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Gen. Eisenhovver Apsilankęs 
Korėjoj Grįžta Ramo

Pereitą Savaitę, Gruodžio 2-5 Dienomis, Naujasis Pre
zidentas Lankė Korėją; Grįžta Namo Karo Laivu; 

Hawajuose Tariasi su Savo Kabineto Nariais ir 
Karo Vadais dėl Korėjos Karo Tolimesnės 

Eigos; Amerika iš Korėjos Nesitrauks

Naujai išrinktasis prezi
dentas gen. Eisenhower 
pereitą savaitę buvo nuvy
kęs i Korėją, kur per tris 
dienas, gruodžio 2-5, lan
kėsi fronte, tarėsi su Ame
rikos, pietinės Korėjos ir 
kitų sąjungininkų karo va
dais ir. su Korėjos respubli
kos prezidentu Syngman 
Phee. Baigdamas savo lan
kymąsi Korėjoj gen. Eisen- 
kower spaudos atstovams 
padarė trumpą pareiškimą, 
iš kurio aišku yra. kad 
Amerika iš Korėjos nesi
trauks. Bet ar karas bus 
plečiamas i Mandžuriją, iš 
pareiškimo nėra aišku. At
rodo, kad tuo žvilgsniui 
Amerikos politika bus at
sargi. Laukiama didesnės 
paramos pietinės Korėjos 
armijai.

Gen. Eisennower iš Kū
lėjos nuskrido Į Guam salą, 
kur sėdo i karo laivą “He
lena” ir juo grįžta namo. 
Kartu su gen. Eisenhovveriu 
Korėją lankė jo busimas 
krašto gynimo sekretorius. 
Grįžtant namo Hawajų sa
lose busimas prezidentas 
tariasi su savo kabineto na
riais, valstybės sekretorių 
J. F. Dulles, iždo sekretorių 
George M. Humphrey, vi
daus sekr. Douglas McKay, 
krašto gynimo sekr. C. E. 
Wilson ir karo vadais. Pa
sitarimai liečia Amerikos 
politiką Azijoj ir ypač Ko
rėjos karo tolimesnę eigą.

Gen. Eisenhovverio kelio
nė buvo laikoma didelėj 
slaptybėj. Kai generolas 
jau buvo Korėjoj Nevv Yor
ke buvo skelbiamos žinios, 
kad jis savo būstinėj Nevv 
Yorke turi “svarbius pasita
rimus” su Įvairiomis dele 
gacijomis. Tiktai genero 
lui apleidus Korėją buvo 
paskelbtas pranešimas, kad 
jis lankėsi karo fronte. Ge
nerolą Korėjoj lydėjo šeši 
žurnalistai.

Kruvinos Riaušės 
Šiaurės Afrikoj

Prancūzų Moroke šį pir
madienį 3,000 arabų gatvė
se Casablanca mieste sukė
lė riaušes. Susirėmime su 
policija užmušti 2 prancū
zai ir 20 arabų. Kelios de 
šimtys žmonių buvo sužeis
ti susirėmime.

Moroke, kaip ir Tunise, 
eina neramumai dėl pereitą' 
savaitę užmušto Tuniso 
darbininkų unijų vado Fer- 
hat Hached, kuris buvo ras
tas nušautas netoli Tuniso 
miesto.

Moroko riaušės gresia 
persimesti ir į Alžyrą, kuris 
skaitosi Prancūzijos dali 
Įtemptą padėtį šiaurinėj

rikoj didina Jungtinių 
Tautų seime vykstantieji 
ginčai dėl padėties šiauri
nės Afrikos prancūzų pro
tektoratuose, Tunise ir Mo
roke.

KORĖJIEČI Ų SVE1KIN > GEN. EIKKMIOtt'KItĮ

visoj Korėjoj žmonės ir ypač Korėjos karai laukė naujojo Amerikos prezidento jjen. 
Eisenhovverio atsilankymo ir jį širdingai s e:kino. (ia matosi būrys korėjiečių kariu. 
ur»e nupiešė uen. Eisenhowerio ir Stalini bokso rungtynes ir visai neabejoja, kad 

Maskvos diktatorius bus suriestas.

Nuteisė Alekso 'Senatorius Taftas 
Yokšos Užmušėją Griežtai Protestuoja

AR ŪKIO KONTROLĖ 
BUS PANAIKINTA?

Pietinės Valstijos 
Už Segregacijų

Aukščiausiame teisme 
svarstomos kelios bylos dėl 
rasių segregacijos mokyklo
se. Laukiama, kad teismą.- 
greitu laiku išneš sprendi
mą tame klausime. Bylos 
svarstomos šią savaitę.

Pietinės valstijos telkiasi 
aukščiausio teismo sprendi
mą, jei jis išpuls už segre
gacijos panaikinimą, apeiti 
vienokiu ar kitokiu budu. 
South Carolina ir Georgia 
jau yra padariusios žygių, 
kad aukščiausio teismo 
sprendimą paversti į nie
kus. Pietinėse valstijose 
negrų gyventojų yra apie 
30 nuošimčių ir baltieji gy
ventojai ten didelėj daugu
moj nori, kad mokyklose 
baltieji ir spalvuotieji mo
kiniai nebūtų mokomi kai 
tu.

AUBURN, Me.—Lietu
vio restorano savininko 
Alekso Yokšos užmušėjas, 
bostonietis Carl R. Chase, 
pereitą ketvirtadienį pri- 
siekusiųjų teismo atrastas 
kaltas ir nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos.

Carl R. Chase, 37 metų 
Bostono virėjas, kartu su 
banditu SamueT Rainey, 
rugpiučio 27 d. įėjo į Yokšo 
restoraną, užsisakė kavos ir 
paskui atkišę revolverius 
pareikalavo pinigų. Chase 
nušovė Aleksą Yokšą virtu
vėje, kada Yokšos šuva 
banditą užpuolė.

Po žmogžudystės Carl R. 
Chase buvo pasislėpęs ir tik 
po poros mėnesių buvo pa
gautas. Jo kiti sėbrai buvo 
anksčiau pagauti ir nuteisti. 
Su juo buvęs Samuel Rai-

Amerikos spaudoje 
įvairiose organizacijose 
na gyvi ginčai dėl 
kontrolės. CIO unijų

ir 
ei- 

ukio 
kon

Gruodžio 15 Dieną
“Prezidento Rinkimai

Jungtinės Tautos Šaukia 
Bolševikus Taikintis

Jungtinių Tautų Seimas Kreipiasi į Kinijos ir Šiaurinės
Korėjos Bolševikus Sulaikyti Skerdynes; Siūlo Pri

imti JT Seimo Nutartą “Indijos Planą”; Galu
tino Atsakymo Bolševikai Dar Nedavė, Bet 

iš Pirmų Pasisakymų Atrodo, kad 
Planą Atmes

Kyšiai ir Vagystės 
New Yorko Uoste

Argentinos Atomų 
Viltys Išsprogo

Pereitą savaitę naujasis 
prezidentas gen. Eisenhow- 
er baigė sudaryti savo vy
riausybę. Jis paskyrė pre
kybos departamento sekle 
toriu finansininką is Bosto
no Sinclair VVeeks ir darbo 
sekretorių paskyrė A. I). 
Federacijos vienos unijos 
vadą, Martin P. Durkin.

Dėl M. P. Durkin pasky
rimo senatorius Robert A. 
Taft paskelbė savo griežtą 
protestą. Senatorius sako 
kad M. P. Durkin yra “Tru
mano žmogus” ir agitavo 
už Stevensoną, o jo pasky
rimas užgaunąs tuos darbi
ninkus ir unijistus, kurie 
balsavo už republikonų 
kandidatą. Sen. Taft pro
testuoja ir prieš tai, kad 
skyrimas naujo darbo sek
retoriaus nebuvo su juo su-

ney seniau nuteistas kalėti tartas, 
iki gyvos galvos. Kiti tosj Sen. Tafto protestas yra 
banditų genies nariai gavo. pirmas didesnis plyšis re- 
mažesnes bausmes.

Iš Argentinos praneša, 
kad diktatoriaus Perono 
viltis greitu laiku pasiga
minti atominės energijos 
projektas pasirodė niekuo 
neparemtas. Visi atominio 
urojekto tarnautojai atleis
ti, o vyriausias atominis 
mokslininkas, austras Dr. 
Ronald Richter, • esąs areš
tuotas.

Pereitą vasarą Argenti
nos prezidentas Peronas sa
kė, kad per 18 mėnesių Ar
gentina pasigamins atomi
nės energijos pigesniu bu
du, negu Amerika ją gami
nasi. Tada mokslininkai 
abejojo dėl tų Perono pasi
gyrimų. Dabar pasitvirti 
na, kad iš Perono atomų 
niekas neišėjo. Atrodo, kad 
mokslininkas Dr. R. Rich
ter sumaniai apgavo prezi
dentą. Peroną ir už tai pa
kliuvo į kalėjimą.

Nevv Yorko komisija kri-Į 
minalizmui tyrinėti 
Nevv Yorko uoste veikian
čias raketierių ir kriminalis
tų gūžtas. Laivų kompani
jų ir prekių transporto įmo
nių liudininkai pasakojo 
komisijai, kad jie turėjo 
duoti stambius kyšius unijų 
vadams ir įvairiems rakė- 
tieriams, kad laivų iškrovi
mo ir pakrovimo darbai ei
tų sklandžiai ir kad darbe 
butų laikomasi tvarkos. Kai 
kurių unijų pastatyti parei- 
guai buvo žinomi krimina
listai, kurie su revolveriais 
“tvarką darė” uoste. Kas
met kompanijos išmokėda-

Jungtinių Tautų organi
zacijos seimas, 54 balsais 

Į prieš 5 balsus, kinų nacio
nalistų atstovui susilaikius, 
priėmė “Indijos planą,” o 

aiškina’sejmo pįirnininkas> Kana
dos užsienių reikalų minis- 
teris Lester B. Pearson pa
siuntė Kinijos ir šiaurinės 
Korėjos bolševikų vyriau
sybėms kvietimą sulaikyti 
žudynes Korėjoj ir priimti 
JT seimo nutartą planą ka
ro paliauboms padalyti.

Iš pirmųjų bolševikų pa
sisakymų šiaurinėj Korėjoj 
ir Kinijoj atrodo, kad ir Ki
nija ir Korėja paklausys 
Maskvos nurodymo ir Indi
jos planą atmes. Dar prieš 
L. B. Pearsono laišką kinų 
bolševikai pasisakė, kaip ir 
Maskvos delegatas Višins-

vo raketieriams ii uniji- kjs^ j,. pianą atmetė,
mams kriminalistams yirsj po JT geimo pasisakymo
300 milionų dolerių kysi.ų bolševikams atmetus tą 

Komisijos tyrinėjimas dar' laną Korejos karas įeis | 
tęsiamas. Kai kurie bud’- naują tarpą ir jį reikės ban- 
ninkai kur tai išnyko n (jvp baigti nebe derybomis,
nepasirodė liudyti, nenore- gjnkiajg>
darni rodyti savo duotųjų 
kyšių raketieriams iždo val
dininkai atydžiai seka liu
dininkų apklausinėjimą, 
ar raketieriai teisingai su- 
kad paskui galėtų tikrinti 
mokėjo savo pajamų mo
kesčius.

Korejos fronte kautynės 
pereitą savaitę aprimo, tik 
ore vyko keletas susikirti
mų. Sekmadienį amerikie
čių lėktuvai numušė 7 ru
sų greituosius lėktuvus.

SESI BERNIUKAI
ŽUVO 37 ŽMONĖS

NUO AKRO GAVO
131 BUŠELĮ KVIEČIŲ

Anglijoj trys broliai Tur
eli savo farmoje, devynių 
akru plote, suėmė po 131

Keleivinis lėktuvas iš Eu
ropos i Kubą su 41 keleiviu 
šeštadienį nukrito į 
prie Bermudos salų. 
žmonės toje nelaimėje

publikonų partijoj po lai
• mėtų rinkimų. Bet mano 
Ima, kad naujasis preziden-

Su A. E. Stevensonu !° kabinėta*kus senato patvirtintas.

Trumanas Tarėsi

vencija pasisakė už panai
kinimą uždarbių kontrolės 
o daugelis žmonių siūlo vi
sokią kontrolę (uždarbių, 
kainų, nuomų) panaikinti.

Busimos administracijos 
nusistatymas tuo klausimu 
-dar nėra paaiškėjęs, o seno
ji administracija dar nori 
nikio kontrolės likučius iš
laikyti.

Ginčus dėl ūkio kontro
lės galutinai išspręs tik 
naujoji administracija per
ėmusi yriausybę.

At e i n a n t į pirmadienį, 
gruodžio 15 d. VVashingto- 
ne susirinks “elektoriai, 
kurie ir išrinks naująjį 
Amerikos prezidentą gen. 
Eisenhovvei į. Elektorių yra 
531. Kada balsuotojai ren
ka prezidentą, tai jie 
duoda balsą ne už kandida
tą, bet už elektorius, kurie 
yra pasižadėję balsuoti už 
vieną ar kita kandidatą, 
šiais metais didelė daugu
ma elektorių paduos savo 
balsą už Eisenhowerį, kaip 
jie yra pasižadėję daryti.

vado nurodymus.
Pereitą savaitę demokra

tų partijos buvęs kandida
tas gub. Adlai E. Steven- 
sonas tarėsi su prezidentu 
Trumanu dėl tolimesnės de
mokratų partijos politikos. 
Pasitarime prezidentas Tru
manas pavežė, kad jis ne- 
sikiš į demokratų partijos 
vadovybę ir siūlė, kad Ste- 
vensonaš imtųsi aktingai 
demokratams vadovauti.

Gub. Stevenson sako, kad 
demokratai ves “konstrtik- 

” tyvės opozicijos” politiką. 
Jie remsią vyriausybės ge
rus sumanymus ir griežtai 
priešinsis vyriausybės su
manymams, kurie, demo- 

pa-kratų supratimu, bus kenks
mingi kraštui.

Adlai E. SStevensono va
dovybė demokratų partijai 
susidurs su dideliais sunku
mais, nes spėjama, kad 
kongreso ir ypač senato de
mokratų atstovai vargu bus 
linkę sekti “nominalinio”

KAINŲ EKSPERTAS

Kainu stabilizuotojas 
ei DiSallc nėra 1 ikras, 
nu kontrolė tęsis ar

fyalter Rcuther 
CIO Pirmininkas

CIO unijų konvencija At- 
antic City pereitą savaitę 

išrinko savo naujuoju pir
mininku automobilių darbi
ninkų unijos vadą Waltei 
Reuthe’-. Konvencijoj už 
W. Reuther buvo paduota 
3,079.181 balsas,' o už Al 
lan S. Havwood paduota 
2.613.103 balsai.

