricagos kongresas mumsijpą 4—šviesos sambūrio' LSS Centio Lomi 

j svarbus itin dviem po-jatstovai iškėlė pageidavi-£ekretonus J- Buivydas

-V. G.

Susirgo J. Euivydas

Vienas Svečių.

WATERBURY, CONN.

kad LDD 7 kuopos moterų
būrelis, kuris nėia didelis,‘mQ j-ovos jr lietuvybės išlai- 
bet vieningas, daug dirbo ro.mo
pobūvį ruošiant. Valgius; Trečiokas kiek smulkiau 
gamino: B. Spudienė, L.' apasakojo įspūdžius iš sa- 
Kraus, A. Buivydienė, L.;vo susitikimų Europoj su 
Daunonenė ir T. GerMckie-Įįvajrįy veiksnių žmonėmis 
nė, pne stalų patarnavo. I..jr tarn ko kita. Datiekė ir 
Ramanauskienė,. U. Dauno-'į^įį pastaįį r “Vieny- 

riene ir Gervickiene; A.,b-S- redaktorius j. Tyslia- 
Swingle, P. Knauciukas, J-jva kalbėjo bendromis te- 
Rimavicius, P. Akelis Pneįmomis. Visų kalbėtojų iš- 
stalų išnešiojo gėrimus. Ad-j^įj^^ mjntyS buvo nuo- 
yokatas S. Bnedis buvo vą-iSaikiai išvystytos, skatinan- 
karo vedėjas. Vakarienės z,jos bendram laisvinimo 
metu kalbėjo visa eilė s ve- },;ovos darbui.
čių ir viešnių.

-ziunais: Lietuvos laisvini-1

Komiteto
iškėlė pageidavi-.^1™00“5 d- ^uoydas su 

ma, kad ALT, JAV įtakin-,8^0? sušlubavo širdis. Gy-
giausia organizacija, paska-į I?atarus- Jis tun
tintų visuomenę padėti ma- g , ri lovoj, 
terialiai studijuojančiam Linkime org. J. Buivydui 
jaunimui. Daugumos buvo^0 greičiau pasveikti, 
pripažinta, kad studijuo-'
jantis iš nepasiturinčių jau-' VVAUKEGAN, ILL

vrkilzolinora J/aiaŲiUC! ivinaimg-e!
tad juos negalima palikti ir R kilmingas Banketas 
toliau pavienių asmenų ge- šauniame Lietuviškame 
rai širdžiai. Tą geriausiai Restorane
galėtų atlikti A. L. Bend-į 
ruomenė.

Konferencijos metu aukų , . A.

įteikė šios organizacijos; Association
Šviesos sambūris $25, Mas-^kto, !a! P,etav’ r ,
petho T. Klubas $10, Inži-1*-0“*. r^toranr la? Ęą*

buvo išreikšta nadėka ALTlnie,’ilJ Architektų Drau-i®ntarlo Chmzoje. lo.s 
buto ureiksta padėka ALI * LDD . k crganizac.ios valdyoa susi-

$10, Teisininku Draugija ,ded.a B "anų: J. J- Ja- 
$5, Katalikų Klubas kutis—prezidentas: A. J.

adv. S. Briedis $5 ir konfe
rencijos dalyviai $40.

Praeitą šeštadienį Lithu
anian Building and Loan 

valdyba ir di-
Ontario

Po pagrindinių kalbėtojų

Lietuviai, į Kaukių Vakarą!

Waterburio lietuvių skau
tų ir skaučių vadovybė ir jų 
rėmėjai ruošia priešadven- 
tinį kaukių vakarą (maska
radą), kuris įvyks lapkričio 
28 d., šeštadienį nuo 6 vai. 
vakaro, šv. Juozapo parapi
jos salėje.

j Programa įvairi, įdomi ir 
linksma. Trys premijos už 
įdomiausias kaukes. Gros 
orkestras. Turtingas rėmė
jų paruoštas bufetas. Išlai
doms padengti ir lietuvių 
skautų veikimui paremti Įė
jimas $1.50: vakaro svečiai 
su kaukėmis įeina tik už $1.

joje. Kaip dabar išrodo, 
tai tik velykinius kiaušinius 
ten galės jie dažyti ir dau
žyti.. Klebonijos sienos jau 
senokai išvestos, bet dar 
daug darbo iki vidus bus 
baigtas.

Naujoji klebonija veik to
kie pat aukščio kaip bažny
čia. Bet dabar abu pasta
bu lyginant, matosi didelis 
skirtumas. Dievo namai 
tiesiog turi gėdytis stovėda
mi greta kunigų namų. 
Naujoji klebonija pastatvta 
iš baltų, gražių, puikių, 

angių plytų. Pastatas bal
noja, kaip gulbė. O apse- 
nę Dievo namai stovi suru
kę, suodini, apdulkėję, mi- 
zerni.
Kalba iš Kapo

Jau

Susirinkimas apyskaitą 
priėmė ir pareiškė lietuviš
ką ačiū visiems atsilankiu- Vykdomajam Komitetui už 
siems į LDD 7 kuopos me- Įdėtas pastangas reikale 
tinį pokylį. Taip pat kuo-j Kersteno rezoliucijos priė- 
pa dėkoja šeimininkėms ir(mimo Atstovų Rūmuose,
vyrams, kurie šiuo ar tuo .Toliau sekė įvairus pasiuly- 
padėjo. į mai. Svarbesnieji jų: 1—

Drg. F. Spudvs pranešė'Pageidaujama, kad Lietu- 
kuopos nariu stovį. Jis pa-į vių Kongresas panagrinėtų 
žymėjo, kad per 30 narių, ALT Vykdomojo Komiteto 
yra pilnai užsimokėjusių, o J praplėtimą, būtent, vietoj 
kita 30 dar ne. Kuopos fi- 4 papildyti iki 8. Papil

Į šį linksmą, jaukų ir re
tą, o šiais metais ir į pasku
tinį vakarą labai maloniai 
kviečiami visi lietuviai, jau
nimas ir senimas, su kaukė-
imis ir be kaukių, iš Water-

Sutkus—viceprez.: M. Gus- 
įtas—sekr.; S. August—sek-

„ t .. . . padėjėjas ir jr g R.
Konferencija. - palyginti Buianauskas-izdirinkas. . ,silinksminti I)asikaibėti, pa-

su praėjusiomis ALT kon- šioji lietuviu statymo ir. f,,. .. . , t , , j -iv- sisveciuoti ir pasivaisinti
ferencnomis, buvo gana skolinimo bendrove labai 

blankios nuotaikos. Šį fak-.praziai ir sėkmingai dirba j

tą pat virtina ir aukavusių i Waukegano lietuvių tarpe, i Rengėjai.

nansinė būklė gera.
Drg. J. Buivydo pasiuly

ta naujais nariais į 7 kuo-

dant Vykdomojo Komiteto 
sąstatą, pageidaujama, kad 
atsižvelgtų į naujai atvyku-

pą: S. Butkus, F. Gaidys, sius, kurie ir savo pinigine 
A. Lapash-Lapašauskas. S. Į parama ir neabejotinos ver- 
Nevins, A. Ryliškis, Z. Sta-’tės darbu uoliai prisideda, 
naitis, Herman Sobeck ir J. j 3—Fabrėžtinai kai kurių 
Stankevičius. Jie visi buvo atstovų buvo pastebėta, kad 
priimti. ir ateity Vydomasis Komi-

Kuopos Narys. tetas butų taupus. Šiuo at-«

WORCESTERIO 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 i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
Saltkosės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

čių ; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvi! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinea savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Įsigyk naujausius daiktus, kurių pageidauji.
Jie bus tavo, jei tuoj pradėsi taupyti!

There'f »»e nrttr j»« — 
!,oi ftr ihf 
“SariitKt Bank” or
'for Savings. ”

t' " "---- - '

žmonės, kurie taupo, greit pasidaro 
žmonėmis, kurie turi! Reguliariškas 
indėlių dėjimas į Taupymo Banką 
kiekvieną algos dieną reiškia greit 
augančią sąskaitą. Darykit, kaip da
ro du iš trijų jūsų kaimynų Massa- 
chusettse. Pasirink vieną Taupymo 
Banką jūsų pinigų apsaugai. Kiek
vienas doleris, kurį jus padedat, yra 
pilnai apdraustas pagal Massachu
setts įstatymą.

dieną prasidedančio kon
greso dar kilsimi klausimai.
Ekonominė Konferencija

Lapkričio 28-29 d. Chi- 
cagoj, Morrison Hotel, 79 
W. Madison St., kviečiama 
lietuvių ekonominė konfe
rencija. Konferenciją kvie
čia Illinois Lietuvių Preky
bos Butas ir Amerikos Lie
tuvių Ekonominis Centras.

Iki šiol jau yra buvusios 
5 tokios konferencijos.

Konferencijoj bus ir 
svarbių pranešimų: Lietu
viai ir biznis, lietuvių tau
pymo ir skolinime bendro
vės, Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro uždavi
niai ir kt.

lasiau apie savųjų 
pamirštą nesenai 

mirusį kunigą Pijų Kirve- 
laiti. Apie jį rašė ir jo 
draugas kunigas J. Vilutis 
“Naujienose.” Ten pat at
siliepė ir J. Zovas teigda
mas, kad jei kitų profesijų 
žmonės gali dirbti jiems ne
įprastą darbą, tai nėra čia 
ko ir kunigams pulti į kle
bonijas, gali ir jie eiti į fab
rikus.

Žmonės gaudyte gaudė 
uos “Naujienų” numerius, 

kuriuose apie tuos klausi
mus buvo rašyta. Skaitė, 
diskusavo ir darė savas iš
vadas. Kun. Kirvelaičio is- 
orija rodo, kokia čia lygy

bė ir brolybė viešpatauja 
kunigų tarpe. Senovės pa-

Kunigų

THOMPSONV1LLE,
CONN.

Piliečių Klubo Aukos
Lietuvių Piliečių Klubo 

spalio 11 d. susirinkime nu
tarta aukoti BALF’ui $45 ir 
Nevv Haven lietuvių radi-’ 
jaus vedėjui Bounoraičiui' 
$45. J- F. M. siūlė paskirti 
po SSfr BALF’ui, ALT i ii* 
Bounoraičiui, bet jo pasiū
lymas buvo atmestas.

Minės 45 Metų Sukaktį
Šv. Jurgio Draugija mi

nės savo 45 metų sukaktį 
lapkričio 21 d., 7 vai., Po- 
lish National Home salėje. 
Bus gardi vakarienė, gali
ma bus pasišokti. Biletus 
galima gauti iš A. Ališaus
ko, J. Juciaus ir K. Migli
no. Visi draugijos nariai ir 

ronys romėnai sakė, kadi kiti lietuviai ir lietu vės pra- 
<mogus žmogui yra vilkasJšomi atsilankyti.
Matome, kad santykiai ku- Aš Busiu.

LENGVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Brcadway, So. Boston 27, Mass,

t
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Kas Kaltas KadJieMiršta? raičių iškarpos. Rengtų paro
dų. vaidinimų ir minėjimų pla
katai. bilietai, kvietimai. pro
gramos, katalogai ir kt. Lai
mėjimų moksle, sporte ir kitur 
pažymėjimai. Pasakytų kalbų, 
giesmių, dainų ir muzikos plok
štelės (records) ir magnetiniu 
budu užrašymai (tapę reeord-

Naujienos is Kanados
Amerikos medicinos mok- metu siaurinama, ir, išrodo, 

slas stebuklus daro. šian- ji visai bus nustumta į šalį. 
dien čia turima tokių vai>-j 0 kodėl taip yra? Ais
ty, daroma tokių operacijų, ku dėl t0> kad kraštą tvar-
apie kuriat nesenai nė sva- ko Ue, kuriems arčiau Mr- wire recordi3gs,. Įvairių
jote nesvajota. Deja. tau dies kiu, 0 ne plačiųjų1^,, fotografijų ne.
milžiniškais laimėjimais ne- s.uoganių reikalai. Bet jau gatyvai ir klišės. Rankraščiai, 
visi tegali pasinaudoti, nes ir grynai darbininkų profe- laiškai. Laiškų blankos ir vo- 
Čia gydymas yra labai sinės . organizacijos vis kai su lietuviškais vaizdeliais ir 
brangus ir todėl daug kas smarkiau kelia balsą ir’ lietuviškais įrašais. Lietuviš- 
ir didelėj ligoj negali gauti daugiau dėmesio skiriamos atvirutės. Parašyti atsimi- 
reikalingos pagalbos. bendriesiems krašto politi-.nirna*- ve’kl°s istorijos ir tt.

Ne kas kitas, bet Oscar'kos reikalams. Jos vis ge-' 2 Bibliografinė medžiaga: 
Ewing, buvęs Federal Se- riau supranta, kad maža Lietuvių parašyta bet kuria 
curity administratorius, per- rūpintis vien uždarbio pa- ka!ba sPauda- ^Pie lietuvius 
nai apskaičiavo, kad per kėlimu, kad nemažiau svar- itataučlV STu,,
metus miršta daugiau nei bu turėti savo artimus žmo-r^a?.^ta e u'lų
325,000 žmonių, kuriuos nes ir miestų tarybose, irPASTABA: Renkama anks. 
galima butų nuo mirties is- atskirų valstijų seimeliuose, >čiau išėjusias ir dabar einan- 
gelbėti. Tačiau jie miršta, ir pačiame krašto kongrese. čja.< knygas ir laikraščių kom- 
nes nepajėgia gauti tinka-. J. Vanagas. !plektus ar jų dalis (rimto turi
mos gydymo pagalbos.

Kas metai visame krašte
dėl ligų nustojama per nu-' 
lioną darbo dienų, kurių 
žymią dalį butų galima iš-' 
vengti geresne gydymo pa 
galba.

. . nio ir iuoku, spausdinti ir ran-
.rerienam Lietuviui > rašyti).

