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Vakarai Atmeta Naujausią 
Molotovo Pasiūlymą

N ienas iš Vakarų Nevažiuos j Maskvą; Molotovas Siūlo 
Atidėti Maskvos Konferenciją, Jei Vakarai Atideda 

Paryžiaus Sutarčių Patvirtinimą; Naujas Pasiū
lymas Nieko Nevilioja; Vakarai Prašo 

Darbų, o Ne Žodžių

į Maskvos kvietimą susi-'Statoma Šiaurės 
linkti Europos valstybėms 
(ir Amerikai su Kinija)
Maskvoje 29 d. lapkričio 
aptarti “Europos saugumą” 
tiktai nuo Maskvos plikiau-) 
somos

Radaro Linija
Amerikos vyriausybė su 

sitarė su Kanada dėl staty- 
valstybės" atsiliepė’’?0 tolimoj šiamėj visos ei-

sen. McCarthy ir sen. watkins aiškinasi

Sen. McCarthy buvo pasikvietęs savo kaitin «Ją, senatorių Uatkins. liudyti j jo vedamą 
komisiją. Sen. VVatkins pakvietimą priėm ’ ir davė patarimą senatoriui McCarthy, 
•kaip jis gali sužinoti, kuris iš kariuomene - \ir> ninku yra daugiausiai kaltas dėl den- 
tisto Peress atleidimo iš tarnybos. Senato ginčai dėl sen. McCarthy pasmerkimo ati
dėti 10 dienų, kol sen. McCarthy gydo ligo inėj savo užgautą ranką.

prielankiai. Visos kitos RADAR o stočių, kurių
valstybės tą pakvietimą at-tlksTlas bus saugoti Kanadą! 
mela jir Jungtines Amerikos Vai-

Pereitą šeštadieni Rusijos ^bes,n,uo ga.lim0 Pu?'. 
užsieniu' reikalų ministeris ,.lekt"valS T“,
Molotovas padarė naują pa- as«al!‘ Jauj sc,mau buv.°l 
siūlymą. Jis sako, kad l,la"esta: k.ad, ,Kanada !ri 
Maskva sutinka kviečiamą dAV sus'tara Adal ^k,».lsĮ*- 
konferenciją atidėti, jei Jam°J°
Vakaru valstybės, kurios kab"gu™°; °.da.bar; pra"e' McCarthy Alkūnė ir Anglija Paimtino

RADAR tinklo 
o dabai

sutartis'sama’ kad 5totys Jau bus 
(dėl Vokietijos ginklavi-i^^iN^?“1"™5..1;“0, 
mo, sutiktų atidėti tų sutar-)^™’™0 ,kl vlen0 blh°-' 

čių patvirtinimą savo par-

pasirašė Paryžiaus Senato Posėdžiai

lamentuose. Mat, laikas iki 
lapkričio 29 yra trumpas ir
VIJiasnva »v«»t i ctittvu nf o amu, Vari
per kelias dienas neįmano
ma yra pasiruošti tokiai 
konferencijai, kuri svarsty
tų “Europos saugumą.” Bet 
ir naujausias Maskvos pa
siūlymas nieko nesuviliojo.

Prancūzijos ministerių pir
mininkas P. Mendės-France 
baigė savo pasitarimus su 
mūsų vyriausybe Washing- 
tone ir bendrame jo ir vals
tybės sekretoriaus pareiški
me pabrėžiama, kad svar
biausias dalykas dabar yra

Senatas lapkričio 19 d. 
stotis'atidėjo savo posėdžius 10 

vidun dienų, iki lapkričio 29 d.

Paryžiaus Sutartis
Anglijos parlamentas 264 

balsais prieš 4 balsus pa
tvirtino Paryžiuje pasirašy- 

sutartis dėl Vokietijos

no dolerių.
Šiaurėje RADAR

statys JAV, o per ----- .
Kanados bus nutiesta kita1 Tas padalyta dėl senato-tas 
RADAR stočių linija, ku-jriaus McCarthy alkūnės, ku- ginklavimu ir
rios statymą pasiėmė Kana
dos vyriausybė.

Gen. M. W.Clark Už 
Griežtesnį Politiką
Gen. Mark W. Clark, bu-
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Austrija Prašo Išvaduoti Ją 
Iš Išvaduotojų Okupacijos

Austrijos Ministerių Pirmininkas Lankosi Amerikoje; 
Prašo Dėti Pastangas, kad Rusai Pasirašytų Aus

trijos Taikos Sutartį ir Trauktųsi iš Austri
jos; Prancūzų Ministerių Pirminin

kas Baigė Vizitą

Šiaurės Indokinijoj 
Bolševikai Stiprinasi

Amerikoje lankosi Aus
trijos ministerių pirminin
kas Julius Raab, kuris atvy
ko su vieninteliu prašymu, 
kad Amerika dėtų pastan
gas išvaduoti Austriją iš 
jos vaduotojų okupacijos. 
Devyni metai po karo galo 
Europoj Austrija vis dar 
yra rusų, amerikiečių, ang
lų ir prancūzų okupuota. 
Vakarų valstybės mielu no
ru ištrauktų savo kariuome
nę iš Austrijos, bet Austrija 
prašo, kad jos laikytų savo 
kariuomenę Austrijoj tol, 
kol rusai neištraukia savo 
kariuomenės.

Taikos sutartis su Austri
ja jau yra surašyta, bet Ru
sija jos nepasirašo, nes ne
nori iš Austrijos ištraukti 
savo kariuomenės. Austri
jos ministerių pirmininkas 
nori, kad Amerika ir kitos 
Vakarų valstybės darytų 
spaudimą į Rusiją, kad ji 
sutiktų pasirašyti taikos su
tartį su Austrija ir sutiktų 
ištraukti iš Austrijos savo 
kariuomenę.

Šalia to, Austrijos vyriau- 
čia veda dery- 

Įbas dėl paskolos Austrijai, 
bet tas klausimas yra antra
eilės reikšmės.

Prancūzijos ministerių pir
mininkas, kuris lankėsi 
Amerikoj virš savaitės lai
ko, baigė pasitarimus su 
mūsų vyriausybe ir išvyks
ta namo. Nesusipratimai 
tarp Amerikos ir Prancūzi
jos, dėka P. Mendės-France 
lakymuisi, esą pašalinti ir 
ateityje prancūzai ir ameri
kiečiai dirbsią sutartinai 
stiprinant Vakarų valstybių 
vienybę.

Prancūzijos ir Amerikos 
f vyriausybės rodo didelio su
sirūpinimo dėl komunistų 
stiprinimosi šiaurinėj Indo
kinijoj. Pagal turimas ži- 

inias komunistai ten padidi
no savo armiją trimis divi
zijomis ir traukia į savo ar
miją jaunus vyrus iš naujai 
bolševikams perleistų sri
čių.

Tuo tarpu pietinėj Indo
kinijoj eina vidujinės riete-

lYZniibin'vZri nos ir aPie savo kai'iškU Pa- ĮSSUUMU vezį.^ stiprinimą pietinė In-
. ... . .... .dokinija ir galvoti negali.Anglijos mokslininkai Ĵei taip ir toliau bus? tai 

skelbi, kad jiems pasisegė. 1956 metais visa Indokini- 
išaiskinti, kaip cigarečių ja pateks j bolševikų lan
dumai sukelia vėžio ligą j<as

grjiiįg nL»učiiinse_ I^jn-~ O t - -— ....... - i
dono universiteto chemijos 
skyrius du metus 
cigarečių rūkymo 
žmonių sveikatą ir dabai, 
skelbia, jog paslaptis yra' 
išaiškinta. Cigarečių taba- 

popieris, kai dega,

Cigaretės Tikrai

ioj nzĮiivibbuu ZmilCTilllR jai livį/i miau--------------
n buvo užgauta i stikio sta- somybės suteikimo, 
lą, kada kas tai smarkiai) Anglijos vyriausybė pra- 
pakratė senatoriaus ranką šė, kad ir darbiečiai balsuo- 
ir trenkė alkūnę Į stalą. tų už sutarčių patvirtinimą, 

Su skaudančia alkūne se- bet darbiečių frakcija par- 
natorius išvyko Į ligoninę, lamente nutarė susilaikyti 
o senatas nenorėjo svarsty- Tik 4 Darbo Partijo 
ti sen. McCarthy pasmerki-, vai balsavo prie

tyrinėjo!^’’ Vėl
įtaką į Blokuos Berlyną:

Praeitą savaitę bolševikai 
pradėjo konfiskuoti (atimi
nėti) geležies laužą, kuris

vęs Korėjos fronto vadas ir mą nedalyvaujant pačiam patvirtinimą, 
pasižymėjęs antrojo karo • senatoriui McCarthy. j Anglija yra pirmoji šalis,
generolas, sako, kad griežta Tuo tarpu sen. McCarthy'kuri Paryžiaus sutartis pa- 
politika santykiuose su Ru-šalininkai stengiasi suran- tvirtino. "

atsto-Įkas
sutarčių ('uoaa “benzpyrene” chemi- j gabenamas iš Berlyno i va- sana io, au 

kuris ir sukelia plau- karinę Vokietija. Iš viso sybės vadas čkalą, kuris ir sukelia plau-Įkalinę Vokietiją 
čių vėžį. Jei žmogus rūko:bolševikai jau atėmė 
po 40 cigarečių per dieną,,pirklių 1,750 tonų geležies 
tai per metus laiko jis Įtrau-’ laužo. •
kia Į savo plaučius 150 mi-Į Kodėl bolševikai atiminė- 
ligramų benzpyrene, o iš ja geležies laužą niekas ne
įvairių dūmų ore jis Įtrau-! žino. Bet toks prekių kon- 

apie 200 mi-Jfiskavimas sukėlė kalbų,

sija yra geriausia ir tik to
kia politika gali išsaugoti 

Rusija nenori karo, 
nes jai ir be karo labai ge
rai sekasi plėstis ir globti 
svetimas žemes. Tuo tarpu 
Amerikos prestižas Europo- 

Azijoje smunka. Gen- 
pasitari-iįĮar|i apgailestauja, kad 
nevertas i Ąmerjj<a neišnaudojo Ko

rėjos karo pergalei laimėti.

ipatvirtinti Paryžiuje pasi- taika, 
rašytas sutartis. Vėliausias 
Maskvos pasiūlymas atidėti 
konferenciją, jei Vakarai 
atideda Paryžiaus sutarčių 
patvirtinimą, Amerikos 
Prancūzijos vadų 
me buvo atrastas 
rimtesnio dėmesio. Pana
šiai ir iš Vokietijos prane
ša, kad Maskvos siūlymas 
vokiečių nevilioja. Anglija 
jau ir patvirtino Paryžiaus 
sutartis.

Savo atsakymuose i Ru
sijos pakvietimą atvykti i

’.r je ir

NUBAUDĖ KARININKĄ 
UŽ ŽIAURU MOKYMĄ

kioti krašte 10,000,000 pa
rašų prieš senatoriaus Mc
Carthy pasmerkimą. Alkū
nės skaudėjimas duos dau
giau laiko parašams rinkti.

ČANKAIŠEKAS LAUKIA

Televizijos .4 ktoriai
Iškovoio Pensijas^™ i plaučiu 

_____  ligramų.
Televizijos aktorių unija' . ~

j ir keturios didžiosios televi-’ * engrai Išleido iš
BOLŠEVIKŲ PUOLIMO, zijos tinklo kompanijos pa-’ 

--------- įsirašė sutartį, pagal kurią
Kinijos nacionalistų

'kad bolševikai rengiasi da-
iryti naują Berlyno blokadą 
luž tai, kad vakarinė Vokie-

va-( televizijos aktoriai gaus se- . _
das gen. Čankaišekas įspė-Įnatvės pensijas. Televizijos ls'eiG0 1S kalėjimo \engiu 
ja Formozos gyventojus,!kompanijos mokės 5G nuo socialdemokiatų partijos |
kad greitu laiku galima esa’aktoriu algų i pensijų kasą, 'ado\ę Anna Kethly,j
- ----- -- • - - - - -- - kuri buvo nuteista kalėti 12

Kalėjimo Anna Kethlyjtija pasirašė Paryžiaus su-
--------  tartis.

Vengrų bolševikų valdžia
Amerikos Kraštų 

Konferencija Brazilijoj

Maskvą derėtis Vakarų val
stybės susitarė paprašyti, 
kad Maskva parodytų savo 
taikingumą ir gerą valią 
darbais, o ne vien tuščiais 
žodžiais. Maskva savo ge
rą valią galėtų Įrodyti pasi
rašydama taikos sutartį su 
Austrija. Ta sutartis yra 
jau surašyta ir surašyta 
taip, kaip Maskva norėjo, 
bet Maskva jos nepasirašo. 
Kitas geros valios Įrodymas 
būtų sutikimas leisti Vokie
tijai pravesti laisvus rinki
mus, kad tuo būdu Vokie
tiją suvienijus ir sudarius 
visai Vokietijai vieną vy
riausybę.

Karo teismas teisė leite
nantą Charles C. Anderson 
už žiaurų elgesį su jo moki
namais kareiviais. Teismas 
rado karininką kaltu ir nu
sprendė ji pašalinti iš ka
riuomenės atimant ir pen
siją.

Leitenantas C. C. Ander
son yra Korėjos karo vete- 
įanas, pasižymėjęs kovose. 
•Jis teisme aiškinosi, kad ka
reivių be griežtos dausmės 
neįmanoma padaryti gerais 
kariais.
TITO NORI BŪTI

NEPRIKLAUSOMAS

STOKA VANDENS

laukti bolševikų oro puoli
mų, o vėliau ir bandymu už- 

‘ Ki-

patys aktoriai į pensijų 
są nieko nemokės. 

Kasmet televizijos

ka-

kariauti visą Fornaozą. 
nų naciolistai mano, 
komunistai dės visas pa-Iapie 50,000,000 dolerių, to-

kadjpanijos išmoka aktoriams

metų už tai, kad ji prieši- 
kom-nos’ socialdemokratų parti

jos sujungimui su komunis-

šį pirmadienį Rio de Ja- BUyęs pREZIDENTAS 
neno mieste, Biazilijoj,i I_ir.rv.zri> vninrTi n

stangas, kad išnaikinus na
cionalistų opoziciją Formo- 
zoje, nes kitaip jiems visą 
laiką grėstų pavojus, kad 
nacionalistai gali įsiveržti į 
komunistų valdomą terito
riją.

Ir Ispanijoj Buvo Rinkimai

tų partija.
dėl į pensijų kasą įplauks Anna Kethly buvo išlai- 
per metus apie 2.500.000 kyta kalėjime 4 metus, 
dolerių. Iš tų pinigų ir bus Kartu vengi-ų valdžia palei-
mokamos aktoriams 
vės pensijos.

senat-

Tariasi NATO Karo Vadai

Jugoslavijos diktatorius 
Tito lapkričio 21 d. sakė, 
kad Jugoslavija nesidės į 
“Sovietų bloką” ir Jugosla
vija nedalyvaus Maskvos 
šaukiamoj konferencijoj 
aptarti “Europos saugumą.”
Pagal Jugoslavijos diktato
rių, Jugoslavija ir toliau vesjriaus

nuo ria nuo

Dėl užsitęsusių sausrų 
Alabamoj, Georgijuj ir So.
Carolinoj pradeda trūkti nepriklausomą politiką

Ispanijoj sekmadienį, lap
kričio 21 d. vyko rinkimai 
miestų savivaldybių. Rin
kimuose buvo tiktai val
džios partijos kandidatai, 
balsuoti galėjo tik “šeimų 
galvos.” Ispanijos valdžia 
praneša, kad 90N turinčių 
teisę balsuoti dalyvavo rin
kimuose ir 80' > balsavo už 
valdžios išstatytus kandida
tus (o kitokių ir nebuvo).

Taigi, Ispanijos diktato- 
leisti rinkimai nesiski- 

bolševikišku

VVashingtone šį antradie
nį posėdžiauja 14-tos NATO 
(Šiaurės Atlanto Gynimosi 
Sąjungos) karo vadai. Svar
biausias jų pasitarimų tiks
las yra aptarti planus 1955- 
56 metams ir sudaryti pla
nus, kaip Vokietijos ka
riuomenė bus įjungta į ben
drąją karišką pajėgą. Vo
kietija, patvirtinus Paryžiu
je pasirašytas sutartis, ga
lės apginkluoti 500.000 vy
rų. Dėl tos kariuomenės 
ginklavimo ir įtraukimo. į

rinki-’NATO karo pajėgas dabar 
■ ir tariamasi.

do iš kalėjimo eilę komu
nistų, kurie buvo nuteisti 
už “titoizmą” ir panašius 
“nukrypimus.”

5,COO Metų Laivas Iškastas

prasidėjo Amerikos respub
likų konferencija ūkiškiems 
klausimams aptarti. Kon
ferencijoj bus aptartas 
Amerikos kraštų ūkiškas 
bendradarbiavimas ir kokią 
paramą ūkiškai atsiliku
sioms šalims gali suteikti 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės.

HOOVER VOKIETIJOJ

vandens. (Rytų ir nuo Vakarų. mu.

Prie didžiosios Egipto 
piramidės atrastas 5,000 
metų senumo laivas, kuriuo 
senovės egiptiečių sielos ke
liavo į geresnį pasaulį, šią 
savaitę yra išstatomas paro
dai Egipte. Laivą atrado 
vienas Egipto senienų tyri
nėtojas prieš keletą mėne
siu.

Nepaprasto laivo atiden
gimo iškilmėse dalyvauja 
Egipto vyriausybės atstovai 
ir daug mokslininkų iš įvai
riu kraštu.

Vokiečiu
Už

Vyriausybė 
Paryžiaus Sutartis

Vakarinės Vokietijos vy
riausybė lapkričio 19 d. sa
vo posėdyje nutarė pritarti 
Paryžiuje pasirašytoms su
tartims ir vieningai siūlyti 
parlamentui sutartis patvir
tinti. Penki ministeriai su
silaikė balsuojant sutartį 
dėl Saaro klausimo.

Prieš Saaro sutartį dau
gelis vokiečių griežtai pro
testuoja ir tą klausimą bal
suojant vyriausybė gali ne
gauti daugumos.

Herbert Hoover, buvęs 
Amerikos prezidentas, šią 
savaitę išvyko šešioms die
noms į Vokietiją, kur jis 
lankosi Vokietijos ministe
rių pirmininko Dr. Adenau
erio pakviestas.

Šeštadienį Alger Hist
Išeina ii Kalėjimo

Šį šeštadienį Alger Hiss, 
buvęs aukštas valstybės de
partamento pareigūnas, iš
eina iš Leuisburg, Pa., ka
lėjimo po 3 metų ir 8 mė
nesių kalinimo.

Alger Hiss buvo nuteistas 
penkius metus kalėti už 
melavimą po priesaika. Jis 
gynėsi nebuvęs Rusijos šni
pu ir nedavęs Rusijos šni
pinėjimo agentams slaptų 
dokumentų iš valstybės de
partamento ir, be to, iis me
lavo, kai sakėsi nematęs W. 
Fhambers po 1937 metų.
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Vėliausias Posūkis
Amerikos užsienių politika, po Indokinijos pralai

mėjimo, aiškiai pasuko i taikingesnes vėžes ir šiandieną 
galima sakyti, kad Amerika ieško su Rusija taikingo 
sugyvenimo.