Po išlinkimo naujasis 
CIO pirmininkas sakė, kad 
jis stengsis dar stipriau su
jungti CIO unijas į vieną 
stiprią organizaciją ir steng
sis, kad unijinio judėjimo 
vienybė Amerikoje butų at
statyta. Mažiau balsų ga
vęs A. S. Havvvood užtikri
no konvenciją, kad jis irgi 
dės pastangas sustiprinti 
CIO unijų vienybę.

VValter Reuther yra 45 
metu amžiaus ir vienas iŠ 
judriausių unijų vadų. Jis 
vadovauja automobilių dar
bininkų unijai nuo 1946 
metu ir jo pastangomis ta 
didžiulė unija buvo apvaly

bušelių kviečių nuo akro.v°» 4 buvo išgelbėti iš 
šiais metais. Vidutiniai Ang
lijoj nuo vieno akro žemės 
gaunama apie 40 bušelių 
kviečių. Amerikoje viduti
nis derlius yra 16 bušelių, 
o Turell’ių farmos derlius, 
tur būt, vra rekordinis.

tos.

Nepaprastos Pūgos
Vakarinėse Valstijose

Pereitą sekmadienį pen
kiose vakarinėse valstijose 
siautė nepaprastos pūgos ir 
šalčiai. Sniego priveista 
tiek, kad daugelyje kelių 
susisiekimas buvo visai nu
trauktas. Pūgos siautė Wa- 
sbingtono, Oregono, Idaho, 
Ne\ada ir kai kuriose Ka
lifornijos valstijos dalyse. 

Tiltas Užmušė Tilto Sargą

Charlestown tilto Bosto
ne tarnautojas ši pirmadie
nį tiltui užsidarant (pralei
dus laivus) buvo pagautas 
i užsidarančio tilto žiotis ir 
negyvai sutraiškytas. Su 
laužytas John F. McNama- 

iš-ta nuo bolševikų, bendrake-lra kūnas iš tilto buvo 
leiviu ir raketierių. 'trauktas gaisrininkų.

jurą
37

žu-
ju-

ŠEŠI BERN1KAI
VOGĖ AUTOMOBILIUS

Bostono policija šios sa
vaitės pradžioje suėmė še- 
šius berniukus, nuo 13 iki 
18 metų amžiaus. Vaikai 
vertėsi automobilių vagys
tėmis ir prisipažino bėgyje 
dvejų savaičių pavogę 8 
mašinas. Vyriausias vagių 
gengės vadas buvo 18 metų 
pusbernis, prieš mėnesį lai
ko jis paleistas iš Con
cord jaunųjų kalėjimo, kur 
jis buvo pakliuvęs už pa
našius žygdarbius.

Kuriamas Azijos 
Valstybių “Kominformas’

Iš Indijos praneša, kad 
Azijos bolševikai sudaro 
javo “kominformą.” arba 
centrą, kuris vadovaus bol
ševikiškam judėjimui Azi
jos kraštuose.

Vienas “kominformas” 
buvo sukurtas po karo Eu
ropoje bolševikų politikai 
derinti.
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CHl RCH11.L MINI GIMTADIENI

Po A. L. Tary bos Posėdžiu
Lapkričio 21-22 dienomis New Yorke posėdžiavo 

Amerikos Lietuvių Taryba ir svarstė mums visiems ru- 
pimus Lietuvos vadavimo klausimus. Suvažiavimo pa
sisakymai trumpai buvo atpasakoti pereitos savaitės 
"Keleivio” laidoje.

Jau 12 metų Amerikos Lietuvių Taryoa. sudaryta 
visų lietuviškų politinių grupių ir didžiųjų organizacijų 
susitarimu, kelia Amerikos visuomenėje ir vyriausybėje 
Lietuvos klausimą, stengiasi informuoti Amerikos politi
nius vadus apie padėti pavergtoje Lietuvoje ir remia iš 
Lietuvos pasitraukusių politinių darbuotojų pastangas 
išlaikyti Europoje lietuvių tautos priešinimosi organiza
cijas ir busimos laisvos Lietuvos vyriausybės užuomazgą.

Amerikos Lietuvių Tarybos darbas, palyginus, vyk
sta sklandžiai, nors galima butų pageidauti, kad musų 
visuomenė aktingiau tą darbą remtų ir duosniau ji pa
laikytų pinigais. Bet kalbant apie visuomenę reikia at
siminti, kad ji bendrąjį darbą tiek remia, kiek to darbo 
dalvviai nori ir sugeba visuomenei išaiškinti paties dar
bo naudą ir reikalingumą. Ir. kaip tik tame reikale ma
tome visokių skerspainiu.

Į bendrąjį ALT darbą yra susidėjusios keturios po
litinės grupės ir didieji musų susivienijimai. Ketvirtoji 
politinė grupė į bendrą darbą įsitraukė visai nesenai, po 
keletos metų "boikoto” ir pretenzijų būti "sau centras,” 
lygus ALT ar net aukštesnis už ją. nes tos grupės žmo
nės, užsikrėtę autoritariniu bludu. tarėsi stovį "aukščiau 
politinių srovių.”

Vėliau ir tos grupės žmonės pamatė, kad jie tik save 
izoliuoja rodydami ragus, kurie visai nieko nebaido. 
Tada jie apsidūmojo ir pasisiūlė įeiti į ALT, kaipo ket
virtoji grupė. Jie įėjo ii kai kurie jų žmonės dirba, kaip 
susitarė. Bet tos grupės dauguma ir dabar bendrojo 
vežimo traukti nenori. Jiems atrodo naudingiau gud
rauti, kritikuoti ir stačiai ardyti tą bendrąjį darbą, už 
kurio dirbimą jie neva tai pasisakė.

Po Amerikos rinkimų tos ketvirtosios grupės žmo
nės ir vėl pakilo į piktą ergelių karą prieš Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Jie staiga pradėjo reikalauti, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba pasipuoštų naujais veidais, 
nes. girdi, tik nauji žmonės, ir tur būt tik jų plauko 
žmonės, sugebėsią prie naujosios administracijos prieiti 
ir gauti iš jos visokių malonių.

Toks karštas noras "susigieichšaituoti” rodo, kad 
tautininkų grupės žmonės jau yra užmiršę, ką jie susi
tarė įeidami į ALT. Užmiršo ar tik dedasi užmiršę? 
Prie musų visuomenės esamų grupių jie dabar dar norė
tų pridėti ir amerikoniškos visuomenės grupes—repub- 
likonus ir demokratus—ir pagal politinę konjunktūrą 
rodytis administracijai atatinkamai nusidažius.

Tokia ar kitokia administracija Washingtone. musų 
bendrasis lupesnis padėti Lietuvai atgauti nepriklauso
mybę lieka tas pats. Ir i naująją šalies administraciją 
mes kreipsimės ne kaipo naujai porinkiminėm spalvom 
persidažę žmonės, bet kaip lietuvių kilmės amerikiečiai, 
kurie nori padėti savo gimtajam ar savo tėvų kraštui 
atgauti laisvę.

Tokie santykiai su šalies administracija buvo pirma, 
tokie jie tegali būti ir ateityje, jei mes, kaipo Amerikos 
lietuviai, norime dėtis prie Lietuvos laisvinimo darbo. 
Ar kas iš musų vietinės politikos atžvilgiu esame demo
kratai. republikonai” ar "nepriklausomi, jokios reikš
mės neturi, nes mes prašome ne "džiabų,” bet siekiame 
paveikti Amerikos politiką toje srityje, kur partiniai 
skirtumai neturi mažiausios reikšmės.

Amerikos Lietuvių Tarybą sudarančioms grupėms, 
neišskiriant nė vėliausiai i bendrąjį darbą prisidėjusios, 
daug padoriau butų savo patriotizmą rodyti darbu, o ne 
bendrosios organizacijos puldinėjimais ir kandžiojimais.

Anglijos ministerių pirmininkas Winslon Churchill mini 
savo 78 metu gimimo sukaktuves pilnas energijos ir ko
vingumo.

tų Partija yra seniausia ir 
garbingiausia lietuviška po
litinė organizacija. Ji jau 
veikia 56 metus ir savo am
žiumi yra vyresnė ir už Bri
tanijos Darbo Partiją, ku
rios 50 metų jubilėjų nese
nai minėjome. Lietuvos So
cialdemokratų Partija pir
moji skynė kelią Lietuvos 
nepriklausomybei ir buvo 
vienintelė Lietuvos darbi
ninkų organizacija kovai 
už geresnį visos tautos ir 
dirbančiųjų žmonių gyveni
mą.

Lordų lietuvių išeivių tar
pe Anglijoje nėra, todėl at
rodytų, kad sunkų darbą 
dirbantieji lietuviai musų 
partijoje turėtų rasti savo 
idėjinę prieglaudą. Tikė
kime, kad musų tautiečiai 
paseks garbingu pavyzdžiu 
tokių pasišventusių tautos 
veteranų, kaip profesorius 

ĮJ. Kaminskas, inžinierius 
|V. Sirutavičius, K. Bielinis 
ir kiti, kurie iš jaunų dienų 
dėjosi i kovą ir už tautos 
ir už darbo žmonių geresnį 
ir prakilnesnį gyvenimą.

Kas Savaite
‘Neįtikėtina

Pereitą savaitę rašėme, 
kad pulk. IVĮcCormick, Chi
cagos “Tribūne” bosas, rūs
čiai užsipuolė barti naują 
valstybės sekretorių John 
Foster Dulles.

Dabar dar rūsčiau prabi
lo senatorius Taftas dėl pa
skyrimo unijisto ir demo 
krato, Martin P. Durkin, 
darbo sekretoriaus parei
goms. Šen. Taft sako, kad 
tai yra "neįtikėtinas pasky
rimas,” kuris baisiai skau
džiai užgauna tuos darbi 
ninkus ir net unijistus, ku
rie nepaklausė Durkin’o ir 
balsavo už republikonus

»»♦

Apžvalga

LIETUVIŲ PROTESTAS 
IR ANGLŲ ATSAKYMAS

Pereitą savaitę mes įdė
jome Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos protestą pa
siųstą Anglijos Darbo Par
tijai dėl Morgan Phillips 
tariamai padaryto pareiški
mo Socialistiniame Interna
cionale, kad Baltijos kraš
tai esą teisėtai įjungti į So
vietų Rusiją.

Pasirodo, kad tokio pa
reiškimo Anglijos Darbo 
Partijos atstovas nedarė. 
Juk Darbo Partijai esant 
valdžioje Anglija nepripa 
žino Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimo į Sovietų 
Rusiją, kas, prileidus, kad 
Pabaltės kraštų okupacija
vra "teisėta, 
surrantamas 
lijos Darbo

gė visokias tų tautų ir at- nalas turės atsikratyti pas- w 
skilų piliečių laisves. Tada* kutiniu iliuzijų dėl bolše-inaujajam 
ir Vakarų pasaulio žmonės; vizirio politikos Rytų Euro-| susirinkimo 
turėjo peržiūrėti savcr vii- pos kraštuose, o tada ir Pa
lis ir laukimus. Tas pažiu- baltės kraštų socialistų iši
rti peržiūrėjimas ir dabar 
vyksta ir mes neabejojame, 
jog Socialistinis Internaeio-

jungimas į Internacionalą 
lygiateisių narių teisėmis 
bus įvykęs faktas.

Laiškas iš Anglijos
Lietuvių Socialdemokratu

Vemia

tatymą tuo klausimu pa
aiškina Daro Parbtijos laiš
kas Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos užsienių de
legaturai. Laišką skaityto
jai ras šiame "Keleivio” nr 

Klausimas dėl įsileidimo 
Pabaltės kraštų socialisti
nių partijų į Socialistinį In
ternacionalą pilnateisių na
rių teisėmis sprendžiasi pa
laipsniui. Tuoj po karo vi
sas "Vakarų pasaulis,” ne
išskiriant nė socialistinio 
pasaulio, gyveno viltimi, 
kad Rusijos okupuoti kraš
tai Rytų Europoje galės lai
svai tvarkyti savo vidaus 
reikalus ir tik užsienių po
litikoj turės visada rodyti 
"draugiškumą” Sovietų Šą-

butų savaime 
dalykas. Ang- 
Partijos nusi-

Lapkričio 15 d. Londone 
socialiniame klube įvyko 
Lietuvių Socialdemokratų 
Fartijos organizacijos na
rių susirinkimas. Susirinki
me buvo apžvelgtas nueitas 
kelias nuo organizacijos 
Įsikūrimo, buvo priimti nau
ji įstatai ir išrinkta pastovi 
organizacijos valdyba, kuri 
pakeitė laikinąjį organiza
cijos komitetą.

Organizacijos veiklos per
žvalgą padarė laikinojo ko
miteto pirmininkas inž. J.
Vilčinskas. Jis pažymėjo, 
kad organizacija stengėsi 
pasiųsti savo atstovus
įvairias tarptautines sočia-]guotas klausimas, ar leisti 
listų konferencijas ir suei- savo biuletenį, ar pasiten- 
gas. kurių Londone vyksta kinti Amerikoje einančia 
daug. Čia kas mėnesį vyk- spauda, "Naujienomis,” 
sta Rytų ir Vidurinės Eu- "Keleiviu” ir "Darbu.” Bu- 
ropos Socialistinių Partijų Vo kalbėta daugiau tų laik 
(Lnijos) susirinkimai, čia raščių prenumeruoti iš 
yra ir Unijos būstinė. Lie- USA, pareikštas pasitenki- 
tuviai dalyvauja tuose susi- nimas, kad musų išleistas 
rinkimuose, o per Unijos pirmasis biuletenio numeris 
leidžiamą biuletenį infor- gŲgilaukė amerikiečių spau
davo kitų šalių socialistus doje prielankaus atsiliepi- 
apie padėtį Lietuvoje. Taip’nno. Pagaliau nusistatyta 
pat teko atstovauti LSDP ir savo biuletenį karts nuo 
kitose įvairių tautybių so-,karto išleisti. * Jis bus lei- 
cialistų konferencijose ir džiamas taip dažnai, kaip 
svarbesniuose susirinkimuo-įleis musų gana kuklios lė- 
se- i šos.

Spalių mėnesį LSDP de- Musų organizacijai kur- 
legatura užsienyje pasiuntė tis Anglijoj buvo gana 
musų organizacijos komite- daug kliūčių. Svarbiausio-

šalys. Tiktai Rusijos lėlės 
balsavo prieš. Toks vienin
gas laisvojo pasaulio fron
tas rusams gal ne ką sako, 
bet titinėmis viltimis gyve
nantieji žmonės mano, kad 
Kinija gal neatsižvelgs į 
Rusiją ir pasisakys už tą 
planą. Tokias viltis skati
na tas faktas, kad Indija 
tarėsi ir derėjosi su Kinija 
prieš siūlydama savo planą 
Korėjos karui baigti.