Žinotina

MONTREAL, QUE. gos organizacijos, draugi
jos, klubai, bažnyčios ir 
net ligoninės, štai Sainte 
Marie ligoninė praeitais

Bažnyčios Statyba
Neaukojant pakankamai me(ais turjįju deficito 

darbininkams, pinigų kle-(000 per tuos metus ši Ii-
bonas gavo iš kuojos. Ka>P|goninė perleido 6,850 ligo- 
.... .. ... ..... a. j. paskelbį $568,000pats klebonas savo biulete
nyje praneša, po didelių 
ginčų ir balsavimų, nutarta 
statybą atiduoti lietuviui 
kontraktoriui, Kasperavi
čiui.
Pašventino Vaikų Darželį

Montrealyje, Ville Emar- 
de, lapkričio 1 d. pašventin
tas vaikų darželis, skirtas 
Romos katalikų lietuvių 
vaikams. Tokio darželio 
reikėtų visiems lietuviams

Uždarbiai

aukų vajų. Iš šios sumos 
norima išlyginti praėjusių 
metų nedateklių. . įsigyti 
naujų priemonių kovai su 
ligomis ir praplėsti ligoni
nės patalpas.

St. Jeanne d’Arc ligoninė 
paskelbė net 6 milionu do
lerių rinkliavą.

Mes būtinai turime siek
ti, kad ligoninėmis ir ligo
niais rūpintųsi valstybė. 
Nedidelė garbė tokiam tur-

—Maike. persižegnok.
—Aš ne davatka, tėve.
—Kad ir ne davatka, bet 

persižegnot gali džius d i 
eeni. Na, patrajyk!

—Bet kam to reikia?
—Aš noriu pamatyt, ar 

tu nesi. velnio apsėstas.
—Tai yra juokingas no

ras, tėve.
—Tau, vaike, gal juokin

gas, bet man ne. Vierysi 
ar ne, aš visą pereitą nakti 
negalėjau užmigti, kai pra
dėjau apie šitą prajovą mis
is!~W-

—Apie kokį “prajovą” 
tėvas kalbi?

-—Nu, vot, man rodosi, 
kad aš pradedu virsti i be
dievius. Tu žinai, kad aš 
visada guldydavau savo 
galvą už bažnyčią. Ale kai 
vakar mano frentas Zaka- 
rijoėius perskaitė iš gazie
tos straipsnį apie bažnyčias, 
tai mane paėmė piktumas. 
Taigi aš bijausi. kad per 
tave ai nebūčiau užsikrėtę? 
velnio Sėkla.

« —2uiai, tėve, kad tokius 
dalyktis žmonės mato tiktai 
perdaug išsigėrę. Man ro
dos, kad ir tėvas buvai ge
rai patraukęs, jeigu raguo
čiai nedavė užmigti.

—Bet pasakyk. Maike, ai
tu “Vienybės” gazietoj ne
skaitei?

—Turbut ne.
—O mane tas labai suer

zino, vaike. Visa istorija 
sukasi apie senatorių Kers- 
teną, kuris buvo nuvažiavęs 
Europon ieškoti faktų apie 
bolševikų žvėriškumus Lie
tuvoj. Nejaugi tu apie tai 
negirdėjai?

—Ne tiktai girdėjau, tė
ve, bet gerai apie tai žinau.

—Ale išrodo, kad ne vis
ką žinai. Su Kerstenu va
žiavo du Amerikos lietu
viai, kad galėtų jam paro
dyt, kur tokių faktų ieško
ti. Vienas iš tų pravadyrių 
buvo geras katalikas iš Chi
cagos. Jis nuvežė Kerste- 
ną i Rymą ir nuvedė pas 
lietuvius kunigus, o tie per 
kelias dienas vedžiojo jį po 
Rymą ir rodė italijonų baž
nyčias. Rodos, geras kata
likas turėtų džiaugtis, kad 
bažnyčioms buvo padaryta 
V'kia garbė; ale mane paė- 
n* piktumas, kai Zakarijo- 
štis apie tas bažnyčias pa
risite.

4—Dabar aš suprantu, ko
dėl tėvas supykai, čia ne

velnias kaltas.
—O kas?
—Teras pajutai, kad ne

tikusiais keliais Kerstenas 
buvo vedamas. Juk Romos 
bažnyčiose jokių faktų apie 
bolševikų smurtą Lietuvoje 
nėra. Ir senatorius Kerste
nas galėjo labai nusivilti. 
Amerikos lietuviai prašė 
kongresą, kad ištirtų Lietu
vai padarytą skriaudą, ir 
žadėjo tą skriaudą įrodyti 
faktais, o kai Kerstenas nu
važiavo tų faktų pažiūrėt, 
jam buvo rodomos Romos 
katalikų bažnyčios. Juk tai 
didžiausias skandalas, tėve! 
fai gėda visai lietuvių tau- 
:ai! Tėvas teisingai tą gė
lą supratai ir pamatuotai 
supykai. Supykai prieš tuos 
fanatikus, kuriems nipi ne 
lietuvių tautos reikalai, bet 
oažnyčių blizgučiai.

—Olrait, Maike, jeigu 
.aip, tai gali nesižegnot. 
Dabar ir aš matau, kad tą 
mano piktumą ne velnias 
padilgino.

MIAMI, FLA.

Piliečių Klubo Naujienos

Klube jau buvo gerų pa- 
engimų. Paskutinis buvo 
‘Halloween" kaukių vaka 
as. Artimiausi parengimai, 
ai Naujųjų Metų vakaric- 
įė, o sausio 24 d. iškilmin
gas klubo atidarymas, Įsi
dėmėkite šitas dienas!

Klubas prašo visus lietu
kus, kurie atvažiuoja į Mi
nui, atsilankyti klube ir ne
pamiršti žvilgterėti į klubo 
larių knygą, nes čia rasite 
<avo pažįstamų adresus. 
Klubo adresas: 3655—34tb 
St. N. W.

Pirmas Narys.

VVORCESTER, MASS.

Piliečių Klubo Naujienos

Lapkričio 9 d. susirinki 
ne atstovu į Lietuvių Kon
gresą išrinktas Juozas Šala- 
ziejus. Ta proga klubas 
paskyrė ALT auką $100.

Nominuoti klubo parei
gūnai. J pirmininkus Jonas 
Dvareckas ir V. Bernotas, 
i vicepirm. L. Misiūnas, į 
sekretorius J. K. Šalaviejus, 
’ direktorius A. Kriaučialis, 
Juozas Pupka, J. Grigaitis, 
A. Krušas ir kt. J šeiminin
kus M. Pajaujis.

J. Krasinskas.

3. Muzėjinė medžiaga: Baž
nytinės ir organizacijų vėlia- 

Kiekvienam lietuviui žinoti- vos. antspaudai, ženklai, šarfai. 
:ia. kad Chicagos mieste veikia uniformos ir kt. Įvairiomis 
VLIK’o išlaikomas Pasaulio progomis gauti ordinai, meda- 

ru<u . 'Lietuvių Archyvas, kuris renka liai ir kiti pasižymėjimo ženk
liai Žinome, kad daugiau ;r saugo viso pasaulio lietuvių lai. Iš Lietuvos atsivežti suve- 

serga tie, kurie mažiau UŽ-jįstorinę medžiagą. Todėl kiek- nyrai: gintaras, žemė. pinigai 
dirba ir todėl vargingiau.vienas lietuvis prašomas siųsti ir kt. Drožiniai, audiniai ir kt. 
gyvena, štai valdinėmis ži-Įstaigai, archyvinę, biblio- Fotografijos, paveikslai, žemė- 
niomis 1930 metais Ameri-’JU’annę *r muzėjinę medžiagą, jlapiai. planai, modeliai ir kita 
kni džiovininku kurie už-l kad butu lengviau žinoti, ką vaizdinė priemonė.
dirt>C iki $1.000 buvo 9':eikia eia duodame ,storin« medžiagą galima
karius daugiau negu uždit-j -^ašą. ~
bančių pet $3,000 turinčiu! - <*'

’ • C8> izacijų protokolų knygos.
kiaujagyslių ltsiplėtimą '' konferencijų ir kitų se patalpose vietos yra. Adre-
VO pirmųjų < kartus dau- „,.v. žiavimu protokolai ir kt. Įsa*: Pasaulio Lietuviu Archy- 
giau negu antrųjų: cukraus Vienuolynų, parapijų, organiza-,vas. 2601 VV. Marquette 
liga sergančių pilTnųjų bu- • Įstaigų. Įmonių ir pavienių Chicago 29. 111.

siųsti ir dideliais kiekiais, nes 
šv. Kazimiero seserų vienuoly
no šiai įstaigai duotose erdvio-

Pd.

Kanados statistikos biu- Kanados paštui,
ras skelbia, kad Montrealio ligoninės išeina į gat- 
darbininkų uždarbiai, per ves elgetauti.
paskutinius dvejus metus, 
pakilo net 44%.

Bet tas pat biuras skel
bia, kad tuo pat metu pra- 
gyvenimas pakilo net 
111%. Tai kas laimėjo iš 
uždarbių pakilimo, spręski
te patys, mieli skaitytojai. 

Aukų Prašo
Montrealyje šiuo metu 

aukų prašo visos labdarin-

Reikal&uja Padidinti 
Pensijas

Kanados karo veteranų 
legionas prašo padidinti 
mėnesines pensijas: nevedu
siam—nuo 50 iki 60 dole
rių, o vedusiam—nuo 90 iki 
120 dolerių. Reikalavimas 
liečia 33,000 karo veteranų 
pensininkų.

Pagiri*.

VO 4 kartus daugiau negu asmenų archyvai ir kt. Iš laik- 
antrųjų. Tas pats ir kitų =r=========

ligų atžvilgiu. į
Taigi yra didelis reika-; 

las, kad medicinos tobula 
pagalba galėtų pasinaudoti; 
visi piliečiai, neatsižvel-J 
giant į tą. kame jie gyvena? 
kas jie yra, ką jie dirba ir; 
kiek lėšų jie gali išleisti gy-!

PLA Direktorius.

BIZNIERIŲ DĖMESIUI
Kiti Dalykai

dymosi reikalams.
Amerika toks turtingas) 

kraštas, rodos, jis galėtų tą 
padalyti. Deja, tuo nėra 
pakankamai rūpinamasi. 

Truks Gydytojų
Štai prezidento sudalyta' 

tautos sveikatos reikalų ko-į 
misija sako, kad 1960 me
tais Amerikoj jau truks 
apie 30,000 daktarų. O kas 
daroma, kad tą trukumą 
pašalinus? Beveik nieko, 
nes į medicinos mokyklas 
priimamas toks nuostabiai 
mažas skaičius, kuris jokiu 
budu negali gydytojų tru
kumą užpildyti. Europos' 
kraštuose senai niekas ne- 
lekalba apie gydytojų tru
kumą nors tie kraštai ūkis 
kai daug silpnesni. Jei jie 
pajėgė pakankamai gydyto
jų išmokslinti, tai Amerika 
daug lengviau pajėgtų, jei’ 
tuo butų rimtai rupi n ama-i.

Ne geresnė yra ir ligoni
nių būklė. Jų taip pat 
trūksta ir jos neturtingam 
žmogui tikra papjūtis. Be 
to, daugumas ligoninių yra 
lidesniuose miestuose, n 
Į0G apskričių neturi nė 
vienos ligoninės. Ir jų pa
kankamai pristatvti nesirū
pinama. Dabartinė krašto 
yriausybė net gerokai ap
karpė išlaidas tiems reika 
Iams.

Trūksta Butų

Pamirštamas ir toks svar
bus sveikatos atžvilgiu gy
venamųjų patalpų reikalas 
Sakoma, kad šiandien trūk
sta daug milionu butų, kad 
kasmet reikėtų pastatyti 
bent po 2 milionu namų. o 
dabar jų nė pusės nepasta
toma. Prieš kuri laiką pra
dėta pigiųjų butų statyba 
iš federalinių, valstijų ar 
miestų lėšų paskutiniuoju

new.worlo
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Rutipiner
DARK BEER
(TAMSIU ALUM)

Gero skonio—ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus, koks kada yra buvęs!

dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas
cw, asoBNua tat imtu ut. jmoi nmn, s t. t

Kainų Kryptis i

Biznieriams, kurie perka 
įvairias prekes pardavimui, 
svarbu žinoti kainų kryptį. 
Jeigu, pavyzdžiui, numato
ma, kad bulvių kaina kils, 
tai krautuvininkui verta 
tuojau nusipirkti jų dau
giau. nes vėliau bus bran- 
gesnės; o jeigu odų rinkoje1 
nujaučiamas kainų kriti
mas. tai kurpiui patartina 
odos pirkti tik šiam kartui, 
nes vėliau ji bus pigesnė.

Taigi čia nurodysim kai
nų kiyptį, kaip ją numato 
United States Business 

J Service.
Maistas

Binzai bus brangesni.
Kenuoti produktai, kaip 

komai, pienas, žirniai, žu
vis. tomeitės, taip pat eis 
aukštyn.

Cocoa bus pigesnė.
Kava laikysis pastoviai.
Miltai, patoviai.
Taukai atpigs.
Valgomieji aliejai atpigs.
Svogūnai pabrangs.
Bulvės pabrangs.
(’ukrus, kryptis neaiški.
Sviestas, nesikeis.
Suris, nesikeis.
Vištiena, nesikeis.
Kiaušiniai atpigs.
Kiauliena bus pigesnė.
Aviena pigesnė.
Jautiena laikysis pašto- 

viai.
Drapanų Medžiaga

Medvilnė, svyruos.
Rajonas, laikysis pasto

viai.
Šilkai bus pigesni.
Vilnos pabrangs.

Statybinė Medžiaga
Plytų kaina pastovi.
Cementas pabrangs.
Stiklas nesikeis.
Medžio kaina svyruos.
Aliejus nesikeis.
Šelakas svyruos.
Terpentina pabrangs, 
žalvaris bus pigesnis. 
Varis irgi pigesnis. 
Vielos pigesnės.
Plienas pigesnis.
Skarda pigesnė.
Cinko kaina svyruos.

Minkštoji anglis atpigs. 
Kietoji laikysis.
Koksai laikysis.
Kuro aliejus pabrangs. 
Gazolino kainos svyruos. 
Medžio alkoholis atpigs. 
Glicerinas atpigs.
Klijų kaina svyruos. 
Tepalai atpigs.
Knygos laikysis pastoviai. 
Odos atpigs.
Kailiai atpigs.
Rozinas pabrangs.
Guma pabrangs.
Popieris nesikeis.