Žinoma, “sugyvenimas” Amerikos politikoje eina 
kartu su budėjimu, su pasiruošimu ir su išlaikymu visų 
pasirašytųjų su kitomis valstybėmis sutarčių dėl bendro 
gynimosi. Tuo žvilgsniu gal ne kas tepasikeitė, nes ir 
seniau Amerika faktiškai vedė sugyvenimo politiką, nors, 
sprendžiant iš žodžių, kartais atrodė, kad Amerika sie
kia atstumti rusiško imperializmo sienas atgal Europoje 
ir ypač Azijoje.

Dabar apie “vadavimo” politiką ir “masinio atsi
kirtimo’’ politiką nebekalbama. Dabar apie bolševizmo 
“sulaikymo” politiką kalbama tik sąryšyje su pasira
šytomis sutartimis.

Amerikos politika žodžiais neabejojamai pasidarė 
taikingesnė, o esmėje ji visą laiką ir buvo taiki. Tos 
švelnesnės politikos pagrindas yra viltis, kad Sovietų 
Rusija kokiais tai vidaus politikos sumetimais, ar dėl 
vandenilio bombų baisumo, nori ilgesnio taikos laiko
tarpio ir greitu laiku nesiruošia kariauti. O jei Rusija 
nori taikos, tai Amerika dėl to gali tik džiaugtis ir taip 
pat turi orientuotis i taiką ir Į taikias varžytynes su bol
ševizmu pasaulinėj idėjų rinkoj ir ūkiškame gyvenime.

Senatorius W. F. Knov.land. administracijos politi
kos atstovas senate, pereitą savaitę rado reikalo viešai 
pareikšti savo nesutikimą su naujausia administracijos 
užsienių politika. -Jis sakė. kad jeigu Amerika laikysis 
“sugyvenimo” politikos ir leis rusams pasivyti mus ato
minių ginklų gamyboje, tai |>o kurio laiko rusai galės 
vėl pradėti savo kaimynus valgyti vieną po kito. Ame
rika negalės tam pasipriešinti, nes Rusija ir Amerika 
atominių ginklų atžvilgiu bus lygiai pajėgios, o tas reiš-

vi,” kodėl mes piktai apie 
tą žmogų kalbame.

Faktai apie inž. -Gravio 
ko “atsivertimą” yra tokie.1 
Jis per 7 metus buvo Lietu-Į 
vos socialdemokratų parti
joj. Ir būdamas partijoj 
jis sakosi buvęs tikintis ir 
niekas jam dėl jo tikėjimo
jokių priekaištų partijoj ne
darė ir negalėjo daryti, nes 
socialistams tikėjimas yra
kiekvieno 
vatus reikalas. 

1927 metais

žmogaus jo pn-

kada Lietu
voje socialdemokratai buvo 
persekiojami, p. Gravrokas 
iš partijos pabėgo. Pabėgo 
ne dėl tikybinių sumetimų,’ 
nes jis ir anksčiau sakosi 
buvęs tikintis, bet pabėgo' 
todėl, kad tada jam nepa-’ 
togu buvo vadintis sočiai-j 
demokratu tarnybiniai poli
tiniais sumetimais. Kaip to
kius žmones vadinama?

“Darbininkas” sako, kad 
tokie žmonės, kūne bėga 
pas priešą, kada jų partija 
yra persekiojama, yra “tie
sos ieškotojai.” Bet kaip 
vadintų “Darbininkas” žmo-

FTTFTVFL FTTTTN
PAGAVO BEBĖGANT H KALĖJIMO

Jerry Ang'.in. 23 metu kalinys, buvo \ienas iš trijų kali
nių. kurie bandė pabėgti iš Detroito kalėjimo, bet bebė
gant buvo pagau'i. Jie pakliuvo todėl, kad jų nusipinta 
virvė iš paklodžių neišlaikė jų svorio ir trūko.

Spektaklis Senate ji Paryžių) lapkričio 29 d.
Amerikos senatas svars- lr tartj? aPje “Europos šau

to “senatoriaus McCarthy f“"’’-.. Mask va , U kon- 
klausimą“ ir po dviejų sa-l,elenc‘» l)akvlete Ame-
vaičių kalbų jokio sprendi 
mo dar nesimato. Senato
riaus McCarthy prieteliai 
tuo tarpu krašte telkiasi su
rinkti 10,000,000 parašų ir 
patiekti senatui, kaipo Įro
dymą, kad šen. McCarthy 
yra didelė politinė jėga, su 
kuria reikia rimtai skaity

kis.
Kaip senatas beišspręstų 

šen. McCarthy “pasmerki 
mo” reikalą, republikonų 
partijai visas tas reikalas 
gali sudaryti visokių nema
lonumu. Šen. McCarthv i

riką su komunistine Kinija.
Laikas trumpas. Tokiai 

plačiai konferencijai pa
siruošti reikėtų žymiai dau
giau laiko, negu Maskva 
siūlo, bet Maskvos diktato
riams tas reikalas galvos 
nekvaišina. Jie vra “pasi
ruošę,” o kiti ir taip neat
važiuos Į tą konferenciją. 

Savo kvietime Maskva
nesitenkino aiškinimu, ko
dėl reikėtų aptarti “Euro
pos saugumą,” bet ir “Įspė
ja ’ visas valstybes, kad jei
gu ios neatvažiuos i Mask-

t t. T”" • * O 1 • 1 I * « ’ i jokius kompromisus neina vos kviečiamą konferenciją,
LJŽ i* Cni^l 1 3.rC13.VC I O LlCtUVlU | ir lyg tyčia provokuoja, kad,ta\ bolševikiškieji kraštai 

____________ * i senatas ji pasmerktų, o ta-į^ur^? imtis naujų gynimo-
Amerikoi Kanadoj ir ki-į kus." Kaip jau pažvmėta ank- jis dėsis “kankiniu” ir'si priemonių. Kokios tos 

“vniJieškos šalininku visame l naujos “gynimosi pnemo-
, * . ...... . .na veržliai reiškiasi seniaugų. kuns nuo knksc.omų Įvadinamjeji voldemarjnin.

Daskutiniuoiu metu ea-i slėniuose pranešimuose, “vol- ‘ieškos šalininkų visame j nauJ°sJuliai ciškiari ^nfauldcmarininkai- iš Reicho vis dar kiašte, kad 1956 metais pa- nes butų. Maskva nesako.
prašo paramos. Dėl to jus pra-’sirodžius republikonų kon-i Kaip Maskvos kvietimas

demokratų pabėgtų ir pa- * ’.'į*'?™*-““ Uau “voldemarininkų“
bėgtų pas tuos, kurie tikin-l >* prašyme dėl finansinės
ciuosius žmones 
ja? Ar jis 
me taikintų 
jo” vardą? 
kad “tiecos ieškotojai’

naujai vencijoj su stipria jėga... . Vakarų nesuviliojo, taip ir
vienas 1 Maskvos grasinimas nieko

Chicagoj jie leidžia “Lais- nansinės paramos O jei Maskva 
satelitus i ko-kia. kad i rusu "mažu?’’ puldinėjimu? Amerika negalės {'?-°^° tada, kada jie at ,Vąją Lietuvą.” Jo? vynau-,Bet {rinklų negalima jiems duo 

* i >• ’ ’,••••. J c . 8 |bega pas pranciškonus is- -“7 H - v ^ jti jokiu atveju.atsakvti savo atominiu ginklu persvara. Senatorius W.~ sias ie«aKtonus jia v ytau- ■> ■' ' * 1 ‘pažinties atlikti, o jeigu ,,, ..„j; l He:! riitler.F. Knovvland betgi nesiūlo jokios kitokios politikos. Jisi^<xtu nuo pranciškonu tai ^tanei^a» vadi-( u__ :,.v
tik mano, kad Amerika turėtų Įspėti Rusiją ir Kiniją, 
kad bet koks naujas jų puolimas prieš bet kurį kaimyną 
iššauks Amerikos atsakymą visais turimais ginklais ir ne 
tik puolimo vietoje, bet prieš pačią Rusiją ar Kiniją. At
rodo, kad šen. Knotvland tik prisiminė seniau garsintą;rašęs

... , „ nęsis Staniu, Stanevičių,1jiems tiktų kitoks vardas? .vejklus voWemarini„ka$,
“Darbininkas surašė ii“dalyvavimą voldemarininkų

daugiau “Keleivio” -----
imiu. Kadaise

“Dievą” su

> nuode- sukilime pašalinta- iš Lietu-» • T 1 * • •* *Keleivis ivos kariuomenės.

(pus.) Jūsų Hevrich.
F. 12 348 
A-L-2

PRIEDAS

patenkinti, išrinktas Amerikos prezi-; tvirtins Paryžiuje pasimšy- 
duo-’dentu ir tada, girdi. Ame- tų sutarčių.

! rikoje prasidės nauja, mc- sušauks savo
būt kią nors konferenciją, taicartinė era, kuri, tur 

skaitytųsi nuo Wheelingo tas tikrai nenustebins ir dar 
kalbos 1950 metais. Kaipo mažiau ką.pabaidys.
pirmą, svarbiausią šen. Mc-

“masinio atsikirtimo" politiką “mūsų pasirinktoj vietoj’
m L'izxL- o * iri įill/i ja fljn i uimiiv.'' 1 jin .nton oij’atnr.ę v iruvnicuti.

Carthy žygi užsienių poli- Jugoslavija Nenori
’tikoj lordas Russell numato' i „„ln-i™ 7 d miGriežtai slaptai! • / •, • • ! LapkllClO < <1. KUSIJd, mt-
jo taikų susitarimą su Ma- nėdama 37 metų bolševikų 
lenkovu dėl pasaulio pasi- p^rvej-smo sukaktuves, pri-

, dalijimo,” o krašto viduie v,.,.;
Gegužės viduryje buvo nutar- ame;ikiečiai n,.je McCarthv.
steigti slaptą lietuvių nacio-1MS meta'S 1Sl™k° ® MaS- 

rtiia. Ju vadai yra. , . . . . . t

mažąja' Tje lasiečiai dergia visas, (ištrauka 
partijas, šunis karia ant

nes ne-'Vyriausiojo Lietuvos Isiaiš- 
galėtume patikrinti, nes rei-’vinimo Komiteto, iš kurio 
ketų visus “Keleivio" kom-'jje buvo pašalinti 1946 me-'naiistu'parriją 
plektus išvartyti. Bet tac 1-—*-----=a~:~

raide.
p.;;ICO.-,

vertima-
R.M 33)

iš dokumento

Administracijos šalininkai nurodo, kad jėgų pusiau
svyra tarp Amerikos ir Rusijos atominių ginklų srityje 
jau yra pasiekta ii- iš to fakto tenka daiyti išvadas, o ne 
kalbėti apie “Įspėjimus” ir elgtis, lyg tarsi Rusija dar 
neturėtų užtenkamai atominių
laikas jau yra praleistas (arba pražiopsotas, jei kas nori 
taip išsireikšti). Tokie yra administracijos šalininkų 
argumentai.

Jei atominių ginklų jėgos iš abiejų pusių yra lygios, 
ar bent artinasi prie lygybės, tai iš to galima daryti daug 
išvadų. Kodėl nesitarti su rusais, kad atominiai ginklai 
būtų uždrausti, kaip yra draudžiami cheminiai ginklai 
(troškinančios dujos) ir dargi būtų sunaikinti., jei gali
ma susitarti dėl kontrolės? Jei ir viena ir kita pusė ven
gia atominio karo. tai i nauju? rusų ar kinų puolimus, 
kurių visuomet galima laukti, gali tekti atsakyti senai
siais ginklais, kaip Korėjoj. Tas reikštų, kad Amerika 
pasiskubino sumažinti savo armiją ir turėtų ją vėl didin
ti. kad Į visokius rusų ar kiniečių naujus, tiesioginius ar 
netiesioginius, puolimus galima būtų atsakyti kariška 
jėga, nevartojant atominiu ginklų, kad nesukėlus visuo
tino atominio karo.

laikus sugyvenimas visiškai nereiškia nusiginklavi
mo. nes nėra jokio pagrindo tikėti, kad Sovietų Rusijos 
siekimai pasikeitė. Taikus sugyvenimas atominiame am
žiuje gali net veisti Ameriką didinti jos kariškas pajė
gas ir nebeatsidėti vien atominiais ginklais, kurių mono' 
polis išslydo iš Amerikos rankų. Taikus sugyvenimas 
nereikš nė propagandos karo sustabdymo, nes rusai visiš
kai nesirengia sulaikyti savo propagandos, kas ir prie
šingąją pusę vers vesti idėjinę kovą prieš rusų ir kiniečių 
bolševizmą pasaulyje.

Trumpai pasakius, “taikus sugyvenimas,” kurį bol 
ševikai jau pusantrų metų kala visiems Į galvas, bus tas 
pats, gal tik šiek tiek sušvelnintas, “šaltasis karas.” Skir 
tumas bus tik tame. kad dabar daugiau bus pabrėžiama 
taika, mažiau bus barškinama tuščiais žodžiais ir, gal 
būt. kelias kiniečiams ii- rusams i naujas Indokinijas 
bus laisvesnis (kad nesukėlus visuotino atominio karo!).

o u tctt.ut x a , . kvos “globos” ’ir pasidarė
“voldemurinink,^^"^?1;."^ !Prasl« ga!votl.nepriklausoma valstybe, 

___  _ ___ ____ ______ir nesvarbu. Rašymas žo-jdaug “patriotiški" darbe-' iud^iimo” nariai. Taip paftt Pa£a* .. nors ir toliau vadinasi Hel
sinkiu. Griežtai politikai ^'4 didžiąja ar mažąja rai-į iiaj: jjg šaukia esą dideli'tvirtinama, kad jie turi itakin-’ ^nato diskusijos ii tuP‘ševikiška šalimi, 
nražionsotas iei kas nori f’e netul'1 nieko bendra su patriotai ir visus mokina. £a bendradarbi prezidento Sme-įciojimas nenoromis piure-* Maskvos diktatoriai siūlo 

pagarba ar išniekinimu *’ •
Pavyzdžiui, “Darbininkas 
rašo “Sovietų Rusiją” di
džiosiomis raidėmis, bet kitą politiškai nesabrerriusĮjįAr;; bendl^ PrieM

Įas tais. kai paaiškėjo jų per- patikimiausi
“ f ■» ZZ . • -/• v 1 ••• T 1 •

mes nemanome, kad pran- j savo tinklą Įvilioti, 
ciskonai labai aukštai tą sa-( Mes čia duodame porą d o 
IĮ geibia ir nori ją aukstin- kumentų, paimtų iš dabar;marir.inku

ve x:ai prašoma lon.ooo litu, magogas, jei jis pasigauna; 
j,apie ‘U.oo" re ich markiu). Be populiaria tema ir moka 
to. viena vadovaujanti voMe- Hežuviu „aRi.

•be!judėjimo

AP z v a 1 g a
IEŠKO PRIEKABIU

Brooklyno “Darbininkas,

Dėl šitokio rusų vadų 
kvietimo Jugoslavija atsi- 

! liepė, kad ji su mielu noru 
sutinka atstatyti “normalius 

! santykius,” bet iš to neseka, 
Iš Vengrijos atėjo žinia,’kad Jugoslavija vėl sutiks 

kad ir kitas Field brolių, būti Rusijos satelitu, kaip 
Noel, ir jo žmona Herta esą ji buvo iki 1948 metų vasa

ri jau laisvi, išleisti iš bolševi- ros.
pri. kų kalėjimo po virš 5 metų Ir jungtis su rusais “prieš 

'kalinimo. Vengrų komu-bendrą priešą” jugoslavai 
nistai skelbia, kad kaltini- neturi nė mažiausio noro. 
mai prieš Noel Field ir joj Kada Rusija, po 1948 metų 

2952 žmoną nebuvę Įrodyti. persiskyrimo, norėjo Jugo- 
Penkius su viršum metus slavijos vyriausybę nuversti 

Noel Field, jo žmona ir jo ir pasmaugti Jugoslaviją 
brolis Herman sėdėjo bolše-'ūkišku spaudimu. Vakarų 
vikų kalėjimuose ir apie \ valstybės atėjo Jugoslavijai 
juos jokios žinios niekas ne-T pagalbą ir parodė, kad jos 
turėjo. Kai vienas pabėgęs nėra joks Jugoslavijos prie- 
lenkų aukštas politinės po-’,šas.
licijos pareigūnas papasa-. Normalūs santykiai—taip. 

vo' kojo Amerikos vyriausybei,'Bet būti vėl Maskvos šliu- 
kad vienas iš Fieldų (Her-.žiais ir pastumdėliais—ne!
manas) yra laikomas Len-I w
kijos kalėjime, tada lenku ’Norman Thomas

asmeny 
Reichas galėtų!ti. Mūsų išmanymu. “Die

vas" yra rašytinas didžiąja kiečiu
raide todėl, kad toks yra kiai parodo, kas yra tie vol- 
mūsų gramatikos reikalavi- demarininkai, kiek jie nu-, 
mas. o pranciškonus galima simano politikos klausimais 2a'-’rra duoti- R"5iiim su kova \ 
palikti ir toliau rašyti “So- į, kokiu principu jie laikosi.!prie;; žydų ka-.
vietų Rusiją” didžiosiomi- mitalo bee.mas is krašto, ir tau J

jau viešumon atskleistų v O-j užklausė.

be jokių priekaiš-

archyvų, kurie aiš-'teikti i* ginklų. Į tai buvo at
sakyta. kad pinigų tai būtų ga
lima parūpinti, bet ginklų ne-

Ištrauka iš Dokumento Nr. 2953

Dar Vienas Field

Lietuvą padarytu labiau 
klausoma nuo Vokietijos 
kos.

raidėmi 
tų.

“Darbininkas” Įrašo Į 
“Keleivio” nuodėmių skai
čių ir vieną Maikio Tėvo 
dainušką, kurioje sakoma:
“Jeigu duosi centą žvangų,:in 1123 az g. Rs. <3<>pos» Kt 
kelias tiesiai eis Į dangų.”) 1939 birieBo 29 d 
“Darbininkui” tas nepatin-;
ka.

Šiame atsitikime mes su
tinkame su “Darbininku.”
Už centą šiais laikais ne 
kažin ką gausi. Ypač ne
gausi, jei turtsi reikalo su 
kunigais pranciškonais. Jei 
tiems vienuoliams kas už
rašo ir savo tuitą, tai jie 
savo laikraštyje tik mažo
mis raidėmis praneša, kad 
“mirė (toks ir toks) Tėvų Mielas partijos drauge 
Pranciškonų geradaris (ge-Į 
radai-ė).” Tai ir visas atsi
dėkojimas. Na, o už centą 
tegu ir “žvangų,” ir tokios 
padėkos nebūtų, jau nekal
bant apie kitką. Maikio 
Tėvas ŠĮ kartą sudainavo 
pro šalj. Centas 
kais yra menka jėga ir tai 
nėra klausimas etikos, bet 
ekonomijos.

Nepatiko “Darbininkui” 
ir tas, kad mes užsiminėme,

(Vertimas iš vokiečiu ksibo^i

Reichsfuehrer SS 
Oberster Stab dės Ch»'f< der 

| Sichcrheitspolizei
(Vyriausias Sa-jrumo P ' - 

šefo štabas)

| (Ištrauka iš dokumento Nr. 
prie RM 33 G. fe.)

rin

štampas:
Auswaertiqres Amt 
(Užsieniu Reikalų 
R m 3S g. Rs.
Gauta: I939.VI.29 d. 
1 priedas.
(štampas:
Griežtai slaptai)

Ponui Užsienio Reikalų 
?S-Gruppenfuehrer 
\Viihelmstrasse 03 
Beiiin W. S.