Dabar pasirodys, ar riti
nės viltys turi nors šiokio 
tokio pagrindo, ar yra tik 
savęs apgaudinėjimas.

Kartuvės ir Smegenys

. Galima suprasti šen. Tof-I Vienuolika bolševikiškų 
• to širdgėlą, kad paskirtas!kartuvių Prahos mieste su- 
darbo sekretorius. kuris! įdomino labai daug žmo- 
jam ir jo vedamam partijos! noj- Slanskis, Klementis 
sparnui nepatinka. Bet nau-p kompanija pakabinti kar
tasis šalies prezidentas tu-puvėse visam pasauliui pa
lės juk dirbti ne tiktai su Pb?el'čti. , .
taftiniąis biznieriais, bet jrl Prahos teisme stalinizmas 
su organizuota darbininki-ll>asR>uosė hitlerinio tipo an- 
ja, kuri krašto gamybos tisemitizmu. Rusams anti- 
aparate vaidina bene spren-l^m^^mas yra senai pažįs- 
džiamą vaidmenį. carų laikais tik-

Naujoji šalies vyriausybė|r^eJi rusai saukdavo: Mušk 
turės dalyti didžiulės svar-pydus, gelbėk Rusiją. Da
bos sprendimus ne tik vidu-Pa,‘ bolševikai pradeda 
je, bet ir užsienių politikoje saukri: "Mušk žydus, gel- 
ir visai suprantamas busimoP>ėk socializmą!” 
prezidento noras savai po- Antisemitizmas yra, pa- 
litikai turėti visų šalies gy-lgal Bebelio posakį, kvailių 
ventojų, visu sluoksniu hjsocializmas.” Arabų kraš- 
giupių pritarimą. Be' to, tuose ir vokiškų nacių tarpe 
pramonės kapitonai vyriau- antisemitizmas yra ir politi- 
sybėje visvien turės liutopo jčgu. Stalinizmas nea- 
dali įtakos. . . . Įbejojamai pasinaudos anti

semitiška propaganda. Bet
. ,. i-i -j .bokev ikų eilėse yra žmo-

Rinkimų Išlaido* kurje nesugebės užsi-
"The Nevv York Times” krėsti stalinišku hitlerizmu, 

korespondentai, pasiremda-ltodėl tų žmonių smegenis 
mi oficialinėmis žiniomis,JPrahos teismas stipriai su- 
apskaičiavo, kad lapkričio!krėtė ir iš įvairių vietų at- 
4 d. rinkimai kainavę 32įeina žinių, kad bolševikuo- 
milionu dolerių su viršum.|se ir jų simpatikuose eina 
Sekamą dieną po tų apskai-lrugimas.
čiavimų tas pats dienraštis! Tiesa, mūsiškiai Bimbos, 
skelbė kongresmono BrovvnlMizaros ir išėda Pruseika, 
nuomonę, kad jis labai ne- Stalino antisemitizmą nurys 
norėtų iš savo kišenės pa-J ir nesiraukys. Bet kalbant 
dengti išlaidas padarytaslapie žmones, kurie dar ju- 
virš 80,000,000 ar net viršldina smegenis, Prahos kar- 
100,000.000 dolerių! Jtuvės Stalinui duos ne vien

Tuo tarpu įstatymas nu-|tik gryną pelną. Bus ir la- 
mato, kad partijos rinkimi-lbai skaudžių nuostolių, 
nei kampanijai neturi išleis-1 x
ti daugiau, kaip 3,000,000 $350,000,000 
dolerių. Įstatymas nedrau-|
džia privačioms grupėms! Yorko kriminalizmo
daiyti išlaidas (irgi po 3jtyrinėjimo komisija. po 
milionus), o todėl Įstatymas M augybės liudininkų ap-

Prezidentas Trumanas] jengva apeiti. klausinėjimų, susekė, kad
pripažino angliakasiams; Dabar kongresas bandoha^v^n‘n^ystės *r prekių ga-

Socialdemokratų susirin
kimas, prisimindamas drg 
J. Kaminsko ligą, pavedė 

komitetui viso 
vardu pasiųsti 

prof. J. Kaminskui musų 
visų širdingus linkėjimus 
nugalėti iigą ir sustiprėti.

Lietuvių socialdemokratų 
susirinkime laukėme atsto
vų iš įvairių vietų. Deja, 
Manchesterio kuopelės na
riai nė atstovo neprisiuntė, 
o ir londoniškiai ne visi at
vyko. Bet užtat Lincolno 
grupės visi nariai pribuvo 
į musų bendrąjį susirinki
mą ir pasirodė 100rU Gar

Susirinkimas priėmė nau
jus organizacijos įstatus ir 
pasiuntė juos LSDP užsie
nių delegaturai 
ir patvirtinti.

Renkant naują organiza 
cijos vadovybę į komitetą- 
išrinkti šie draugai; inž. J. 
Vilčinskas, inž. R. Baublys, 
Dr. J. Gutauskas. K. Tamo
šiūnas ir Milda Zamžickai
tė.

Į revizijos komisiją iš
rinkti draugai J. Bartasevi
čius, V. Geležinis ir A. 
Zamžickas. Garbės teismo 
nusistatyta nerinkti, nes ne
laukiame nesutikimų 
nizacijos eilėse:

Priėjus prie "klausimų ir 
Į sumanymų” gyvai disku-

susipažinti bė jiems.
Taip praėjo musų susi

rinkimas, kuriame aptarė
me visus prieš organizaciją 
stovinčius klausimus ir 
skirstėmės pasiryžę darbą 
tęsti.

Prieš susirinkimą inž. J. 
Baublys toje pačioje vieto
je mišriai publikai darė 
pranešimą apie Socialisti
nio Internacionalo kongre
są. Pranešimas buvo rim
tai paruoštas ir įdomiai pa- 

°r£a-]tiektas. Po pranešimo bu
vo paklausimų, i kuriuos 
pranešėjas davė papildo
mus paaiškinimus.

A. Zamžickas

Mainieriai Laimėjo 
Uždarbių Ginčą

pilną uždarbių pakėlimą, 
kokį unija buvo sutarusi su 
darbdaviais, po $1.90 į die
ną. Uždarbių stabilizaci
jos komisija siūlė uždarbių 
pakėlimą sumažinti iki pus
antro dolerio, bet darbinin
kai ir darbdaviai siūlė, kad 
uždarbiai butų pakelti, kaip 
susitarta.

Uždarbių stabilizacijos 
komisijos pirmininkas, Ar
chibald Cox, kuris buvo nu-

to narį, inž. R. Baublį. į Mi- ji kliūtis buvo iš Lietuvosjtaręs, kad pusantro dolerio 
laną. Italijoj, kur vyko So- atsivežtas apolitiškumas ir 
cialistinio Internacionalo tautininkų bei klerikalų vy- 
kongresas ir šalia jo "Uni- ravimas politinėj emigraci
jos” konferencija. Musų joj. Socialisto vardas kai 
atstovas savo pasiimtą dar- kuriems tautiečiams skam 
bą atliko pavyzdingai. Jis bėjo baisiai keistai, nes jie 
atstovavo LSDP ir paverg- iš netolimos praeities buvo 
tosios Europos socialistų atpratę nuo laisvo visuome- 
pasitarimuose ir paskui In- ninio gyvenimo. Bet tą 
ternacionalo kongrese. Bu- kliūtį pasisekė nugalėti, or- 
damas Milane inž. Baulys ganizacija įsikūrė ir gy- 
turėjo progos per radio kal-vuos. Linkėtina, kad musų 
bėti į pavergtą Lietuvą, pri- simpatikai, kurių čia yra

arę:
uždarbių pakėlimo yra ga
na, pasitraukė iš vietos, nes 
prezidentas jo tarimą pa
keitė.

Prezidentas Trumanas sa
vo sprendimą paaiškino 
tuo, kad jis nenori, kad kil 
tų streikas kasyklose, kas 
galėtų sudaryti daug sunku
mų naujai vyriausybei.

išsiaiškinti, ar apiubežiavi-pen^mo. kompanijos įsmo- 
mas išlaidų rinkiminėj ko-pa..va8*ms». kriminalistams, 
voj yra rimtas dalykas, arlypM1? raketieriams ir pana- 
tiktai akių monijimas? Įsiems gaivalams kasmet po 
Praktika iki šiolei parodė,po0 milionų dolerių pinigų 
kad tai yra akių monijimas,"taikos palaikymą” mil 
o ne rimtas reikalas jžinisko uosto prieplaukose.

w Jei kompanijos nepaper-
"Indijos Planas” ka įvairių unijinių ir kito-

Jungtinių Tautų seimasP'V. ^r*m*naJ*stų, jos negali 
visais balsais prieš 5 “go-Įve,*di—streikai, vagystės, 
vietinio bloko” balsus pasi
sakė už pataisytą "Indijos

mindamas Lietuvos paverg-
jungai. Vėliau pasirodė, tiems žmonėms demokrati
kad bolševikai tuose kraš
tuose siekia įvesti savo to
talitarinę vergiją ir užsmau

nių socialistų dedamas pa
stangas pavergtiems kraš 
tams išvaduoti.

nemažai, nesitenkintų tik 
"simpatijomis,” bet įsi
trauktų aktingai į organiza
ciją.

Lietuvos Socialdemokra

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

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

planą” Korėjos karo pa
liaubų deryboms užbaigti. 
Indijos planas reikalauja 
gražinti visus belaisvius, 
bet draudžia vartoti prie
vartą prieš tuos belaisvius, 
kurie nenori grįžti. Dėl ne- 
norinčiųjų grįžti belaisvių 
tarsis politinė konferencija, 
bet jeigu ji per 30 dienų 
nieko neišspręstų, tai be
laisviai perduodami JT or
ganizacijai, kuri turės jiems 
surasti vietą laisvai apsigy? 
venti.

Už Indijos planą pasisa? 
kė visos Azijos, Europos, 
Afrikos ir abejų Amerikų

sabotažas ir kitokios rake- 
tierių vartojamos priemo
nės jas išvaro iš biznio. 
Kompanijos moka, žinoma, 
ne iš savo, bet iš vartotojų 
kišenės, kurie vagims, kri
minalistams ir kitokiems 
didmiesčio padugnėms iš
mokamus pinigus kompani
joms giąžina.

Šen. Kefauver, pagarsė
jęs kriminalizmo tyrinėto
jas televizijos ekranuose, 
vargu ir spėjo, kad pro te
levizijos aparatus praėjo to
kios riebios kriminalizmo 
žuvys, kurios plaukioja 
New Yorko didmiesčio prie
plaukose.

-J. t).
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Naujos Klebonijos 
Fondas Auga

švenčiu vėl galėjo eiti žu- 
dvti vieni kitus.i '■v

Pasirodo, kad Bridgepor- Lietuvių Pasirodymai 
to parapijos kunigai turės Šiuo tarpu Įvyko trys lie 
naują, didelę ir moderni?-tuvių vieši pasirodymai' 
ką Kleboniją. Pinigu rinki- prieš Chicagos plačiąją vi- 
mo vajus tam reikalui jau suomenę. Pirmas pasirody- 
isioėgėjo. Jau buvo minė- mas, tai adv. Alfonso Wells, 
ta, kart stambiausias aukas naujai išrinkto teisėjo, ives- 
kloja ne parapijonai ir net dinimas. Tas ceremonijas 
ne to? kolonijos gyvento- Chicagos visuomenė matė 
jai. Buvo minėta, kad adv. ir per televiziją. Antras pa- 
-vntar.as Olis, Šanitary Dis- sirodymas, žymiai didesnis, 
tiicto prezidentas, aukojo tai adv. Antano Olio, pel
nei $500, biznierius Jos. F. rinkto Šanitary District pre-’ 
Eudrik—8200, automobilių zidento, Įvesdinimas, kuris' 
prekybininkas Dan Kuraitis Įvyko gruodžio 4 d. Svečių 
—ękt'O. Dabar pasirodė, buvo daug, kurių tarpe bu-
rad plačiai žinomas Dr. S. vo pusėtinas būrys lietuvių.' 
Biežis paklojo šimtinę. Tai Trečias pasirodymas tai lie 
vis liberališkų pažiūrų tau- tuvių kalėdinė eglaitė Pra- 
tiečiai. Šio fakto, akivaiz- monės ir Mokslo Muzėjuje 
čoj prisiminkime, kiek sy- tarpe devyniolikos kitų tau-' 
kių Katalikiškoje spaudoje tų kalėdinių eglaičių. “Chi- 
luvo prikaišiojama libera- cago Tribūne,’’.lapkričio 30 
lisKai visuomenei už nesidė-!d. laidoje, turėjo lietuvių 
jimą prie parapijų palaiky-'eglaitės atvaizdą kaitų su 
; o. Drauge” tokiais prie- dviem lietuvaitėm, pašilė
kaistais išeidavo Dr. J. 
E augaiiis. Bet jis su auka 
šv. Jurgio parapijos klebo
nijai dar nepasirodė. To
liau reikia priminti, kad iki 
šiol nesimatė dar nei vie
nas kunigas su auka klebo
nijos statybai.
Adventinis Pamokymas

Marąuette Parko lietuvių 
parapijos lapelio “Nativity 
Parįsh Ne\vs” lapkričio 30 
d. laidoje buvo adventinis 
pamokymas, kur be kito ko 
sakoma:

“Šiandien pradedame Adven
tą. Keturių savaičių laikotar
pis yra atgailos laikas. Visi ti
kintieji privalo susiturėti nuo 
visokio smaguriavimo. šokiai, 
girtuokliavimai, nepadorus pa
veikslai ir Įvairios žemos rūšies 
vakaruškos privalo būti pamir-

džiusiom tautiškais rūbais.
Justino Pastogės

Pas Justiną susirinkome 
..aip jau Įprasta. Visiems 
susirinkus, šeimininkas Jus
tinas pasakė turis raportą. 
Papasakojo štai ką:

Ič po

PABĖGĘS KALĖJIMO PAGAUTAS

Cormack McNelis. jaunas kalinys su kitais septyniais ka
liniais buvo pabėgęs iš Pittsburgho kalėjimo. Po vienos 
dienos laisvės kalinys bu\o paliautas, nuvargęs, sušlapęs 
ir alkanas. Policijos stotyje jis pirmiausiai puolėsi šil
dyti savo kojas prie radiatoriaus.