JUOKAI
Montrealio Svajonė

Viena sena montreališkė po
nia buvo labai nepatenkinta, 
kad amerikiečiai užplūdo jos 
numylėtą Montrealį. Ji pasa
kojo savo giminaičiui apie tuos 
gerus laikus, kada Montrealyje 
nebuvo svetimų žmonių, ypač 
nebuvo keistai apsirengusių 
amerikiečių. Jos giminaitis jai 
pastebėjo:

—Bet pagalvok, teta.'kiek pi
nigų tie jankiai čia palieka!

—Taip. pinigai yra gerai 
gauti.—atsiduso sena leidė.— 
l>et ar negalima išgalvoti būdą, 
kad amerikiečiai pinigus čia at
siųstų paštu, o patys sėdėtų na
mie

Laikrodžių Mėgėjas
Lenkijos prezidentas Bierut 

nesenai lankėsi provincijoj. Jis 
užėjo j vieną mokyklą ir ten 
sienoje pamatė pakabintą mar
šalo Rokosovskio paveikslą, ap
kabinėtą medaliais. Bierut pa
klausė vaikų :

—Kas čia kabo. vaikai ?
—Maršalas Rokosovskis.—at - 

siliepė vaikai.—mokytojas tą 
mums pats sakė.

—Gerai.—sako Bierut.—o ką 
maršalas turi pasikabinęs ant 
krutinės?

Vaikai ilgokai tylėjo. Mat. 
mokytojas užmiršo jiems tą pa
sakyti. Pagaliau vienas vai
kas pareiškė savo nuomonę, jis 
pasakė:

—Laikrodžiai!
(Mat. kai rusai atėjo j Len

kiją. tai jie iš žmonių atiminė
jo laikrodžius.)

»
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Iš Pavergtos Lietuvos
Tolu Tokį Palaiko i “Pavyzdingai” Remontuoja

Blogų žmonių yra visur, Į “Tiesa” rašo apie amži
nai nesibaigiančius darbus.bet jų daugiausia ten, kame 

n£ra pagrindinių laisvių. 
Ten visokie sukčiai leng
viau susuka lizdus ir juos 
sunku yra ne tik išnaikinti, 
bet ir viešumon iškelti. Jie 
ten sudaro stiprią grandinę 
nuo apačios iki viršūnių ir 
vienas už kito laikosi.

Tokios sąlygos yra da
bar ir Lietuvoj. Pati “Vil
nis” duoda mums tokių suk
čių lizdo gerą pavyzdį.

Prienų rajono laikraštis 
iškėlęs didelius trukumus 
“Peršekės” kolūky, bet jo 
vedėjas Seilius į tai dėme
sio nekreipiąs. To maža, 
net ir vietos partijos atsa
kingi darbuotojai pareiškę 
redakcijai, kad laikraštis 
negali kritikuoti Seiliaus, 
nes tai esą žemina jo, kaip 
komunisto ir kolūkio pirmi
ninko, orumą (autoritetą).

Tas laikraštis keldavo ir 
pramonės kombinato vy
riausiojo inžinieriaus Vaš- 
kio nesąžiningumus. Galų 
gale liepos mėnęsį jis buvęs 
atleistas iš pareigų, bet... 
netrukus atsisėdęs net į tos 
įstaigos direktoriaus dėdę 
ir pradėjęs susidoroti su 
tais. kurie kėlė aikštėn jo 
“darbelius.”

Jei taip yra. tai aišku, kad 
tie vyrai nėra vieni. Jie 
turi ryšius su kitais galin
gesniais, todėl jie gali taip 
sauvaliauti.

Girdi, per 4 fnetužs niekaip 
nesugebama Vilniuje Vy 
tauto gatvėj Nr. 47-2a pa
taisyti stogą, kuris teka, 
kaip Neryje vanduo.

Jura Čiapat, a Žuvie* Nėra
“Tiesos” žodžiais, Klai

pėdoj gyvos žuvies iš viso 
nepamatysi. 0 juk jura 
čiapat. Matyti, sugautą žu
vį išveža į “turtingą” Rusi
jos gilumą.

Stiprų* Batai”
Tiesoj” darbininkas Bi- 

reta skundžiasi, kad jis nu
sipirkęs “Elnio” fabriko 
batus ir po kelių dienų at 
kritę puspadžiai.

Tai

B«wim Žmones
Matyti tikslu, kad musų 

tautiečiai neliūdėtų į Sibi
rą ištremtų savo artimųjų, 
Kaune ir Vilniuje ruošiami 
“sibiriečių dainų ir šokių 
koncertai,” kuriuose apdai
nuojamas “tolimojo Sibiro 
grožis.”

Kada Klausytis 
“Amerikos Balso”

Kur Eina Lietuvos 
Gerybė*

“Tiesa” rašo, kad Klaipė
dos “Gulbės” fabriko gami
nius “gauna musų sostinė 
Maskva, Leningradas, Kije
vas. Odesa. Didelę audinių 
Siuntą nuo Baltijos juros 
pakrančių gavo ant Ramio
jo vandenyno kranto sto
vinčio Nachodkos miesto 
gyventojai.” Vadinasi, Lie
tuvoj austos medžiagos ei
na net i tolimiausius Rusi
jos kampus, net Vladivosto
ką pasiekia. Kais turi že
mėlapį. pažiūrėkite, kokie 
ten atstumai.

Lietuvis vaikšto nuogas, 
o jo išaustas medžiagas 
siunčia kitur. Jonavos bal
du fabrikai dirba Maskvai 
ir tt.

Maskolių Vis Daugėja

1 ietuvos žemės turtus ty 
rinėja tokie “lietuviai’ kaip 
Sobokovas, Vinogradovas, 
Gimonšteinas ir kiti; žvejo 
ja Klaipėdos uoste vardu: 
Gračiovas. Zolodinovas,

JOSEPH P. RYAN IŠEINA PENSIJON

Laivu trovėjy unijos bosas, Joseph P. Ryan (kairėj), apte 
kurio žygdarbius ir skandalus spauda daug rašė, dabar 
pasitraukia i pensiją. Jis gaus po 10.000 doleriu pensijos 
kasmet. Jo vedama unija pagarsėjo raketais, kyšininka

vimais ir panašiais negražiais darbais, už kuriuos ji bu
vo išmesta iš .Amerikos Darbo Federacijos.

vyksta ir juos greičiausiai 
aptarnauja Las Vegas, Ne
varioj, ir Monte Carlo, Eu- 
opoj, kur viešai leistina 

gembleriauti. Tiesa, Hawa- 
uose kol kas šios i*ušies 

biznis uždraustas, bet svie
te juk daug kas uždrausta. 
Svetimoterystės vaisius už
gintas nuo pat pradžios 
svieto, o griešninkų visuo
met buvo ir jų bus

Darbo Fronte

Me* Nepaliau*ime Kovoję

CIO sekretorius J. B. Ca- 
rey nesenai kalbėjo North 
Carolina CIO Tarybos kon-

Havajai Sįi" šiol turėjo venęijoj ,ir j3? ko,kita Pa' 
ūidžiausį varžovą (kompe-lrelske*, ka4 Amerikoj dai 
titoriy) Europą/ Bet ;u|nePa^ko Įgyvendinti lais-
kiekviena diena šitas varžo
vas eina liesyn ir laikui bė-
gant jis visai išnyks. Seno- arJ^u^ ‘̂.

vę ir lygybę visiems, neat 
sižvelgiant į rasę, tikybą.

kad darbdavis ima pigesnį 
darbininką, o tokių Pietuo
se jis randa kiek nori, to
dėl ir seniesiems darbinin
kams naujoj vietoj jis te
moka mažiau.

metro bangomis. Į Balsas girdimas, pavyz-
Tarp New Yorko ir Lie- džiui, Australijoje, Brazili-

tuvos yra 8 valandos skir-'joje ir kituose kraštuose 
tumo. Norint, pavyzdžiui,'teikia pirmiausia surasti va- 
Bostone girdėti 7:15 val.'landų skirtumas tarp tos 
rytą Lietuvoje girdimą pro-'vietovės ir New Yorko lai 
gramos pakartojimą, reikia ko ir atimti ar pridėti ąta- 
klausyti Bostone aštuoniom tinkamas valandų skaičius 
valandom anksčiau, t. y., Į Laiko skirtumą galima 
11:15 vai. vakaro. Norint sužinoti telefono arba tele- 
žinoti, kada “Amerikos*graiO stotyse.

karta vykdavo Europon 
prigimties akstinami, nors 
prieš mirdami dar pamaty- 
į ia kraštą, kuriame gimė, 

augo ir jaunas dienas pra
leido. Antroji eilė vykda
vo pamatyti savo tėvu že
mę, kuriems tiek daug iš 
pat mažens motinos pripa 
šakota ir tiek daug malo 
niausiu vaizdų jų sieloje 
įskiepyta. Trečioji karta 
jau mažiau apie tai girdėjo 
ir į tai nekreipia dėmesio. 
O ketvirtai eilei tas jau vi
sai negalvoj. Pastarieji 
daugiausiai žiuri į Bermu- 
dą, Pietų Ameriką ir ypa
tingai domisi Hawajais.

Jau ir musų

Iš Tolimųjų Havajų
Pirmoji programa iš Nev 

Y'orko transliuojama 11 
vai. ryto trumpomis 13, 16, 
19, 25, 31, 49 ir vidutinio 
ilgio 251 metro banga. Lie
tuvoje ta programa girdima
7 vai. vakaro, nes taip Nevv 
Yorko ir Lietuvos laiko yra
8 valandos skirtumo.

Ši Nevv Yorko programa 
kartojama Lietuvai po pus
valandžio, t. y., 7:30 vai. 
vakaro Lietuvos laiku, 31, 
41, 49 ir 75 metrų bangom, 
ir 9 vai. vakaro—25 ir 31 
metro bangomis.

Sekanti programa Lietu
von siunčiama iš Europos 9 
vai. 15 min. vakaro Lietu 
vos laiku (1:15 vai. popiet 
Nevv Yorko laiku)—25, 31 
ir 251 metro bangom. Eu
ropos programa Lietuvos 
laiku kartojama 3 vai. ryto 
ir 7:15 vai. ryto—31, 41 ir 
49 metrų bangom ir 4 vai. 
popiet—25, 31, 41 ir 49 
metrų bangom.

Antroji programa iš Nevv 
Yorko leidžiama 4 vai. po
piet.. kai Lietuvoje jau yra 
vidurnaktis. Ji duodama 
19. 25, 31, 41, 42, 49, 50 ir 
251 metro bangom.

Nevv Yorko antroji pro
grama Lietuvos laiku kar
tojama 12:15 vai. dieną 19 
ir 25 metru bandomis, o

Turistų Verslas i buvo atvykę per 3,000 turis-
Amerikos žmonės mėgsta'-tV “ .v'en pamatyti gra- 

keliauti. Prieš pirmąjį -pa- ziausi3 pasauk vietą, taip 
saulini karą jie ėjo pėsti; vadinamą Pasaulio Gėlių 

Darią. O čia vietos apsi 
stoti ir nakvynei tėra tik 
keliems šimtams. Atvyko, 
nėra vietos apsistoti, apsi
dairė, nusivylęs apsisuko ir 
išskrido atgal i Oahu salą, 
i Honoluiu miestą, kur
daugiau vietos, bet irgi vi
sur kupinai prisikimšę 

Praeitais
nių Amerikos 
ristai dav 
8100,000,000 pajamų, o šie
met numatoma jų bus dar

prieš antrąjį pasaulinį karą 
jie važiavo sausžemiu ra
tais—gelžkeliais, automobi
liais ir dviračiais; į tolimus 
kraštus per vandenynus 
plaukė laivais. Dabar vi
sur skraido it paukščiai oi u 
ir pasaulis tapo jau mažiu
kas; seniau pasiekti Euro 
pą reikėjo mažiausiai sep
tynias dienas sugaišti, da
bar tik keturias valandas.
Iš Bostono pasiekti Havva- 
jus tegalėjo per 3-5 mėne
sius, dabar ten patenki persmaugiau, net >130,000,000 
24 valandas. [Tenka apsčiai tų dolerių

skandinavų šalims, tenka

pradeda suprasti, kad turis
tams nepakanka vien tik į 
žydinčias gėles pasižiūrėti, 
oru pakvėpuoti, vainiką ant 
kaklo užsidėti ir jaunos ha- 
wajietės bučkį gauti. Jie 
nori daugiau.

Visų pirma reikia pato
gios vietos apsistoti, skaniai 
prisisotinti ir minkštos lo
vos poilsiui. Didžiuma at
vyksta ne sveikatos ieško
ti, bet maloniai laiką pra
leisti, dvasinio pasitenkini 
mo jie nori. Dieną perva
žiuoti ir pamatyti gamtos 
grožybes yra labai gerai, 
bet nakčia nors gyvas že
mėn lysk, nėr kur dėtis. 
Nueiti saliunan ir prisilakti, 

Hawa-

Tie, kurie stengiasi suda
lyti dirbtines užtvaras ir su 
laiko dalį gyventojų pasiek
ti ekonominės ir politinės 
laisvės, kurie paneigia visų 
žmonių lygybę naudotis 
duota proga, tie nėra išti
kimi garbingam Amerikos 
paveldėjimui.

Mums aišku, sakė Carey, 
kodėl tos užtvaros yra tve
riamos. Tie, kurie jas tve
ria, žino, kad kol bus mažu
mų, kurios negali naudotis 
gyvenimo progomis, tol bus 
visuomenėj pigiai atlygina
mų, alkanų, nusivylusių 
žmonių, kurie sutiks dirbti 
už menką atlyginimą ir tuo

igriaus jau pasiektą gerbu 
vaisbunai|vio lygį

Vasintovas, Beicovas. Jago- .
rovas ir tt. Vis tai grynaiu- 3:15 vai. popiet ir t>:4o vai. 
si rusai. popiet—16, 19, 25 ir 31

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 nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

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

Antrą kaitą vykdamas į 
Havvajus pastoviam apsigy
venimui pasiėmiau reika
lingiausius daiktus, supaka
vau Į didelę dėžę ir liepos 
paskutinę savaitę išsiunčiau 
laivu, po savaitės pats iš
skridau orlaiviu. Man pa
siekti Havvajus tinko 24 va
landas, o mano kraitis gar
laiviu plaukė lygiai tris mė
nesius ir gavau jį tik spalio 
paskutinę savaitę.