Ministerija)

Atžymėsimas byloje:
Pastarajame 1 */•> metų laiko

tarpyje lietuvių aktyvistai, va
dinamieji voldemarininkai, per 
Užsienio Rsikalų Ministerijos 
patikėtinius Klaipėdoje ir prie 
-augumo policijos štabo Tilžė
je pakartotinai kreipėsi i
kiečių Įstaigas, prašydami ak
tyvistus paremti pinigais ir 
ginklais. Kartu su tuo prašy
mu vis buvo nurodoma, kad 
ruošiamas platus suokalbis 
krašto valdžiai paimti; bet vė
liau vis nieko neįvykdavo.

Nuodugniai padėti patikri- 
nus.rodė. kad vadinamieji “vol
demarininkai” susideda iš as
menų, kurie dėl įvairiausių 
priežasčių yra nepatenkinti Lie
tuvos prezidentu Smetona, šioks 

nei pelėsių nei veidmainys- toks nuomonių vieningumas yra 
tik tas. kad atmetamas drau
giškas nusistatymas Lenkijos

Mini. toriui

von Ribbentrop 1 
Priede jūs rasite car vieną 

pranešimą apie “volrif marinin-
9oocK>o06eeaeeee»eccos(Sos«e

Amerikos socialistų par
tijos vadas Norman Thomas 
lapkričio 20 d. minėjo savo 
70 metų gimimo sukakti.

Ta proga socialistų vadas 
susilaukė daug sveikinimų 
ne tik iš savo vienminčių, 
bet ir iš platesnės visuome
nės.

Apie Norman Thomas, 
šešius kartus buvusį socia
listų partijos kandidatą i 
prezidento vietą ir nenuils
tamą socialistinių idėjų 
skelbėją Amerikoje, para
šysime vėliau, o sukaktuvių 
proga linkime senam kovo-

bolševikai apsisprendė ji 
paleisti i laisvę. Lenkų bol
ševikus pasekė ir vengrų 
bolševikai.

Reikia manyti, kad A. 
Bimba dabar aukštins bol
ševikišką teisingumą už 
Fieldų paleidimą.

Beje, Noel Field duktė 
dar ir dabar tebesėdi ko
kiame nors bolševikų kalė
jime, nes ir ji yra dingusi 
anoje geležinės uždangos 
pusėje ir apie ją jokių žinių 
nėra.

Maskva “Į»pėja”

tės! Tuo tarpu mes girdė
jome, kad koks tai istorikas 

mūs lai- dirba “Darbininko" redak
cijoj ir jis, be abejonės, ga
lėtų žinoti, kad Romoje 
aukštame soste kadaise sė
dėjo tūlas Aleksandras šeš
tasis, didžiausias veidmai- 

meisteris. O gal

[ 1927 metais pabėgo iš so
ti cialdemokratų eilių ir da

1 bar 
' kad

Amerikoje pasigyrė,'
išdrožė ilgą pamokslą “Ke-; “P™. P™08, Pr°-
leiviui.” Kuo gi mes nusi-f“ 18 socialdemokratų pa-
kaitome tėvų pranciškonų'^ 11 lauk>«s- katl ?81 s°- 

, n 1 . aid pmnk ratai nasmrovv-akvse?

atrodo, pritrūko ką rašyti ir

cialdemokratai pasiprovy
Nagi, mes gana kritiškai;^- “Darbininkas” inžinie-^og Romoje gali būti pelė -•nystės 

pasisakėme apie inžinierių'nų Gravroką vadina “tiesos šių ir veidmainystės. Pagal .“Darbininkui” tik s a 
Gravroką, kuris Lietuvoje į ieškotoju” ir bara “Kelei-“Darbininką” Romoje nėra^kvapas sunku užuosti?

atžvilgiu, kas pastebima ir švie
suomenės sluogsniuose. . . . Iki 
šiol dar nepastebėta, kad toji 
(voldemarininkų) grupė turėtų 
aiškią politinę liniją. Artimo 
kontakto su Voldemaru, gyve
nančiu Prancūzijoje ir rašančiu 
religinius veikalus, nėra. Jis iš 

a v a S Lietuvos vyriausybės gauna 
7 1 (Nukelta Į 7 pusi.)

Maskvos vyriausybė pa- ‘°iui sveikatos ir iš-
kvietė visas Europos valsty
bes atvažiuoti Į Maskvą (ar

tvermės.
D.
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KAS NIEKO NEVEIKU. 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoj e1
Rinkimų Atgarsiai gas bei kitokius organizaci-

Po rinkimų republikonai v1‘en*tus; k5ie jaY 8e_ 
jaučiasi labai nusivylę savo b$ndiadarb.avo Ame-
vadu gabumais. Mat, prieš nkos Ll«uvlų Ta‘^s Ch.‘- 
rinkimus jų vadai labai cagos skyriaus veikloje, ir 
didžiai kalbėjo ir g.ųsdino nau<al l^kurusias prisiųsti
balsuotojus, kad, ^rdi, jei .d,,en£» ,SaV0 atstovus su 
demokratai laimės, tai šąli fasiul^als sumanymais, 
ištiks didelė nelaimė. Ypač ^neiais musų oigamza-

vienas lietuvių republikonas C,"J ’hmV’u P l,at.,sklaa-' 
graudeno lietuvius. Pasak s>-tl ALT Chicagos skyriaus 
jį, jei demokratai, buvusio- l«*re.gunų P'anesimų.
ji prezidentai Rooseveltas' .6 Bus P3^1 Pranas“ma‘
: _ .. r. , , iš pereitų metų veiklos u.ir Irumanas, pavede Pabal- ,i o • j aptarti ateities planai,tilo kraštus Rusijai, tai da- *. *, , •• • i, i, , . ♦ v įsuomene taip pat prabai; išrinkus demokratus ’ • • j , x-.J soma gausiai dalyvauti.

Smulkesnė dienotvarkė*būsią sudiev ir Lietuvos iš
laisvinimui iš bolševiku ,

• • * • * - gus p«ivilGomai pranešt h.vergijos. O jeigu žmones ».T pl« ei,_ , . ui ! x • ALT Chicagos Skyrius.balsuos uz republikonus, tai 
tikrai republikonai išvaduos 
Lietuvą. ' 1 BROOKLYN, N. Y.

VAIZDAI Iš DR. SHEPPARD BYLOS

Cieveiand'e, Ohio. vyksta Dr. Sanauel Sheppard byla dėl 
jo žmonos nužudymo. Byla sukėlė daug susidomėjimo 
savo nepaprastomis aplinkybėmis. Dr. Kheppard ginasi 
savo žmonos nenužudęs. Kaltintojai Įrodinėja, kad jis 
kaitas.

Bet žmones visai nepaisė . . ~ x- z-i, . 1 Atsigauna Operetes Chorasįepublikonų gąsdinimų ir |
visus Cook apskrities parei- Lapkričio 7 d. Schvvabenj 
gūnus išrinko demokratus. Hali, Brooklyne, buvo pa-.

„ D statyta S. Šimkaus operetė’Naujienų Parengimas . .. . „ „ f- .-“Čigonai. Buvo pakviesti
Lapkričio 14 d. buvo solistams parengti Vincė 

daug visokių parengimų. Jonuškaitė, šokių grupei—'
Biidgepoite Švento Vardo baletmeisteris S. Modze-'
Draugija turėjo metinę va- liauskas. Chorui dirigavo 
karienę. Seniau meninei didžiosios energijos vyras 
programai atlikti ji pasi- J. Stankūnas. ' .
kviesdavo airišių balabaiki- Programa buvo labai “stus.. 
ninkus ir tiek. Ši kaitą bu- trumpa, praėjo tikrai čigo- bamusi° 
vo kitaip: girdėjome lietu- niškai, nes nebuvo, atrodo, rupej®
viskas dainas, kurių malonu spėta pakankamai pasireng- -° tolimesne veikla. j
buvo klausytis ne tik senie- ti. Nebuvo darnumo, pub-; &J'ese Operetes Cho-
siems, bet ir jau čia girnų- lika buvo apvilta. i1?’ \isiskas įsinmas, tačiau
siems lietuviams. i . j laime, kad pagaliau šiam

o x u- , Šis choras, kuns vadina- chorui sutiko diriguoti Juo-Bet svarbiausias buvo ’ ■ &

j įtraukta j federalinės ar valsti
jas sąrašą, kaipo priešvalstybi
nė organizacija, arba tokiorr 

organizacijoms, kurios laikosi 
.camuništii ar fašistu principu 
ir siekia jėga nuversti Ameri
kos vyriausybę, negali būti ren
kamas Į bet kokius šio klubo 
pareigūnus ar komisijas.

Rezoliuciją parėmė I 
Johnsonas. Prašinėjo dis 
kusijos dėl jos u Karščiau 
šiai prieš tą įstatų patais;/ 
mą protestavo mūsų vadi 
namieji katalikai. Karšta 
kalbėjo prieš W. Lushis ii 
W. Abromaitis. W. Luši 
aiškino, kad jau per tie 
metų kalbama apie komu 
nistus, o tik vieną tar tesu 
rado Eastone (matyti, j 
turėjo mintyje suimtąjį 
Kuzmą). W. Abromaiti 
aiškino, kad klube pasidr 
rytų baisi suirutė, jei is 
tus pataisytume, kaip sir 
ma. Kodėl suirutė? Į tą 
klausimą jis neatsakė. Bim- 
biniai visą laiką tylėjo. Ir 
kam jiems kalbėti, jei už 

j juos kalba parapijos pilio
riai? Tiesa, ponia Katinie- 
nė ėmė balsą ir aiškino, kad 
ALDLD nėra komunistinė

Pittsburgho Padangėje
Pasikeiti
Veidas”

'Lietuviškas I Turime čia 
pusvalandžius.

tris radijo
Vieną veda

Povilas Dargis; daugiausiai
• kpi £arsina Įvairius biznius ir

.<•>„. - SLA. Antrą turi vyčiai, kute savo veidą, t. y., maz- . . * * ’.. • i- . • -__ 'ne garsina savo organiza-daug apsivalė nuo durnų, , . , , .
- ?. J. ■ , ciją, kai kada ir lietuviškusprisistatė naujų gražių dan- . . . ..••• • .. d * r * • reikalus, o daugiausiai reli-goraizių ir tt. Bet lietuvių ... ’ & , Tgiskus. Trecia veda Jau- yeikimas, užuot ejes su . .. T. . - T4-. . nieji Lietuviai. Ju progra-miesto pažanga, pradėjo vi- J t r

.Aną kartą rašiau, 
Pittsburgho miestas

sai šlubuoti. Mat, senesnie
ji lietuviai aptingsta, dau
gelis miršta, o jaunesnioji 
karta lietuviškais reikalais!

ma atrodo pati geriausia.
—F. Ž.

BALT1MORE, MD.
mažai tesirūpina. Maždaug; . ....- . o - - v j I Vienas po Kito Apleidžiaprieš 3 metus čia buvo daug! 
naujai atvykusių lietuvių, ir
veikimas buvo pusėtinai pa-

Mus

Lapkričio 4 d. mirė ilgai
gyvėjęs: dažnai ruošdavo reumatizmo kankinta Vero- 
šokius, koncertus, statė sce-'nika Sipavičiūtė-Mačiulienė, 
nos veikalus. Bet Pittsbui\ kilusi iš Dėkonių kaimo, Še- 
ghas yra sunkaus darbo du vos valsčiaus, sulaukusi 
žmonių miestas, tai naujai 79 metu, iš kurių .Amerikoj 
atvykusiem jis nepatiko ir išgyveno 54 metus. Jos liū- 
jie palengva išgužėjo kas di vyras Juozas, sūnus Juo- 
i Clevelandą, kas Į Detoritą, zas, vaistininkas Washing- 
kiti Į Chicagą. 0 kurie čia tone, sūnus Kazys Baltimo- 
pasiliko, tai visuomeniniam rėj, dukterys Meine Wolfe, 
darbe nedalyvauja. Jie Viktorija Allen, Anna Ja 
Įprato su senaisiais lietu- siulionis ir Ieva Leister, 13organizacija. Geneialinis . . . . . .. . ... .

prokuroras tą organizaciją1 "als nakt,s > sahuni? .,r .brohs A™*™!“-11
jnM j subvereyviu skaičių,! įen ^tenodami ginčytis. Pittsburghe « visa seimą 
o ponia Katinienči Eastone . s?"le3*. lletul.lal—,ma'alvYk?s <*».?

1 .................... ivoi vi įlavinti cutvommoi • n OnTYlinill 11* Y%£)*71Cff-U 1YI11

EASTON, PA.

Iš Klubo Įvykių

puikiausiai žino, kad Bim- ue 1 et . S11"*1, “ net 31 vainikas. Laidotuvės
•'bos literaturka yra bolševi-uina netJ ugdomi, nes, kai iškilmingos. Pa
nkiška organizacija, bet pa-j2??011.^ neran(^a reikalo uz-, laidota katalikiškomis apei- 
rapijonams galima viską!siunti visuomeniniu ^al^uf gomis, neg veiįonė buvo ti-
sakyti. I421, kur. F savo l'uoslaikj kinti moteris.

- 1 nuneš, ipi ne vesdami nis. -r. ... it •> • •---------- — — ------- ------- iisems, veroniKa, ramiai,
Šeimai ir giminėms reiškiuNaujienų”'dienraščio 'pa-51 Operetės Cho.u, prieš 40 zas Stankūnas, didelis Mę-’^^uįfcp . Klubo vadovai pasiūlymo,kusijas prie “baro.

rengimas Sokolu salėi Jo metų senųjų lietuv|M »dea-alistas ir gerbiąs kiekvieną i«rinko nauia klubo visai nedavė balsuoti, nors .
‘ Y - listų sukurtas, visą laiką pa-žmogų. Ir štai išretėjusios ,, 1Q~- T »jis buvo tvarkingai i neštas l*mire Pau® Sahunų

Lmoūris’ iš Clevelando. )kankam0Ja meniškoje auks-,choristų eiles jau papildo- kandidatu bu-'? lemtas. Taip ir pasi-
•Iam vadovai,ia A. Mikuls-tum0Je ,sLalkYta.s- "eperse-mos nes ieškoma naujų L Kau]-Ūtė Peter Kau.;beka mūsų konstitucija 
kis. ’ nai, t v., M. Liubaiskiui va-choristų norimat sudaryti . Slager’, Marv sla?pakeista. Nepasikeite

Trumpai sakant, progra- f™** Išėmus jjergyveno tvirtą Operetes Chorą, ko- John^an)(us> j* j 'kb.ho .varka
v xi-i * tj- • labai sunkius laikus. M. kis jis seniau buvo. Juozas 7 ... v . *ma buvo atlikta labai gerai. T. , , . , .. , ie. , - . i a.- kandidatūros buvo atmes-i. Liubarskis kažin kodėl ne-.Stankūnas netrokšta garbes . n - - x- i i •• •Misrus choras sudainavo . ....... i . . , . tos. Priežastis ta, kad jie4, * • • j • mėgo senųjų lietuvių ir jų ar naudos ir kitu neizeidi- - T iliene pustuzini dainų, vvru A . v * j k 7. . ■'7 .. * i -i ‘ ‘ - igvvena uz tilto, Nevv Jersey,. 1. . ' • i x * - tvarkos bei darbo. Jis eme neja. Pats laikas ir senie- .. rr- rchoras taip pat tiek pat, ve- , .. , .. * • --x- • pusėj. Tiesa, visi čia pami-v x v i i pajuokti kalba, pašiepti is-siems lietuviams grįžti i -*• *-i • , i shau moterų choras su kank- f ___Cv___________________  . neti asmenys yra tiku klu-j

bo nariai ir jau ilgus me
tus yra klube, bet jų teisės

Tremtiniams Ii j — - x-,xĮ kad jie gyvena uz tilto, nors
Baltic Co., kuri Brookly

ne nesenai išleido lietuviš
ko skonio gražiose dėžutė-

Choristas.

ne-
nė

1 klubo tvarka.
Senas Eastonietis.

HAVERHILL, MASS.

gilią užuojautą.
Mirė Jadvyga Rudavieio-

r x -ii- kilusi iš Tauragės aoy-Fer pastaruosius kelerius,. xr ,. - , °. k., v v - - -. linkės. Velione bu^o mie-'metus Pittsburghe mirė sic, -• ,. . , . tt , įlasirdmga moteris, be savo sadunu savininkai: Kaula-t- - ii--seimos ji auklėjo neviena kis, Lehusis, Šimkūnas, Gu- , x - -i »•x ’ r. J beturčio vaiką. Ji paliko
įaustas Johnsonas. Visį-j^ jr ž,<nt, . Sn.

Ipalyginu .jauni.žmones. Gal nus advokatas. nesenai at.
!dažnų mirčių Įbauginti kai 

a: k: iri vykęs iš Lietuvos, nervams
. tarimą, nuolat kabinėtis re-chorą

e"I,s' , . x j -Z peticijų metu, pats Įvairiai!
Oras buvo gražus, todėl , . 5 - - *- L™ n--- r»- e u • -x -i V- , /”■ , kraipydamasis ir nenatura- 100 Deziu Birutes Saldainiu , Jžmonių atsilankė daug. Gal o -j t* • k,buvo susiaurintos tik todėl,x • x -• -I- hai laikvdamasis. Susidarė 1keli šimtai turėjo grįžti na- ' u * • * 1, J nematoma, bet juntama komo, nes nebuvo vietų salei, 4 •’ - j’ vo tom esmini veteranu

Minėjome Balfo Sukaktį j yliumi savininkai pu-' uj nusižudė.
................ „ , „ „,jtys pasmaukė iš to verslo.Lapkričio 7 d. Balfo 591 J F ’

, - , - . . - -v,va tarp senųjųkuri buvo sausakimsai pil- , . . . Y- . .J < choristu ir dirigentona. Ten Buvęs. ;T . , , . , . .. .Y ĮLiubarskio, kuriam pritarė

Svarbu Visoms

• sis. Nieko kito nebeliko
Amerikos Lietuvių Tary-'seniesiems, kaip tik pasi- 

bos Chicagos skyrius gruo- traukti. Tokiu būdu M 
džio 5 d., po piet, Lietuvių Liubarskis per ilgą laiką iš- 
Auditorijoj, 3133 Sol Hal- stūmė senuosius, veteranus, 
sted St., šaukia metinę kon- ir pasiliko tik su naujais 
ferenciją visų Chicagos ir ateiviais. Betgi neilgam, 
apylinkėse esančių patrioti- Netrukus M. Liubarskis ga- 
mų organizacijų atstovų. ,vo vietą parapijos vargom- ,ietuvju mokykloms.

1 A/i^l vicoo r\i*_ mr»Lrn iv torio no tiLr notcL , * ,-, ••• * 1 •
Birutės saldainiai mokslei
viams bus Įteikti per Kalė
dų šventes.

NEW YORK, N. Y.

M.

Netekome ir Onos Stan-
skyrius paminėjo 10 metų’NekaiP ir su Veikėjais ’kūnaitės - Andrišiūnienės, 
sukakti. Pirmininkavo Pet-I Pusėtinai ilgą laiką čiakuri sirgo reumatizmu. Vc- 

'getai gvvavo ir lietuviams k<?e, P.allk.° ?kl« 
patarnaudavo šv. Kazimie-Mlkala?n,a,t« ,r marc,i>'
ro parapijos choras, vado-' An4 ū'to na?yva
vaujamas Kazio Bazio. ”."'<*’! Karolina Vasiliaus-
Dabar, Baziui kiek senate- kaite- 
įėjus, ir choras sumenkėjo,! AnL Kurela.t.s,

ras Svirskas. Pirmasis trum 
pai kalbėjo vietos kunigas 
J. Bernatonis, po jo gražiai 

j prabilo čia gimęs ir augęs 
'Aun. Ju

de na‘lgrindinis kalbėtojas buvo 
riai kai kam atrodė neko-i^^^ag Tumas, kuris pasa- 
šer, ’ kaip savo laiku buvo:^ Hg^, turininga ir gražią 
“nekošer” naujai atvykusie-. i—ic~

Įstatymuose nėra pasakyta, 
kad narių teises galima 
siaurinti dėl narių gyvena-

br dauff oadėio io nearki-S€ Birutės saIdainius’ daH’mos vietos. Tikroji priezas-^ Juozas Svirskas. Pa-
■ . V-J a e pirmosios savo gamybos— tis bene bus ta, kad ti<

.namas giminaitis A. Samu-! - i-o^

Todėl prašoma visas 01- ninku, ir tada ne tik pats 
ganizacijas, klubus, sąjun- išėjo,dar ir geresnius cho-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio9 Kalendorius 1955 Melams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” leidžia 

dideli 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau ruošiamas spaudai.