Mirė Albinas Kaulakis
Spalių 23 d. širdies liga 

-taiga mirė Albinas Kaula
kis, GI metų amžiaus, gyve
nęs 2130 Eifth Avė. Spa
lių 27 d. buvo palaidotas 
-v. Kazimiero kapinėse, 
r i ie jo kai sto buvo sudėta 
augybė gėlių vainikų, o 

laidotuvėse dalyvavo 
.00 automobiliu.

apie

Ten irgi komunistai nepra- doną ją Kiniją, peikiant 
pasikalbę- vedė nei vieno atstovo Į Amerikos reakciją.—Vėl turėjau

jimą su marijonais. šiuo parlamentą. Pravoslaviška į Kas yra A. J. Smitas ir 
sykiu jiems užkliuvo musų Graikija taip atspari prieš Šmitienė galima sužinoti 
nurodymas, kad rinkimų xcmurlistus, kaip pagonis-• pavarčius “Laisvę,” kurioje 
uaviniai rodo. na^oniš^'koji Jat-unija, Graiku pra........... ....... . Jat unija. Graikų pra-itilpo didžiuliai skelbimai,
na Japonija nepalyginamai! voslaviška dvasiški ja ir ja-! reklamuoją ji kaip “žymų 
geriau atsilaikė prieš ko- ponų pagoniška dvasiškija J visuomenininką ir apšvietos 
munistus, negu popiežinė* padarė didelę gėdą katali-j platintoją.
Italiia. Nurodinėto, buk'kiškai dvasiški jai.

Itaiiios A J* >mit0 mineJim3 
ateina ren?ė “Lietuvių Moterų

. <'■ j- i * m ‘ Klubas,’’ musu visuomeneibę. Girdi, esą katalikų naujas egzaminas ’
ir “katalikų.” Jie sakė: nanti pavasari popiežinėj 
“Aš, kalbėdamas apie ka-Į Italijoj Įvyks rinkimai

Italija. Nurodinėjo, buk kiškai dvasiškija 
mes maišą du skirtingu da- —Vatikanui ir
ivku—katalikus ir katalikv- katalikų vadams

šti. Tėvai privalo stropiai pri
žiūrėti jaunimą, kad nešitran- 
kytii po šokius ir kitokias ne
padorias vietas.”

Išeina, kad visokie sma 
guriavimai, girtuokliavimai, 
nepadorus paveikslai, že
mos rūšies vakaruškos ir

talikus, turiu
.us kataliku', o tu papraš
ai turi galvoje tik tokius, 
urie tik krikštyti, o visu 

Tivvenimu vra svetimi Kris- 
tui.” Ką, ar prisipažinsi- 

a_ me prie apsirikimo? Ką ta
ne turite pasakyti? 

Pasakymai buvo tokie:
—Marijonas tik patvirti-

Lawrence Padangėje
Musų klubo viršininkai j na savo svečius. Įžanga tik 

slaptu balsavimu išrinkti $1, narėms • dalyvauti pri- 
kone vienbalsiai tie patys: valoma, mes vyrai irgi čia 
į rezidentas Jonas Urbonas dalyvausime.
14 balsais prieš 11 balsų už

Velionis buvo labai drau- 
i>ko budo, nuo pat atvyki

mo iš Lietuvos gyveno So- 
ho dalyje, pirmiausiai dir
bo plieno liejyklose, per 14 
metų dirbo Lietuvių Moks
lo Diaugijoj už gaspadorių 
ir paskutiniu laiku per eilę 
metų sėkmingai vertėsi sa
vame restorano ir taverno 
Jznvie.

Velionis Kaulakis mėg
davo laikraščius skaityti, o 
mėgiamiausi jo laikraščiai 
bu v o “Keleivis” ir “Nau
jienos” ir šiuos laikraščius 
prenumeravo per daugeli 
metų.

Kaulakis atvyko iš Lietu
vos Į šią šąli iŠ Gaigalių 
kaimo. Šimonių parapijos, 
Panevėžio apskr., 1913 me- 

! ais, bmę vedęs, liko di
liausiam nubudime žmo- 
a Juzė, du sūnus—Albinas 
r Stasys. Vyresnysis sūnūs 
jau yra vedęs su Katrina 
Januškevičiūte ir augina du 
sūnūs, o jaunesnysis sūnūs 
dar nevedęs, gyvena su mo- 
ina. Velionis Kaulakis pri

klausė prie Lietuvių Moks- 
o Draugijos, prie SLA 40 

kuopos, prie Lietuvių Pilie
čių Draugijos ir prie Lietu
vių Ūkės Draugi ios (Lith
uanian Countrv Club).

Juozą VaskelionĮ: vice-pir- 
mininkas Rapolas Mikolai- 
tis 64 balsais prieš 21 
Adomą Jukną: finansų
/aštininkas Petras Penkus, 
iždininkas Andrius Tataro- 
nis, protokolų raštininkas 
Augustas Večkys ir trims 
metams kasos globėjas Vin
cas Baležentis be opozici-
JOS.

Direktorių taryboj dau
giausiai balsų gavę Įėjo: 
Jonas Stundžia su 74 bal
sais, Juozas Volungus—74, 
Kazys Andreliunas—67, Al
binas Skusevičius—66, Vy 
tautas Vidunas—64, Tarnas 
Kibildis—50 ir Mike Pau 
bukaitis—44. Mažiau ga-

Musų Skaitytojams
Kurių prenumeratos išsį- 

už baigė arba baigiasi neatidė
liojant atsinaujinkite dabar 
už tris dolerius, nes po 

uju Metų prenumerata 
jau bus $4. Prie to, šven
čių proga, visi perka savo 
artimiesiems dovanas, kar
tais pasitaiko nupirkti 
menknieki, už ką reik daug 
užmokėti ir būna pamirštas 
dar šventėms nepraėjus. 
Kas kita su laikraščiu, ku
ris per visus metus negali 
būt pamirštas, nes kiekvie
ną savaitę ateina ir atneša, 
vis naujų žinių iš viso pa
saulio. Užrašykite sa.o gi
minėms ir draugams “Ko

vusieji balsų atpuolė—A-deivi.” šių žodžiu auto i 
rKK.;,,. o a- AI ... . *• v:’. tCilcius, S. Juskus ir M. Za-»gaiite matyti klube bi’e
lanskas.

Ligonių prižiūrėjimo 
misijon Įėjo: Jonas Kibil
dis 48 balsais ir Alfonsas 
Pilvelis—47. Mažiau gavę 
balsų atpuolė—Vincas Kau
pinis ir Antanas Matulevi- 

Ičius.
Naujai perrinktas prezi- 

tas Jonas Urbonas paskel
bė balsavimu rezultatus,

di.
maloniai jums p: - 
ir nė vienas centą- 

ekstra nekainuos.
Repcrtcris.

MILLINOCKET, ME.

mą. Jis 
KO' tarnaus

Mirė Vladas Makauskas

Čia mirė Vladas Makaus-
kaitų padėkojo visiems da- k?’> sulaukęs 65 metų am- 

ziaus. Velionis Makauskas

iyvavusiems balsavime ir pa- 
t eiškusiems pasitikėjimą klu
bo darbuotojams. Jis .sakė: 
Lavvrence yra Įvairių tau
tų ir panašių klubų apie 18, 
bet musų
gyvuoja kaip 
taip ir moraliai. Mes savoj 
narius prižiūrim ir š 
ligoje; namas pilnai įsmo 
ketas ir turi
gos kasoje, 
um šios j astogės, tai netu- 
ėttim nė kur pasidėti ir 
liekas nežinotų, kad esam 

lietuviai. Dabar su mumis 
visi skaitosi ir mes, kaipo 
klubas, kaipo tautinis vie
netas ūžimam Lavvrence ir 
visoj apielinkėj pirmą vie
tą.—lo žodžiai buvo paly
dėti kaistais aplodismen
tais.

Po visam nariai seimynis-

gimė 1887 metais PaKivos 
dvare, Šiaulių apskr. Bū
damas dar mažas vaikas 
ko našlaitis ir to dvaro po-

klubas geriausiai ji „Velionis
finansiniai,'buvo nrat0 »• įnteligenti-n,.

budo vyras. Į Ameriką at
važiavo 1910 metais ir visą 

_|laiką gyveno Millinockete. 
ipščiai atsar-|^rb° Great Noithein Pa- 
Jeigu neturė- Per .Co- Skaitė daugeli laik- 

įaščių ir buvo ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas ir 
bendradarbis. Savo laiku 
buvo suorganizavęs SLA 
kuopą. Mirė lapkričio 2 d. 
širdies liga ir palaidotas 
vietos kapinėse. Tebūnie 
jam lengva ilsėtis laisvos 
Amerikos žemėj.

L. Paulauskas.

Velionis Kaulakis buvo 
vienas iš tų kuris paremda
vo savo aukomis visus pra
kilnius lietuviškus reikalu 
ir dažnai pagelbėdavo savo 
draugams ir pažįstamiems 
nelaiminguose atsitikimuo
se. Albinas Kaulakis, išsi
skirdamas iš gyvųjų tarpo, 
paliko gražią atminti ne tik 
Pittsburgho lietuvių tarpe, 
bet ir svetimtaučių, nes su 
visais mokėjo gražiai ir 
draugiškai sugyventi.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemelė.

musų
nežinoma organizaci

ja. Bolševikai turi visokių 
“frontų” ir visokiais var
dais jiakrikštytų organiza- 

Li’ų. tai “reikalui priėjus 
Ivisada išvelka kokia

Atei , . .
visai

i
galvoje ge- parlamentą. Akivaizdoj re 

zultatų pagoniškoj Japoni
joj ir oravoslaviškoj Grai-'
ikjoj bus be galo Įdomu ką' 1 ’-=ve,^a Kokią nors
nauji rinkimai parodvs po- ?eA?ku y ai du oigamzaciją 
piežinėj Italijoj. i: liaupsina savo Rusiją ir

Po to ėmė baisa Justhias!K!p!’? ‘’apsv.etos vardu 
ir šitaip kalbėjo: ‘ jpnsidcngę.

—Jūsų pastabos buvo Lietuvos Kariuomenės
Įdomios, teisingos ir suma- a Minėjimas

kitokios nepadorios vietos no mus^ u ii tinimą, kad pa
turi būt pamirštos tik ad-|^?f atspaieme uz ka- 
vento ir gavėnios metu. Ki- tahkybę. Japonų pagoms-
tais metu laikais to visko kl kun’8a! lsmoklno zmones 
galima ir nepamiršti. saugotis komunistų,, o. po-

niezius su savo kunigais to
Sveikai galvojančiam to- nepadarė, 

kie pamokymai yra keisti. —Išeina, kad japonų pa- 
Bet juk ir keistesnių daly- į onų tarpe “pagonų” visai 
kų yra buvę. Kai Vakarų nedaug, p “katalikų” po- 
Europos tautos buvo katali-'piežinėj Italijoj yra bega- 
kiškosr tai popiežiai buvo lės.
patvarkę, kad karo atvejuje Šia proga veria atsiminti 
didžiųjų švenčių metu ture- nesenai Įvykusius rinkimus 
davo žudynes nutraukti. Po pravoslaviškoj Graikijoj.

nios. Bet nepriminėte to. 
kad marijonas klysta, kai 
jis nurodinėja, buk mes 
apie katalikus sprendžiame 
pagal šiaudinius katalikus. 
Kaip sykis mes elgiamės at
bulai. Dažniausia mes kri
tikuojame vadus—bažnyti
nius ir pasaulinius. Juk ka-

Lietuvos kariuomenės 
į minėjimas lapkričio 23 d. 
Philadelphijoje praėjo ne
blogai. Minėjime apsčiai 
dalyvavo žmonių, bet sve
čių 85'r daugumą sudarė 
naujieji ateiviai. Minėjimas 
Įvyko šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Buvo skelbta

talikiskos tauto? pei aipživ.s<mjn^jjmo prajžia 5 vai. po
turėjo savitarpinių karų. i. ___ -ir.- _
Katalikiškas tautas per am

koj nuotaikoj vaišinosi, 
Evangelistu Pamokslininkė smagiai laiką leido ir skirs- 

Bėdoj dėl Gydymo tesu pasitenkinę.
kažin! Įvyks Šaunus Balius

GREAT NECK, N. Y.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Renkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
,—v ir Į kitus miestus. Be to. užlaiko geriau-
I s’os ru*’cs kosmetikos, skutimosi reikme-

x nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių,
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

čių ; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvi! (53)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

žius smaugė baudžiava. 
Baudžiauninkai pas katali
kiškus ponus taip buvo nu- 
'moginii, kaip kolchozinin- 
kai pas Staliną. Tų visų 
baisumų kaltininkai nebuvo 
’iaudiniai katalikai. O in- 
viziciją ar šiauddiniai ka- 
alikai buvo Įvedę?

Tuo ir baigėsi musų dis
kusijos.

Laisvamanis.

PHILADELPHIA, PA.

Ruba Hali Pastogėje

Lapkričio 22 d. Philadel- 
uhijoje, 414 Green St., rusų 
Kuba Hali salėje, Įvyko šios 
kolonijos bimbininkų vado 
Antano J. Smito ir Šmitie
nės pagerbimo vakaras, ku
rio metu agitatorių buvo 
pasakyta karštų prakalbų 
giriant rusų rašytojus, rau

plėtų, bet jis prasidėjo va
landą vėliau, publikai jau 
nerimaujant. Mat, laukta 
ateinant i minėjimą naujai 
Į pralotus pakelto šv. Kazi
miero parapijos klebono, 
kun. Igno Valančiuno.

Buvo pagerbti trys Vyčio 
Kryžiaus veteranai, jų tar
pe ir buvęs Klaipėdos kraš
to komendantas, pulk. Lior- 
manas. Pagrindinę kalbą 
pasakė Dr. J. Puzinas. Ber
nardas Brazdžionis ir Anta
nas Gustaitis paskaita pluo
štą eilėraščių, kuriais visi 
buvo labai patenkinti. Cho
ras sudainavo keletą gražių 
dainų. Kažkodėl kalbėtojų 
neprisimintas Mykolas Šle
ževičius, kuris pasirašė Lie
tuvos kariuomenės Įsaky
mą. Vengta pasmerkti ir 
gruodžio 17-tosios pervers
mininkus, kurie suteršė Lie
tuvos kariuomenės garbę.

A. Ad.

Prieš du metu iš 
Aur atsibaladojo i Pittsbur- 
hą tūla evangelistų pa

mokslininkė. C a t h e r y n 
Kuhlman. Pasisamdė sve
tainę ir radio laiko valan
dą ir pradėjo stebuklingu 
budu — maldomis — žmo
nes gydyti. Biznis gerai se

si. Jos pamokslų klausy
ki rinkdavosi visokios rūšie?