Žmonės keliauja, dau
giausiai kaip turistai, vieni 
ieškoti ramios vietos poil
siui, kiti maloniai laiką pra
leisti, smalsumo akstinami 
pamatyti ką nors nauja. 
Pasaulis kupinas keisteny
bių ir yra daug ko pama
tyti.

Amerikos turistai pereitą 
metą išleido penkioliką bi
lionų dolerių ($15,000,000,- 
000). Tai baisiai didelė pi
nigu suma! - Havvajams iš 
tos sumos teteko vieno nuo
šimčio penkta dalis ($32,- 
000,000 b ir tas jau davė 
šiam kraštui trečią, pagal 
didumą, pajamų šaltinį.

Turistų verslas tampa sa
votiška pramonė. Ligi šiol 
Havvajuose į ją mažai tebu
vo kreipiama dėmesio ir 
nėra kaip reikiant pasiruoš
ta, nėra tinkamai ši pramo
nė išvystyta. Šiemet per 
pirmuosius tris mėnesius 
sausi, vasari ir kovą—vie
noje tik musų Kauai saloje

nemažai Prancūzijai, Vaka
rų Vokietijai, Italijai ir pas
kutiniais iaikais pusėtinai 
daug gauna izraelitų kraš
tas.

Oahu saloje, Honoluiu 
mieste šiuo metu stato net 
tris naujus viešbučius. Mu 
sų Kauai saloje didina du 
esamus, naujiems statyti 
kol kas dar vis negalima 
gauti medžiagų, kurios turi 
ateiti iš Jungtinių Valstijų, 
todėl čia statyba yra ket
virtadaliu brangesnė kaip 
Amerikoje. Kaio metu ne
buvo galima gauti nė už jo
kius pinigus statybai me
džiagų. neperdaugiausiai jų 
gaiima gauti ir dabar, nes, 
kaip žinoma. Amerikos sta
tyba yra apgailėtinai atsili
kusi ir todėl daugely vietą 
dar ir dabai tebėra nuomų 
kontrolė.

Kad sudominus ir labiau 
patraukus turistus visų pir
ma reikia gerai išreklamuo
ti vietą bei kraštą; kai at
vyksta turistai reikia juos 
maloniai pasitikti, žmoniš
kai priimti, mandagiai ap
tarnauti ir. kas svarbiausia, 
visai teisingai, tiesiog krikš
čioniškai. iš jų dolerius pa
imti. Tai ir viskas.

Kuo mandagiau, greičiau 
ir daugiau i; jų dolerių pa
imsi, tuo daugiau kitą me
tą čia turistų atvyks. Jau 
visiems žinoma, kad Ame 
rikoje daugiausiai turistų

Vi* Dar Atleidžia
Chrysler bendrovė ren

giasi atleisti 1,000 darbi
ninkų, kai ji baigs viduti
nių tankų gamybą. Gen
eral Motom iš Euclid, Ohio, 
atleido 1,200 darbininkų.

CIO, kuris siekia, kad vi 
si galėtų lygiai džiaugtis 
laisve ir lygybe, negali šita 
pakęsti ir jis kovos, kol vi 
šame krašte visi turės ly
gias teises.

Mes ir su komunizmu ne 
galime sėkmingai kovoti 
vien tik žodžiais. Mes tu
rime savo žodžius paversti 
darbais. Mes turime ne tik 
kalbėti apie demokratiją 
bet ir ją gyvenime nuošir
džiai vykdyti.

kur su
kasi ruletės, kui* eina nuo
latos pokerio žaidimas ir 
kitokie kortavimai, čia to 
nėra, uždrausta. Klubai, 
kur teka šampanas, kur 
skamba dainos, lydimos 
gitarų, kur galima pasišok
ti ir smagiai laiką praleisti, 
yra tik Honoluiu mieste. 
Bet ir čia neperdaugiausiai

Komunistai Dergia Unijų 
Atstovą

Amerikos Darbo Federa
cija, norėdama padėti Eu
ropos darbininkams po ka
ro geriau susiorganizuoti, 
pasiuntė ten savo atstovą, 

uo dabar ten yra Irving 
3rown. Jo dideli nuopel
nai yra ir kovoj su komu
nistais, jis daugeliui euro
piečių darbininkų protą 
prablaivino. Todėl komu

nistai jo labai nekenčia. 
Nesenai Taiybų Sąjungos 
unijų vyriausias laikraštis 

Trud”) net beveik pusę 
puslapio pavedė Brown su- 
niekinimui, vadindamas jį 
Amerikos šnipu, darbinin
kų unijų ardytoju ir tt.

Įdomu pažymėti, kad tas 
komunistų laikraštis savo 
kaltinimus remia vieno juo
džiausio reakcionieriaus, 
Hearsto laikraščių bendra
darbio duomenimis.

Važiuokite Paskui Fabriką
Iš Naujosios Anglijos ne 

vienas fabrikas persikelia 
Pietus. Mat, ten darbinin 
kai neorganizuoti, todė 
darbas daug pigesnis, o, be 
to, ten ir daug kitokių ge 
resnių sąlygų randa fabri 
kantai. Todėl nedarbas 
Naujojoj Anglijoj didėja 
štai elektros pramonės jau 
6,000 darbininkų yra be 
darbo. Jų delegacija buvo 
ir Washingtone prašydama 
rūpintis patraukti į Naująją 
Angliją naujų fabrikų, dau
giau duoti čia dirbančioms 

(Įmonėms valdinių užsaky-
ir visur perdidelis susikim-|mų jr Pažadų gavo, bet
Simas. Kitose salose visai 
to nėra.

Kad ikurus didelius ir
tam tinkamus naktinius 
klubus reikia labai daug pi
nigų, o čia jų perdaugiau- 
siai nėra: Amerikos finan 
sininkai žiuri į Havvajus, it 
katinai i lašinius, ir laižosi 
—butų geras kąsnis, bet 
baisu nusisukti sprandą. 
Jie labai skaudžiai nudegė 
nagus Europoj, Azijoj ir 
daugely kitų vietų. Kol 
Havajai bus priimti į

Jungtines Valstijas 49-ja 
valstija, jie daug savo ka
pitalo nedės. Todėl, kad 
nesaugu. Savaime skverbia
si išvada, kad turistų vers
las čia dar vos tik vystvk- 
luosc ir turi labai šviesią at
eitį.

A. Jenkins.

elektros darbininkų unijos 
sekretoriaus žodžiais, dele
gacija gavo įspūdžio, kad 
Washingtone nesupranta 
tikrosios padėties, todėl ir 
didelių vilčių negalima tu
rėti.

Kai kas ir iš aukštų par
eigūnų pataria darbinin-

lš CIO Konvencijos
Iš Clevelande įvykusios 

CIO konvencijos nutarimų 
pažymėtina štai kas: Ragi
na visus narius aukoti bent 
po $1 politiniam fondui; 
Politinės Akcijos Komite
tas yra įgaliojamas bend
rai dirbti su kitų unijų poli
tiniais komitetais, ūkinin
kų, vartotojų, smulkiųjų 
biznierių, tautinių mažumų 
ir kitomis organizacijomis, 
kurios turi tuos pačius vi
suomeninius tikslus. Kon
vencija pasisakė už darbi
ninkų centrinių organizaci
jų suvienijimą, bet dar 
daug kliūčių teks nugalėti 
kol tas bus įvykdyta. Taip 
pat ir dėl unijų varžybų sa
vo tarpe: konvencija prieš 
jas, bet gyvenime dar ne
bus lengva tas įvykdyti, 
nes ir paties CIO priklau
sančių stambių unijų tarpe 
stengiamasi viena kitai už 
akių užbėgti ir dėl to dar 
kyla didelių nesusipratimų.

CIO sieks užtikrinti dar
bininkams pastovų metinį

kams važiuoti paskui savo atlyginimą net 1 metus ne- 
fabrikus, bet jie pamiršta, tekus darbo.

S
i

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

“Tėviškėlė, spalio mėn., 
lietuvių vaikų laikraštis.

“Eglutė,” Nr. 9, taip pat 
gražus vaikų laikraštis.

daryti visokiu* biznio *ke> 
l*in**<« •» rm»»*4lro i »»»»•»•

“Keleivyje” naudinga yr* ,

i 7 i /
JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
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 Ea*t Broadvvay South Boston 27, Mass.

t
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Už Afidavita-Sibirasv
Musų laikraščio skaityto- mylimas dėde. Aš esu svei- 

jas V. J. iš Toledo, Ohiojka, tik silpna, daug tunu 
prisiuntė mums savo gimi-įdirbti sunkius darbus. lik! 
naitės laišką iš tremties.Įtiek laiminga, kad padeda! 
Turime galvoje ne tą’man svetimi žmonės, 
“tremtį,” kurią prasimanė “Mielas dėde, daug nesi- 
politiniai emigrantai, pasi- rupinkit apie mane. Kad
traukę iš Lietuvos, bet tik
rąją tremtį, kur rusai oku
pantai tremia musų brolius 
ir seseris iš Lietuvos. Ta ka: 
tremtis yra plačioji Rusija; 
ji driekiasi nuo Karelijos 
girių šiaurėje iki Karagan
dos dykumų, nuo Kamčat- 
kos iki Juodųjų marių.

Laiške rašoma apie var
gą, skurdą ir “uždarytą 
bumą.” Laiškas labai Įdo
mus ir, jei cenzūra ji pralei
do, tai, tur būt, tik dėl ru
siškų cenzorių nemokėjimo 
lietuviškai, ar gal dėl jų už- 
sižiopsojimo.

Laiško pradžioje nupieš
tos gėlės, o prieš gėles nu
pieštos spygliuotos vielos. 
Tas primena, kad laiško ra
šytoja, dar jauna mergaitė, 
gyvena už spygliuotų vielų 
tvoros, koncentracijos sto
vykloje. Laiško Įvade ci
tuojamos lyg ir eilės, kurios 
skamba šitaip:

“Kaip tyliai banguoja gy
venimas mano. ir nėra man 
linksmu valandų. Gyvenimo 
rūmai kaip bangos sudužo, li
kau aš viena be draugų . . .”

Laiškas Įsidėmėtinas vi
siems Amerikos lietuviams, 
nes jame gana aiškiai sa
koma, jog ji buvo ištremta 
iš Lietuvos todėl, kad gavo 
afidavitą iš JAV nuo savo 
dėdės! Po laiško gavimo 
ji ir “išvažiavo” iš savo 
krašto. Laiškas skamba ši 
taip:

“Mielas dėde, sveikinu aš 
tamstą ir visus brolius, ir jų 
žmonas, ir sesutes, ir jų vy
rus, ir visų vaikus. Daug 
linkiu jiems laimės ir pasi 
sekimo jų gyvenime. Kaip 
aš visų tamstų pasiilgau! 
Nėra tos valandos, kad apie 
jus negalvočiau.

“Aš daug ką turėčiau 
jums parašyti, bet šiandien 
aš negaliu, nes mano burna 
uždaryta. Gyvenu, kaip gy
veno Robinsonas toli nuo 
savųjų ir tėvynės. Taip iš
ėjo, kad norėjau važiuoti 
pas jus. o patekau Į kitą pu
sę aukštųjų mokslų baigti.

Dievas duos, iškentėsiu vi
sus vargus. Tik prašau Die
vo, kad tamsta butum svei- 

ir ilgai dar gyventum. 
Kaip gayau nuo tamstų
laišką jau dveji metai ir 
nuo to laiko išvažiavau ir 
nežinau apie jus, ar sveiki 
ar gyvi esate. O taip norė
čiau žinoti. Kaip dėdės 
sveikata? Prašom rašyti... 
antrašu . . . , tik ant vardo 
. . . pavardės, ji gera mote
ris, laišką man persiųs, aš 
pati negaliu paimti, nes toli 
gyvenu.

“Mylimas dėde, atiduok 
nuo manęs daug linkėjimų 
Birutei ir jos vyrui, kad jie 
manim rūpinosi. Ką jie bu
vo man atsiuntę, tai aš ne
beturiu, viską man atėmė. 
Ir nebeturiu aš tamstos nau
jo namo adreso, viskas din
go, tik prisimenu senojo na
mo antrašą atmintinai ir 
prašom atrašyti man naujo 
namo antrašą. Aš manau, 
kad tamsta paimsi šitą ma
no laišką ir tuoj duosi man 
atsakymą, nes aš labai 
lauksiu. Visos mano mintys 
sukasi apie tamstą, taip aš 
tamstą myliu, kaip tėvą. Jei 
aš tamstos nebeteksiu, tai ir 
man tada bus miręs gyveni
mas, nes man pasaulyje nė
ra artimesnio žmogaus, 
kaip tamsta. Nusiramins 
mano širdis, jei sužinosiu, 
kad gyvas ir sveikas dėde 
esi. Daugiau man nieko 
nereikia.

“Dabar pasveikink visus 
nuo manęs, savo sunus, 
dukras ir anukus, pasakyk, 
kad aš visų pasilgus, mel
džiuosi aš už jumis visus, 
kad jus butumet sveiki ir 
laimingi ir aš lieku sveika, 
tik liūdna.