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

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

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: , I I C Į ^0^

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

«

visą 100 dėžių—paskyrė 
lietuvių tremtinių jaunimui 
Europoje. Visa siunta Įteik
ta Ralfui, kuris apsiėmė jas 
nugabenti ir išdalinti pagal 
ši paskirstymą:

25 dėžės Birutės saldai
nių Vasario 16 Dienos Gim
nazijai ir 75 dėžės kitoms

Nežinomojo Kalinio Diena

Lapkričio 7 d. New Yor
ke Tarptautinė Buvusių Po
litinių Kalinių Federacija 
suorganizavo Nežinomojo 
Kalinio Dienos minėjimą. 
Nežinomojo Kalinio Diena 
buvo proklamuota pernai 
lapkričio 7 d. Ši diena kaip 
bolševikinio perversmo die
na yra sykiu pradžia istori
joj dar nebūto politinio te
roro, kurio aukos yra nesu
skaitomos ir kurio apimtis 
siekia iki NEŽINOMOJO. 
Minėjime žodį tarė Euro
pos Laisvės Komiteto direk
torius F. R. Dolbeare, bū

ji lietuviai, kuriems irgi bu 
vo atimtos nario teisės.

Kai kurie Į kandidatus 
statomi žmonės atsisakė ap
siimti. Vienas aiškino, kad: 
jis nenori daryti tą. ką fi
nansų sekretorius ir barten- 
deris liepia, o jei taip neda
rysi, tai, girdi, neilgai būsi 
valdvboje.

Didelio triukšmo susirin
kime sukėlė vienas pa
siūlymas pataisyti klubo 
istatus. K. Gedvilas pasiū
lė, kad i klubo konstituciją 
būtų Įrašytas toks posmas:

No person or persons who 
are members of any organiza 
tion, Corporation or a^sociation 
which is listed on anv Eederal 
or State list of sabversive or- 
ganizations. or anv organiza- 
tion which holds to Communist 
or Fascist principles of advo- 
cating’ the overthrov, of the 
American Government by force, 
shall be eligible for eleetion te 
any office or committee what- 
ever in this Club.

Arba lietuviškai:
Narys, kuria priklauso bent 

kokiai organizacijai, korpora-
vusiųjų nacių ir buvusiųjų’ei jai ar draugijai, kuri yra

kalbą.
ŠĮ minėjimą rengiant 

daug padirbėjo Petras Svir
skas. Čeplikai savo gar
džiais sūriais vaišino sve
čius ir už juos surinko $13. i 
Gaila, kad minėjime per- 
mažai žmonių tedalyvavo.

Aukų ta proga surinkta 
$43. Taigi, pridėjus $13, 
gautus už sūrius, viso labc 
'auta $56.

Aukojo po $5: kun. J. 
Bernatonis, kun. J. Svirs
kas ir Svirskų šeima.

Po $2 aukojo: Amšiejai. 
Turkevičiai ir A. Klimaus- 
kas.

Po $1 aukojo: A. Muzi- 
kevičius, M. Valiukevičie
nė, O. Benkuvienė, J. Bul- 
kuvienė, V. šilonskas, M. 
Kuliešius, J. Akstinas, J. 
Urbačius, L. Karpičienė, A. 
Kazlauskas, J. Bielskienė. 
P. Virbickienė, V. čeplikas, 
A. Tumas, A. Sčiukis, M. 
Degesiūnienė, M. Liaudins- 
kienė, M. Matonienė, P. 
Yankauskas. Be to smul
kesnėmis sumomis sudėjo 
$2.

Marcelė Matonienė.

net dainininkai tarp savęs
nesusikalba. - | Mokinti ir auklėti jaunuome-

. nę yra didžiausia ir geriausia
Žmcmas visuomenės vei"<iovana valstybef, sakė dar 

kėjas Stasys Bananas ne- prieš Kristaus gimimą garsus 
kaip jaučiasi sveikatos at- Romėnų kalbėtojas ir valstybi- 
žvilgiu ir mažai ką teveikia, ninkas Cicero.

PHILADELPBIEČIAI, PEMES10!
Š. m. lapkričio mėn. 25-28 d., Philadel phijoje, 

4121 W. Girard Ave. maldos name yra šaukiama 
Amerikoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių Evan- 
geliškųjų Surinkimų konferencija, kurios proga 

lapkričio mėn. 25 d., ketvirtadienį, 7 vai. vak., 
lapkričio 26 d., penktadieni, 7 vai. vak. ir 
lapkričio 27 d., šeštadienj, 7 vai. vak.

vra ruošiami visų lietuviu bendri susirinkimai, kur 
iš Chicagos, Bostono ir kitur kalbės šie svarbiausieji 
kalbėtojai: teol. Alg. Jurėnas, kun. J. Frank, kun. K. 
Burbulys, B. Micpovilius, Dr. kun. J. Latakas ir vie
tinis pamokslininkas Ant. Talačka.

Į konferenciją atvyksta So. Bostono Evangeliš- 
kojo Surinkimo choras ir kiekvieno vakaro susirin
kimuose pagiedos gražių giesmių.

Philadelphijoje ir jos apylinkėse gyveną visi 
lietuviai esate kviečiami nepraleisti šios svarbios 
progos atsilankyti Į šiuos susirinkimus savo sielų 
atgaivinimui ir šiame pilname pavojų gyvenime žmo
nių užmiršto Dievo gilesniam pažinimui.

Ameriko* Lietuvių Evangeliikųjų Surinkimų 
Konferencijai Rengti Komitetas.

I f
<1



pto Ketvirtas keleivis, so. gosioą

Maikio su Tėvu

—Alou. Maik!
—Heilo, tėve!
—Sei, Maike, ar tu neži

nojai, kad praeitą nedėlią 
buvo rpūsų sitizen klubo mi
tingas? Rinkom naują na- 
čalstvą ant kitų metų.

Žmonių Daugėjimo 
Reikalu

Lengva pasakyti: tėvai-ldviem ar net vienu kūdikiu, 
motinos, gimdykite kūdikių* Tik mažai civilizuotos, že-
kuo daugiausiai, kiek tik tu
rite sveikatos ir vaisiaus. 
Bet išauginti ir padoriai iš
auklėti pulkelį vaikučių 
šiais laikai
kui žmogų 
ku.

Įvairūs mokytojai, be ato
dairos į tėvų neturtą, svei
katingumą ir kitas aplinku

mos kultūros tautos veisia-; 
si kaip vabzdžiai, paukščiai 
ar žvėrys.

Dėlko taip

Xr. 47, Lapkričiu 24, 1954

GYVAS “LAVONAS” KLAUSOSI SAVO LAIDOTUM^

Gottfricd E. Ottmar, 87 metu farmerys iš So. Johns, 
Mich., susitarė su vienu kunigu Chicagoj. kad kunigas 
dabar atliktų visas laidotuvių pareigas prie Ottmar 
karsto. Pareigos įregistruojamos į plokštelę ir kada 
nors. kai Ottmar mirs, laidotucių pareigos iš plokštelės 
bus pakartotos prie jo kapo.

Komunistų 'Sugyvenimas

Nei re-: 
tėvynės 

Gamtinė 
lyčių abišalė trauka nei 
kiek nenusilpnėjo. Mirties 
pavojus begimdant bemaž 
pašalintas. Vaikučių mir-

vra
•, ypač darbinin-[ligijos prievolė, nei tė 
, yra labai sun- meilė nėra žlugę. Ga

ies, reikalauja: vaikų dau- tingumas labai sumažintas, 
giau, vaikai yra palaima,!Pats gimdymas gydytojo 
arba Dievo dovana tėvams,! priežiūroj ir vaistų pagalba
tat gimdykite, gimdykite. 
Sukūręs visa, kas gyva,!

yra mažiau skausmingas. 
Negirdėti, kad kas viešai

Dievas pasakė ne tik vaba-jbūtų atkalbinėjęs tėvus šu
lams, žuvims, paukščiams ir silaikyti nuo daūgiauvaikių 
žvėrims, bet taip pat ir šeimų. O vienok baltosios 
žmonėms: veiskitės ir dau-*ras<is žmonės pradėjo ma- 
ginkitės. Šiuos Dievo žo-*žiau gimdyti, ypač labiau 
džius mokytojai aiškina pasiturintieji bei turtuoliai, .
kaipo Įsakymą vykdyti, ga- o taip pat ir aukštai mokyti, tėvams ir vaikams, būtų ge- 
minti kuo daugiau vaikų, Dėlko tikintieji nepilno nau» >Pac tėvams, 
neatsižvelgiant, kokio geru- Dievo valios, delno patrio- Klaidinga būtų manvti, 
mo ar sveikatos bus tie vai- tai abejingi tautos išlikimui, ^a(Į turtas lemia vaikų kie- 
kai. 'dėlko jie visi kovoja su M šeimoj, t. y., kad turtin-

Popiežius Pijus XIII pa-'gamta, kad tik išvengtų augina daugiau vaikų, 
sakė: “Gimdymo kontrolė, nėštumo arba net pastarąjį Kaip 
sterilizacija ar naudojimas pašalintų? Sunku 
priemonių, kliudančių

(Laiškas iš Vokietijos)

Pastaruoju laiku plačiai
sykis priešingai, ma- vartojamas spaudoj ir vi-

_ r______________ duo- žavaikės šeimos prasidėjo suomenėj “koegzistencijos
.... pra-ti pagrįstą atsakymą į šiuos turtj.n8UjU sluogsniuose. Jie žodis Vakarų ir Rytų

paai>kinau,i ,a pasikėsinimas klausimus. Tat pabandyki- mažiau bijojo Dievo, jie, saulių taikaus
dorovės dėsnius. . . . me prisiminti vieną antrą pasinaudodami mokslo ži- prasme.

.ienų ar kitu būdu pasikė- įvykį iš gyvenimo, gal tada n’om^s ir priemonėmis^ D i džios i 
antį a, sa7Ljntj pHeš gyvybę, esančia gausim daugiau medžiagos vengdavo daugiau nebeno- spaudoje spausdinama 

n““.*4 kelyje tarp vedusiųjų susi- mūsų svarstymui. |™no nėštumo ir gimdymo.
LTT L L.JTT’uv;,* ^Įjungimo ir lopšio, yra nusi-j Gyvena nevedęs vyras ar Beturčiams gi pats jų var- 

| ksltimHs. kuiio nepHtcisinH netekėjusi mei^rind. Ii pi- ^in^ss ^vvenimHs knlhejo*
I jokie valstybės, eugenikos Inigų ir laisvės turi. bet kaž- jU0 baugiau vaikų, juo di- 
,ar ekonominiai motyvai.'ko tokio jiems trūksta. Jie (iesnįs vargas, šiandien jie,
Čia yra ne tik nekalto as-. susituokia. Abu dirba, tu- pana«iai kaip turtuoliai ar 
mens žudymas, bet ir suar-jn laisves ir dar kažko nau- mokytieji, taip pat taria: 

mas gamtos planų, reiš-jjo, tačiau jų gyvenimas ne- ngra reikalo gimdyti daugy- 
valia.” 'pilnas. Prigimtis iiems--------- x - x_z c

tylomis

—O ka jam tėvas atsa
kei?

—Aš jam
kad Amerikos zakonai
leidžia vaikams skūras lup-J V3.ie ~ 1 v ieiti
kau.

lai viena. O 
juk razuma

—Žinau ir žinojau.
—Nu. tai kodėl neatėjai? sakau, ir mano Maiklui 

Būtum turėjęs daug fonių. davė tokį razuma. kad kri-
—O ką tai reiškia? Įtikuotų kunigus. Vadinasi,
*—Aš, vaike, turėjau už pats Aukščiausis tos kriti- 

tave faituotis. Buvo foniš- kos nori. Ir tur būt taip 
kas failas. reikia, ba jeigu kritikos ne-’,

—Bet aš. tėve, nebuvau būtų," tai kunigėliai *-
kandidatas. įpridarvti visokiu zbitku

—Džius di sem, Maike,’
tavo vardas buvo užpultas. )

galėtu .. 
kiančių Knrėin----

vra

Iš labai įtakingų bolševikų 
pareiškimų visai aišku, kad 
negali būti kalbos apie 
Kremliaus atsisakymą nuo 

’dive r s i n ė s (ardomosios) 
- - .-)a"Jveiklos laisvojo pasaulio 

ugyvemmo i kraštuose, nutraukimo san
tykiu su komunistų partijo

Vakarų kraštuose ir iš
, . , a . . .viso atsisakymo nuo visko,bai daug straipsnių asmenų, Ras . ta vadjnt; 
kūne lankės, bovietų Rusi- įį „ ie 

kreipia dėmėsi straip- J,vo„vima britųjoje.
snis

—Tėvas gerai pasakei.

la-1 mis

buvusio viceministerio
kurio nu- 

ir Vakarų
“koegzistencialistai” labai

—O kaip gi tėvas tenai!n 
atsidūrei? Gal norėjai, kadi g 
išrinktu bartenderiu?

—Jes, Maike. pripažino 
kad kritika reikalin-

J<
Jis,

—Ne, Maike tokį džia- 
bą nelengva gauti. Matai, 
jeigu nori būt išrinktas, tai 
turi turėt daug frentų ir tu
ri gerai jiems užfundyt, kad 
už tave balsuotų.

—Tai suprantama.
—Taigi valuk to, Maike, 

as savo nosies ir nekišau į 
tokią politiką. Sakau, ver
čiau atiduosiu savo votą ki-jkyk, 
tiems, tai jie man užfundys.
Taigi pasiėmiau tokį peipe- 
ri, ką vadinasi balotu, ir 
priėjęs prie vieno džentel-

ga. ale 
turi būt 
tika r.o 
sako.

—Ar tėv 
kodėl jis už 
Ai- jie pasamdė ji savo ad
vokatu ?

—Maike, aš esu cerply- 
vas žmogus, ale kai jis įve
dė mane į zlastį, tai aš jam 
ir pradėjau drėbti. Pasa-

sako, kad kritika 
gera. O tavo kri- 

neteisinga, jisgut,

Kiti mokytojai vėl skel
bia: lietuviai tėvai-motinos. 
mūsų tauta neskaitlinga, 
mes turime veistis kiek iš
galime,
kitu tautu, kad išlaikytume
žmonijai 
bą. kad

darbiečių vyriausybėje C. - ,, . - * ,J , uzsispyiusiai svajoja.Mayhevv, tilpęs žurnale 1'
“The Observer. ’ šis sočia-, “Esame komunistai,” pa
lįstų politikas straipsnį pa- reiškė Molotovo pavaduoto- 
vadino “Kremliaus Koeg- jas ir vienas įtakingiausių 
zistencijos Kodeksas” ir valdžios atstovų, Kuzneco- 
stengiasi išaiškinti, kaip tą vas, ir “istorijoj naujos jė- 
Vakarų ir Rytų taikų sugy- gos veda prie naujų gyveni- 

!rai pagal Dievo isakvma* '^nimą supianta So.ietų mo foimų. Norime baig- lau’!dauginkitės variai su Malenkovu prieky, ti su kapitalizmu.”
Ką išgirdo Mayhevv iš Molotovo pasisakymą 

Kremliaus atstovų negalėjo Mayhevv apibūdina, kad 
nei britų visuome- Molotovo pažiūra “atviras 

nei, nei pačiam Mayhevv. propagandos plėtimas ki-

pa- vmL.-u . .7^ inATYlU^>11 l\Si l ICC, iįclr vnic.
. s^Pta sako: tėvai tuog, jęUrje jaučia esą bau- 

leido jus į pasauli, tat ir džiami už Adomo ir Ievos 

tik-jūs duokit 
ūtvbei.
Susituokusieji noriai

kad išliktume tarp’j-ja pirmo kūdikio. Visai 
kitas gyvenimas " 1

gvventi naujai nuodėmę. Šie

dauginkitės 
Viena karta

svarbią mūsų 
primintume

ėvas nepaklausei,!mūsų didingą praeitį, žemę 
;ž kunigus kalba ? didvyrių ir tt., ir tt.

^aJ'I nepatogumai 
apie ji darbai ir tt.

iupe&ciai, sjs ęjevelande

ir
veisiasi

lankydama-' 
BALF’o....... .. pir- .

klaidos, nau->mininkas kun. Končius susi- PauKli
Tačiau jie

nedaug sielojasi, jei gar
nys atneša netikėtą antrą. 

Galimas dalykas, tie mo- Tada jie jau rimtai prade- 
kytojai teisingai mano. Čialda svarstyti, o kas bus, jei 
nediskusuosime. Jei Visa-į atsirastų trečias. Butas
galis liepė gimdyti, kiek tik j ankštas. Darbo, ir nepato-

akau, kas tu do per 
vienas? Ar tu klebonijų 
vaemonas, ar koks apiekū- 
nas, kad nori kalbėti už 
klebonus? Jeigu jau kas

įmanoma, argi tikintysis 
drįs priešintis jo šventai va
liai. Jei Lietuvai reikalin
ga atgauti kadaise buvusia

mono sakau: Mister, sakau,!neteisingai juos pakritikuo- 
jeigu užfundysi, tai padėsiuija, sakau, tai jie patys gali
už tave kryželi. O jis pa
žiūrėjo man i akis, dirstelė
jo i šoblę, ii' sako: Tu išro- 
dai kaip -Vaikio tėvas, ar 
ne tas pats? Šiur, sakau, 
kad tas pats. Seniau buvau 
staršas vyčiu vaisko gene
rolas. sakau, ale kai dabar 
vyčiai maniebrų daugiau 
nebelaiko ir užpuolimų ant 
bedievių nebedaro, tai jau 
gali mane rokuot otstavnu 
generolu. 0 jis kad subiurs, 
kad suraumos: “Geriaut iš 
čia, geriaut!”

— Ko jis iš tavęs norėjo, 
tėve ? ,

—Jis norėjo išvaryt ma
ne iš klubo.

—Ar dėl to, kad pasisiū
lei parduot jam savo balsą?

—Ne, Maike: jis yra bai
siai įširdęs ant tavęs, kam 
tu kritikuoji kunigus. Jis 
norėtu pamokinti tave do
res. ale, sako, tu jo neklau 
sai. Valuk to jis ir ant ma
nęs pyksta, kad aš prieš ta
vo kritikas neatsispiriu. Sa
ko, jeigu jau negali prieš 
tą pinčiuką atsispirti argu
mentais. tai nors išpeik nesi 
jam kailį gerai. jkė

teisybę paaiškinti. Kam tau 
kišti savo nosį kur nereikia. 
Ir žinai, Maike, kai aš į jo 
nosį gerai pažiūrėjau, tai 
pasirodė, kad jis man lyg 
r pažįstamas.