Mirė Mykolas Turla

Lapkričio 23 d. mirė ma
nio vyras Mykolas Turla. su
laukęs 63 metų amžiaus. 
Velionis iš Lietuvos paėjo 
iš Vilniaus krašto. Pirma

Gruodžio 13 d., sekantį 
šeštadienį, klubo patalpose 
Įvyks šaunus balius, kuri 
rengia Onų Draugija. Bus gyveno \Vaterbuiy, Conn. 
gera orkestrą, skanių už-|Dvi savaitės prieš mirtį jis 
kandžių ir visokių margu- 
mvnu. Ši moterų draugija

'sunkiai susirgo. Palaidotas 
laisvose kapinėse be tikybi-

yra viena iš skaitlingiausių 
nariais kaip musų koloni
joj, taip visoj apielinkėj.

ligoniai su Įsivaizduotomis Musų darbščios moterys vi-,tina ir
ir neįsivaizduotomis ligo
mis. Radio klausytojų irgi 
5uvo daug.

Tačiau tūla Lucilie Soko- 
lowski, našlė, gydėsi tos 
evangelistės metodais per 
9 metus ir evangelistės 
agentei kas savaitę atiduo
davo visą savo savaitinį už
darbį po $51. Mrs Soko- 
lowski gydėsi per du metu 
ir nepasveiko, nors atidavė 
evangelistei dvejų metų 
sunkiai uždirbtą uždarbi. 
Pagaliau ligonė paėmė ad
vokatą ir apskundė evange- 
listę. Bus Įdomi byla. Ma
tysime, kaip evangeliste 
teismui parodys savo gydy
mo galią. —S. B.

mų apeigų.

Čia Amerikoje
giminių neturėjo.

broliai liko
suomet sumosią gerus po- je. 
kylius ir maloniai pavaiši- Nuliudusi Žmona

velionis 
.Jo mo- 
Lietuvc-

Elzbiet*.

LAIKAS UŽSISAKYTI
Keleivio” Knlendofių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais leidžia dideli. 190 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius jau baigia
mas ruošti. Jis bus atspausdintas gerame popieriu
je, su paveikslais.
“Keleivio” kalendoriuje skaitvtojai ras daug Įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to. kalendoriuje yra plati Kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

—Cit, vaike, nekalbėk 
taip gaišiai, kad svietas ne
išgirstų.

—Tegu svietas girdi, tė
ve. Skandalas yra, kad to
kie Liormanai ir Plechavi- 
čiai šiandien yra kelianti i 
viršų, kaip mėšlas ant ša
kės.

—Tai tu manai, vaike, 
kad aš be reikalo i Piladel- 
piją važiavau?

rali—Tėvas 
kur tik nori. Bet man atro
do kvaila važiuoti į Phila
delphiją. kad pagerbti žmo
gų, kuris jokios pagarbos 
nenusipeino.

—Okei, vaike, aš eisiu 
pas Zacirką pamierkavoti 
ir kitą nedėlią tau pasaky
siu, ką mudu su Zacirka 
nutarėme dėl Plikavičiaus 
ir Liormano garbės.

—Viso gero. tėve.

važiuoti, priežastis ir skilimas sunku 
pašalinti.

Gal būt nauji vadai di
džiųjų unijų sąjungų prie
šakyje ir kitokia politinė 
atmosfera krašte paskatins

Unijos Kryžkelėje
\ ienas po kito nesenai milionų. Tame laikotarpy-

Nr. 50, Gruodžio 10, 1952
KALĖDŲ SENIS KARO LAIVE

Viename karo laive, lėktuvu nešiotojo denyje, Kalėdų 
Senelio rūbais pasipuošęs karininkas signalizuoja lėktu
vui leistis, karininkas pasiruošęs dalyti lėktuvų vairuo
tojams iš namų gautas dovanas.

unijas užmiršti nesutikimus 
ir jungtis i vieną unijų cen
trą.

CIO unijų svarbiausias 
kūrėjas buvo angliakasių 
unijos vadas John L. Levvis, 
su kuriuo artimai bendra
darbiavo buvęs angliakasis 
Philip Munay, siuvėjų uni
jos vadas Sidney Hillman 
ir eilė kitų energingų vadų. 
Per eilę metų trys vardai 
simbolizavo Amerikos uni-

e. e jų didžiųjų Ame
likos unijų sąjungų vadai: smarkiai augo ir grėsė net'Green. Philip 3 
v 10 unijų pirmininkas rhi- pialenkti senąją Amerikos John L. Leuis. 
iip Munay lapkričio 9 d. ir Darbo Federaciją. 1942bos trijulės liko
VVilliam Green, Amerikos metais unijistų skaičius’Levris, bet liko
Earbo Federacijos piimi-k»a-te jau siekė 10.500,000,Jsu angliakasiais, 
ninkas, lapkričio 21 d. o baigiantis antrajam pa-j Green iki mirties atstovavo 

Abejų unijų vadų mirtis sauliniam karui, 1945 me-'nuomonę, kad CIO unijos 
įvyko tuoj po Amerikos tais, unijistų jau buvo 14,-'turi grįžti į bendrąją orga- 

500,000. Po karo unijos nizaciją—A. D. Federaciją 
ar šiek tiek sustiprėjo irgrįžti tokios, kokios yra, 

dabar organizuotų darbi-’—industriniais pagrindais
ninku krašte yra apie 15,- susiorganizavusios. Bet “grį- 
000,000, iš jų apie 9,000,-’žimas” mažai viliojo CIO 
000 A. D. Federacijpj, apie unijų vadovybę, kuri jautė- 
5,000,000 CIO unijose, o’si lygi ir norėjo, kaip lygus 
kiti niekur neprisidėję. |su lygiu derėtis dėl vieny

bės atstatymo palaipsniui:

ir v

prezidentinių rinkimų, ku
riuos darbininkų unijos turi 
'agrindo jaustis pralaimė
jusios, nes jos rinkimuose 
buvo užėmusios aiškią po- 
iciją už demokratų kandi

datą Adlai E. Stevensoną. 
PHILIP MVRRAY

—Sveiks, Maike! jeigu žmogus gauna ordiną
—Gera diena, tėve, iš ir yra pulkauninkai, tai to- 

kur pareini toks nuvargęs? Kia asaoa turi būti ir atsi- 
—Uiladelpijoj buvau, vos žymėjusi ir nusipelniusi, 

kojas parnešu, taip nuvar- ._u pulkauninkais, vaike, 
gau. Jes, vaike, nebe tie bulvių nekepsi.
čėsai ir kojos nebeklauso. —Ar tėvas girdėjai, kac 
Ak, Maike, buvo geri čėsai, pulkininkas Liormanas bu- 
kada pusę Amerikos gale- <o ir Hitlerio armijoj pi 
jau pėsčias apvaikščioti, kininku?
Atsimenu, kada musų para- —Ne, vaike, to negirdė- 
pija statė naują bažnyčią, jau.
tai mane pasiuntė po kolo- —Bet aš girdėjau, tėve. 
nijas kolektų daryti, tai Pulkininkas Liormanas yra 
juokais apvažinėjau visas šnaia. Tarnavo Lietuvos 
t ersilvėnijos mainas ir či-. ariuomenėje, o paskui nu- 
kagą pasiekiau, o grįždamas sidaužė i vokišką armiją, 
ir Klyvlende pabuvojau. O lr tokį kailiamainį jus pa- 
clafcar, vaike, vos tik į Pila- gerbėte. Negana to. tėve, 

lpTą nurėpliojau ir jau tas pats pulkininkas Lior- 
r.criu kvitinti. Dar mierka- manas buvo karo komen- 

cjau sustoti Bruklyne pa- Jautas Klaipėdoje ir paskui 
ira'yti jenerolą Plikavičių, aseiniuose ir siųsdavo lie- 
ale prieš Naujorką pocion- uvius į koncentracijos sto-

e užsnudau ir pravažiavau vykią. Tai buvo deržimor 
ro šąli. da, žmonių persekiotojas, o

e įsikūrusios CIO unijos jin j judėjimą: William
Munay ir 

Dabar iš 
tik J. L. 
atsiskvręs 

VVilliam

Brinko Pinigai

Aukščiausiame pakilime 
CIO unijos jungė 0,500,000

pirma .sudarant bendros

1950 metais sausio 17 d. 
vakare aštuoni maskuoti 
banditai užpuolė Brink,pi
nigų iš vežiojimo ir saugoji
mo įstaigą Bostone ir atė
mė iš apstulpusių tarnauto
jų rekordinę sumą, $1,21.9,- 
000! Tokią krūvą pinigų 
dar niekada banditai Ame- 
ikoje nebuvo pavogę. Ži- 

nuskambėjo po visą

surinktas žinias 
Brinko plėšikų grupėje tu
rėjo būti 16 asmenų. Prieš 
tiek ir siūloma iškelti bylą.

, , . . , . . , įveiklos komitetą ir tik pas-darbminkų u-.=avo juka ga-kuj lai iui eiti ;e 
.Sj° lygintis su alkesne- abej didžiųju uniju 
mis A- D. Federacijos um- sl:1;ejimo f vi ' centl a. ■
jom,,. Bet atsimetimas ang-Taip vienvbė5 klausimas at-nia ™

u asių unijos n teiau pa-rodo pasitraukus didžiuiuikiašta if po užsienius. Bos- 
oaptas apsivalymas nuo uhiju vadam5 b. s,nau.|tona^sui^’u§€ da,
bo,sevikuojąt.cių unijų. CIO j?en); vadovams unijoms1 kordai Kuri laika žmones
narių skaičių sumaz.no ik, vadovaut;. |Bost(;ne vietose

mi lomi, o 'ai as sa-^ Unijų sujungimas betgi tik apie Brink plėšimų ir
ko net iki 4,000.000 narių. 

CIO unijos atsirado 1935 
Su nauja vyriausybe kraš- metais dėl Amerikos 

te unijų priešakyje stoja Federacijos
nauji vadai. Dabar dar ne- Federacijos 
galima sakyti, kad naujo- priešingi

nėra viskas. Gal svarbiau tekalbėjo.
Darbo !’at' 

konservatizmo.,fuon)t.nėje

vienybė yra įssi- 
kokią vietą vi- 
unijos nori

sios

dabar jau 
apklausinėja 
plėšimo liu-

Grandžiurė 
trečia savaitė 
įvairius Brink 
dininkus ir, nors viešai nie
ko neskelbiama, bet po 
miestą plinta gandai, kad 
buvę tokių liudininkų, ku
rie pradėjo “žviegti” (pa
sakoti, ką jie žino). Esą, 
vienas liudininkas pasisiū
lęs nurodyti aštuonius žmo
nes, kurie Brink apiplėšimą 
suplanavo. Jis tą padaly
siąs todėl, kad jam iš pa
vogtų pinigų labai mažai 
tekę. ... y

Jei toks “žviegikas” tikrai

Iš tikrųjų, milionac ir
219 tuksiančių dolerių via

krūva pinigų. Tie
svėrė pusantros to-

uz-j didelė
\adai ^uX°,imti. Ar įos gali tenkintis! pinigai 

industriniu uniju'f;i.f. • Lvvtvin-rKčc • -i ' .... . J.-»tlktai Sd\ O lldl ltl ekOnOW.i- kOt>. 1(v maudynes politika organizavimui ir norėjo lai->nju

santykiuose su organizuo-Rytis amatų unijų, kaipo' 
tais darbininkais bus uni- unijinio judėjimo pagrindo, 
joms nedrauginga. Tam r.e- Industrinių unijų šalininkai 
ra dar jokio pagrindo, o siūlė visus darbininkus, dir- 
naųjai paskirtas darbo sek- '• ančius vienoje dirbtuvėje 
rotorius, unijistas Martin jr to;e pačioje pramonės ša- 
P. Durkin, leidžia laukti,!Reje, jungti į vieną uniją, 
kad naujoji vyriausybė ‘neskirstant dirbančiųjų pa- 
stengsis unijų atžvilgiu bu-, gal amatus ir užsiėmi-

>kiai krūvai pinigų’yra policijos rankose, tai 
interesų atstovavimu, išvežti reikėjo sunkvežimio,!jis novoms nenoroms turės 

ar turi pažvelgti plačiau irtr.es i paprastą mašiną tie-k j “žviegti” iki galo, mainais 
ne’pinigų nesukraus!. į tikėdamasis gauti mažesnęsavo nariusatstovauti

tiktai įmonėse, bet visuo-i Per du metus policija se-'bausmę už dalyvavimą są
monėje ir šalies politiniame 
gyvenime. Bet tą temą pa
liksime ateičiai.

Unijistas.

kė visokius pėdsakus, bet 
vis veltui. Tik dabar poli
cija jau, rodos, turi surin
ku.-i 
au

užtenkamai 
tiesia tinklą

žinių ir 
drąsiems

—O ką tėvas veikei Phi- askui pasirodė ir kailiu- • „a < ... - ...■ ti ian. bet visgi nei a mus. Ginčas del organiza-~/’elpl i joj?
- -Minėjau Lietuvos 

c ''.entę, vaike.
—Ar tik dėl to tėvą: 

žiavai į Philadelphiją?
—O ką darysi, vaike, jei 

ostono kolonija pasi- 
sept nių brolių mie-

. «_Ių įt net lietuviškos ar- 
~ šventę pramiegojo? 

l. Bostonas miega, ale 
^ai. io xė;as negali mie
goti.

mainis. Pagerbimo toks ti- 
ar- pas tikrai nevertas.

—Tai ar tu vaike non 
va_ asakyti, kad mes turėjom 

tam pulkauninkui i snukį 
piau.i?

—Aš nesiūliau niekam “į 
i.u. į spiauti,” bet aš ma

nau. kad jeigu kas nėra pa
artos veltas, tai jo ir ne

reikia gerbti. Išnara Lior
manas turėtu
prasti 
tuviu

abejonės, kad unijos ne be

ir usi-
ir nelandžioti po lie- 
nritingus pagarbos

pats

—O ką tėvas Philadel- 
phijoj matei? ieškoti. Aš žinau vieną lie-

—Sunku viską apsakyti, tuvi, kuris norėtų tą pulki- 
vaike. Pradėjom šventę nuo nieką su.ri’ikli ir su juo pa 
laukimo aukštos asabos, sikalbėti anie vieną reikalą, 
naujo lietuviško praloto. Tą lietuvi Liormanas be jo- 
Laukėme visą adyną ir jau kios 'kaltės buvo pasiuntęs 
norėjom namo eiti, kada į koncentracijos stovykla 
prabaščius pasirodė ir visų Varniuose. Taigi, tas lietu
dūšia tuoj atsigavo. Pas- vis norėtų ji susitikti, bet 
I ui; vaike pagerbėme tris žinoma, ne pagerbimo tiks- 
erdinuotus kavalierius. Su 'u. ket pažiūrėti, kaip atro- 
vienu kavaliėriu, pulkam do deržimorda be unifor 
ninku Liormanu, aš, vaike, mos.
turėjau garbės susipažinti —Fe, 
ir jam net dešinę paspau- niekada 
džiau. Vien dėlto, vaike, išmoksi 

—Ne,

gailesčio minės Roosevelto 
ir Trumano laikus, kada 
Baltajame Name jos turėjo 
širdingus unijinio judėjimo 
draugus.