“Su Dievu mylimas dėde.
“1953 metais liepos 20 

d.”
□

Laišką iš tremties pada
vėme ištisai, tik apleidome 
adresą, porą vardų ir rašė- 
jos parašą, kad nepalengvi
nus bolševiku šnipams su-

KELrms, ?p, bostosf

Fiorella Negro, italu pačiužininkč 15 metų iš Milano, pasi
rodė Londono ledo arenoj ir atkreipė žinovų dėmesį savo 
nepaprastais judesiais. Spėjama, kad ji netolmoj, ateity
je bus Europos pačiužu čempionė.

kėme, pačiame laiške tos. rių žmogus atsikelia 
vietos buvo nepabrauktos, kaitė išsimaudęs. Gerai iš- 
Pabraukdami norėjome at- simiegojęs žmogus ryto me- 
kreipti skaitytojų dėmėsi i'tą jaučiasi pailsėjęs, stip

rus. energingas ir linksmas.ryši, kuris vra tai p santvkių 
su Amerika ir laiško rašė- 
jos “išvažiavimo” i "kitą 
pusę” nuo Amerikos sun-

pra-

Ntmiegojęs žmogus jaučia 
nuovargi visame kūne, gal
va sunki, protauti sekasi

jo vaiko nuo pataisos namų.
Mano galvoj kyla klausi

mas, dėl ko tas jaunuolis 
nuėjo kreivais keliais? Juk 
tėvai ji iš mažens gražiai 
auklėjo, leido i geras mo
kyklas, paaugus, tėvas nu
pirko jam automobilį, ne 
bet kokį, bet pati brangiau
sią ir leido kasmet ji iškeis
ti į naują; pinigų ir visokių 
patogumų jam netruko, tad 
kodėl jis pradėjo daryti nu
sikaltimus? Turėdamas tė
vų meilę ir būdamas viskuo 
aprūpintas, jis nesijautė lai
mingas ir pradėjo ieškoti 
kažko, kas paįvairintų jo 
gyvenimą. Mano suprati
mu, kriminalistai išeina iš 
turtingų šeimų todėl, kad 
jie turi visko perdaug: 
dirbti, rūpintis, taupyti 
jiems nereikia, tai su savo 
atliekamu laiku ir su pil
nom kišenėm pinigų nežino 
kas veikti. Ieško Įvairumo,
visokių jaudinimų, neboda
mi, ar tie Įvairumai yra ge
ri ar blogi. !

Daugelis gali paklausti, 
kodėl tie jaunuoliai, kurie 
turi daug laiko ir pinigų, 
neužsiima kokiom gerom 
pramogom, nelanko teatrų, 
“mūviu” ir pan. Man atro- 
jdo, kad visokios pramogos 
tiem jaunuoliam yra nusi
bodusios, nes nėra tokių 
pramogų, kurių jie negalė
tų sau leisti, o dėL to pra
mogos pasidaro po kurio 
laiko neįdomios. Kas link

L. BAILLEUL:

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) nos Lyle, kurios nenorėčiau

—Jis toks beprotis, kaip užgauti nė už nieką! Nė 
ir tu,—atšovė užsidegda- už nieką? Tai mano laimė, 
mas senis—Jis tiesiog pasi- kad niekas negirdėjo, nes 
davė savo blogiem polin- pasakiau neteisybę. Bet iš 
kiam, ir daugiau nieko, tiesų tai turėtų būti tikrai 
Tegu jis man daugiau nesi- didelis dalykas, už kurį ap-
rodo i akis.

—O aš tau sakau,
jam susimaišė, 
mas normalus jis butų 
mums kalbėjęs tokius daly

kiųjų darbų dirbti. Ji sako sunkiai.
“kiek aš turiu pergyventi! Kad gerai miegoti, žmo-
visokių sunkumų vis tik už
jumis

siimčiau užsitraukti ant sa
vęs Helenos rūstybę. Už 

Argi būda- menką dalvką tikrai to ne
daryčiau! Koks tai šlykš
tus Įprotis meluoti! Jei ne 
prieš kitus, tai prieš save 
meluojame be jokio reika
lo. Po šimts pypkių tą tie
sos kalbėjimą! Dar ganu 
prisivirti sau košės. Pradė
jau neblogai, i et bijau, kad 
toliau dar blogiau nebūtų. 
Kad nors niekas manęs ne
klausinėtų per dieną. Ale 
kur tau!

Baigdamas tą monologą, 
Jurgis atsidūrė ties krautu
vės Blanc, Noir & Co. duri
mis. Tuo tarpu panelė 
Robinson stabdė ant gatvės 
visus pažįstamus ir pasako
jo apie savo susitikimą su 
Jurgiu.

—Tik pamanyk tamsta, 
eidama Į Blanc’o krautuvę 
panelės Lyle reikalais, susi
tikau poną Monis, kuris su 
manim apsiėjo nepaprastai 
grubiai.

—Ar tai galimas daik
tas? — paklausė Liudvika 
Brown, Į kurią atsimušė už
gautos patarnautojos pir
moji neapykantos banga.— 
Juk ponas Morris yra toks 
mandagus ir švelnus žmo-

t

kad

kus? Argi jis kada taip 
darydavo?

—Gerai, gerai, aš tik tiek 
žinau, kad jis mano turto 
negaus, ir kad jo koja ne- 
Įžengs daugiau Į mano na
mus.

Tuo tarpu vargšas Jurgis 
ėjo i krautuvę, kur jis tar
navo pardavėju, pilnas ne
linksmu minčių.

—Po šimts pypkių,—kal
bėjo jis pats su savimi,— 
dar nepraėjo nė valanda, 
kaip pradėjau vykdyti mu
sų susitarimą, ir jau dėdė 
mane išvarė ir atšaukė tes
tamentą. Kas bus toliau?

—O, atsiprašau ponią!
Jis buvo taip Įsigilinęs Į 

savo mintis, kad stuktelėjo 
priešais einančią moteriškę, 
kuri savo plačiu sijonu bu
vo užėmus beveik visą šali
gatvį ir išrodė, kaip laivas

mūviu,” tai man atrodo, 
kad toji pramoga yra kaip 
tik jaunuolius gadinanti. 
Šiais laikais retai pamatysi 
“muviuose” tikrai gerą da
lyką. Vis muštynės, pešty
nės, plėšikavimas, žmogžu
dystės ir meiliškos scenos 
Jaunuoliai daugumoje lan
ko kriminalistines filmas,, 
kuriose rodomi ne tik kaip' 
Įsilaužti arba ką nužudyti, 
bet kas daryti, kad policija 
nesusektų. Tokios tad fil- 
mos labai blogai veikia i 
jaunuolus, kurie, neturėda
mi kas veikti ir ieškodami 
“įvairumų,” pradeda pritai
kyti praktikoje “muviuose 
Įgytą mokslą.

Lewistonietė.

su išskėstais žėgliais.
—Apie ką tamsta taip 

galvoji, ponas Morris,—pa
klausė juokdamosi moteris

—Apie savo dėdę ir tetą, 
panele Robinson, — atsakė 
Jurgis.

—Apie dėdę ir tetą! Žiu 
rėkit, koks tamsta gera: 
brolvaikis! Ko tamsta 
mane taip žiuri? Ar ste

gus turi būti šiek tiek pa
valgęs. Tie žmonės, kurie 
mažai dirba, o daug miega, 
l^o Rui io laiko pradeda sirg
ti nemiga ir be reikalo var
gina daktarus, prašydami 
vaistų. Kai užpuola maža 
nemiga, gedausią yra pa
dirbėti daugiau fiziniai, va
kare pasivaikščioti, pabūti 
gryname ore, o vakare 
stengtis negalvoti apie ne

kaip gavau nuo 
jau dveji ne
laiko išvažia-

tamstų laišką 
tai ir 
au .

Laiškas iš tolimos trem
ties parašytas ant uonierio 
lapo, išplėšto iš mokyklos 
sąsiuvinio. Matomai, kito
kio popierio laiškams trem
tiniai negali gauti, nors ir 
iš Lietuvos dažnai teko ma-

nuo to

tyri laiškus, rašytus ant to-j malonius dalykus. Jeigu 
kių pat iš vaikų sąsiuvinių nemiga yra chroniška ir net 
išplėštų lapų. įsunkia: padirbėjus ir nuvar-

Laiško rašėjos dėdė rašo gus žmogus negali užmigti, 
mums. kad jis maždaug tuomet reikia eiti pas dak- 
prieš 3 metus pasiuntė sa-Tarą. nes ilga nemiga labai 
vo giminaitei afidavitą Į nusilpnina žmogaus orga 
Ameriką atvykti ir vėliau tnizma ir nervus, 
nuo jos nieko nebegirdėjo,!
iki dabar susilaukė šito jos

Kiek miegas yra svarbus 
žmogaus nervam, matyti iš 

aisko. to. vad Prancūzijoje dakta-
Gavusi afidavitą jaunajai nervuotus žmones gydo 

mergaitė tuo atkreipė bol-'
ševiku dėmėsi i save ir “iš-
važiavo” Į “kitą 
Amerikos.

pusę nuo

O kiek aš turiu pergyventi sekti rašėją ir jai keršyti 
visokių sunkumų už jumis, Laiške porą vietų pabrau-

IMPERATORIUS IR VICEPREZIDENTAS

Amerikos viceprezidentas R. Nixon su žmona susitinka 
Tokio mieste* su Japonijos imperatorių Hirohito ir jo žmo- 

Viceprezidentas lankosi dabar Azijos kraštuose.

Apie Miego Svarbą

t ---------
Yra žmonių, kurie dejuo

ja, kad permažai laiko turi 
gyventi, todėl sumažina sa
vo miegą iki 5-6 valandų 
per parą. Kiti mano, kad 
■lgas miegas reiškia senatvę 
ir suvaikėjimą, todėl sten
giasi miegoti galimai trum
piau.

Tie žmonės, kurie mano, 
kad nutraukę nuo miego 
kelias valandas, daug lai
mės, labai klysta. Miegas 
žmogaus sveikatai, energi
jai, protiniam ir fiziniam 
pajėgumui yra labai svar
bus dalvkas, todėl kiekvie
no, kuris nori būti sveikas 
ir darbingas, pirmas užda
vinys turi būti—gerai ir il
gai miegoti. Nėra reikalo 
miegoti per parą 12 valan
dų, bet suaugusiam žmogui 
7 valandų gero miego būti
nai reikia. Miegas miegui 
yra nelygus. Per miegą tu
ri pailsėti r.e tik žmogaus 
raumenys, bet ir smegenys. 
Todėl miegas turi būti ra
mus, kietas, nekliudomas 
jokių baugių sapnų, po ku-

miegu. Jie dirbtinom prie
monėm užmigdo ligonį ir 
’eidžia jam miegoti po 18 
valandų per parą. Tokį gy
dymą tęsia porą mėnesių ir 
pasirodo, kad po to nervų 
ligoniai pasitaiso. Tie, ku 
rie sirgo melancholija, leng
va neurastenija, baimės ma
nija ir kitokiais nervų su
trikimais. po ilgo ir gero 
miego pagyja. Tas rodo, 
kad miegas yra būtinas ne 
tik raumenų poilsiui, bet ir 
nervams.

Jei nori užkopti aukštai, nau 
dokis tik savomis kojomis 
Neleisk, kad tave užneštu ant 
viršūnės, ir neužsigulk ant ki 
tų žmonių pečių ir nuganu kad 
jie tave neštų!

—F. Nietzsche.

Musų progreso Įrodymas yra 
ne tai, kad mes pridedame 
tiems, kurie ir taip daug turi. 
bet tas. kad mes aprūpiname 
tuos, kurie turi mažai.

—F. D. Roosevelt.

KODĖL VAIKAI 
IšTVIRKSTA?

Pei-kaičiau p. Pakarklie- 
nės straipsnį Moterų Sky
riuje apie pasileidusius vai
kus, noriu ir aš pasakyti 
keletą žodžių tuo klausi
mu. 1

Aš visai sutinku su p 
Pakarkliene, kad blogiausi 
vaikai išauga iš turtingų ir 
“gerų” šeimų. Turime ir 
mes vieną pavyzdį Lewis- 
tone. Labai turtingų, gali-; 
ma sakyti milionierių, vai 
kas išaugo palaidūnas, ir 
tėvai visą laiką turėjo dėti 
tūkstančius, kad išgelbėjus 
vaiką nuo policijos, bet ga 
lų gale nei motinos ašaros, 
nei tėvo pinigai neišgelbė

KOVA PRIEŠ POLIO

Basi) O*Connor, nacionalinės 
fondacijos kovai prieš vaikų 
paralyžių pirmininkas, skel
bia, kad bus imamasi plačiai 
užsimotos kovos prieš tą ligą. 
Pradedant vasario mėnesiu 
pietinėse valstijose ir einant 
į šiaurę bus įskiepyta apie 
vienas milionas mokyklinio 
amžiaus vaikų prieš tą ligą.

biesi mano skrybėle?
—Taip, tiesa.
—Jei taip, tai teikis man 

atvirai pasakyti, kaip tams
tai ji patinka?

—Ji labai daili, bet man 
rodos, kad tamstai nepritin
ka.

—Dėl ko gi, meldžiama
sis?
- —Nes tamstai netinka.

—Bet dėl kokios priežas
ties? Žinau, tamsta turi ge- 
įą skonį, todėl meldžiu, buk 
atviras.

—Tai atvirai pasakysiu, 
kad ta skrybėlė yra perpui- 
ki dėl tamstos išvaizdos, 
perjauna dėl tamstos am
žiaus ir perpuošni kaip pa
tarnautojai.

—O ką tamsta žinai apie 
mano amžių? — paklausė 
panelė Robinson, vos sulai
kydama pyktį.

—Tas labai lengva atspė
ti, sprendžiant pagal veidą, 
plaukus ir apsilpusias akis. 
Tie trys ženklai paprastai 
esti neklaidingi.

—Pone Morris, tamsta
mane Įžeidi.

—Anaiptol! Tamstos pa
klaustas, turėjau atvirai at
sakyti. Ne mano kaltė, kad 
tamsta norėjai žinoti, ką 
galvoju.

—Taigi, anot tamstos, 
esu nerangi, sena ir juokin
gai apsirengusi?

—Arti to.
—O tamsta nieko neiš

manai ir esi nulis. Bereikš
mis nulis,—sušuko įžeista 
panelė Robinson ir, panie
kinamai į jį žvilgterėjusi, 
skubiai nužingsniavo tolyn.

—Nėr ką sakyt,—pagal
vojo sau Jurgis,—puikiai 
man sekasi. Štai dar vieną 
priešą įsigijau, ir vien dėl 
to, kad pasakiau teisybę. 
Blogiausia kad supykdžiau 
patarnautoją panelės Hele

gUS!
—Mandagus ar ne, bet 

sakau tamstai, kad jis ma
ne užgavo ir išniekino. Tik
rai turėjo būti ginas.

—Negalimas daiktas. Jis 
toks susilaikantis ir dar taip 
anksti! Ar tik tamsta ne
klysti ?

—Na, jei ne girtas, tai 
sumišęs,—atkirto pasiputu
si panelė Robinson.

—Bet kaip jis tamstą už
gavo? Ką padarė? Ką pa
darė?