—Ar ne pasibučiavot?
—Ne, Maike. Kai aplink 

mudu du susirinko daugiau 
žmonių, tai jis pradėjo ro- 
iyt į mane pirštu ir sako: 
Žiūrėkit, sako, čia yra tas 
<enis, kuris su savo Maiklu 
keliauja po visą Ameriką ir 
viską kritikuoja. Bet, sa- 
•.o, nei vienas doras žmogus 
neprivalo juos į savo stubą 
sileisti! Well, Maike, kai 
is pradėjo kalbėt apie do

rą. tai man užėjo noras pa
klausti. kas jam davė doros 
diplomą? Kai pasirodė, 
kad jis tokios diplomos ne
gali parodyt, tai aš prispy
riau ji prie sienos. Sakau, 
jeigu nori kalbėt apie dorą, 
tai pirma padaryk rokundą 
sumenės ir pamislyk, ar ne-

rinkime pasakojo apie jo; 
lankytus Europoje tautie
čius tremtinius. Matyti, 
norėdamas sužadinti klau
sytojų dosnumą, jis pabrė
žė tremtinių sunkią mate
rialinę būklę: prastas mais
tas, menkos patalpos, pini
gu nėra ir tt. Be kita ko 
jis papasakojo, kad mūsiš
kiai ir varge gyvendami au
gina daug vaikų. Dažnai 
galima užtikti šeimas turin
čias 5-6 vaikus. Vienas 
džiovininkas buvo sulaukęs 
aštuntą vaiką ir kvietė kun. 
Končių būti to vaiko krikš
tatėviu. Tačiau, jis atsisa
kęs, dėl ko—nepaaiškino. 
Galimas dalykas, pačiam 
BALF’o pirmininkui kuni
gui jau buvo perdaug tas 
aštuntasis seno džiovininko 
kūdikis. Tokių vaikų silp
nas gyvastingumas reika
lauja nuolat gydytojų, vais
tų, sanatorijų. Koks malo
numas tėvams ar tiems vai
kams? Visuomenei vien 
našta.

Modernus, šių laikų žmo 
gus klausia, kam yra kokia 
nauda gimdyti liguistus, 
luošus, psichiniai atsiliku
sius, socialiniai išsigimusius 
vaikus. Jis netiki popie 
žiaus žodžiams: be atodai
ros, be susilaikymo gimdyti 
kuo daugiausiai vaikų.

Pakanka peržvelgti šei 
Tačiau retas kuris iš su- mas mūsų pažįstamų ir ne 

situokusiųjų švaisto plačius pažįstamų. Argi galima pa- 
socialinės politikos klausi-jtikėti, kad po dviejų ar net 
mus: kokia prasmė žmo- po pirmojo kūdikio didelė 
nėms daugintis. Jie galvoja dauguma susituokusiųjų, 
tik apie tai, kas juos pačius būdami sveiki, jau tapo ne
liečia, būtent, kelis vaikus vaisingais, ir kad toliau gy- 
auginti, kad visai šeimai, ir, vena angeliškoj santuokoj

gumų, jie turi gana su 
dviem kūdikiais. Tenka 
skaityti kiekvieną išleidžia
mą centą. Namo savinin-

etnogiafines tautos ribas.!kas pasidaro netoks drau- 
ar didžiųjų kunigaikščių• giškas, kada atsirado vai- 
j rieš 500-600 metų užka-ikai. Ir tt. Juk darbininko
liautus ir vėliau prarastu? 
plotus, tai. žinoma, reika
linga kareivių, darbininkų 
ir įvairių amatininkų. Ten- 
Ka tautos nedraugais skai
tyti tuos lietuvius, kurie 
liausis gimdę mažiau kaip 
10 ar 12 vaikų.

Vienok, apsidairę po pla- 
ų pasaulį, matom, kad ir 

pamaldus krikščionis ir tė-j 
vynę mylįs tautietis, lyg bū
tų susitarę, 20 šimtmetyje 
jie ėmė mažinti vaikų gim
dymą. Jie ėmė tenkintis

Ameri-
Kokia

didelio

Ale aš jį capt už skverno: 
Veidiminut. sakau, kepurę 
užmiršai. Be to, sakau, dai
nei visus mano klausimus 
atsakei. Jeigu, sakau, nie
ko neužmušei ir nenušovei, 
tai pasakyk, už ka s

vidutinis uždarbis 
Koj nesiekia $3,060 
ir kam nauda iš 
'kaitliaus vaikų šeimoj? Al
bus geriau žemėje gyventi, 
jei bus didesnis skaitlius 
gyventojų, jei žmonija pa
dvigubės, paskui pasidau
gins ketveriopai ir tt.?

Ar tada žmonės bus do
mesni, išmintingesni? Gau- 

lamas į metus tuos $3,000 
uždarbio, darbininkas dar 
gali šiaip taip išmokslinti ir 
išauklėti du vaikus. Bet tas 
neįmanoma, jeigu būtų 8 ar 
9 vaikai.

Ne tik tėvai, bet ir mo 
kytojai, ir dvasininkai, ir 
generolai, ir politikai, ir vi
si geros valios gyventojai 
nori, kad pasauly būtų kuo 
mažiau blogų žmonių, ligo-

džėloj? Ar doros tenai mo-.tu, psichiniai nesveikų ir

si ką užmušęs? Jis sako, 
ne. Nu, sakau, jeigu nieko 
neužmušei, tai pamislyk, ar 

ką nušovęs? Jis atsa-'ne 
‘ne” ir movė iš

kinaisi, ar ką.
—O ką jis ant 
—Jis, Maike, nieko ant

to neatsakė, tik pagriebė 
kepurę ir išsinešė. Visi pra
dėjo juoktis, gerai man už
fundijo ir ant galo dar gra
žiu armobiliu parvežė ma-

to?
tokių, kurie yra visiems sun
kenybė bei našta.

alės.Atum
namo. Jes, Maike, bū- 
ir tu turėjęs fonių.

tuose kraštuose taikosi su 
(kaip šventi angelai). Dėl koegzistencija praktikoje 
to tai tenka padaryti iš va- tik tuo atveju, kada Sovie- 
dą, kad žmonių masė be tai vykdo propagandą lais- 
sku tumo tikybų, išsimoksli- vuose kraštuose, o ne prie- 
nimo, turingumo, jau nebe- šingai. Tokioje pat dvasio- 
laiko nusižengimu dorovei je, tik atsargiau, kalbėjo 
ir įeligijai sukliudyti prasi- Malenkovas: “Tikime, kad 
dėjimui nėštumo. Išimtis socializmas turi pirmenybių 
čionai yra viena :’tai tautos, prieš kapitalizmą ir kad so- 
nepaliestos civilizacijos ar cializmas galės Įrodyti savo 
visai nedaug jos tepalies- pirmenybę taikaus sugyve- 
tos. nimo kelyje. Tikime, kad

Civilizuotoji žmonijos da- labiausiai reali yra taikaus 
lis, iškovotų politinių lais- sugyvenimo politika ir ji tu
vių padedama ir smaguria- ri būti vedama arba karas, 
vimų vedama, vis daugiau Mūsų užsienio politika ger- 
ir daugiau linksta į dorovės bia kitų tautų nepriklauso-
principų nesaistomą, ne- mybę.”
drausmingą šeimyninį gy- Iš paminėtų pasisakymų 
venimą, į santuokos laužy- Mayhew padarė išvadą, kad 
mą, į nesvietišką poligami- negali būti kalbos apie su- 
ją bei palaidumą. Laisvo- stabdymą iš Sovietų pusės 
ji demokratija kol kas vis veiklos laisvuose kraštuose, 
dar nesuranda jėgų kelti siekiančios pasaulinės revo- 
bendruomenei į bent kiek voliucijos, taipgi, kad “la- 
aukštesnį dorovinį lygį. Šio- bai svarbiu veiksniu neko- 
je palyginti neryškioje do- munistų kraštuose yra ne- 
rovės srityje, komunizmas sėkmingos pastangos komu- 
ir kitokie diktatūriniai są- nizmo įtaką mažinti savojo 
jūdžiai taip pat grės demo- krašto rubežiuose.” 
kratijai ir tada, kada Sovie- Mayhew kelionių Sovie
tų Sąjunga bus sužlugdyta, tuose bendri įspūdžiai ne-

Turtas, mokslas, laisvė, buvo patrauklūs: ‘‘Rusija, 
aukštas gyvenimo lygis ke- nežiūrint didelių kultūrini- 
lia žmonyse baimę kančios, mo pastangų, atrodo bied- 
vargo ir žadina didesnį nai ir nuskurus. Greta gra- 
troškulį būti laimingesniais, žiu gatvių ir gražių viešųjų 
dar laisvesniais. Vaikai gi, namų, kitų namų ir kelių 
ypač kiek didesnis jų skai- stovis, lyginant su Europa 
čius, varžo tėvų laisvę ir ir Amerika, labai skurdus, 
reikalauja pasiaukoti daly- Prie krautuvių pirkėjų ei- 
kui, kuris jau nebeteikia lės, prekės menkos koky- 
jiems malonumo ir nebeturi bės. Laisvės, kaip žinome, 
prasmės. nėra (o gal jos stoka nėra

(Bus daugiau) plačiai jaučiama’), o krl-
J. Liudžius. tūra yra retežiuose.”—J. G.

I



Nr. 47, Lapkričio 24, 1954 Puslapis Penktas

Ir Vėl Paspruko į Amerikos Balso radijas 
"Retai kam tepavyksta pa-'ten girdimas ir kas tik gali 

sprukti iš anos geležinės už- jo
dangos pusės, nes siena už-!

klausosi.

tveria spygliuotomis vielo-1
mis, apstatyta sargybomis, 
dieną naktį budriausiai sau 1

Kaip Atrodo Karo 
Niuzejaus Sodelis

Nuverstais Nežinomam 
goma. Bet vienas kitas į1 Kariui pastatytas pamink- 
ten vis prasiveržia. Laisvės Statula, paša-

Štai prieš kelerius metusPl^e Paminklo buvę 
prasiveržė žvejai L. Kublie- kryžiai. Vietoj lietuviams 
Kas, J. Grismanauskas ir A. prasmingų paminklų pasta- 
Laulauskas, pernai į Pian-1^ paminklas kruvinajam 
cūziją sugrįžo už išvežto į budeliui Dzeržinskiui. Pats 
Sibirą lietuvio ištekėjusi muzėjus pertvarkytas, pi i-į 
Prancūzijoj? pilietė Puzinie- taikius jį raudonosios ai- 
nė, o dabar, Eltos praneši-' mijos ir komunistų propa- 
mu, Vakarų Europą pasie- &anūai. Jis dabar vadina- 
kė darbininkas Mykolas mas N-aro Istoriniu Muzėju. 
Bakanas ir tarnautojas VIa-j Kas Kur Įsikūrė
das Mironas. Buvusioj prezidentūroj 

įsikūrė rusų kariuomenės 
įgula, buvusiuose ministerių 
Kabineto rūmuose įsitaisė 
komunistų partijos Kauno 

zmonni miesto kai
prekybos ir
muose yra Kauno miesto 
viešoji biblioteka, taupomų
jų kasų rūmuose—miesto 
vykdomasis komitetas 
(miesto valdyba), karinin
kų ramovėj—raudonosios 
armijos namai.
Kauno Tiltai

Eltai jie suteikė daug ži
nių iš mūsų tėvynės. Jie 
patvirtino tai, ką sakė ir 
anksčiau pasprukusieji.
Kasdieninė darbo 
padėtis “visų dirbančiųjų 
tėvynėj” yra nepaprastai 
skurdi: didžiausia butų sto
ka, atlyginimai menki. Va
karų darbininkai palyginti 
su jais gauna už savo už
darbį nusipirkti prekių de
šimti kartų daugiau, visus 
slegia neaiškus likimas, ne
viltis, nebuvimas jokios at
eities. Kaunas turė j o.gražius til-

Gyvenimas toks skurdus, tus. Karo metu juos su- 
jog žmogus, norėdamas griovė. Dabar geležinkelio 
šiaip taip galą su galu su- tiltas jau atstatytas, bet 
vesti, turi visokiais būdais pėsčių neleidžia eiti. Žmo- 
“kombinuoti”: vienas ką; nes ir vežimus kelia 
nors “pasiima” iš fabriko’esantis keltas. Tik potvy- 
ar krautuvės, kitas “nu-Įnių metu leidžiami tiltu eiti

kurie skyriai, 
pramonės rū-

KFTJCIVT8. SO. BOSTON

TRAUKINIŲ NELAIMĖJ ŽUVO 1, SUŽEISTA 20

Bostun ir Maine gei/.keSiu linijoj veinas tra ukinys prie Nashua. N. H., nušoko nuo bė
glę ir apsivertė. Nelaimėje vienas žmogų - buvo užmuštas ir 20 žmonių buvo sužeisti. 
Paveikslo apačioje matosi užmušta keleiv ė Mrs. Mary Buckley iš Manchester. N. H.

Padėkos Diena
Kitą ketvirtadienį vėl vi- Įėjo sočiai pavalgyti, 

soj Amerikoj bus minimai Malda pilgrimų gyveni- 
Padėkos Diena. Ypač iš- me vaidino didelį vaidmenį, 
kilmingai ji švenčiama Ply-'jie daug meldėsi ir Padėkos 
mouth, Mass., miestely. Čiai Dieną, kurios iškilmės tęsė- 
tą dieną dėvima savo pro- si net tris dienas.
tėvių senoviškus rūbus, vai
dinama “Pilgrims’ Prog- 
ress,” kuriame atvaizduo
jama pirmoji padėkos die
na 1621 metais, kada pir
mieji ateiviai džiaugėsi su
silaukę pirmojo derliaus. 
Pasakojama, kad tada to 
miestelio gyventojai iškil
minga procesija traukė į 
paskirtąją vietą. Procesijai 
vadovavo Plymoutho aukš
tieji dvasiškiai, juos sekė 
parapijiečiai su gubernato
rių Bradford. Ta ceremo
nija čia buvo atgaivinta 
1921 metais ir dabar karto
jama kas metai.

Procesijos dalyviai aprė- 
domi tokiais drabužiais, 
kaip anuomet, jie sugrupuo
jami taip pat, kaip anoj pir- 
mojoj procesijoj, kiekvie
nas dalyvis vaizduoja tą ar 
kitą aną pirmąją 1620-21 
metų žiemą gyvą išlikusį at
eivį (pilgrimą)—jų buvo 
išmirę daugiau nei pusė.

Į anos pirmosios padėkos

Iš Plymoutho Padėkos 
Diena paplito ir kitur. Vė
liau kai kurios valstijos ofi
cialiai paskelbė Padėkos 
Dienas, bet visos Amerikos 
švente ji tapo tik 1864 me
tais. Ją paskelbė preziden
tas Linkolnas, paskirdamas 
jai lapkričio mėnesio ket
virtą ketvirtadienį. Šiemet 
tai bus lapkričio 25 d. Prie 
jos paskelbimo daug prisi
dėjo Massachusetts valsti
jos gyventoja Sara J. Hale, 
kuri energingai visokiais 
būdais ragino prezidentą 
paskelbti Padėkos Dieną 
valstybine švente visoj 
Amerikoj.

Dabar Padėkos Diena yra 
švenčiama visuose A men
kos kampuose, ji yra šven
tė šeimos ryšiams sustiprin
ti, savo laimėjimais pasi
džiaugti kartu su savo drau
gais, kaimvnais ir bičiuliais.

—C. C.
Ką Sutiko Vokiečiai stovykloj prie Uralo tekę liktojo amžiaus, tik bolše-

GriŽP iš Rusios vokiečiai būti su 3 lietuviais, o Sverd- vikai juos labai išplėtė, kad 
pasakoja' sutikę Iietuvi lovsko stovykloj buvę keli trėmimai yra soyietinėsjdienos iškilmes 1621 metais 

lįvairiuose kalėjimuose ar a,"?:a‘ « Va’ tvarkos įrankis na.kmtr sau, buvo atvykęs ir indėnų va-
darbo stovyklose.

Viena jų Sibire Taišeto 
rajone prie Baikalo ežero 
sutiko panevėžietes Janutę

iš Šiaulių, Balkaus-nepalankų elementą, kadį das Massasoit, kuris atsive 
Mariampolės. Bala- trėmimai iš Lietuvos ligšiol dė su savim net 90

Kas Turite ‘Keleivį’?
Maloniai prašome praneš

ti, kas turi “Keleivio” 1906, 
1907 ir 1911 metų komplek
tus arba atskirų numerių.

“Keleivio” Redakcija.

liekas 
kas iš
jar stovykloj sutikęs lietu- yra pareikalavusieji ne ma- 
vių, kurie 1952 metais ge-' žiau kaip 15* '< Lietuvos gy- 

_ . . gūžės mėnesi buvę atvežti ventojų, kad ištremtųjų li-
Batusvtę ir jos pusseserę Lietuvos, nes buvę Įtarti kimas baisus, kad trėmimų 

esą partizanų ryšininkai. Iš planas Maskvoje jau buvo 
jų atsimena: Adolfą Šipu- paruoštas tada, kai dar Bal-Į 
lį, Albertą Brunevičių, B. tijos kraštai buvo laisvi,! 
Grikštą, šiaulieti Vincą Gry-’kad pagrindinis įsakymas 
bą, ukmergieti Vytautą Na-'Nr. 001223 buvo pasirasy-

vyrų.
Tas skaičius pilgrimus nu
stebino, nes jie nesitikėjo 
tiek svečių. Tačiau tuoj bu-, 
vo pasirūpinta iškepti dar 
daugiau kalakutų ir visi ga-

kurtebiznierius,
Keleivyje.”

Remkit 
skelbiasi '

Pranę Masiulytę, dirbusias 
sunkius darbus—kirto me
džius, tiesė kelius. Irkuts
ko stovykloj ji suradusi 

Kai viename gale susirenka į apįe gg lietuvaičių, iš jų at- 
būrys, jie iš priešakio ir uz- gįmpna Jadze Mikalauskai- 
.pakulio palydimi ginkluotų'

la-'

nu-Įnių
kniaukia” medžiagų nuo’įr žmonės, bet tik būriais.

pavojus yra Ia- sargybinių, 
už mažmoži Viliampolės tiltas neat

statytas, yra tik laikinis, 
medinis. Aleksoto tiltas at
statytas, bet kiek pakeistas. 
Panemunės tiltas neatstaty
tas. Yra tik kabantis liep
tas, kuriuo žmonės gali ir 
per Nemuną pereiti.
Savanoriškai Žmonės 
Nevažiuoja

Melas, kad iš Lietuvos 
savanoriškai va

žiuoja į Rusijos gilumą plė
šimų plėšti ar kitų darbų. 
Nebent tik vienas kitas už
kietėjęs komunistas ar kom
jaunuolis Lietuvos rusas

Bet komunistai sugalvoja 
visokių būdų prievarta žmo- 

išvežti. Didžiuliai 
žmonių išvežimai, kurie bu
vo vykdomi 1948 ir 1949 
metais, nebekartojami, bet 
žmonės vežami kitais bū

tus, kurie stengiasi viską iš-!dais. Pav. jaunimas paima- 
vežti, bet gyvenimo pamo- mas mokinti amato, gaun& 
kyti, moka susivaldyti, mo-'stipendijas, už kurias turi 
ka “liežuvį už dantų” lai- baigę atitarnauti ten, kur 
kyti. pasiunčiami.

statybos ar iš kitos darbo
vietės, treti spekuliuoja ir 
tt. Visa tai daryti verčia 
vargas, nors
bai didelis
baudžia ilgus metus kalėti.

Slaptas degtinės varymas 
labai paplitęs. Žmonės 
laukia karo, ypač pavasa
riais, nes tik tuo būdu tikisi 
išsilaisvinti.