Keletas skaičių parodys, 
ką darbininkų unijom- reiš
kė demokratų administra
cija: .

1920 metais, tuoj po pri
mojo karo, unijos Ameriko
je turėjo apie 5 milionus 
įarių. 1921' metais; kad;. 
VVilliam Green stojo A. D. 
Federaci jos priešakyje, or 
janiziv'tų. ųhi'jistų buvo tik
tai ::.75(i.<HM), o 1-933 me
tais, kada piezidentas Poo- 
sevęltas paėmė valdžią 
unijistų skaičius vos . siekė 
3.090,000. Per 12 metų. 
mm 1-920 iki 193,:*, metų?

cinio principo privedė prie 
unijų skilimo. Tas skilimas 
unijiniam judėjimui pra
džioje buvo naudingas, nes 
jis sulaužė konservatyvių 

palinkimą į unijasvadų

Anglų Atsakymas į į 
Lietuvių Protestų

, \ ag ims sugauti.

verta buvo vykti į Piladel- 
j i ją, ba toks honoras ne 
kasdien pasitaiko.

—O už kokius nuopelnus 
jus gerbėte pulkininką 
IJormaną?

—Well, Maike, jis pul- 
1 auninkas, ne tiesa.

—Na, 
liukas.

vaike, tu, tur būt, 
nesurimtėsi ir ne
gerbti autoritetus, 
tėve, tiek nesurim- 

tėsiu, kad imčiau gerbti to
kius Liormanus ir panašius 
“autoritetus.”

—Tai tu, Maike, ir jenc- 
rolo Plikavičiaus negerbi?

—O už ką aš jį turėčiau
gerbti? Ar už perversmo 

tai kas, kad pulki- padarymą? Ar už tai, kad 
Juk gerbėte jį ne tas karininkas mokėjo įsi-

nž jo laipsnį, bet už kokius gyti malūną, dvarą ir gene- 
i oi - nuopelnus? roiišką pensiją ir vis tai be

—Tu, Maike, jau ieškai darbo, bet tiktai priesaiką 
pį'cpkų. Juk tu žinai, kad laužydamas?

buvo su- 
apie- du milionu. 

umazęjęs todėl, kad darb
daviai atkakliai kovojo 
prieš unijas, o republikonų 
vyriausybė aiškiai pataika
vo darbdaviams.

Su prezidentu Rooseveltu 
unijos susilaukė naujų lai
kų. Jų ne tik niekas nebe
šaudė*. bet vyriausybė 
prielankiai žiurėjo į darbi
ninkų organizacijas ir ska
tino kolektyvines derybas 
tarp darbdavių ir darbinin
kų. 1935 metais išleista* 
Vagnerio Aktas buvo di
džioji unijų charta. Nuo 
1933 ’ metų iki 1940 metų 
unijistų skaičius krašte pa
šoko nuo 3 milionų iki

unijistų
mažėjęs 
ę

skaičius

tVII.I.IAM GREEN

Pdirč lapkričio 21 d.

Transport Housu- 
Smith Square 
London. S. VV. 1.

|Pp. J. Kaminskui ir K. Bieliniu! 
Lietuvos Socialdemokratų Par

tijos Užsienio Delegatura 
403 Stanbope Street 
Brooklyn 37. N. Y.
Brangus Draugai,

Mr. Arthur Greenvvood 
pertiekė man jūsų laišką, 
liečiantį Socialistų Interna
cionalo Milano kongreso 
diskusijas dėl Paiialtijos so
cialistų partijų Įsileidimo. 

Aš galiu užtikrinti jus.

O kad vagys buvo drą
sus, abejonės nėra. Jie už
puolė Įstaigą, kuri pinigus 
vežioja šarvuotose mašino
se. Kaip tankuose, ir kur 
kiekvienas tarnautojas ne
šioja prisikabinęs revolverį, 
/agys dirno ne tik drąsiai, 
bet ir sumaniai, jie taip 
tiksliai apskaičiavo laiką, 
kad nė vienas tarnautojas 
r.Cfpėjo revolverio ištraukti 
a \isi buvo bematant nu
ginkluoti. Vagystė buvo 
oi i i didelė, kad daugelis 
menių ne tiek piktinosi, 

riek stebėjosi vagių miklu
mu. Vagys po plėšimo din
go, kaip į vandenį. Jie ne

moksle, be to, jis gali tikė
tis gauti pinigų iš paskirtų
jų 100,000 dolerių atlygini
mo tam, kuris padės vagis 
sugauti.

Ka(į ir labai gudriai 
Brinko vagys dirbo, bet 
vargu jiems pasiseks išsi
sukti nuo bausmės. Jei 
“grandžiurė” nuspręs iškel
ti kaltinimą prieš policijos 
neįvardytus plėšikus, tai 
policija turės dar 10 metų 
laiko vagims pagauti. Jei 
vagių buvo 16, tai butų la
bai keista, kad tokiame bū
ryje kriminalistų ir jų arti
mųjų, kurie apie vagių 
pralobimą neabejojamai ži
no, neatsirastų nesutikimų, 
pavydo ir noro* pasipelnyti 
š siūlomų 100,000 doleriu
iovanų. -D„ S.

kad jūsų gautas pranešimas paliko jokių pėdsakų, jokių 
nėra tikslus. Darbo Partija 
nepripažįsta, kad Pabaltijo 
valstybės buvo legaliai in
korporuotos į Sovietų Są
jungą. Nesusipratimas ga
lėjo kilti iš Mr. Phillips pa-l(;irbo. Jie turėjo turėti pa
reiškimo dėl Gruzijos irjgelbininkų. Jie kur tai ga- 
Armenijos pozicijos, kurios'vo sunkvežimį, kuris po 
yra skirtingoje kategorijoje-vagystės irgi negalėjo išga- 
negu Pabaltijo valstybės. Į moti, kaip kamparas. Po 

Darbo Partija visiškai ki«ik laiko prie Stoughton, 
kitiems jūsų laiške (Mass., buvo atrasti vieno 

padėjo * pagrindą masinėms'keltiems punktams, ir as sunkvežimio supiausyti li- 
'arbininkų organizacijomsJaP.|I?a^efTauju» kad sis nesu-'kučiai ir spėjama, kad tie 
Vandien ir pati A. D. Fede- sipratimas galėjo būti jūsų likučiai buvo tos pačios 

susirūpinimo priežastim.)mašinos, kuri Brinko pini- 
Tikiu, jus perduosit Britų' gus išvežė.

liudininkų. Išvažiavo prisi 
krovę troką pinigu ir išny
ko. kaip durnas.

Vagiu buvo aštuoni žmo- 
nės. Tie vagys vieni ne-

MARGUMYNAI

žiūrėti, kaip 
aiistokratijo

“darbininkų 
reikalą iri pritaria 

hsi

pat)
ra<ija dėl “organizacinio 
principo” nebesiginčija ir 
unijų skilimo priežastis da-
bar vra net užmiršta. Bet nams.
skilimas įsisenėję, pats fak
tas. kad yra skirtingos or
ganizacijos, kurios dažnai 
varžosi dėl narių ir įtakos, 
pasidarė naujų nesutikimų

partijos pažiūras savo na-

Su broliškais sveikini
mais,

(Parašas)
Tarptautinio Departamento 

Sekretorius.

Lapkričio 25 d. policija 
perdavė Bostono “gran- 
džiurei” Brinko plėšimo tu
rimus Įrodymus ir prašė,
kad
las

grandžiurė iškeltų by- 
Aų (nezi-

ronių piktadarių). Pagal

Tėvas, Sunua ir Stirna

lapkričio 24 d. Frank 
Thundėr, 56 metų vyras, ir 
jo 13 metų stilius Gordon 
išėjo medžioti į Black Kiv- 
er Falls girią, netoli Fair- 
child, Wis.

Kaip pridera medžioto
jams, jie ėjo pasidaliję, at
stu vienas nuo kito kelias
dešimt žingsnių. Staiga pa
sirodė stirna ir pradėjo 
bėgti tarpe medžiotojų. Ir 
tėvas ir sūnūs griebė šautu
vus ir paleido į stirną šū
vius. Sunaus kulipka ne
pataikė į stirną', bet užtat 
pataikė tėvui į koją. Tėvo 
kulipka irgi nepataikė i 
stirną, bet pataikė sunui i 
kultinę. Ir tėvas ir sūnūs 
dabar gydosi ligoninėj, o 
stirna dar girioje.

sumaz.no
irtr.es
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Valparaisiečiai
(Tęsinys)

Įvesta Lietuvių Kalbos 
Mokymas

Kuliais metais lietuvių kal
bos klasės buvo j vestos, ne
turėdamas tikrų davinių, 
negaliu pasakyti. Tai gali 
patikrinti gyvenantieji Chi
cagoje valparaisiečiai, ypa 
tingai Dr. S. Biežis, kuris

Bet mano buvimo dvejais 
laikotarpiais, kaip pradžio
je šio rašinio minėta, šios 
abi įstaigos jau gyvavo. 
Kas buvo pirmi sumanyto 
jai ir steigėjai tų taip bran
gių institucijų, tikrai nieka
da neteko patirti. Tiktai iš 
Literatiškos Draugijos ar
chyvo, jei tokis yra kur

u,___ , • - j i- v.noi-s užsilikęs, galima butųbuvo (vienas iš daugelio) • , . D . • ••' ’ apie tai sužinoti. Bet ir jis
kur tai neaiškiai dingo.tų klasių mokytojas. Tiek 

tik prisimenu, kad išgauti 
nuo universiteto adminis
tracijos leidimą reikėjo, ro
dos, turėti mažiausiai de
šimts mokinių. Universite
to vyriausybė lietuviams 
studentams ir mokiniams 
buvo labai prielanki jų vi
suose pageidavimuose; pa
lanki ji buvo ir kitiems sve
timšaliams mokiniams ir 
studentams, kurių buvo 
daug mažiau negu lietuvių; 
ji buvo gera visai studenti
jai, kurios kasmet turėdavo 
5,000 studentų ir mokinių. 
Koks nuoširdumas tų laikų 
profesorių ir mokytojų bu
vo rodomas ateivių moki 
niams ir studentams, gali 
ma buvo pastebėti klasėse, 
kai profesoriai-mokytojai 
patardavo jauniems ameri
konams imti pavyzdį iš at
ėjūnų mokinių, kaip jie de
da pastangas ir rodo pasi 
ryžinią siekdami apšvietos 
ir mokslo, kad palikus nau
dingais, gerais ir supratin
gais šio krašto piliečiais. 
Kad ir mano paties atveju, 
kuomet atėjo laikas gauti 
pilnas pilietybės popieras 
tai universiteto vice-pirmi 
ninkas, p. McKinsey, pasi
tarnavo man liudininku tei
sme. kur su visu savo auto
ritetu liudijo ir rekomenda
vo teismui padalyti mane 
piliečiu, kas įvyko gegužės 
9, 1913.

Lietuvių kalbos mokymo 
klasės veikė vakarais, ro
dos, du ar tris kartus savai
tėje. Mokė mus lietuviai 
studentai einantieji aukš
tesnius mokslus, žinantieji 
gerai lietuvių kalbą. Mokė 
mus gramatikos, eiliavimo, 
literatūros, istorijos. Už tai 
universiteto administracija 
musų mokytojams atlygiu 
davo duodama nemokamai 
valgį ar kambarį, o kai ka
da ir valgį ir butą. Prisi
menu jų kelis, kaip tai Zig
mą Vitkauską (jau miręs), 
pasireiškusį puikų literatą; 
A. Greičių (miręs), poetą ir 
muziką; Dr. S. Biežį, kuris 
savo sveikatos raštais “Tė
vynėje” neturi sau lygaus.

Literatiška Draugija
Ar pirma buvo įvestos 

lietuvių kalbos klasės ar su
kurta Literatiška Draugija, 
to irgi negalėčiau pasakyti

Literatiška Draugija tu
rėjo įrengusi knygynėlį, į 
turį lietuviai leidėjai siųs
davo nemokamai savo laik
raščius ir kitą spaudą. At
eidavo “Lietuva,” “Vieny
bė Lietuvninkų,” ‘‘Kova 
organas Lietuvių Socialis- 
ų Sąjungos), “Keleivis,”
Tėvynė,” “Ž v a i g ž d ė,” 

“Garsas” ir kt. laikraščiai. 
Gaudavo ir iš Lietuvos 
tuo laiku leidžiamų laikraš
čių. Prie kitų laikraščių, 
lietuviai studentai leido ir 
savo periodinį (?) laikraš
tuką vardu “Jaunimo Sap
nai,” visuomet gero 
mano“ ‘
surašytą, dideliu rūpestin
gumu sutvarkytą ir sureda
guotą. Kiekvienas leidinys 
turėjo kelioliką lapų pripil
dytų eilėraščiais, straips-

1 w

I
u.

ORE SUSIDŪRĖ DU LĖKTUVAI

Tyrinėtojai apžiūrinėja dar rūkstančius griaučius dvejų 
greitųjų lėktuvų, kurie susidūrė ore virš D:»yton. Dr ». 
aerodromo. Abu lėktuvų pilotai žuvo nelaimėje.

Jei Nepatogu - NepripažtnU

tas buvo 
liui.

grąžintas Hitle-

Po antrojo pasaulinio ka
ro didžiosios valstybės ir 
vii nesugebėjo Saaro klau- 
-in.o itspręsti ir paliko jį 
atvirą": anglių 
uvo perduotos

jai. kuri sudarė 
raš .u 50 metų 

' tikrino Saaro
: ms plačią politinę savi

valdą už to krašto pasiliki
mą muitų unijoj su Prancu- 

! i a. Taip tas
‘sbarip • ir “stovi 
dar girdėsime.

kasyklos 
Prancuzi- 
su Saaro 
sutartį ir 

gvvento-

Lapkričio 30 d. Saaro lesi drumsti vandeni ir žu- 
krašte įvyko vietos parla ! vauti. Vokiečiai dar kar- 
mento rinkimai. Pagal įsta-*tą parodė visam pasauliui,
tymą rinkimuose galėjo da

niais, apsakymėliais ir vaiz
dais pagamintais geriausių 

literatų.” “Jaunimo Sap
nų” žurnalo buvo išleista 
gana apstus numerių skai
čius. Jei iki šiai dienai jie 
butų buvę kokiame archy
ve užlaikyti, jie turėtų ne
įkainuojamą istorinę svar
bą ir vertę. Kur jie dingo 
—neteko patirti. Tik gy
venantieji ('hicagoje gvvi

lyvauti tos partijos, kurios 
pripažįsta Saaro krašto 
konstituciją, kurioje yra 
įrašyta krašto politinė auto
nomija ir krašto ekonomi-

Iniai ryšiai su Prancūzija. 
Nežiūrint betgi tokio įsta- 
tvmo, Saaro krašto komu- 
rastų partija linkimuose tu
rėjo savo kandidatus ir at
virai agitavo už krašto pri
jungimą prie Vokietijos. 
Dalyvavo rinkimuose ir 
“demokratų” partija, kuri 
irgi pasisako už krašto pri
jungimą prie Vokietijos.