—Tą palieku dasiprotėti 
tamstai pačiai,—atsakė už
klaustoji, nes nenorėjo pa
kartoti to, ką girdėjo, jaus
dama, kad Jurgis, nors ir 
neprielankiai, bet teisingai 
pasakė savo nuomonę.

Gi Liudvika pagalvojo, 
kad Jurgis Morris pasimei
lino panelei Robinson, ir 
tas jai atrodė labai keista. 
Abiejų panelių pokalbis su 
kai kuriom pataisom keletą 
kartų pasikartojo prancūzų 
apgyventoj Londono daly, 
kuri vadinasi “Mažoji Bri
tanija,” ir po kelių valandų 
ten klaidžiojo gandai, kad 
Jurgio Morris galvoje kaž
kas susimaišė.

(Bus daugiau)

GERIAUSIA KALĖDINĖ 
DOVANA

Kalėdos netoli. Visi jau 
galvoja apie dovanas. Kas 
galima padovanoti gero, 
bet pigaus kišenei, rūpina
si kiekvienas ir dažnas pa
miršta, kad geriausią dova
ną pasirinksi išrašydamas 
savo giminei, draugui ar bi
čiuliui “Keleivį.” Bus pi
gu, nes $4 metams, o jį ga
vęs minės dovanotoją išti
sus metus, nes “Keleivis” jj 
lankys kas savaitę.

Taigi, išrašyk “Keleivį” 
kalėdinių dovanų.

——— ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ .

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.
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Ii. Iš Plataus Pasaulio
UNIONIZMAS AUSTRALIJOJ

Australijos vienoje valstijoje, Nevv South Wales, 
baigiamas svarstyti Įstatymas, kuris numato Įvesti toje 
valstijoje priverstiną unionizmą (priklausymą prie uni
jų). Įstatymas sukėlė labai karštų ginčų, bet atrodo, kadį 
darbiečių dauguma tos valstijos seimelyje įstatymą pra
ves.

INDIJA IR PAKISTANAS
Indija pakartotinai reiškė savo nepasitenkinimą, 

kad Amerika ketanti sudaryti su Pakistanu karišką są
jungą. Amerika pareiškė, kad tokia kariška sąjunga nėra 
numatoma, bet Indija visvien reiškia nepasitenkinimo 
dėl galimos kariškos pagalbos, kurią Amerika duoda ar 
dar duos Pakistanui.

KELEIVIS, SO. BC3T31I
RAPORTAS Iš VIDURINIŲJŲ RYTŲ

Prezidentas Dwight D. Eisenhouer ir valstybės sekre
torius John Eoster Dulles kalbasi su Eric Johnston (de
šinėj) apie Viduriniuosius Rytus, kur Johnston prezi
dento prašomas, vyko susipažinti su padėtimi ir parvežė 
savo pasiūlymus, kaip paveikti Viduriniųjų Rytų karštus,

kad jie taikiai bendradarbiautų su Izraelio respublika.
JAPONIJOS GINKLAI

Viceprezidentas R. M. Nixon, lankydamasis Japoni-

šių ir kitų priežasčių nepa-| 
stebite, kad aplinkui lietu-' 
viskas visuomeninis gyveni
mas nestovi vietoje; jis ne
sulaikomai veržiasi pirmyn. 
Jo vairą stengiasi pagriebti 
Į savo rankas apsukresni ir 
veiklesni.

Ar palūžo nuo sunkių 
darbų pečiai? Ar nuo se
natvės laisvosios mintys ap
temo? Ar akys jau nema
to jaunystės šviesių idealų, 
dėl kurių anksčiau buvo 
taip sielotasi ir gyventa? 
Ar pavergtos tėvynės skun
do negirdite, kad jus, Phi 
ladelphijoje gyvenantieji 
“Keleivio” skaitytojai, esą 
te taip visa kam pasyvus?

Jus girdite pavergtos tė 
vynės skundą. Jis dažnai 
skausmu plėšo jūsų krutinę 
Jus esate geri patriotai, mu-

KAS MUMS RAŠOMA
Apie J. Karosą.

“Keleivio” Nr. 45, lapkričio 
1 d., perskaičiau žinutę apie

apylinkių ir apygardos teismo 
tardytojų kanceliarijos vedėju- 
sekretoriumi. bet Karosas ga
vęs tą paskyrimą apsigalvojo.

'Tiesos” redaktorių J. Karosą.p-jetos nepriėmė ir grižo į poli- 
Joje “Keleivio” bendradarbis’kliniką.

aiškina, kodėl Karosas te pa-l Bolševikams Lietuvą užėmus, 
diuvo, sutikdamas su “Lais-Į j Karosas tuojau tapo dideliu 

vėj paskelbtu Mizaros praneši- jy šulu ir gavo aukštą pasky-

jos sostinėje, sakė, kad Amerika padarė klaidą 1946 me
tais, kai privertė Japoniją visiškai nusiginkluoti. Ta 
klaida buvo padaryta todėl, kad Amerika nesuprato Ru
sijos vadų pasimojimų ir siekimų. R. Nixon ragino ja
ponus apsiginkluoti.

• |A. Greskas, F. Staniunas, J. ras ir solistė. Vyru choras Tį. mot*no* Lietuvos vajkai 
~ ' Tik nėra kas į jus prabiltų

programa —-------------- ŠUtu virinančiu žodžiu

7 - ------------ 7 -
Domulak, o klubo šeiminin-, pasirodys plačia ir nauja
ku S. Shatas. Solistė Dauge-|*ULU g^mamnu‘Savo tėvų kraštą jus nemaPo susirinkimo buvo pa-'lienė bus vienintelė moteris jm- *

ruošti gardys pietys. Buvo'toje vyry programoje, betP3" kaip( ,katal*as
kalakuto, dešrų ir kt. Sve- tikriausiai jis bus varams “Tkas' /a^>et>s ll;lu 
čiu buvo apie 150. Musy'pasigrožėjimas, o ra(,terimsldlmnkas ar dar kltos srove!

mu, kad tai tas pats J. Karo
sas. kuris kadaise Bostone re
dagavo “Darbininką.”

čia prisimena patarlė, kad ne 
vienas šuva pasaulyje yra ru
das. Taip ir su J. Karosu šiuo 
atveju yra.

Nesinorėtų tikėti, kad “Lais
ve” nežinotų, koks Karosas da
bar dirba “Tiesoje.” Jiems tu
ri būti puikiai žinoma, kad tai 
nėra tas pats asmuo, kuris re
dagavo kadaise “Darbininką,” 
lygiai taip pat klysta ir kores
pondentas J. D., kuris mano, 
kad tai tikrai tas pats asmuo. 
To J. Karoso likimas yra neži
nomas ir greičiausiai jis bolše
vikų yra nukankintas, arba 
bent į Sibirą išvežtas.

rimą Vilniaus miesto savival
dybėje. Čia būdamas jis veikė, 
kaip reikalavo komunistų me
todai. Lygiai taip pat ir jo 
žmona, buvusi lenkų laikais 
MOPRo vedėja pogrindyje, įsi
jungė į rusų bolševikų tarny
bą. Jo žmona buvo Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
auklėtinė Kvietienytė, gi Karo
so vardas yra Jonas.

Karui prasidėjus jis pasi
traukė su bolševikais ir dabar 
vėl grįžęs tęsia savo darbą. Tai 
tiek trumpai apie Joną Karosą, 
kad neklaidinus visuomenės.

J. T-s.

PIETŲ AFRIKOS BAUSMĖS
Pietų Afrikoj išleistas dekretas, kuris numato griež

tas bausmes tiems žmonėms, kurie skaitys, platins ar lai
kys pas save draudžiamas knygas. Už draudžiamos 
knygos laikymą gresia 5 metai kalėjimo ar $6,000 pa 
baudos. Kuri knyga yra draudžiama nusprendžia vy
riausybė. , '

jaunuoliai padainavo kelias Į pasididžiavimas, 
dainas angliškai ir lietuviš- Brocktoniškis.
kai, tą patĮ padarė ir mote-l -------------------------
rų gnjpė. Buvo iškviestas'
ir J. Sabanskis iš Maynard 
pasirodyti. Jis padainavo Kai Gyvenimas 
vieną Miko Petrausko dai-

PHILADELPHIA. PA.

SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS
Iš Anglijos praneša, kad ten pasirodė skraidančių 

lėkščių, kurių jokiu budu negalima išaiškinti. Pavyz
džiui, virš Londono buvo ir per RADAR ir per teleskopą 
stebimas keistas, šviesus daiktas, didesnis už bomberi, 
61,060 pėdų aukštumoje. Tas daiktas judėjo labai pa
lengva.

FILIPINŲ RINKIMAI
Filipinų prezidentas Quirino, kuris pralaimėjo rin

kimus, kaltina Amerikos kariškius Filipinuose, kad jie 
kišęsi i rinkimus. Amerikos ambasadorius tą kaltinimą 
užginčija, bet pripažista, kad Amerikos stebėtojai sekė 
tvarkos palaikymą Filipinuose paskutinę savaitę prieš 
rinkimus.

ną. Visiems dainininkams 
svečiai smarkiai plojo. Po 
pietų, kas norėjo, galėjo ko
jas miklinti grojant klubo
orkestrui.

Pietus ruošiant teko gero
kai padirbėti šioms darbš
čioms šeimininkėms: K. Pe- 
rednienei, Grigienei, Sta- 
niunienei ir Zulonienei.

Klubietis.

BROCKTON, MASS.

Nesulaikomai Veržiasi 
Pirmyn

žmogus. Bet jūsų anksčiau 
kovingos jėgos dabar kolo 
nijoje yra nusilpusios ir iš- 
retėjusios. Bet ir tie liku 
čiai, kurie skaito “Keleivį,” 
privalėtų ir galėtų dirbti 
lietuvybei arba bent tą dar
bą aktyviau remti.

o -i • i Lietuvybė!—štai tas žo-
Svei i, eei\n skaity-mus, plačiajame

i , v- • , - • pasaulyje išsibarsčiusius,Philadelph.joje, treciąją- vairi ’ ,.eli iju ir rtij 
me ar ketvirtajame JAV L. įsitikinimu lictuvius 
didmiestyje, žinau jūsų ju„^a į vj
yra nemažai. Bet labai re-H Met našta nevai.
tai tenka šiame laikrastyjel^^

“Tiesoje” dabar dirbąs J. Ka
rosas yra man gerai pažįsta
mas ir žinomas. Jis Amerikoje 
niekad nėra buvęs. Gyveno jis 
visą laiką Vilniuje. Tai yra 
jaunesniojo amžiaus asmuo, da
bar turįs apie 42-45 metus am
žiaus. Augęs ir mokslus ėjęs 
Vilniuje. Jo tėvas kilimo iš 
Biržų, buvo visą laiką Vilniaus 
evangelikų-reformatų bažnyčios 
reikalų vedėjas, Pylimo gatvė
je. Kalbamas dabartinis redak
torius J. Karosas, dar esant 
Vilniui okupuotam, dirbo lietu
vių poliklinikos raštinėje pas 
Dr. Lygeiką. Lenkų laikais už 
slaptą veiklą komunistų parti
jos naudai buvo nuteistas 2 ar

TIKINČIŲJŲ DIEVAS?
Dievo nė vienas niekad nematė. 

Bet Biblija yra Jo žodis. Kurie 
mėgsta skaityti Bibliją, tai tokie 
nayli Dievą, ir pas tokius Dievas 
bus.—Jon. 14:21. (43)

Alik Armin
•‘1444 Mass. St., Gary, Ind.

IEŠKAU 2UVAUT0JŲ
Trys vyrai iš Brocktono, kurie žu

vavo October 14, Little 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.

Reikalinga Šeimininke
Ieškau Keros šeimininkės, apie 60 

metų amžiaus. (43)
J. Grun,

3315 Summit Avė., E. St. Louis, III.

APSIVEDIMAIpastebėti žinių iš musų
"a Švi?si“ P3'-VZd?iU tuviiT atgano Vilnių 1939 metu “ **

, ’ i T i? " Kipras Bielinis, prof. J. Ka-rudenį. J. Karosas, dėdamasis
ne u ų, yg o tt.sUS ma- Lpįjjgję^ pr Pijus Grigaitis .metęs komunizmą, padavė pra 
ras Vitus Philade. ..įjos lie-L kurių plaukus jau šymą Lietuvos teisingumo mi

Koncertas

ielphijos 
tuvius negailestingai butų iš- sidabro gijos, bet

KorespondencijoS
HUDSON, MASS. Į Lapkričio 1 d. buvo klu- 

_ . . , !bo narių metinis susirinki-
Lietuvių Piliečių Klubas jmas Klubo pareigūnais iš- 
Hudson nėra didelis mie- linkti: pirmininku A. J. Si

etas, jame vos 9,000 gyven
tojų, jų tarpe apie 500 lie

korskis, vicepirm. J. Vad- 
vil, užrašų sekr. Silvestras

tuviu. Lietuviai turi savo Shatas, finansų sekr. J. Do-
klubą 17 School St. šešta
dieniais čia groja geras or
kestras, galima ir pašokti ir

mulak, kasininku T. Ar
lauskas, kasos globėjais F. 
Vadvil ir P. Vaitekūnas,

šiaip maloniai laiką praleis-;marsalka P. Kazlauskas, di- 
ti. I rektoriais—M. Kazlauskas,

Knuaos, Kurias Mali ir Protas ir Širdis

SLTOPTARNIAL Pirma F 
knyga, kurioje tiek daug ė. Va 
pasakyta apie Amerikos • 
lietuvių gyvenimo sunku- - 
mus, vargus ir kovas dėl ? 
lietuvybės. 652 pust. Jo- , 

Šliupo, “dėdės” Šerno 
kun. Pembskio atvaia- ' 

kaina tik 3 doleriai.

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
gaunamos iki Naujų Mattf 

beveik ui pusę kainas

ŠIRDIES RIMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas; pirmas apie 

iliustruotas;
458

puslapių; 
kaina 4 
doleriai.