Po Stalino mirties žmo
nės laukė revoliucijos ir 
galvojo: reikėjo Vakarams 
paspausti ir būtų viskas ap
virtę aukštyn kojomis. Prieš
Berijos suėmimą Kaune bu-Į žmonės 
vo atleista prokurorų ir ki
tų rusų. Žmonės kalbėjo, 
kad pasiliks tik tie, kurie 
moka gerai lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Kiti žymes
nieji rusai pareigūnai buvo 
visai nosis pakabinę ir ma
nė, kad reikės netrukus'nėms 
grįžti i “plačiąją tėvynę,” 
bet Beriją suėmus, viskas 
vėl pasikeitė.

Lietuviai keikia okupan

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

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

tę.

lo
gonį.

kj:. Valiota

Kitas vokietis ’°uvęs Lia-Į Kitas karo belaisvis Sibi- u e 
rajono Buiovsk stovy k- re dirbęs su 7 lietuviais,! vo

tas Maskvoje 1939 metais 
spalio 11 d., kad sovietiniai 
trėmimai savo mastu ir •Sa

Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai 

skaitomi dr. A. Garmaus-F. Lavinsko at
siminimai, 136 pusi...................................$1.00

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli

mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą, 
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta............................................................ 2.50

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

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

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

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

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

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

• istoriją. Kaina ....................................... 5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 

kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mas*.

nežmoniškumu pralen- 
kad Tarp- 

ibunolo sprendi- 
buvę atga-Įmas Nuernbergo byloje, ap

kaltinęs ir nubaudęs naci
nius deportacijų kaltinin
kus, lygiai bus taikomas irj 
sovietinių trėmimų kaltinin-i 
kams.

Pranešimas dėl prievar
tos darbų ir rezoliucija bei 
pranešimas dėl trėmimų 
perduotas Jungtinėms Tau-! 

J toms.
i Pranešimas dėl moters 
padėties Sovietų pavergtuo
se kraštuose nušviečia tarp
tautines pastangas Tautų 
Sąjungoje ir .Jungtinėse 
Tautose, pavaizduoja tų 
kraštų moterų sunkią padė
ti-

Dėl raporto ir įezoliuci- 
l1 V?’ jo? pasisakydama Lietuvos 
žodžių! delegatė Galdikienė

loj kartu su Senijų klebonu lar ftUVęS Jonas Simo- kia nacinius ii 
Adomaičiu, ai u*. ne vilnis- najtįs įr kauniškis Vytautas tautinio Tribun 
kiu mz. Pianu Jauniskiu u gutkUs. Ten buvę atera-lmas Nuemberg< 
teisinku Juozu v alentu.

Butkus. Ten 
(benta nemaža lietuvių už 

Vėl kitas sako Tauragės'pakartotiną kolūkinių prie- 
kalėjime sėdėjęs kartu su volių neatlikimą: nenuėjus 
Juozu Tampausku, kuris 3 dienas į darbą be pateisi- 
buvęs nubaustas 20 metų; namosios priežasties, gauna 
Šilutės kalėjime suėjęs lie- kalėjimo, o pasikartojus “nu- 
tuvį, kuris laiveliu mėginęs sikaltimui”—išveža Į Sibi- 
patekti į Švediją. Kirovo rą.X X X z a x X - g X a-K a “ « - “ -

*

Reikalauja Sustabdyt T rėmimus
Pavergtųjų tautų seimas, bus, primindamas komunis- 

posėdžiavęs Ne\v Yorke tinės Kinijos saugumo mi- 
greta Jungtinių Tautų rūmų nisterio pranešimą Jungti- 
lapkričio 7 ir 8 d., reikalavo nėms Tautoms apie prievar- 
sustabdyti žmonių trėmi-'tos darbus Kinijoje, nuro- 
mus'komunistų valdomuose: dydamas prievartos darbų 
kraštuose, ištirti tų kraštų!tikslą ir padarinius 
moteiii būklę ir sustabdyti brėždamas, kad nuo 
prekybą su tais kraštais.

Lapkričio 7 ir 8 d. Nevv 
Yorke buvo tęsiama pa- duoti, 
vergtųjų jungtiniu tautų se
sija, skirta išimtinai žmo
gaus teisėms ginti paverg
tuose kraštuose. Dienotvar
kėje buvo prievartos dar
bai. deportacijos, moters 
padėtis, Rytų-Vakarų pre
kyba.

imo septintąjį posėdį 
pradėdamas, Vengrijos de
legacijos pirmininkas at
kreipė ypatingai dėmesį į 
paskutiniu metu skleidžia
mą Rytų-Vakarų sambūvio 
(koegzistencijos) mintį, pa
brėždamas, kad negali būti 
sambūvio tarp jėga ir prie
varta bei pavergimu atremr 
to pasaulio ir pasaulio, at 
remto artimo meile, laisve 
ir teise.

Lietuvos delegacijos na
rys dr. Trimakas pateikė so
cialinės komisijos praneši
mą apie prievartinius dar-

metas pereiti prie veiksmų 
prievartos darbams likvi-

ypač
pabrėžė pavergtųjų kraštų 
moters-motinos apverktiną 
padėtį.

Pranešimą apie tremti
nius ir rezoliucijos projek
tą seimui pateikė Latvijos
delegacijos narys buvęs nu-;^ glaudžiai siejasi suį 
msteni) P™™nkas A-ĮžmOga„s teisėmis, nes so- 

vietiniai gaminiai yra di
džia dalimi vergų darbo ga
miniai ir todėl Sovietai ga
li mušti kainą, kad tuo iš-

_ šauktu laisvojo pasaulio
omos Jungtinės Tautos pa-.flUvi-p\nir11tp Sav0 keliu

Blodnieks. Rezoliucijoje pa 
brėždamas, kad trėmimai 
yra nusikaltimas, kad jie 
paliečia labai plačius gy
ventojų sluogsnius. ir pra-

. i

komisijos 
rezoliucija' 

dėl Rytų-Vakarti prekybos)

Ekonominės 
pranešimas ir

ūkyje suirutę.
; laisvojo pasaulio prekės 
Sovietams tik padeda stip

. .. jrinti savo karo mašiną ir
vyiiausybes paieikalaud, ruo^jP savo viešpatavima 
kad ištremtuosius paleistų
ir grąžintų namo. Disku
sijose dėl prievartos

vesti prievartos darbus ti-Į 
riančiam komitetui ir trėmi
mus tirti ir komunistines

dėl prievartos darbų 
ir trėmimu pasisakė Lenki
jos, Čechoslovakijos, Esti
jos, Lietuvos. Rumunijos 
atstovai. Lietuvos delega
tas be ko kita pažymėjo, 
kad trėmimus Rusijos po
litika vykdo jau nuo šešio-

įsplėsti visam pasauly. Re 
zoliucija kreipiamasi i lais
vąjį pasauli susilaikyti nuo 
prekybos su sovietiniu pa
sauliu.

Pavergtųjų tautų seimą 
sveikino Amerikos didžio
sios darbininku unijos CIO 
ir AFL
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■
Padėkos Šventė

Padėkos šventė Ameriko- savo dėkingumą kaip nors 
je yra viena iš populiariau- parodyti, 
šių švenčių. Gal tik Kalė- Per padėkos dieną dau- 
dos pralenkia ją ūpu, bet giau negu kada nors vieni- 
Kalėdos yra daugiau vaikų šas žmogus pasigenda na- 
šventė, tuo tarpu Padėkos mų, nes ta šventė yra šei- 
šventė turi piasmę, kurią mos šventė. Išsisklaidę 
geriau jaučia suaugę žmo- pasauli vaikai stengiasi pel
nės. I padėkos dieną būti su savo

Padėkos šventė yra nese- tėvais ir giminėmis, nes dė- 
na šventė, dar neturinti nė kingumo jausmas pirmoj ei- 
šimto metų. 1864 metais lėj rišamas su tėvais ir ar- 
prezidentas Lineolnas pir- timaisiais. Namuose, sėdė- 
mą kartą paskelbė Padėkos,darni prie gardumynais iri 
Dieną valstybine švente, valgiais nukrauto stalo, vi- 
Prieš tai Padėkos Diena bu- sų akys nukrypsta i motiną, 
vo švenčiama atskirose vai- i namų šeimininkę, kuri, ro- 
stijose, bet bendros šventės dos, yra viso to gausumo 
nebuvo. | priežastis. Todėl padėkos]

KELEIVIS. SO. BOSTON

NAUJAS PRIEDAS MacRAE ŠEIMOJ

žinomas akts.rius Gcrtion MacRae ir je žmona su pasidi
džiavimu rodo televizijas žiūra* am*; suve 7 mene ių saaų 
Robert Bruce. Mažiukas jau yra ketvirta* MatKae šei
mos vaikas.

■ TILTAS LIETUVIO stefan zweig: 
j VARDU

Nors oficialiai ši šventė!s'entė moūnom? \ia lygį
Amerikoje nesena, bet jos ant™ Motino.s švent,ė' n<?rei 
tradicija siekia 1621 metus,lta dieną motinai niekas de
kada pirmieji pilgrimai, iš-HanŲ 11 ne(iU0(,a-
sikėlę į Plymouthg, maldo-j pa(iėkos šventė yra graži K„ |jMj ,wrže„. k„ liQdi, 
mis n; giesmėms be, proce- šventė. ją įvedė „e arae. vtrl^

rikiečiai ir ne pilgrimai.IKam svyra žalieji lapeliai? 
Toji šventė yra tiek sena J Kam varvini šaltas rasas? 
kiek sena yra žmonija. Pa-!

KO LIŪDI, BERŽELI?
• Toli. ten ant medžiu storu.

sijomis dėkojo dangui už 
pirmąjį derlių. Metams bė
gant ir laikams keičiantis 
šventės įgauna kitą prasmę.
Šiandieninės sąlygos yra vi
sai kitokios, kaip pirmųjų 
pilgrimų sąlygos, kuomet 
jie tikrai priklausė nuo 
dangaus ir nuo indėnų ma
lonės, ir padėkos šventė 
taip pat pasikeitė. Bei, 
noi-s moderniškas žmogus 
išmoko valdyti ir gams ir 
debesis, pažabojo ir vėją ir 
kitas gamtos jėgas, nors 
derlių iš žemės jis gauna ne 
kruviną prakaitą liedamas, 
bet su motoriniais kombai
nais ir traktoriais po laukus 
važinėdamas, tačiau padė
kos diena visvien turi gilią 
prasmę. Ir šiandien verta 
vieną dieną metuose paskir
ti tam, kad prisimintume 
tuos, kuriem už ką nors tu
rime būti dėkingi.

Nėra tokio žmogaus, ku
ris nejaustų kam nors dė
kingumo. žmonės, gyven
dami bendruomenėje, gerai 
žino, kad visa jų veikla, vi
sas jų kasdieninis gyveni
mas yra nematomais, bet gražaus amželio, vis neis- 
tampriais siūlais surištas su kenčia, ko nors neparašiusi 
kitais žmonėmis. Nėra žmo
gaus, kuris neturėtų būti

čia smilgose ūžauja vėjai.
Man drasko žalius lapelius. . .

,Aš liūdžiu ... o miskas vilioja’k-\danii 1955 met^ kalendorių, 
jAr auštantis rytas nelinksmiu ?tGražiausius visus paukštelius. !P*isiuntė Maikiui su Tėvu do-

Eldorado Atradimas
(Tęsinys)

—Gerai, daryk kaip tamsta nori. Aš duodu tamstai 
koncesiją dešimčiai metų. , b

Matote, lais laikais reikalai buvo atliekami labai 
greitai. Kai civilizacija randasi už dešimties tūkstančių 
mylių, tai vieno vienintelio žmogaus energija turi visai 
kitokią kainą. ’ 4

Naujoji Helvecija

1839 metai. Sacramento upės krantu pamažu trau
kia vilkstinė. Priešaky eina Suteris su šautuvu ant pečių, 
už jo—du-trys europiečiai, užpakaly—150 kanakų trum
pais marškiniais pasirėdžiusių, dar toliau—30 vežimų, 
pakinkytų buivolais, su maistu, sėklom ir ginklais, 50 
arklių, 75 mulai, karvės, avys, už jų dar keli žmonės— 
štai ir visa armija, kuri užvaldys naują karaliją.

Prieš juos rieda milžiniška ugnies banga. Eidami 
įie degina miškus, nes daug patogiau juos deginti, negu 
kirsti. Ir vos spėja raudonoji banga nuriedėti per žemę, 
dar teberūkstant medžių kamienams, jie pradeda savo 
darbą. Jie stato sandėlius, kasa šulinius, tveria gardus 
milžiniškom gyvulių kaimenėm ir apsėja žemę, kuliai 
nereikalingas joks plūgas. Pamažu pradeda rinktis žmo
nės iš kitur, iš apleistų misionierių kolonijų. Pasisekimas 
vra milžiniškas. Pasėlius neša nepaprastą derlių—500 
orocentų. Klėtys ir daržinės lūžta nuo javų, galvijų 
jandos išauga iki tūkstančio galvų ir, nežiūrint sunkių 
sikūrimo sąlygų, nežiūrint, kad reikia gintis nuo raudon- 

j xlžių, kurie nuolat puldinėja naują koloniją, “Naujoji 
Žmonės stato ka

nalus, malūnus, fabrikus, ir laivai plaukioja upėmis aukš
tyn ir žemyn. Suteris aprūpina maistu ne tik Vancou- 
verio fortą įr Sandvičų salas, bet visus jūrininkus ir pra
šalaičius, kurde itk įkelia koją į Kaliforniją. Jis užveisia 
;odus vaisių, kurie šiandien garsūs visame pasauly. Vais
medžiai bujoja, ir Suteris pargabena vynuoges iš Prancū
zijos ir nuo Reino ir po kelių metų vynuogynai dengia 
lačius Kalifornijos šlaitus. Suteris įkuria sau puikias 
urmas, pasistato gražiausius namus, jis užsisako iš Pary
žiaus pianą, kuris pasiekia jį po 180 dienų, jis užsako 
Nevv Yorke garinę mašiną ir su 60 buivolų atitraukia ją 
skersai per visą kontinentą Į Kaliforniją. Jis turi pinigų 
*r kreditų didžiausiuose Anglijos ii- Prancūzijos bankuo
se ir staiga, savo triumfo vidury, sulaukęs 45 metų am-

Lapkričio 8 d. buvo ati
darytas naujas tiltas West 
Virginijoj naujai statomame j 
kely, kuris veda iš Chicagos 
į Floridą. Tiltas yra 248 
pėdų aukščio. Jis pavadin
tas lietuvio Stanley Ban- 
der’io vardu.

Mūsų tautietis pagerbtas 
už jo atsižymėjimus praei- 
.ame kare. Jo ištveimingu- 
mu ir sumanumu Prancūzi
joj iš nacių buvo atimti trys 
tiltai ir net vienas miestas.

Benderis yra gimęs West 
Virginijoj, bet vėliau su tė- 

, vais persikėlė į Chicagą.
Po šio karo jis kelerius me
tus buvo Amerikos Legiono 
veteranų Dariaus - Girėno 
posto valdybos narys. Da
bar jis vėl gyvena VVest 
v ugini joj.

Prie Benderio vardo til
to yra pusės mylios Memo- 
rial tunelis, čia televizijos 

|pagalba bus sekamas tune- 
Jliu važiuojančių greitis. Tai 
1 pirmas toks tunelis Ameri
koj.

Maikio ir Tėvo Kraitis

Ūmi prenumeratas ir užsisa-1 Helvecija tfauga nepaprastai didele

dėkos šventę turėjo ir seno-’ gailll ,,iktinis tiimsos,
ves graikai bei romėnai. JieiKo verkk Urželi ul,asi.«?
degindavo grūdus ir gyvu-‘Ar į-gis lapeliai šviesos? . . . 1
liūs. dėkodami dievams už\. , ... , . .
ji- n j-, - . ‘Neverk, svvruoneli baltasis,derliu. Padėkos švente zi- , . *
nojo ir senovės germanai, o Bus Hnksma gražu ir 
senovės lietuviai be d ievai-J, A džiaugsmo lapeliai mirgės, 
čio Perkūno ir kitu, turėjo j
dievaitę Žeminą, kurios glo- KUus-vkLtt—*gegutė kukuoja,
, . , i,- i • • ‘Atskridus ir tau užkukuos,boję buvo laukai, sodai inD , . . ..
daržai. Todėl padėkos’,,. UV(1
šventę mielai švenčia ne tik 
amerikiečiai, bet ir kitų 
kraštu žmonės, kurie at

šakytes linguos.
—Verkiu aš, berželis svyruoklis.! Nereiktu

Ivanų
Peter Klovas iš Eastn, Pa., 

prisiuntė $6.
Po $2 prisiuntė: J. Tumavi- 

ėius, Mayuood, N. J.; Mrs. 
• jMargaret Manson, Rumford, 

’Me.; T. Baigis.

Ten švilpauja, čiulbi, linksmiau 
šiai.

O man tiktai krankia varnai.
Nuo vėtrų man šakos tik lūžta 
Ir graužia lapus kirminai. 1-------------------
Gal verksiu liūdesiu vis vienas,!^®®-* T- Baigis. Regina. Sask., 
Kol plieno kirviu nepakirs... anada. ir Mrs. M. Matonis. 
Kol gyvasties jausmą turėsiu, ’Daverhill, Mass.

j Mrs. A. Domalekas iš Frack- 
1 ville. Pa., prisiuntė SI.75. 
i Mr. Veršauskas iš Sįmsburv. 
j Mass., prisiuntė $1.50. 
j A. G. Yatužienė iš Palmyra, 
j N. J., prisiuntė $1.25.

Ko! kūnas r.ubales
J

Į Ilga man pasauly gyventi:
O gal. kad pakirstų greičiau,

nemirs.

----- y ilgėjimų kęsti.
Kad skausmą kentėti turiu. . . .j .Numirus gal būtų geriau. 

1i „ - , •, . •• Čia <>elkėj, ant ravo kampeliovvksta i Amenka, nes toji,,-, .... .. ..- . įGamta pasidžiaugti negaili:..švente niekam nera sveti
ma.

ŠVENČIA GRAŽI.} 
SUKAKTĮ

•Diena nors būtu gražiausia. 
J Verkėjo šakų negaivins.'.. . 
Likimas nuo miško atskyrė. 
Vienam vis kentėti sunkiau. 
Durpynuose žemė prirūgv.s. 
Man žirdi džiovina didžiau..

jO kaip ten bebūtų ... aš nor
Žaliuoti. gyvent ir kovot,
Ir savo draugams svyruonėliams

daus, jis atsimena, kad prieš 14 metų, kokiam tai žemės 
,uj Po $1 prisiuntė: S. Juškevi-’ kampely, jis paliko žmoną ir tris vaikus. Jis parašo 

jčia, Kridgeport, Conn.; T. La-, iems laišką ir pakviečia juos {
Gyvenimo džiaugsmo ieškoti.