Vokiečių nacionalistai 
rinkimus boikotavo. Jie sa
kė, kad jiems trukdoma 
laisvai veikti ir jie negali 
pastatyti savo kandidatų.

kad jie “pripažįsta” tiktai 
tokius sprendimus, kurie 
jiems yra naudingi. Kas 
prieš plauką, to jie “nepri
pažįsta” ir anksčiau ar vė 
liau bandys savaip spręsti.

Saaro kraštas turi tik 898 
ketvirtaines mylias ploto 
Jame gyvena 925,000 gy
ventojų. Tai yra tirščiau
siai apgyventas Europos 
kampelis. Saaro kraštais 
yra labai turtingas anglį 
mis, anglių atsargos žemė
je ten siekiančios 9,000,- 
000,000 tonų! Kasmet Saa
ro krašte iškasama apie

klausimas
Apie

-S. D.

VOKietijOS parlamenta-
Vokietijos vyriausybė at 
rai šaukė Saaro krašto gv

Kurilu Salos
Jei pažiūrėsime į Tolimų

jų Rytų žemėlapį, tai pama
tysime nuo Japonijos į šiau
rę einančią grandį mažų 
salų ir salelių. Jos eina 
nuo šiauriausios Japonijos 
salos Hokaido mažu lanku 
į rusų pusiasalį Kamčatką.
Tos salelės vadinasi Kurilų 
salomis. Jų yra iš viso 26.

šalia Kurilų salų yra dar 
vadinamos Mažosios Kuri 
lų salos, kurios eina nuo
šiaurinės Japonijos į šiaurę.!ou\° 1 
Japonai Mažasias Kurilų 
salas vadina Kabomai salo-

kurių dabar irgi yra 
15,000 ar daugiau.

apie

ul:o lietuviu 
ŽINYNAS’ JAU 
PASIRODĖ

Tai didelio formato (6x9 
•'Pu) 366 puslapiu knyga, 
kurioje apstu medžiagos 
įvairiais klausimais. Pir
miausia akin krinta graži 
knygos išvaizda, geras po- 
pieris ir patogus suplanavi
mas.

Knygos pradžioje įdėtas 
jos smulkus turinys, o gale 

išsamus indeksas, kas ją 
padaro labai patogia nau
dotis kai skubiai reikia su
sirasti kurios nors lietuvių 
įstaigos, organizacijos ar 
laikraščio aprašymą. In
dekse taip pat surašyti įvai
rių valstybių miestai, ku
riuose tik yra kad ir ma
žiausia lietuvių kolonija ir 
nurodyti puslapiai, kur apie 
juos ieškoti aprašymų ir 
reikalingų organizacijų bei 
įstaigų adresų. Kad įr į to

O.'
mis. Tu salų vra tik kelios.

Kurilų salų vardas nu
skambėjo nesenai spaudo
je, kai rusų lėktuvai iš vie
nos Habomai salelės spalių 
mėnesio pradžioje užpuolė 
amerikiečių neapginkluotą 
lėktuvą ir jį numušė į jurą. 
Amerika protestavo dėl ru
sų banditizmo ir sakė, kad 
Habomai salos niekada ne
buvo rusams perleistos. Tą 

to ir -Japonija, kuri 
(niekada neužmušta primin- 

uliui, ku<i rusai nc-
Kurilu salos seniau buvo

r.Isala i»i< i e-rusų, vėliau japonai 
dali tu

ti pa
teisėta, i užgrobė Habomai 

’ia reika- 
■sa- Kurilų šu

tų salų likirpas pri- 
nūo at. ties rusu ir 

nu l.ią. Japonai 
neužmiršo pe’ilio Į nugarą, 
kurį i ūsai suvarė Japonijai 
1945 rhetais, kada Japonija 
jau buvo kare sumušta. Ja
ponai neužmiršta nė Sacha
lino salos, kurią rusai visą 
pasiėmė po karo.

luLIavin 
Žilas,

rejo rusų
(Habomai salas), paskui iri!“" 
visas Kurilų salas Rusija’?“ 
atidavė Japonijai už japo- 
nų atsisakymą kištis Į pieti
nio Sachalino tvarkymą.
Po 1905 metų japonai val
dė ir pietinę Sachalino sa
los dalį ir visas Kurilų sa
las.

1945 metais Jaltoje pre- 
zidentas Rooseveltas ir 
premjeras Chuichill paža
dėjo Kurilų salas Rusijai ir 
kaip tik japonai pasidavė 
rusai tas salas užėmė. Jie 
užėfnė ir Kurilų ir Habomai 
salas, nors Jaltoje jiems

20,000,000 .tonų anglių ir 
pagaminama virš 3,000,060 liaUi=^ , pasaulio užkampį
tonų plieno.

Jei Saaro krašto plienas
IX III*

vi-ri<
anglis yra prancūzų ūky-

jie, Prancūzija gali maž
daug lygintis su Vokietijos 

valparaisiečiai gali apie ventojus rinkimus boikotuo-iukišku. pajėgumu. Jei Saa
ro kraštas prisijungia prie 

balsą. Tą pat darė ir Trie- Vokietijos — Prancūzijos 
ro vyskupas, kurio “ganyto-lukiškas pajėgumas nebega-

ti arba paduoti sugadintą

iiškO’ globų]

įuos žinoti ir visuomenei5.
pranešti apie jų likimą ir 
kur juos nudėjo. Faktinai 
“Jaunimo Sapnai" žurna
las, knygynas ir visas lietu- gyventoja’ yra. 
rių studentų archyvas turė
jo palikti lietuvių visuome
nės savastimi.

Knygynas buvo

Saaro kiurio Į lės

Atėjo rinkimų diena n į 
vokiečiai laukė, kad Saaro 

..gyventojai paduos tuščius.į 
ir skai-Kj- sugadintus baisus. Beri, 

tykia ir “Jaunimo Sapnų” vokįvčiu viiii—' neissipuck 
redakcija. Penktadienio va-U;- ■ Saaro įu-a-,, gyvento
karais Literatiška Draugi
ja parengdavo mokyklos 
rūmuose paskaitas, sureng
davo debatus (ginčus) ko
kiu nors svarbiu klausimu, 
prakalbas ir kitką. Jos rū
pesčiu universiteto audito
rijoj visiems studentams 
buvo surengtas dainų vaka
ras (1912) kur dainavo ta
da eerai žinomas musų dai
nininkas Mikas Petrauskas. 

(Rus daugiau)

Pakalbinkime kaimynu* ir 

draugu* užurtkyti “Kelei

vi?* Kaina metanu SS.

jų dalyvavo linkimuose, 
kas yra visai norma i iška.-į 
skaičius, nes tik totalitari-! 
nėse šalyse galima sukelti 
100'i balsuotojų. Iš turin
čių teisę balsuoti tiktai 
25'/ padavė netikusius (su
gadintus) balsus, o kiti pa
sisakė už išstatytus kandi-

iygintis su Vokjetija li
tas neišvengiamai atsiiiep- 

. įtų ir tų kraštų politiniuose 
' santykiuose. Todėl pran

cūzams svarbu Saaro kraš
tą išlaikyti savo ukio rė 
muose, nekliudant krašto 
gyventojams tvarkyti savo 

"Į vidaus e y e .mą, kaip jie 
.nori. Tas prancūzų nusi
statymas randa pritarimo ir 
Saaro gyventojų tarne, ku- 
rie lapkričio 30 d. ėjo bai-į 
suoti.

Saaro kra.rias senais lai- 
ikais buvo dalis Prancūzijos

datus — krikščionišką liau-jkaip ir Elzasas’ir Lo’.aringi- 
dies partiją ir Saaro krašto ja. 1814 metais, kada

bet 
d. u S \ S

lapo 
ir i

Kada
chalino

nors Kurilų ir Sa- 
“kląusimas” iškils 

tarp Rusijos ir Japonijos ir 
nėra abejonės, jog klausi
mą spręs stipresnis ginklas, 
o ne kas kita. Japonai turi 

Į užtenkamai pagrindo griež-

nublokštas lietuvis “Žiny
no” pagalba lengvai susiras 
jam reikalingą lietuvių ko
loniją. įstaigą parapiją, 
laikraštį ar organizaciją. 
Lietuviai kultūrininkai — 
dailininkai, teatro darbuo
tojai, muzikai, dainininkai, 
profesoriai, rašytojai ir žur
nalistai—surašyti alfabeti
ne tvarka atskiruose sąra-

niekas Hbbomai salų neža-,ti daųtiiųis žiūrėdami ) jų 
dėjo. Jaltoje, jokių piškių šįaurėje esančias Kurilų sa- 
užrašų nebuvo -padaryta,
buvo tik pasikalbėjimas 
tarp “didžiųjų” pąsltųtinę 
derybų diehą, viki į jsfcįikp>; 
kad Kurilų salps turi atitek
ti Rusijai, bet niekas nepa
sirūpino aiškiai nusakyti, 
kokios salos įeina į “Kuri
lų salų” pavadinimą.

.ios kontroliuoja visą 
šiaurinę Japoniją ir iš ku
rių* rusai pagal savo norą 
tkakdb japonų žuvininkys
tę.

DIDYSIS
SAPNININKAS

Kuriių salose japonų
kais gyveno apie

i«;_I«»- Kas niHfSTa ais* imi 
15,000 Sapnininko pagalba, tas gali

žmonių. Japonai tas salas gauti “Keleivio” knygyne f*u- 
buvo sustiprinę ir rusams šiai iliustruotą, su 272 paveiku 
salos atiteko SU visais su-pais ir “Salemono Galva” Didįjį 
stiprinimais, su įrengtais Sapnininką. Su prisiuntimu kai- 
uostais ir aerodromais. Ru- na ?b.r>0. Adresuokit:

KELEIVISsai japonų gyventojus išva-
suose, kartu nurodant jųĮrė jj- atkėlė savus žmones, 63K ltroadwav. S. Itoston. Mass. 
adresus. Panašiai surašyti - - -
ir šiapus geležinės uždan-j

lietuviai:

Jf£S ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ *r PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea*t Broadvray, South Boeton 27, Ma**.

socialdemokratus.
Saaro rinkimai yra dide

lis vokiško nacionalizmo 
pralaimėjimas. Bet Vokie
tijos vadai nenusimena. Ka
dangi rinkimai išpuolė ne 
taip, kaip jie tikėjosi ir no
rėjo, tai jie skelbia, kad 
jie rinkimų “nepripažįsta,” 
nes jie nebuvę laisvas Saa
ro gy ventojų valios išreiški
mas. Taip sako žmonės, 
kurie tvirtai tikėjo, kad 
SaJtro gyventojai paklausys 
jų patarimo ir paduos suga
dintus balsus! Prieš rinki
mus vokiečiai sakė, kad 
Saaro balsavimas bus “ple
biscitas.” Po rinkimų jie 
“plebiscitą” staiga užmiršo 
ir rinkimų nepripažįsta. 
Taip vokiečiai gana lengvai 
išsisuka iš nemalonios pa
dėties. Jų manymu, užten
ka rinkimų rezultatų nepri
pažinti ir viskas vėl gris į 
seną padėtį. Jei smarkiai 
skųsies ir šauksi 
ir vėl turėsi “

•Saaro klausima’

Prancūzija buvo sumušta, 
Saaro kraštas buvo paliktas 
Prancūzijos ribose ir tik 
1815 metais, iš antro karto 
sumušus Napoleoną, Saaro 
kraštas buvo atimtas iš 
prancūzų.

Saaro kraštas yra apgy
ventas vokiškai kalbančių 
žmonių, su maždaug 10'i 
priemaiša viena prancūzų 
tarme kalbančių žmonių.

gos gyvenantieji 
kunigai.

P a s k u i) o m peržvelgus 
sunku duoti išsamų knygos 

Į įvertinimą, bet bendrai ga
lima pasakyti, kad joje ras 
sau naudingų informacijų 
ii adresų kiekvienas lietu
vis. .Ji ypatingai turėtų bu 
i naudinga lietuviui kultu- 

•ininkui ir visuomenininkui. 
“Pasaulio Lietuvių Žinyno” 
kaina $5. Gaunas lietuvių 
knygynuose arba tiesiai iš 
redaktoriaus: Mr 
tis, 41 W. b2nd 
York 24, N. Y.

A. Simu- 
St., New!

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Saaro kraštas buvo at
skirtas nuo Vokietijos ir 
pavestas tvarkyti Tautų Są 
jungai. Buvo numatyta, 
kad 1935 metais Saaro gy
ventojai spręs savo likimą

1935 metais Vokietijoj
jau šeimininkavo Hitleris. 
Suaižėjusi Tautų Sąjungos 
“globa" Saaro gyventojų 
neapsaugojo nuo nacių , 
šlykštaus teroro, gąsdinimų, 
papirkinėjimų. Tik 10',

. tai greit .balsuotojų 1935 metais diį- 
neiš.-prę. tą so pasisakyti prieš jungimą- 
n \ei ga--i su Vokietija. Saaro kraš-

x PRANEŠIMAS

Lietuvos Laisvės Komite
tas dar prieš Naujuosius 
Metus išleidžia “Lietuvos” 
politikos žurnalo 2 Nr.

Iš skaitytojų gautų pir
mojo numerio įvertinimų 
matyti, kad “Lietuvos” žur
nalas daugeliui patinka ir 
jis yra mielai laukiamas.

“Lietuvos” administraci
ja kviečia žurnalą užsisa
kyti.

Politikos žurnalas “Lie
tuva” leidžiamas kas trys 
mėnesiai, metinė prenume2 
rata $2.

Pinigus, piniginius orde
rius ir čekius prašome siųs
ti šiuo adresu: “Lietuva,” 4 
W. 57th St., Ne\\ York 19, 

Y.
“Lietuvos” Administracija.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio «kel 
hunu* ir pajieiltojimu*.

< IO VADAI TARIASI

z <

Du CIO uniju vadai. James B. (’are> (dešinėj) ir Allen 
S. Haynrood. laikinai ėjęs pirmininko pareigas p<» Philip 
Murray mirties iki išrinkimo lAalter Keuthcr pirmininko 
pareigoms, tariasi unijų konvencijoj.