Viso* 3 knygos tik ui 4 
doleriusl Bot šita be
protiškai numušta kal
no galios tik iki Naujų 
Motų. Todėl nedelskite, 
bot kiškit* j voką $6.00 
ir siuskite: OR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St, Chkego «, 
•ii* rerstvnrtmo kiitvb

Lapkričio 29 d., 3 vai. po 
pietų, Winthrop mokyklos 
salėje (478 N. Main St.) 
Įvyks koncertas, kuri ruo
šia BALF’o 72 skyrius. 
Koncerto programą atliks 
muz. J. Gaidelio vadovau
jamas vyrų choras iš Bosto
no, solistė S. Daugėlienė iš 
Manchester, N. H., ir kiti. 
Programa bus Įdomi, Įvairi 
ir patraukli. Choras ir so
listai daugiausia dainuos lie
tuviškas liaudies dainas, 
kurių žmonės labiausiai il
gisi-

Lietuviškos kultūrinės pra
mogos čia yra labai retos, 
todėl susidomėjimas kon
certu yra didelis. Jau daug 
biletų išplatinta. Senieji 
ateiviai, čia gimę lietuviai 
ir tremtiniai nelaukia, kad 
jiems biletus kas nors pa
siūlytų, bet patys jų ieško. 
Bridgevvater, Stoughton, 
Nonvood lietuviai irgi ruo
šiasi gausiai koncerte da
lyvauti.

Koncerto pelnas skiria
mas likusių Europoje lietu 
vių šalpos reikalams. Tuo 
budu bus dviguba nauda: 
žmonės turės progos išgirsti 
lietuviškas dainas, o likę 
Europoje seneliai, ligonys, 
vaikai ir našlės susilauks 
pašalpos. Gal todėl taip 
graibstomi biletai. Kiek
vienas sako, kad musų par
eiga duoti šalpos reikalams, 
o čia už tą patį pinigą dar 
turėsime gražų kulturini pa 
rengimą.

Muz. J. Gaidelio vado
vaujamas vyrų choras vie
tos žmonėms žinomas iš

naikinęs. Jei taip iš tikrų-Į P^!adid dovEal ir 
jų įvyktų, laidotuvių direk 1

nisteriui Dr. Antanui Tamošai
čiui duoti jam kokią tarnybą ir

atvykęs į šį kraštą. Negeriu, esu 
gero budo, bet jaučiuos vienišas. 
Vedybų tikslu norėčiau susipažinti 
su panele atitinkamo amžiaus. Ra
šykit: (47)

P. O. Box S43, 
Bridgeport, Conn.

T , 1 1 .nimo žygiai jaunystės jėgųjm.1“įst^į Tamošaitis, kaip vii-
tonai, SU J. Kavalausku , - - metj, jį buvo paskyręs Vilniaus
priešakyje, paskelbtų laik-
raščiuose tą baisią žinią ar Tad manoji talka “Kelei- 
pagarsintų per A. Dziko ra- viui” turi tikslą prikelti jus 
diją. To padaryta iki šiol iš miego ir sugrąžinti i lie- 
nebuvo. Reiškia, jus esate tuvišką visuomenini gyveni- 
sveiki ir gyvi. Tik “Kelei- mą. Aš noriu jus laimėti

ANGLIAKASIŲ
ATSIMINIMAI

500 puslapių knyga, kaina tik 
$2. Joje įdomiai aprašytas ne 
įtik anų dienų angliakasių dar 

vyje,” kuris kaitai savaitę IPhiladelph i jos lietuvių ben-bas ir gyvenimas, bet ir daug 
jus aplanko, nėra žinių išĮdruomenei, mieli “Keloi-!vu.. ,ioivu„ tutm; 

vio” skaitytojai.
Br. Dirmčnas

jūsų gyvenimo.

HAMILTON, N. Y.

Mirė Jonas Gečionis

Kelei-J kitų dalykų. Tikrai nesigailėsi 
knygą pirkęs. Į laišką įdėk $2, 
parašyk aiškiai savo adresą ir 
pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Lavinskas, 4141—46th Street, 
Long Island City 4, N. Y. 
Gausi minėta knygą su priedu.

(3-54)

S A B**KARlUntO
Mes gavome didelį 
siuntinį šviežių Ra> 
munių žiedų iš Hun- 
garijos, ir dabar visi 
turi progos įsigyti 
Ramuniig. Hungarijos 
Ramunės yra taip pat 
geros, kaip ir Lietu
vos; jos taip pat 
kvepia medum, turi 
malonų skonį ir jų

arbata yra sveikas, gardus gėrimas. 
Ramunės yra geros skilviui, inks
tams (kidneys), arba jeigu esi nu
vargęs ar sušalęs, tai gerk Ramu
nių arbatą, o kada esi piktas ar nu
siminęs. tai irgi gerk Ramunių ar
batą. Prisiųskit mums $2.50, o mes 
atsiųsime visą svarą Ramunių. | 
Kanadą $2.75.

ALEXANDER’S CO.
414 Braaduay 

South Boston 27, Maan.

Aš nutariau dalinai už
pildyti tą spragą, ir nors 
retkarčiais, nuvogęs nuo sa
vęs poilsio valandėlę, para
šyti iš Pbiiadelphijos lietu
vių gyvenimo, ypač iš jūsų,
“Keleivio” skaitytojų, nuo-| Spalio 19 d. mirė Jonas* 
taikų. Į Gečionis (Getchonis), se-

Nuo senų laikų Philadel- nas “Keleivio” skaitytojas, 
phijos lietuviai garsėjo di- Velionis paliko nubudusią 
deliais ir šlovingais darbais, žmoną Monika (Klikniu- 
Cia kūrėsi nauji sąjūdžiai, 2 dukterį‘ir 4 sunus 
gimė ir mirė organizacijos, jis palaidotas spalio 22 d. 
steigėsi pašalpiniai klubai, Woodlawn kapinėse, 
buvo leidžiami laikraščiai,1
gyveno ir dirbo Dr. J. Šliu-» nAir'&J/riJllfAJ 
pas, kun. Kaulakis, kun. A J r Al&bhA/Jlin /ii 
Milukas. Tebeevvena iri
Jonas Grinius, keri jus ge-&
ai pažįstate. Visuose anų ponių parapijos (po vyru pavarii.r 

, 1 * . ... • . Inežinau). Kadaise ji gyveno Ihia-laikų sąjūdžiuose JUS vai- delphijoj. Pa. Žinantieji apie ja ar 
dinote reikšmingą vaidme-P a^pįįte(48> 
nį. Kodėl dabar jūsų eile-|104o Vernon St., Bridgewater, Mass. 
se nesireiškia visuomeninė
veikla? Kodėl taip ramu, 
lyg vandenyno giliausiame 
dugne?

Lietuviškuose susirinki
muose bei kulturiniuose su-| 
buvimuose jūsų atsilanko 
mažai. Jūsų dalyvavimas 
bendrose lietuviškose orga-Į 
nizacijose visiškai nepaste-Į 
bimas. Gal ir čia kalta toji 
aplinkybė, kad jus esate 
nepainformuojami apie šios 
kolonijos lietuvišką veiklą?ankstyvesnių pasirodymų, o 

solistė S. Daugėlienė dai- Jūsų dauguma savo dėmesį
r.uos šioje vietovėje pirmą 
kartą. Sunku butų pasaky
ti, kas labiau traukia žmo> 
nes į koncertą—choras ar 
solistė? Greičiausia, ir cho-

skiriate asmeniškojo gyve 
nimo reikalams. O reikėtų 
ne tik asmeniškais rūpes
čiais domėtis, bet ir tauti-Į 
niais, kultūriniais. Gal dėl

DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
iums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gražin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųsaite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rome Products Co., Dept. x-9 
1708 Farsrell Av*., Chicago 45, IT.

A. LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas 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. Broadway, Boston 27, Man.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.
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IS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DRAUGIJOS BALSAVIMŲ

F. B. I. AGENTAS
LIUDIJO BOSTONE

Vaihjoja j Kongresą PAPILDYMAS BALF’o Didelis Banketas

BALF’o VAJUS

Gruodžio 6 Dieną Praaidi 
Pinigų ir Drabužių

Rinkliava

Nauja BALF’o 17-jo sky
riaus valdyba sujudo veik
ti. Vajui pradėti įvyk* di
deli* viešas mitingas South 
Bostono Lietuvių Klubo au- 
ritorijoj gruodžio 6 d., sek 
madieni, 3 vai. popiet.-S

Šio mitingo programa to
kia:

1. Bus parodyta lietuviš
ka filmą (judomieji pa
veikslai), kurioje susirinku
sieji matys tremtinių gyve
nimą Vokietijoj.

2. Kalbės BALF’o vice
pirmininkė, p. A. Devenie- 
nė, tik ką sugrįžusi iš Euro
pos.

3. Susirinkimą sveikins 
Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna, klebo 
nas kun. P. Virmauskis, 
SLA prezidentas adv. K. 
Kalinauskas ir “Keleivio” 
redaktorius J. Sonda.

4. Šoks p. O. Ivaškienės 
vadovaujamoji tautinių šo
kių grupė.

Bus ir dainų.
Susirinkimam yra kvie

čiami visi Bostono ir apy
linkių lietuviai. Reikalas 
labai opus. Ateina žiemos 
šalčiai, o nelaimingi musų 
broliai ir seserys tremtyje 
neturi nei kuo apsirengti, 
nei kuo užsikloti. Jų aša
romis rašyti laiškai Kasdien 
šaukiasi i musų BALF’ą, 
maldaudami pagalbos. Tų 
nelaimingų žmonių Europo
je yra likusių dar 10,000. 
Vienoj tik Vokietijoj vra 
8,000, jų tarpe 2,000 vai
kučių, apie 900 sergančių
jų, 610 senelių, 220 invali- 
jų, 105 našlės, ir yra 425 
šeimos su vaikais, kurių tė
vas ar motina yra ligoniai.

437

Pereitą ketvirtadienį So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija nominavo kandi
datus ateinančio mėnesio 
rinkimams 1954 metam 
Balsavime dalyvavo 
nariai.

į kandidatus pirmininko 
vietai paduota balsų: už 
adv. A. J. Young—197; už 
Alexander Chaplik — 165; 
už J. Stilsoną—19; už ad. 
J. J. Grigalių—18; ir už J. 
Taurinską—17.

Į vieepirminnkus: A. Ne
vieta—318 ir John Tuinila 
—106.

Protokolų sekretoriaus 
vietai išstatvti kandidatai: 
-^J. Lekys—190; V. Va- 
kauza—169 ir J. 
čienė—59.

Iždininko vietai išstatv-

I lapkričio 27-28 d. Chi
cagoj kviečiamą Amerikos 
Lietuvių Kongresą iš Bosto- 
r.o vyksta: S. Michelsonas, 
M. Michelsonienė, inž. A. 
ir.aplikas, adv. J. Griga
lius, adv. A. Juknevičius, 
adv. Keturakis, J. Lekys, J.

Federalinės policijos (F.
B. I.) agentas H'iliiam H.
Teto, kuris nuo 1941 metų 
dirba komunistų tarpe, kaip 
neva tai komunistas, perei
tą savaitę liudijo Bostone 
senatoriaus McCarthy ko
misijoj apie komunistų'Sonda. 
veikimą General Electric- — 
kompanijos dirbtuvėse Lyn-! 
ne, titchburge ir Everette,!
Massachusetts valstijoj, iri i ,Schenecta.lv, X. Y. v „S??.21 į

F. B. I. agentas išvardijo rae sus*™«ime be ko kita 
visą eilę komunistų 
dirba tose dirbtuvėse ir 
kė, kad bolševikams yra 
nomos visos tų 
paslaptys.

Po Teto liudijimo G E 
kompanija keta imtis griež
tesnių priemonių kovai 
prieš bolševikiškus šnipus 
savo dirbtuvėse, kurios tu
ri didelius valdžios užsaky
mus ginklams ir Įvairiems 
kitokiems pabūklams ga-

LSS 60 Kp. Susirinkimas

kurie

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

9

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadsray. So. Bestom.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Pereitam “Keleivio” nu
mery LDD 7 kuopos valdy
ba išreiškė padėką visiem, 
kas darbavosi, kad lapkri
čio 8 d. įvykęs banketas bu
tų sėkmingas. Pranešime 
per klaidą buvo nepaminėti 
du draugai, kuine labai ru- 
pėstingai darbavosi minė
to banketo painiosime. Tai 
yra A. Lukauskas ir K. 
Trainavičius. Už neapdai
rumą atsiprašome.

LDD 21 Kp. Valdyba.

Paminėjo Kariuomenės 
Šventę

Bostono BALF’o skyrius 
1954 metais sausio 17 d. 
rengia didelį banketą. Ja
me dalyvaus Kersteno ko
misijos atstovas ir BALF’o 
pirmininkas kan. J. Kon
čius.

Susirinkimai

Gruodžio 6 d., 1 vai. popiet, 
įvyks DLK Kęstučio Drau
gijos susirinkimas Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetai
nėj, 368 W. Broadvvay; bus 
renkama valdyba ir svars
tomi kiti reikalai.

Tą pačią dieną 2 vai. to
se pačiose patalpose bu 
DLK Vytauto Draugystės 
nariu metinis susirinkimas.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

Ir
ana S M d ■m T M I

848 BROADWAY
va BOSTON.

Telefonai: BOUth

nutarta: užsimokėti nario 
Į vietos BALF’o 

įstoti nariu-rėmėju 
Literatūros Fondą,!

mokestį
• L.-iviiu, 
i- . .

.... - i Lbbdirbtuvių •

Tumavi- minti. Du komunistai 
vra atleisti iš darbo, o

it-.- tz ALS “Ramovės BostonoT^^^t’skyi-ius lapkričio 22 d. su 
* nUnra - 11 rengė nepriklausomos Lie-

pioga $10. tuvos kariuomenės įkūrimo 
35 metų sukakties minėji
mą. Kalbėjo prof. Vaclo
vas Biržiška ir konsulas 
Shallna. Minėjimui vado
vavo Stepulionis. Į minėji
mą atvyko 50 asmenų. Jų 
tarpe buvo ir 2 savanoriu 
kurėju: V. Gelgermanas ir 
C. Mališauskas.

Leo Stasiulis Išvyksta 
Floridą

Bukite Atsargus

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO. 
Savininkas A. J. Alekaa 

628 East Broadvrae 
South Boston 27. Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas

Massachusetts automobi
lių registracijos Įstaiga 
įspėja ir prašo visus pėsčius 
ir važiuojančius buti ypa
tingai atsargius Padėkos 
Dieną, nes tą savaitgali bus 
labai didelis judėjimas vi
sais keliais.