I
I šiene, Mkhigan
F. Do4<ovoJskas,

City, Ind.; 
Cambridge,

Anelė Liutkuvienė, ilga-.Gegutė nenor man kukuoti.
Nemėgsta svyruoklių šakų. 
Atskrenda, praskrenda . . . 

kuoja

metė Moterų Skyriaus ben
dradarbė. nenuilstanti "Ke
leivio” rėmėja ir platintoja, 
yra pažįstama mūsų skaity
tojams nuo senesnių laikų. 
Šiandien ji, nors sulaukusi

į Moterų Skyrių
Šią savaitę, lapkričio 25 

kam nors dėkingas už ką]dieną, Anelei Liutkuvienei 
nors, kad ir už smulkmeną,jsueina 78 metai. Kitam tai 
kuri kartais būna labai di-jbūtų ilgas amžius, bet ne 
dėlė ir svarbi. Padėkos die- Liutkuvienei, kuri sako, 
na kaip tik duoda mums kad po 70 metų žmogus pra 
progos prisiminti visus tuos, deda gyventi iš naujo, todėl 
kuriems mes esame už ką ir ji nesijaučia labai sena. 
nors dėkingi. Prisiminti ir Savo gimtadienio prcfga

.Dar neriu draugėms drebulėms Mass.; Mrs. E. Cecilio, Orlanrf 
J Padėti joms laimę surast, j Park, III.; Mr. Gobis. Detroit.

j Mich,; J. Meškauskas, Framing-, 
• ham, Mass.; Mrs. VYallin, Oak 
jBluffs, Mass.; J. Salas. Akron. 
j Omo; F. Jenkins. Akron. Ohio; 
|j. Volkus. Paterson, N. J.; F.

IDiaugis. Cedar Rapids, Iowa; 
Joe Pundin, Charlotte, Mich.;

. • -- , . . rtZk rt.jB. Norbud, Washington, D. C.;A,-. LiutkuvKne atsinaujino kaip persirita per 30 ar 35jc. Puzaitia, Thomaston. Conn„ 
Relei.; metams ll uai pa- metus, tai taip i: sU5toja.jjĮ- g, Jurireleviėius, Dorchester, 

liko S4, kad siuntinėtume Paklausus, kiek tokiai mo- Mass
laikraštį kam nors į Vokie- teriai metų,> ji atsakys, kadj J. Višniauskas iš Chicago, 
tiją. Anelė Liutkuvienė jau virš 30. Kiek viršaus, toįlU-. M. Kurgonas iš E. Chelms- 
ne pirmas kartas palieka tai nesužinosi. Nežiūrintjford- Mass., ir D. Dilius iš 
“Keleiviui” aukų ir užrašo kad jos ir vaikai suaugę. irjMontreal, Canada, prisiuntė po 
laikraštį kam nors, kas ne-, visi ženoti, ir porą anūkų’,75c-
gali pats užsisakyti. :turi, o vistiek jai virš 35.1 .J0 cen^ų. Pnsl“nte: J

T-Pb-i iaima ’ ' P Judams. New Britam, Conn.; A
Gimtadienio proga linki- /a. , leK", • ^.«D»pkus, Philadelphia. Pa.; S.

me A. Liutkuvienei geros kas. Chicago. III.; J. Va
sveikatos
tiek metų.

kū

jo piktą likimą aplenkti,— 
j slaptingąją meilę suprast... 
'.Nors aušta aušra laukiamoji, 
Bet liūdno manęs neramins..

JOVARAS.

ir sulaukti antrą pi?,e k°kios visuomeninesjianč.iuSf pjttsburgh. Pa.; M. 
kiek pragvveno Į^ai*<0®» ^SU kitomis mo-jshulnai.stras, Montreal, Canada;

terimis reikia ne pakalbėti,jj. Martinaitis, Manistee, Mich.; 
Adminisracijos pastaba. padirbėti, tai ji atsakys: J. P. Kasperas. New York. N.

MOKINIAI ATSISVEIKINA Nl ŽUDYTĄ MERGAITĘ
r——-

Baltimorėj nežinomas piktadaris nužudė 14 metu mergai
tę Carolyn Loretta Wazilewski, kurios laidotuvėse mokyk
los draugės lydi karstą. Jauna mergaitė buvo rasta veik 
visiškai nuoga nužudyta prie gelžkelio bėgių.

—Už A. Liutkuvienės $4 
auką siuntinėsime “Keleivį” 
S. Radavičiui, Reutlingen, 
Vokietijoje.

Kai Nori Sena,
Kai Nori Jauna

“Tai, kad aš jau sena, jau 
nuvargau, tegu jaunesnės

Y.; J. Urbanavičius, Omaha, 
Nebr.; Paul Zuess, Tobyham-

dirba. . . .” Kaip gi sude- rna- Pa-; A- Kliemašauskas.
Waterbury. Conn.; C. PetkųĮ rinti, kad vieną dieną mo-; 

teris yra jauna, o kitą dieną 
įau sena?

Man atrodo, kad darbui 
niekas nėra persenas. Kiek
vienas žmogus, nežiūrint 
kokio amžiaus sulaukia, vis 
gali ši tą išdirbėti, jeigu 
tik noro turi. Kas noro tu

Sakoma, kad senų žmo
nių niekas nemyli. Ir kur 
juos mylėsi, kad jie įkyrūs,
raukšlėti, sulinkę ir niekoi . A ... x • .dirbti negali! Bet iki šiolKta™ '.r ?tslra"'la1; ®

nas, Philadelphia, Pa.; J. Gra 
bauskas. Fairvievr, N. J.; K 
Venslauskas, Montello, Mass.; 
Geo. Ma.-leky, Emeigh. Pa.; K. 
Jonikas. Philadelphi.a Pa.; P. 
Paliukas, Baltimore, Md.; Chas. 

JZamon, Bridgevvater, Mass., ir 
M. Virbalas, Dorchester. Mass. 

Visiems, atsiuntusiems laik-

pas save, savo karalystėn, 
r tada jis pasijunta esąs jx>nas. Jis yra viešpats visos 

Naujosios Helvecijos ir yra vienas iš turtingiausių žmo
nių. Yra ir toks bus.

Suvienytos Valstijos tuo metu išplėšia iš Meksikos 
ankų tą apleistą ir užmirštą kraštą Dabar jau viskas 
ižt i krinta- Dar keletas metų. ir Suteris bus turtingiau
sias pasauly žmogus.

Lemtingas Radinys

1848 metai. Sausio mėnuo. Rytas. Šutei io stalius 
James W. Marshall įsiveržia susijaudinęs i Suterio na
mus ir sako, kad tuojau turi su juo pasikalbėti. Suteris 
stebisi. Dar tik vakar jis pasiuntė Marshallį į savo far
mą Colomoj, kad ten pastatytų naują lentpiūvę, o jis, 
žiūrėk, be leidimo grįžo atgal ir dabar veržiasi į kam
barį. , ’

Stalius įeina į Suterio kambarį, virpėdamas iš susi
jaudinimo, užrakina duris ir ištraukia iš kišenės saują 
smėlio, kuriame blizga keli geltoni grūdeliai. Vakar, 
kasant griovį, jam krito į akis tie grūdeliai. Jis mano, 
kad tai yra auksas, bet kiti jį išjuokė.

, Suteris surimtėja. Jis paima grūdelius, atskiria juos 
nuo smėlio ir patikrinęs randa, kad tai yra auksas. Jis 
nusprendžia tuojau, kitą rytą, kartu su Marshalliu vykti 
Į farmą, bet jo stalių jau dabar pagriebė karštligė, kuri 
po kiek laiko apims visą pasaulį Jis negali išlaukti iki 
ytojaus ir, degdamas nekantimmu, išjoja atgal vidury 
audringos nakties, nelaukdamas Suterio.

Kitą įytą Suteris jau Colomoje. Jie uždaro kanalą 
:r tyrinėja smėlį. Reikia tik paimti sietą ir truputį pasi- 
:oti smėlį, ir aukso grūdeliai žvilgėdami sugula ant juodo 
sieto dugno. Suteris surenka apie save baltuosius žmo
nes ir prisaikdina, kad jie tylės, kol bus pabaigta statyti 
nauja lentpjūvė. Tada jis rimtas ir pasiryžęs joja atgal 
i savo namus. Bet jį jaudina šiurpios mintys: kiek žmo-

dai- niekas nesurado vaistų,! 
kaip senatvės išvengti. Kai 
buvome jaunos, tai, žiūrė
damos į praeinančią senu- , ,
kę, niekad nepagalvojom, mirstl sena 
kad ir mes, atėjus laikui, 
būsim tokios pat raukšlėtos, 
sulinkusios ir silpnos, kaip
ji-

jkai dirbi, tai užmiršti, kad 
• esi senas. Aš sakau iš prak^ 
tikos, nes kai sulauki 78 
metų, tai dažnai norisi už

A. Liutkuvienė.

raAčiui aukų, nuoširdžiai deko- n^s atsimena, dar niekur auksas nebuvo taip lengvai pri
einamas, taip tiesiog ant žemės, ir toji žemė yra jo, Sute
rio nuosavybė. Per vieną naktį prabėgo dešimtmetis: jis 
pasidarė turtingiausias pasauly žmogus.

Karštligė

Suteris turtingiausias žmogus? O ne, jis yra pasi
gailėtinas, vargingiausias šioj žemėj elgeta. Po astuonių 
dienų visi žino jo paslaptį. Viena moteris (visuomet mo
teris!) papasakojo kokiam tai prašalaičiui apie auksą 
ir davė jam keletą aukso grūdelių. Ir staiga Įvyksta tai, 
ko istorijoj dar niekad nebuvo.

Konai. (Bus daugiau)

jame.
Administracija.

Amerikoj automobilių savi
ninkai per metus sumoka $3,- 
000,000.000 draudimo mokes
čiu. %

Amerikoj per 54 metus (pra
dedant 1900 metais) visokių 
motorinių susisiekimo priemo- 

nėra, bet kai kurios mote-1 gainiojamus, lengvai valdomus, nių (vehicles) padirbta 136 mi

Mokslas padaro žmoįv-s leng 
Nors vaistų prieš senatvę vai vadovaujamus, bet sunkiai

rys išrado būdą nesenti. JoSįbet negalimus pavergti
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Iš Plataus Pasaulio
PERU LAIVYNAS VEIKIA

Peru respublika Pietų Amerikoje skelbia, kad jos 
karo laivynas išgaudė daugumą laivų, kurie tos respub
likos pakraščiuose žvejojo banginius. Peru karo laivai 
pagavo 5 banginių gaudymo laivus, kurie priklauso 
graikui Onassis. Jo laivai plaukia po Panamos vėliava.

HERMAN FIELD ZIURICHE

Iš lenkų bolševikų kalėjimo išleistas amerikietis 
Herman Field, po penkių metų kalinimo, atvyko į Švei
cariją, Į Ziuricho miestą. Jo brolis Noel ir brolio žmona 
Heilą pereitą savaitę buvo paleisti iš vengrų bolševikų 
kalėjimo. 1

EGIPTAS BE PREZIDENTO

Egipto diktatoriai (revoliucinė karininkų taryba) 
skelbia, kad ateityje Egipte nebebus prezidento. Po ge
nerolo Naguib arešto prezidento vieta buvo palikta tuš
čia, o dabar prezidento pareigos visai panaikinamos. Mi
nisterių kabinetas perima prezidento pareigas.

PRANCŪZAI INDOKINIJOJ

Prancūzija dar laiko Indokinijoj 150,000 vyrų ka
riuomenės, bet greitu laiku ta kariuomenė bus sumažintai 
iki 100,000 vyru, nes Prancūzijos biudžete nenumatoma 
pinigų visai kariuomenei Indokinijoj išlaikyti. Gal tik 
su Amerikos parama prancūzai paliks visą kariuomenę 
Indokinijoj. . £ «

SUOMIJA SUTINKA

PETfcR MAKAREWKZ ( KA^feJIMĄ

Norwood, Mass., jaunas 15 metų mokinys Peter Makare- 
wicz vedamas į kalėjimą po jo apkaltinimo nužudyme 15 
metų mergaitės Geraldine Annese. Mergaitė buvo rasta 
pasmaugta garaže prie jos namų.

Keleivio' 'Seniausi 
Skaitytojai

Į mūsų prašymą atsiliep
ti, kas skaito “Keleivį” nuo 
1005 metų, be jau paskelb
tųjų atsišaukė: Petras Ta- 
mulionis, So. Bostone, ku
ris “Keleivį” pradėjo skai
tyti Lietuvoje dar prieš pir
mąjį karą. Motiejus Matu
levičius, Chicopee Falls, 
Mass., kuriam “Keleivio” 
pirmąjį numerį į namus at
nešęs Jonas Raulinaitis. 
Juozapas Ribinskas, Eliza-

cionalistai — lasininkai to PARDUODI FOTO STUDIJĄ 
padalyti drąsos neturi. Jie Į Didelėj lietuvių naujakuriu 
yra Dievo nubausti likti'(DP) kolonijoj, išdirbtas biz- 
skalikais iki gyvos galvos.

-as.

JUOKAI
Bus ir Stalinas

Lietuvoj kolūkiuose 
pavadinamos Princų,

Į nis, norima pervesti tik vien
gungiui naujakuriui. Savinin
kas išvažiuoja dėl sveikatos į 
Floridą. Rašykite namų adre
su: Mr. John Miller, 3106 “T” 
St., Omaha. Nebr. (48)

PRAGARO GELMĖS
Kas turi tokio vardo knygu

tę.
kiaulės f

Karalių, j tę, rodos, Tilžėj spausdintų.

, vr t - ™ .. paklausė, ar ji savo kiaulių tar-bet, N. J., ir Petras Strohs isj^ neturinti sulino Kiauli.

Čerčilio, Trumano ir kitų ko-lprašau atsiliepti. Aš už ją duo- 
mu ristų priešų vardais. Vie-isiu mainais didelę “Angliakasių 
name kolūky brigadininkas, tik- Atsiminimų” knygą. Krank 
rindamas kiaulininkės darbą, Lavinskas, 4141—46th Sreet,

■ Brooklyno, kuris į Ameriką,njnkė jam atsakė: “Nenusimin- 
|atvykęs 1904 metais ir “Ke-Įkite; bus ir Stalinas.” 
leivį” skaitąs nuo pat jo
pasirodymo. Kas Apie Ką Kalba

KorespondencijoS
HUDSON, MASS.

Mažėja Mūsų Kolonija

Long lsland City 4, N. Y. (47)

APSlVEDIMAi

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. K-kui, Worcester, Mass.
—Tamsta klausi, ar John 
J. Roman, kuris siuntinėja 
prieš “Keleivį” nukreiptus 
raštelius, yra tas pats Jonas 
Romanas, kuris Lietuvos 
kariuomenės teismo 1927 
metais už daktaro Brundzos

Plepiai kalba apie kitus, nuo
bodūs žmonės apie save, o įdo
mūs pokalbininkai apie jumis.

Dabar Galima Tęsti Bylą

Paieškau gyvenimo draugės tarp 
*45-55 metų, geros išvaizdos, nesto
ros, mokančios angliškai kalbėti. ir 
rašyti. Ąkyba nesvarbu. Rašyti:

P. G.
410 Eastem Parkvvav. Apt. 1-E 

Brooklyn 25, N. Y.
(49)

Teisme vienas advokatas ki
tam :

—Tu esi apgavikas.
—O tu esi melagis.—atsako

antrasis.
Teisėjas:
—Kai tamstos vienas antrą 

gražiai pristatėte. galime pra-Čia priimdami neklausia,; 
kas tu esi—katalikas, pro-!nušovimą buvo nuteistas 6 dėti nagrinėti bylą. 
testantas ar kas kitas, bile metus kalėti. Taip, tai yra

tas pats asmuo.tik esi lietuvis, gali čia sėm
ių ir
Todėl visame

Mirė 5 metų amžiaus . . ... ...
Onytė, Juozo ir Eleonoros"? ™ksl° zln,« hetuvis-
Pekeviėių dukrelė; mirė,kos d,v3s,os:K11'xlcl1v‘same 
Dominika Kurgonienė, 56 P383.0* ^blaškę lietuviai

UŽ FENIGJ PARDAVĖ 10 
LIETUVIŲ

.....? ' . ’ . |ta gimnaziją remia.
Iš visų laisvųjų Europos kraštų tiktai Suomija pra-'™etlb kilusi iš Kreivomųl - Turime h. meg komisiją 

nešė Maskvai, kad ji sutinka dalyvauti Maskvoje lapkri-2?”™’ Ząslių va^scia^ jai remti, bet žiūrėkite> ką Į mažą'pensiją, kad ‘negrįžtų į
čio 29 d. šaukiamoj “Europos saugumo” konferencijoj.* J*. - sumanė padaryti. Ji už- Lietuvą ir ten nepasidarytu vėl

visai atsisakė, arba ~tC ^ne: .me 1 .. sigeidė rinkti lėšas ne tik politiniai aktyvus. Dėl to labaiis Lomianių ka.mo. G^-,vLario 16 gimnazijai, bet ir labai abejotina, kad šita ak- 
nes pai., Trakų ^o- įr vienuoIjų saleziečių gim- tyvfctų grupė, kuriai Voldema
minikas Sabeika 69 metų, nazyai> kuH turi siaurus(ro vardas vargu ar yra daugiau 
Uzugaeio par. Alytaus ap ;tikslus -r nevislt, negu ,škaba artimoje ateityje
Mvlrnlsis Kazlauskas n"jgali patenkinti Įgalėtų laimėti politines įtakos.

(Atkelta iš 2 pusi.)

Visos kitos Europos valstybės arba v
dar nieko neatsakė. .... ________ _

ienuolių 
; nazijai,

Lapkričio 18 d. Liverpool priemiestyje buvo renka- Mykolas Kazlauskas, 56 
mas vienas atstovas į parlamentą. Rinkimų kova buvo’met^ amžiaus, kilęs is Lee 
labai aštri. Laimėjo konservatorių kandidatas. Iš to( ^^kY ^zno ^ai
spauda spėlioja, kad vyriausybė ateinantį pavasarį paleis * Mykolas k
parlamentą ir skelbs visuotinus rinkimus. AmerikVltvvko tik po šio r*““’, W,T7",IS .r"*8““"8,,”

, ; II 1-1-1- reikalo reikšmes lyginti su (keliais šimtais markiu), kad-karo. I Hudsoną atsikėlė.., _.___ x u,-.... __

RINKIMAI ANGLIJOJ i T

Aiilcu nipfea; ... Užsienio Reikalu Ministerijos neo-nlil ...-e—į pritari m u-■ .— . i a»nw « viuviiimi m įtinu I

I drausti norintiem.- rūpintis minėtais motyvais buvo lai- 
Kazlauskas i *r saleziečių reikalais ir kas nuo laiko paremiama ma- 

». juos remti, bet negalima to žesnėmis piniginėmis sumomis

Rinkimai Liverpooly buvo tuo svarbūs, kad jie, pa
gal anglų politinių vadų spėjimą, turėjo parodyti krašto.įš Detroito. JošeimąreikaIu ir mėginti tuo bend- 
nuotaiką. Kadangi laimėjo konservatoriai, tai valdan- sevikai įsveze į Sibirą. Pnes; reikaiu prisidengus žve-

...................................................... tris metus dirbtuvėj jam; Iėšas iš visu lietuvių. '
nutraukė rankos pustą. Jis Hamiltonietė.

čioji partija tikisi laimėti ir visuotinus rinkimus

MUSŲ PASTOGE
Australijos Lietuvių Bendruomenes Savaitraštis * i

Pilnai atvaizduoja Australijos lietuvių gyvenimo sąlygas ir į 
veiklą ir atstovauja Australijos Lietuvių Bendruomenę. C

Siunčiami atskiri numeriai susipažinti nemokamai. £ 
Prenumeratos kaina: Metams šeši doleriai. N

5 Adresas: Box 4558, G.P., Sydney, N.S.W., Australia £
3 Pinigus siųsti paštu. į9 k-YrrrrtnTTrrtTTrrTTrrrirnTrTTT^TrTrL'Tri'-TTTrTTTrrTT

mirė dirbtuvėj—staiga kri
to ant žemės ir nebeatsikė- 
lė. Buvo mokytas vyras,; 
bet dirbo
darba.

fabrike juoda
—M. P.

MIAMI, FLA.

Balfo Susirinkimas

Balfo skyriaus narių su
sirinkimas įvyks lapkričio

ANTANO L ALI O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
•o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

PAIEŠKOJIMAI

n
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tiu
■iu■i
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aa
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I)r. B. Matulionis
Vida ir0, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Islaud 

Adresas: State S&na'.orium. 
Wallnm Lake. Rhode lsland.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—2'i m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

NERVINĖ

Iešl-au avo brolio Alek«andro Oe- 
gevičiaus, kilusio iš Šiaulių apskr., 
Pakruojaus vaisė., Šidaugų kaimo. 
Po pirmojo karo gyveno Bostone. 
Kas anie jį žino, gyvą ar mirusį, 
praneškit šiuo adresu: (4*J)

Juozas Gegevičius 
1K27 So. Ct.

Cicero 50, ilk mo,

I"
m

Taieškau savo nu brolio Felikso 
Kaminsko, iš Mitešūnu kaimo, Suba
čiaus parapijos. Jis pats ar jį ži
nantieji parašykit: (47)

P. Bartulis
Box 152

Rivesville, W. Va.

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

bemiegės, karščiavimų, išgąsčio,

>:rsidirbimo ir kitų nervinių neda
vimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Sios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 

siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25
ALEXANDER’S CO.

414 Broadway
South Boston 27, Mass.

per
lav

Knygos, Kurias nyu ir rroias ir širdis

n
z<t

i visiems lietuviams bendru Įtu° būdu būtų galima kontro
liuoti jų veiklą ir tolimesnę 
plėtrą. Parama ginklais, lėk-j 
tu vais ir auto mašinomis—ko Į 
jie pakartotinai prašė—nebuvo* 
suteikta. Taip reiktų ir toliau į 
daryti. Parama platesnėje plot
mėje galėtų būti sėkmingai tik 
tuomet, jei voldemarininkai Įro
dytų gali sudaryti tokias sąly
gas, kad patys galėtų dalyvauti 
politiniame Lietuvos gyvenime.

(pas.) Doertenbach. 
Berlynas. 1939 liepos 19 d.

(Įrašas ranka) j
RAM (Reicho Užsienio Reikalui 

Ministerija)

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
••imamo* iki Naujų Matų 

teveik už pu«» kaino*

KANADA

Nauja Krašto Taryba

Į ją išrinkti šie asmenys
(surašoma pagal gautų bal
sų skaičių): A. Šapoka, J.
Gutauskas, J. Tadarauskas,
J. Kardelis, M. A rštikai tytė,
I. Matusevičiūtė, J. Giedrai-
tis, A. Rinkūnas. P. LelisJ ,Paremt'.renuliari- 

'niais mokėjimais, maždaug 2- 
3.000 markių metų ketvirtyje, 
(pas.) I.

dybos rinkimas, kaukių ba-Įj gližys, A. Šalkauskis, F. Kai Judas, parduodamas 
liūs, vajus, veiklos išplėti-j Valys, S. Čepas. V. Giriu-Kristų, gavo 30 sidabrinių,
mas, sumanymai.,

A. Skudzinakienė.

CLINTON, IND.

Mirė Mykolas Mickevičius

Nesenai mirė Mykolas 
Mickevičius, gyvenęs 335 
No. 7th St., 74 metų am
žiaus. Velionis buvo kilęs 
iš Grinkiškio valsčiaus. Il
gą laiką dirbo anglių ka
syklose. Paskutiniuoju me
tu gavo pensiją iš angliaka
sių unijos ir socialinio drau
dimo. Velionis paliko nu
liūdusią žmoną Maggie, 
dukterį Huxford Rosedalėj, 
du sūnų, Edvardą ir Ber
nardą Chicagoj, brolį Char
les Clintone ir brolį Alek
sandrą Peorijoj ir seserį 
Ysalavich Clintone.

HAMILTON, ONT.

nienė, P. Rudinskas, B. Po 
vilaitis, K. Andruškevieius, 
S. Kęsgailą, V. Vaidotas, P. 
Januška, V. Antanaitis, A. 
Lapinas ir V. Barisas.

ĮDOMŪS KLAUSIMAI

Statoma vis naujų maši
nų, kurios atlieka sudėtin
giausius darbus ir pačios 
save kontroliuoja. Jau vei
kia vadinamieji “elektriniai į 
smegenys,” tai tokios maši-' 
nos, kurios atlieka sunkiau
sius skaičiavimo darbus, 
verčia iš vienos kalbos i ki
tą ir tt.

Kailą CIO pirmininkas 
lankė Fordo motorų fabri
ką. Fabriko atstovas, ro
dydamas Reutheriui tokias 
automatiškai kontroliuoja
mas mašinas, paklausė:

—Kaip tamsta išrinksi iš 
šitų vvrukų unijos mokes
ti? .

—O kaip tamsta įsiūlysi 
jiems pirkti fordus?—pa-

Pagalvokime, Ką Darome
Vokietijoje turime 16 Va

sario gimnaziją, kurioj mo
kosi keli šimtai jaunimo, klausė Ruetheris

voldemarininkai pardavė 3? 
milionų lietuvių tautą už 
3.000 reichmarkių, tai yra, 
už vieną fenigį—10 lietu
vių.

Kada Judas, supratęs kad 
negerai padaręs, vis* dėlto 
dar turėjo sąžinės pasikarti, 
tai staneviečiai, vykintai ir 
kiti voldemarininkai—na-

DYKAI IŠBANDYMAS

Reumatišką Skausmų 
Arthritis

T«-i .lar niekad nevartoiot RORSE 
TABS nuo Raumeniniu skausmu, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
su išlaidomis? Varioiamoa tūks

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gražin
kite likusių dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vien* 
cento. NESIŲSKITS PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vard< ir ad
resą greitai j:
Rosse Products Co., Dept. X-9 
ŽTM Par»ell Are., Chicago 45, IB.

sliuptarnial 
knyra, kurioje tiek drar 
pasakyta apie Amerika* 
lietuvių ry vėmimo sunku
mus, varrus ir kova»dtl 
lietuvybės. 652 pvsL, Jo
no Šliupo, “dėeė*” šame 
ir kun. Dembskio atvals-

Vi«M 3 knypo* t* ui A-e-*, - ■ eaUEI
pruNBuri numuita teei
na vaite* Nk iki NevfV 
MMp. Tedil ned*l«kHe. 
tet kttkB* | v»k' $AM 
ir atrakite: DR. AAO. 
MARGERIS, 3325 te. 
Kalite* «», Chka«e K

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ UGnjVVRCS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvy bes 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 h* jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 W®st 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

»
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PAGERBS PROF. ANTANAS STAKUTIS
VACLOVĄ BIRŽIŠKĄ MIESTO

VOS NEGAVAU I

Prieš porą savaičių pate-

KAILĮ.Tūkstančiai Tarnavo
Dviem “Gražuolėm’

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS VASARIO 13

Renka Parašus Smuklėse

kau i našlių pokyli, kuria- ‘‘Gražuolei" Carol aplan-
me rinko karalienę. Vėliau kius Massachusetts valstiją tuvos nepriklausomybės mi
tą pokyli aprašiau ir dėl to rugpiučio 31 d., visa 19,047 nėjimą nutarė rengti Thom- 

t aprašymo vos negavau i asmenų civilinės tarnybos as Park mokyklos salėj va- 
5 kaili. Mat, visi esame žmo- armija gavo sunkiai padir- sario 13 d., 2 vai. po pietų. 

LIGONINĖJ nės su Įvairiais silpnumais, bėti šiuo ar tuo padėdami
(Turiu, aišku, jų ir aš. Gra- viesulo aukoms.
' viii nočliit Kiia-zn nAmovoi oč 1*0 Vilnį S’y

McCarthy gynėjai protes-
ALT Bostono skyrius Lie- to Prašus renka net smuk- 

lėse.

SS
Bostono Lietuvių Rašyto- Jau trys savaitės miesto’žiu našlių buvo nemažai, as, “Gražuolė Edna, atsi

jų Klubas gruodžio 4 d. A. ligoninėj (ward 2) guli An- į jas bežiūrėdamas, akis lankiusi rugsėjo 11 d., jau

KEPAM TURKES T H g Lr»EWTV

Išnuomuojamas Butu
Išnuomuojamas nedidelis butas iš 

dviejų kambarių ir virtuvės. Yra vi
si baldai (forniėiai) ir šaldytuvas, 
kreiptis: Mrs. A. Masiulis, 487 East 
Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Parduodu Pečių
Parduodu baltų, gražų pečių, kūre

namą aliejum arba gazu. Kreiptis 
kiekvieną dieną: 882 E. Broaduay 
(pirmas aukštas), So. Boston 27, 
Mass.

Kurie norėtų išsikepti ka-
L. T. Sąjungos namuose, tanas Stakutis, southbosto- pražiūrėjau ir nebeatsky- bereikalavo 9,142 tarnų. (lakutą (turkey) kepyklos 
484 E. Fourth St., So. Bos- niškis, kilęs iš Vilnijos, Va- riau nei pavardžių, nei am- Po pirmojo viesulo dau- pečiuje (brick oven), atneš- 
tone, rengia prof. Vaclovo balninkų apylinkės. A. Sta- žiaus. Ir kas atsitiko? Gi giausia buvo reikalaujama kit paukštį 8 valandą iš ry- 
Biržiškos mokslinės ir jo 70 kutis ilgus metus yra gyve- as K. Gaidienę, kuri per- elektrinių piūklų ir genera- įo jv pietums galėsit gauti 
metų amžiaus sukakties mi- nęs Nashua, N. H., paskui žengusi 80 metų dar neat- torių, o po antrojo siurblių, puikiai iškeptą.
nejimą. ilgai gyveno Cambridge, sisako burnelės, palaikiau

Apie sukaktuvininką kai- Mass., ir dabar 4 metai jau (taip ir parašiau) Gailiene.
bės dr. K. V. Čepas. Minė- gyvena So. Bostone. Jis Pokylyje galėjo būti tokio -
jimas prasidės 7 vai. vaka- jau yra sulaukęs 85 metų amžiaus ir Gailienių, l>et, Rašytojai
ro. amžiaus, bet dar judrus ir pasirodo, jame buvusios taitis ir

Su minėjimu susijusiais ligoninėj jau sveiksta nuo Gailienės esančios gal
reikalais galima kreiptis i staigios vidurių ligos. gubai jaunesnės.
ri“l4.4ŠT«tabi"Vu“X" AmerikoJe A- Stakutis Kitą kartą nuėjęs i našlių ^“aitįTČhicagij
J’ .* ’ turėjo brolių ir seserų, bet pokyli as jau į \ įsas nebe-
Boston, -įass._________ dabar paliko vienas tik j0 žiūrėsiu, pasirinksiu tik vie-

brolio vaikų dar gyvenama ii* <lėl jos amžiaus 
So. Bostone, bet seno dėdės nebeapsiriksiuKIEKVIENAS

PRIKLAUSO BALFUI giminės nebeatsimena.
Šituo šūkiu buvo pažymė

tas Balfo 17 skyriaus * lap- PROF. V. BIRŽIŠKA 
kričio 21 d. rengtas sukak- KVIEČIAMAS Į CHICAGĄ 
tuvinis pokylis. Jame buvo

Rašytojai Skraido

Antanas 
Bernardas

Gus-
Braz-

Rayvot Bakery 
178 W. 8tb St, So. Bostone

Išnuomuojamas Butas
, So. Bostone, City Point iš- 

tii- džionis lapkričio 21 d. savo nuomuojamas, trečiame aukšte, 
kūrinius skaitė Hamiltone,! 4 kambariu butas su vonia, 
Ont., Kanadoj. O lapkričio baltas pečius ir sinka. kieto 

medžio grindys. Teirautis: 
597 E. 7th St.. antras aukštas, 
So. Boston, tel. SO 8-2814.

(48)

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. .VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

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

jau

Koresp.

Atvyko iš Argentinos

, Iš Argentinos atvyko gy- 
gražios publikos?, bet ne Gruodžio 11 d. Chieagoj vuliu gvdvtojas Narbutas su 
tiek, kiek privalėjo būti. iškilmingai minės dr. Jono žmona ir* laikinai apsigyve- 

Man- šliupo mirties 10 metų su- no So. Bostone
Rum- Rakti. Įvairių draugijų su- ^oi <raus 

darytas komitetas pakvietė dalba

Bacevičius Į Chicagą

Bostono lietuvių studentų 
| pirmininkas, skautų dar- 
Įbuotojas A. Bacevičius ku 
riam laikui išvyko i Chica
gą skautų ir kt. reikalais.

Spaudos Klaida

Parduodu Aliejaus Pečių
Pigiai parduodu gerą aliejaus 

pečių (be knatų), gražios iš
vaizdos, visai mažai vartotą. 
Kreiptis telefonu po 6 vai. va
karo A V 2-2041. ' (47) Bostone. 

Ten gau-

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 Corner 

DORCHESTER, MASS.

Mirė Jonas Šarkūnas

pas gimines 
avo profesijos

Kariuomenės Šventės

Minėjimas So. Bostone

Praeitame numery dėl 
neaiškaus rašto buvo iš
kreipta Antanini s Budrevi- 
čiūtės-Race vičienės pavar
dė. Jos miręs vvras buvo 24

Butas Nuomai
Išsirendavoja 4 kambariai 

pirmame aukšte. Yra “combi- 
nation” pečius, baltos sinkos. 
815.60 per mėnesi. Kreiptis 

Dixfield St.. viršutiniame
! Pranas Racevičius. | aukšte, So. Bostone. (47) |

Vieną viešnią—Mrs. 
son—mačiau net iš 
ford, Me.

Pokylis buvo tikrai vy- tame minėjime kalbėti ir 
kęs. Buvo daug kalbų, svei- prof. Vaclovą Biržišką
kinimų Balfo 10 metų su- -------------------------
kakties proga, bet visos kal
bos buvo trumpos ir mo
mentui pritaikintos. Kalbė- . —~“it„„J Lapkričio 21 d. buvo pa-'
jo adv. šalna, Matjoška. p - j 7. “ -- ątaio-a minėta Lietuvos kariuome-
adv. ’ioung. Venys, Razva- Tona šaipūnas nės šventės sukaktis. Tai
dauskas, Michelsonienė, mi*e -J°na> .ai kūnas, g\- 

L venęs 235 Plymouth St. \ e-
Izbickas, prof. Končius, inž. ūonis čia gtveno net ob me- “Ramovė*" nrm sta1 tus, dirbo batų le 11 pamotes pirm. sta

dienai pritaikintą paskaitą 
laikė J. Petronis. Žodį ta- 

dirbtuvėse. Ie 11 pinu.
Kai kurios” organizaciio* Priklausė Lietuvių Klubui, [u!l0^* -AIenir^ (laU atn- 
i\ai Kuiios oiganizacijos i ‘-VoUiv-i ■’ p-.iuidn ko Nikolskvte-Laukaitiene ir asmenys ta proga Įteikė ^aite. Palaido-h Gustaitig jf (deklamaci.

ir aukų. Didžiausios aukos -- Strolia (smuikas)>
buvo Bostono inžinierių ir Velionis paliko nuliūdu-jam akompanavo jo tėvas 
Lietuvių Piliečių Draugijos sja žmoną Viktoriją ir tris komp. Strolia. Ta proga 
po S50, Bostono vyni choro gūnus: John. West Bridge- parinkta aukų Lietuvos in- 
^25. waterv, ir Joseph ir Broni. validams, iš tėvynės išblok-

Ši kaitą meninę dali atli- Bridgewatery. štiems
ko jaunimas: R. Manomai- _______________________ _
lis, V. Jakutis ir J. Venckus 
pagrojo akordionu, o R.
Budreika smuiku. Visur su
spėjanti O. Ivaškienė ir čia 
atvyko su pačių mažųjų 
šokėjų būriu, kuris pašoko 
tris tautinius šokius.

Pokylio metu buvo Įteik
tos keturios dovanos dau
giausia aukų surinkusiems 
viešojoj rinkliavoj: Svilie- 
nei, Lapinskaitei, V. Mile
riui ir Saduikienei.

Laimėjusi pirmąją do- 
vandą (radiją) Svilienė 
grąžino ją Balfui. Ji čia 
pat buvo išleista laimėjimui 
ir tuo būdu dar gauta paja
mų.

Dovanas (radiją, rašomą
ją plunksną ir tt.) paauko
jo A. Andriulionis, Ketvir
tis ir Tumavičienė.

Inž. Manomaitis paauko- 
'jo savo darbo gražų iš me- , 

džio išdrožtą kryžių, kuris 
buvo parduotas.

Svečiam? buvo duota po
kylio programa, kurtoj bu
vo surašyta ir trumpa Bal
fo skyriaus veiklos apžval
ga nuo jo Įsteigimo.

Pokylio šeimininkas bu
vo A. Andriulionis. Pro
gramai vadovavo V. Vakau- 
zas. Virtuvės štabo virši
ninkė— Kruopienė.

Koresp.

Michelsonas. 
Končius, inž 

Galinis. Romanas.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto

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

šokiams gr "> ;:<menų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penkta,.ieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater 
855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweethearts” Bill & Tex 

Atsilaikyki: susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povilas Lapenas Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa) 

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

Biznio reikalais kreiptis
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So.
Tel. SO *8-0489.
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariikos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis j
M. Plutą, 1422 Columbia Rd.. 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

i St. Butkų. 28 Thelma Rd., 
Dorchester. tel. A V 2-3531.

a rfc/>«r\.rfc a » miz
ArdlLIKAUJk

LIGOS IR NELAIMES
Už $12 per metus gausi ligoje 

S25 pašalpos savaitei 
Visais insurance reikalais 

kreiptis į:
BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel SO 8-1761 ir SO 8-2483

Dainuos Jonuškaite

Gruodžio 12 d. buvusi 
Lietuvos operos solistė Vin
cė Jonuškaite dainuos Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos rengiamame koncer
te.

Perji;. rr.etais iš Massachusetts Taupymo P>ankų indėlininkai 
išsiėn:< 8827,958.273 ... ir padėjo taupymui $983,401,905.
Išimti - bankų pinigai padėjo išpildyti daug pageidavimų: 
modernizuoti namus, atlikti atostogų keliones, pirkti naujus 
autcm<> .:lius, išeiti kalidžius. .Jie buvo naudingi ir netikėtoms 
išlaidoms padengti. O indėliai? Jie tuoj pat pradėjo nešti 
dividendus, kurie tikrai bus naudingi išpildymui ryt dienos 
pageidavimų. Visi indėliai davė daugiau, kaip 100 milionų 
doleri;, iiidendų pernai metais.* Kaip apie jūsų pageidavimus? 
Ar dar te ką nors dėl jų vykdymo? I^abai geras būdas gauti, 
ko jūs rite. yra atidaryti taupymo sąskaitą Savings Banke 
šiandie pat!
•Metai iriasi liepos 31, 1954

Ali deposts insured in full under Massachusetts laws.
THE MUTUAL

SAVINGS BANKS
OF MASSACHUSKTTS

There's one near you — look for the words “Savings Bank" or "Institution for Savings’
1

HBBBg&KBSgBZSBcfc.ll * V • ’fcL.L
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH

Office
BOSTON, MASS. 
Tel. SO 8-0948

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

south Boston, mass.

ĮOoeoeeseoooGooaoGcoosoeoes
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
N uo 9 ryto iki 7 vakaro i

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena i

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

šbooeeoeioooeoeeooeooaooe
VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo. pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo^

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South BohIoo 27, Mass,