VIRS 100 METŲ SENUMO 
TAMSŪS ALUS

Musų laikraščio senas 
skaitytojas iš Roxbury, Leo 
Stasiulis, šiomis dienomis 

dėl išvyksta i Floridą, kur jis 
keta apsigyventi pastoviai 
Pradžioje p. Stasiulis keta 
apsigyventi musų kaimynų 
A. Aleknų namuose Flori
doje. Geros sėkmės naujoj 
vietoj.

jau
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

kitų kompanija žada pada-
tas kandidatas J. Baltrušu- »yti tyrinėjimą.
nas, už jį paduota 370 bal
sai, ir du kandidatai įrašyti 
(S. Mockus ir Wm. Anes- 
ta).

Fin. sekretoriaus vietai 
išstatytas J. Kersanske, už 
jį paduota 367 balsai, ir du 
kandidatai įrašyti (J. Lekys 
ir J. Glineckis).

Maršalkos vietai nomi
nuoti kandidatai: F. Gren- 
dal—212 balsų; J. Glinec
kis—84: F. Keblinskas— 
78 ir A. Savickienė—37.

F. B. I. agentas, kuris jau 
11 metų dirba komunistų 
tarpe, gyvena Ashby, Mass. 
Jis po pasipasakojimo se
natoriui McCarthy apie sa
vo veiklą, kaipo policijos 
agentas, sakė, kad dėl sa
vęs jis nieko nebijo, bet jis 
bijo, kad bolševikai gali 
keršyti jo šeimai. Tuoj po 
jo liudijimo policija agen
tui davė
ga.

Našlių Karalienė ir Karaliai

PADĖKA

Direktorių vietoms pagal Iš Dorchesterio Klubo

Taigi šitiems nelaimin
giems vargšams padėti ir 
yra ruošiamas Bostone šis 
BALF’o vajus.

Aukojamus drabužius pri
iminės So. Bostono lietuvių 
pobažnytinėj salėj komite 
to pirmininkas p. S. Jaku 
tis.

Rinkliavai blankų, infor
macijų, piniginę auką ati
duoti galima šiose vietose:

L Šv. Petro parapijos 
klebonija, 50 W. Sixth St., 
So. Boston.

2. Lithuanian Furniture 
Co. (Ivaškai), 328 Broad- 
way, So. Boston.

3. Baltic Florists (Min
kai), 502 Broadvvay, South 
Boston.

4. “Keleivio” redakcija, 
636 E. Broadvvay, So. Bos
ton.

5. J. P. Tuinila (real cs- 
tate), 395 W. Broadvvay, 
So. Boston.

6. V. ir A. Vakauzų krau
tuvė, 53 I St., So. Boston.

7. J. Strazdo krautuvė, 
372 Dorchester St., South 
Boston.

Prieš vajaus atidarymą,
gruodžio 1 d., 7:30 v. vaka
ro, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių salėj, bus bendras 
BALF’o narių susirinkimas.
Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti, nes čia bus galu
tinai nustatytas vajaus pla
nas ir visi nariai privalo jį 
žinoti.

M. Michelsonienė,
BALF”o direktorė.

balsų daugumą išstatyti šie 
kandidatai: adv. Charles J. 
Kalinauskas—251; Dr, A. 
Kapochy—243; J. J. Griga
itis ir A. J. Namaksy abu 
po 207 balsus: S. Grigana- 
vičius—186; J. Arlauskas 
—182; F. Razvadauskas— 
179; A. M. Pluta—175; T. 
P. Grevis—174: S. Jakutis 
—144; S. Kontrim—128: 
J. J. Roman—123; P. S. 
Remeika—86; A. Pastelis 
—83; Elizabeth Kengris— 

į 76; E. Rudis—75; J. Ole- 
vitz—46 ir Įrašyta J. Tuma- 
vičienė—25.

Atstovu Į Lietuvių Kon
gresą išrinko J. Lėkį. Au- 
<ą paskyrė $200.

Gegužis ir J. 
Bostone

Bačiunas

Sandaros Moterų Klubo 
našlių lapkričio 15 d. ban
kete buvo pagerbta seniau- 

specialinę apsau- sia našlė Katrė Gaidienė, 
per 90 metų amžiaus.

1954 metų našlių karalie
ne buvo išrinkta P. J. Bud- 
reckienė iš So. Bostono, o 
karaliumi A. Bitter. Paly
dovėmis: M. Gailius iš Dor
chesterio, B. Brofsky 
Norvvoodo ir A. 
iš So. Bostono.

Šiemet karalienę ir paly- 
rinko svečiai ir teisė- 

jjai. Teisėjai buvo: Mary

Eilinio Susirinkimo

Ne taip senai Įvyko Dor
chesterio L. P. Klubo mė
nesinis susirinkimas. Tarp 
kitų reikalų buvo skaitytas 
laiškas nuo ALT vietinio
skyriaus, kuriame ragina dores 
klubą skirti auką ir siųsti!
delegatą Į Amerikos Lietu- Gailius iš Chelsea, A. Chap

Bostone lankėsi pp. 
Gegužis iš Pennsylvanijos 
ir Juozas Bačiunas iš Mi- 
chigano. Ponia S. Šalnie- 
nė suruošė svečiams priė
mimą City Club’e, kur daly
vavo ir keletas vietinių vei
kėjų. Po to visi buvo pa
kviesti i pp. šalnų namus, 
kur vakaras praėjo besi
kalbant opiaisiais šių dienų 
klausimais.

Yra Dar ir Tokių

o.

vių Visuotini Kongresą. 
Laiškas buvo priimtas,

bet aptariant reikalą pasi
rodė, kad klubas neturi iš
teklių aukai skirti, todėl nu
tarė padaryti rinkliavą savo 
narių tarpe, užrašant tuos 
narius, kurie skirs bent po 
$1 auką. Buvo paskirta po
ra aukų rinkėjų.

Viena poniutė, pasiėmu
si aukas rinkti, labai sku 
biai pradėjo apie narius bė
gioti, kad daugumas nesu
spėjo
Įkišti,
mą ir kalbos negalėjo buti. 
Paklausus, ko ji taip skuba, 
ji atšovė “never main var
dų, kiek kas nori tegu duo 
da.” Nežinau ar tai buvo

net rankos i kišenę 
o apie aukų užrašy-

Brangiems prieteliams ar
chitektui Tadui Vizgirdai ir 
Poniai už jų tėvišką rūpės 
tingumą ir globą, parodytą 
mums atvykus iš Australi 
jos, tariame nuoširdų ačiū.

Marija ir Karolis 
Žaliunai.

DORCHESTERIO
JAUNIMAS STIPRUS

Per lapkričio mėnesį mu
sų jaunimas tūrėjo trejetą 
draugiškų futbolo rungty
nių, kurias gana gerai sulo- 

iš šė: prieš italus 6=2, “Latin’ 
Krauskas J mokyklą 10-1 ir lygiom su 

žaidė su kaimvnais latviais 
(2-2). ’ —Kl.

iš So. Bostono, J. Pe- 
is Norwoodo, J. Kir- 

melevičius iš Everett ir J.
Arlauskas iš So. Bostono.

Moterų Klubas širdingaij*yvenantieTns 
dėkoja taip gausiai atsilan-Į^..^ , 
kiusiai publikai ir visiems 
prie sėkmingo parengimo 
piisiflėjusiems.

Sandaros Moterų Klubo 
Valdyba.

likas

Moterys Skirti

Lietuvių Protestantų Žiniai
Sekmadieni, lapkričio (No

vember) 29 d.. 2 vai. popiet, So 
West Newton St., Boston, First 
Lutheran Church bažnyčioje, 
bus Bostono ir jo apylinkėse 

lietuviams pro- 
Šventės

{minėjimo pamaldos, kurias lai
kys kun. Dagys.

Maloniai kviečiame Tamstą 
su artimaisiais dalyvauti.

Bostono Lietuvių Protestantų 
Susivienijimo Valdyba.

“Keleivyje” skaitytojai mato 
Ruppiner tamsaus alaus skelbi
mą. Tai yra garsaus Amerikos 
Ruppert bravaro tamsus alus. 
kuris yra plačiai vartojamas ir 
mėgiamas visame krašte.

To alaus gamybos paslaptis 
yra atvežta iš Bavarijos, kur 
yra tamsaus alaus tikroji gim
tinė. Paslaptį į Ameriką atve
žė Franz Ruppert 1835 metais 
ir čia gamino tamsu alų savo 
šeimos reikalui. Vėliau Franz 
Ruppert sūnūs Jacob pradėjo 
tamsų alų gaminti pardavinėji
mui ir 1867 metais jis Įkūrė 
bravaro kompaniją tam alui 
gaminti.

Ruppiner tamsus alus yra ir 
lietuvių mėgiamas. Kas jo dar 
nebandė—gali paragauti ir su 
juo susipažinti.

Butas Nuomai
So. Bostone, City Point rajo

ne. išnuomuojamas 4-rių kam
barių butas su vonia ir kitais 
patogumais. Teirautis: 592 E 
6th St., trečias aukštas. Tele-Dorchesterio Lietuvių Mo-......................

tei-ų Klubas savo paskuti-'fonas. s0 g_28i4.
niame susirinkime triuks-J-------------------
mingai pasisakė prieš au

>|kos ' ‘

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
stoties WBM&, 1090 ki- 

ociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

1S

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
MSI. BSTATE A INSURANCB 

409 W. Broadway
BOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 ORIOLB STBBR 

Wsat Roibery, Maaa.
TeL PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Lietnvis Gydytojas Ir
Vartoja vėliausios konstrukieijos 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
$34 BROADWAT.

BO. BOSTON, MASS.

TsL SO 8-2805
DAKTARA8

J. L. Paiakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nūo 9 ryto iki 12

447 Broadiray
SO. BOSTON, MASS.

Vyrų choro koncerto pa
siklausyti buvo atvykę čia- 
pai iš Belmonto. Jie Ame
rikoj gyvena apie 50 metų. 
Abu dideli dainos mėgėjai. 
Čiapienė sako, kad ji po 
gero koncerto ilgai jaučia
si kunu ir dvasia mažiau
sia kelias dešimtis metų 
jaunesnė.

Panelei MĖTAI RAMO 
NAITYTEI ir JONUI BAR- 
TAŠIUNUI, sukurus šeimos 
židinį, linkime daug laimės 
ir geriausios sėkmės.

Žilinskų šeima,
So. Boston, Mass.

iekd
OT
a--------- m. I

NAMAI PADAVIMUI
So. Bostone. Goid St., netoli Dor

chester Rt.. parduodu trijų šeimynų 
namą už $2.900. Viename aukšte 
yra baltos sinkos ir šiltas vanduo 
Kreiptis 4-5 vai. popiet. 98 H St 
{antras aukštas), So. Boston 27 
Mass. (50)

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMAskyrimą Amerikos Lie

ituvk
pa ai - Kongreso proga. Kai buvo

pasiūlyta auką skirti, mo-^BET, 1460 kle.

daroma su tikslu bet tai - Ta|ybai Uetuvių
buvo aiskus meskos 1 - 3 —
na vi mas.

Aš patėmijau, kad po $1 
aukavo: A. J. Namaksy, 
Mrs. Blanche Kapochy, P. 
Yankus, Leo Stasiulis ir .J. 
Lekvs. Petras Landenski au
kojo iš dvejų kartų, pasku
tini kartą 60 centų, kad su
darius $12 sumą. Buvo ir 
daugiau aukavusių stam 
besnę sumą, bet aš nega
lėjau užrašyti. Na, o jei bu
tų aukos renkamos žmoniš
kai. nesiskubinant ir

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
|l:00 valandos popiet iŠ stotie?

Vedėjas: Po-
pradėjo garsiai sauk- vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham SU Dorchester 

Tel. CO 5-5564

terys
ti. kad “jie važinėjasi,” “jie 
turi good time,” ir aiškiai 
dauguma buvo prieš aukos
skyrimą.

Pasaka apie “good time” 
• ir “važinėjimąsi” yra tik 
ipasaka. Jei Amerikos Lie
tuviu Tarybos pareigūnai 
nesivažinėtu ir nieko

BALDAI PARDAVIMUI
Pigiai parduodami 

vartoti l>aldai, televizija 
Skambinti Į*> 6 vai. 
TA 5-7048.

įvairus 
ir kita 
vakaro

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL SO 8-414$
Turim visokit) vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas 
kainos nebrangios, 
čia jau 80

veiktu, tai tos pačios mo 
,c"|terys šauktų, kam jiems au

= . i • -i - ... uzi,a’ika. iie niekur nesivažinėsant kaip reikia, tai ir aukų •. 
butų daugiau surinkta. Ja’

Narys.

MEAT MARKET—$2.900
Parduodamas geras biznis 

daug prekių. Savininkas isei- 
ne-Jna į poilsį. Krautuvės nuoma

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

(48)

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

antras 3 šeimų. 5-6-6 kambarių, tre 
čias 3 šeimų. 5-6-6 kamb. Visi try 
už $20,000. Skambinkit: GA 7-8086 

(48
Charles Stepnoski,

729 Parker St., Roxbury, Mass.

Liet. Enciklopedijos Fondas
Lietuvių Teisininkų Drau

gijos Bostono skyriaus val
dyba nutarė organizuoti L. 
Enciklopedijos fondą, ku
rios tikslas Įgyti 1,000 L. E. 
egz. ir juos parvežti Lietu
von.

Atmetus auką Lietuvai 
vaduoti, moterys nutarė pa
čios sau paaukoti $30 sma
giam pobūviui. Beje, tas 
daroma kasmet ir aš to ne- 
kritikuoju. Bet atsisakymas 
skirti kad ir mažą auką 
bendram visų lietuvių rei 
kalui į-odo musų geroką su- 
rambėįimą.

Narė.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Vi $12 per meti 
$25

Hgoje 
savaitei

Vigais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TtL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienai 

Geriausiais “Bird” Kompanijos
Šingeliais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

uuo nušutimo vandenin.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėnu ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieži*
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai. čekis ar money orderis iŠ 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

Schenecta.lv