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOV6LIS ?u paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukci jose angliš
ko* raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvai* pasikalbėjimai* ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm, pas rinktam, rertoranan ir tt,

KAINA S5 CENTAI, ku-lsa* g<uijna pnsiųati pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mas*.

!|
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Mo teru Skyrius

Amerikietės Darbuose
i?s, kaipo darbo jė- aarbams tuoj prieš gimdv- 

. i.ieri-oje užima vis ...ą arba po jo. 13 valstijų 
.. ._nę virtą. nes kasmet ,uri Įstatymus. kurie nusta- 

ių moterų skaičius .o lygų atlyginimą su vy- 
tiais metais dir- rais už vienodą darbą. Dvi- 

uio erų skaičius pa-'dešimt šešios valstijos yra 
neveik visa puse mi-Į Įstatymais nustačiusios mi- 

o. ivginant su 1951 me- nimalu atlvginima mote-
.emet dirbančių mo-irims. Kai kuriose valsti- 

skakius yra arti 19 jose naktimis moterų dar- 
a.iau dirbančių as yra aprėžtas ir taip pat 
t s anaiptol nė-! aprėžtas darbas moterims 

i .yru padėčiai. Wo- ypatingai pavojinguose dar-
Bureau of the De- buose.
t of Labor paskel-’ šalta statistika neparodo 

o ius davinius apie tikrosios dirbančiųjų mote- 
„. ias moteris. Iš jų rų padėties. Reikia atsi

minti, kad trečdalis dirban
čių moterų yra ištekėjusios 
ir turi šeimas. Taigi, be 
’arbo fabrike, jos dar turi 
varkyti namus, ruošti šei

mai valgi, prižiūrėti vaikus 
ir moterų atlygi-'ir. žinoma, vyras dar nori, — 

irodė, kad per sa- kad ji visuomet gražiai at-'^aj 
v ras vidutiniškai už- rodvtu. butu linksma, sma-'

"7.61, o moteris gi ir niekad nepavargusi, 
a $47.06 toje pat pra- Teigu moteris ir nėra ište 

(Šie skaičiai pa-
iš 1°51 m. uždarbių.) darbo, turi aptvarkyti 

mus. Tačiau
moterys dirba namuose, ne- 
’eina i jokias statistikas ir 
atlyginimų lenteles. Nega
na to. dažnas vyras nė ačiū 
Aepasako, laikvdamas ?u- 
orantamu dalyku, kad mo- 
eris iš darbo grįžusi dirba 
amuose. Mes taip esame 

'pratę matyti moterį dir- 
ant namuose, kad jei ji 

mie to dar dirba fabrike ar 
e ir tuo budu dirba dvi 

daugiau kaip vyras, 
ai niekas nesistebi, kad 
‘silpnoji lytis” neša dvigu
ba naštą. —Lg.

Iš
cme, kad visuose dar- 

cse moterų atlyginimas 
’aug mažesnis už vyrų. 

i i, palyginus Nek
als. i jos lengvosios 

nės (perdirbimo imo-
r- •

MAMIE IR BESS APŽII’RI BITA

busimo prezidento gen. Eisenho\'er žmona (dešinėj) lan
kėsi Baltajame Name. kur Mrs. B. fruman jai parodė 
prezidento gyvenamą butą. Apie ką dvi pirmosios leidės 
kalbėjo ir tarėsi dau" kas norėtu žinoti . . .

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANU Moterys Kolymoje

o ne plaučių dalimi, se stovyklose, tai mano ma- 
iai reiškia, kad žmogus ei-nvmu Tėvo Bernatonio pa- 

! -ų ar sėdėtų tiesiai, o ne su- siūlymas pasirinkti vieną ar

(Tęsinys) s myn, atidalydamas vėjui
Visi mano rūbai būda-'kelią prie pilvo. ’

. .o arba pakloti po manimi —Kaip kvaila, kad aš 
Japačioje. arba viršum ma- areštuojant nepasiėmiau su 

• kaipo apklotas. Mano savim ilgų kelnių ir batų,—
t ’ X1 ■ vailokai, įkišti į inpilą, bu- išinetinėjau aš pati sau 

>o mano pagalvė. saiia'prie darbo ir tuoj atsimin- 
mano galvos buvo konservų davau, kad toks pavėluotas 
kiekinė su vakarykščia sil- gailestis yra tik juokingas. 
Kės uodega. * ’ Bevalant baraką aš neišsi-

Pasigirdus antram gongo tariau nė žodžio, tik prisi- 
garsui mano kaimynė, kuri miniau apie mano ilgus ba- 
gulėjo virš manęs antrame tus, o barako komendantas 
naru aukšte, nulipdavo že- iš laisvai samdomųjų virši- 
myn. Neatsižvelgdama į ninku, lyg atspėjęs mano 
mano kaimynių šiurkščius mintis, tarė maloniu balsu: 
keiksmus aš pradžiojel —Jums reikia ilgų batų, 
stengdavausi lytais žmonis- aukgty į§ chrominės odos! 

u A kai nusipiausti barako at-i —q pjep tokie batai kai-
M. Ženk iš Baltinio- sk,rtJOJe Pekloje, kur nuotų?_paklausiau aš.

canduo tekejo plona srove- tokios žio3 mo.
18 krano. Ka.mynte ma-' a- nieko ne_
ne tolindavo, kad as šovai- imsiu ^tsak4 komanden. 
ioju perdaug vandens, uz
mu perdaug ląiko ir, ben- ’ 
lai, turiu poniškų palinki

mu. Jos sakydavo:
—Kas bus, jei visos 120 

moterų iš musų barako ims 
aip kas rytas praustis?

Artėjančių švenčių proga; 
musų skaitytojai užsakė! 
“Keleivi” d o v a n ų savo* 
draugams ir pažįstamiem.-

A. Yanehis iš Eden. Ont. 
Canada, užsakė
A. Andraieiui, Eden. Ont.

Mrs. M. Tverijonas iš 
hieagos užsakė laikrašti 

/. Barkauskienei. Chieago-

Mrs. M. K. Singer iš Mas- 
silon. Ohio. užsakė laikraš
ti C. Zakaičiui Auburn, 111.

J. Mackunas iš Darby, 
Pa., užsakė laikrašti ir ka
lendorių savo draugams -J. 
VaiČilėnui Phiiadelphijoje 
ir Mrs. Marijonai Kaunas, 

ei ašie ra.
Mrs

rėš užsakė “Keleivi" Mrs. 
Alice Kriaučiūnas. Balti- 
more. Md.

Mis. Rose Buches iš 
Roekfoftd, Ilk. užsakė “Ke
leivį” savo draugams K. B.! 
Kraft, Roekford, Ilk

Visi užsakytojai linki sa
vo draugams linksmų šven
čių ir laimingiausių Naujų 
Metu.

PADĖKA

Lv ginant metines vyrų n 
r.iot rų pajamas, gaunasi 
toks santykis: per metus

ras vidutiniškai uždirba 
.2,659, o moteris $1,230 
_9.0 metų algos).

k ariau iš minėto biuro 
pranešimo matosi, kad ne
žiūrint nelygių atlyginimų, 

e ; darbo reikšmė Ame
rikoje vis didėja. Moterys 
sudaro apie 30 procentų vi
sos darbo jėgos Ameriko
je. Moterys darbuose yra 
n vienodai pasiskirsčiusios. 
T augiausia moterų dirba 
fabrikuose, didelė dalis dir- 

a ofisuose, o atsakomin 
uose ir gerai apmokamuo- 

arbuose moterų yra žv
itri mažiau. Federalinėse 

s aigose dirba iš viso 600, 
v0 moterų, kas sudaro vie 

ną ketvirtadalį visų fede- 
a inių įstaigų tarnautojų.

trys šimtai moterų ūž
ti atsakomingas autorite- 

.r.es vietas valstijose, ku- 
o. gaunamos paskyrimo 
udu. 3,000 moterų dirba 
s se pasaulio šalyse Ame- 
' o< konsulatuose, amba- 
"cse ir kitose reprezenta- 

r.čse įstaigose. Apie 500 
o.erų užima aukštas vie- 
s užsienių tarnyboje. 
Kiekvienoj valstijoj vei

kia kitokie darbo įstatymai, 
to ’ėl vienur moterų darbas 
• ra aukščiau vertinamas ir 
eriau apsaugotas, kitur 

račiau Tik šešiose valsti
jose veikia Įstatymai, kurie 
draudžia moteris samdyti

motelis n nei a i>te- mkę?, nes susikūprinusio kelis tremtinius ir juos tie- Nuoširdžiai dėkoju mano 
kėju>i, ji \ išvien, gtizu^i žmogaus plaučiai ne tik ne-sioginiai šelpti, atrodo labai draugams ir draugėms už J vau greit pašlapinus

a7|._auna pakankamai oro. bet geras. Kai tremtinys gau- sveikinimus, prisiųstus man Jausis ir išskalavusi burną, 
dalbas, kun.jr pjaUeiu viršūnės būna su- na pakietuką asmeniškai, gimtadienio proga. Neku-jPb to tuoj. mesdavausi gerti 

pautos. Žmogaus plaučiai .ar paprastai jame būna su- tie, sveikindami mane pri-Jkarštą vandenį su duona.

i —Na, o jeigu aš visvien 
norėčiau sumokėti?

’ —O, to tai aš nežinau,—
atsiliepė komendantas 
šiurkščiu balsu,—gal kai- 
tnuotų apie 200 ar 300 rub

li-, iš tikrųjų, aš neturė- lių.
jau ką atsakyti į šitą prie-j Du trys šimtai rublių! Aš 
kaistą. Aš greit atpratau'pradėjau traukti nuo kojų 
nuo bandymo žmoniškai mano vailokus ir autis su- 
..usiprasti ir pasitenkinda-}plyšusius kaliošus, penėda

ma juos virvute. Reikėjo

-'fis
'ubai

\v ė puvimas— 
Svarbus Grožiui

j ra sudaryti iš daugybės dėti naudingi ir geri daly-hiinė, kad 76 metai yra ii- 
oro maišelių, kurie traukia- kai. Jeigu būna rūbai, tai gas amželis. ... Iš tiesų, 
si ir plečiasi. Kai plaučių jie yra geri ir naudingi, gerą kelio gabalą esu nuė- 
viršunės suspaustos, tai tie maistas taip pat parinktas jusi, bet man visai n-pri

kurs būtinai reikalin- dgo.
Per BALF’ą gaunant Neturiu artimų genčių, 
ypač kai stovyklose bet turiu buri gerų draugų, 

labai daug tremti-,kurie mane supranta, už-į 

..ių, tai kartais reikdavo lo- jaučia ir su kuriais 'mane 
terijos budu traukti rubus, lisa daug bendrų dalykų.

maišeliai nebegali tinkamai tok
plėstis, ir jie negauna pa-gas. 
kankamai oro. Blogas kvė- rubus, 
patimas atsiliepia į žmo- būdavo 
gaus išvaizdą ir darbingu
mą. Kai plaučiai gauna 
mažai oro, veido spalva bū
na pilkšva, žmogus jaučia
si nuvargęs, dažnai skauda 
galva. Be to, sulinkęs žmo
gus ir atrodo negražiai. La
bai sveika yra iš ryto. vos 
atsikėlus, atsistoti ant galų 
pirštų ir įtraukti giliai orą,

Ir Sveikatai0 k!‘rtorą iškvėpti. Tą pakartoti 
10-20 kartų. Toks kvėpa
vimo pratimas sužadina 

kad jo netenka moky-J energiją ir išmoko žmogų 
Vos gimusio kūdikio! t vėpuoti visais plaučiais.

Kvėpuoti reikia per no- 
į, o ne per burną. Nosis

Atrodo, kad kvėpavima 
ra toks suprantama? daly

kas, 
tis.
pirmasis veiksmas yra 
kvėpti orą, taigi, kvėpavi
mo nereikia mokytis, tačiau 
daktarai sako, kad suaugę 
žmonės nemoka taisyklin
gai kvėpuoti.

Įkvėpdamas žmogus gau- 
’a iš oro deguonį, kuri 
laučiai perduoda kraujo 
agalba visam organizmui, 

įkvėpdamas žmogus ati- 
uoda sunaudotą organiz

me orą. Taisyklingas kvė 
avimas reiških gerą švie- 
io oro pristatymą oreraniz- 
nui Pirmiausia, kad gau- 
i pakankamai oro, žmogus 

turi kvėpuoti visais plau-

VYRAS VIRTO MERGAITE
T

Christinc Jorgensen (dešinėj) visai nesenai buvo vyras, 
George Jorgensen, gyveno Brons’e, New Yorke. Dabar, 
pakeitus lytį, mergaitė gyvena Danijoj, Kopenhagos mie
ste. Gydytojai sako, kad lyties pakeitimas nėra toks re
tas atsitikimas, kaip žmonės mano.

be to, rūbai tiek nuo viso-j Visiems, mane prisiminu- 
kių persiuntimų, tiek nuogiems gimtadienio pioga.
Oulė;imo sandėliuose, bu- dėkoju 
na apgadinti ir neatrinkti, kloties. 
Nežinau, ar dabar centri
niuose BALF’o sandėliuose 
daroma atranka, bet man Diepholz 
esant Vokietijoje ateidavo 
tokių įubų. kurie tikrai ne
verta buvo siųsti. Su mais
tu irgi taip: jeigu ateina di
desnė maisto siunta, tai 

auni daugiau, o jeigu ma
ža, tai tremtiniai gaudavo 
po truputi. Tuo tarpu jei

ra geras oro koštuvas, ji 
ulaiko dulkes, įvairias bak

terijas ir kitus nešvarumus, 
kurie patekę i gerklę ar Į 
plaučius erzina arba ir su- 
argdina kvėpavimo orga

nus.

Dėl Bendros Šalpoc
Keliuose laikraščiuose bu

vo paduotas sąrašas trem
tinių, pasilikusių Vokietijo
je ir Austrijoje, kuriems 
būtinai reikalinga pagalba 
maistu ir pinigais. Tų trem
tinių sąrašą buvo padavęs 
Tėvas Alfonsas Bematonis. 
Netrukus pasirodė laikraš
čiuose ir BALF’o pirminin- 
’ o ’ ati. J. B. Končiaus pa
reiškimas šalpos reikalu., 
kuriame jis pareiškė, kad 
individuali šalpa, siunčiant 
atskirai kiekvienam asme
niui, yra brangi ir neprak- 
tiška: kad visus dalykus 
peikia siųsti per BALF’ą, 
i nes tuomet ir pigiau viskas 
atsieina, ir tremtiniams ge-

ir linkiu geriausios

Anelė Liutkuvienė.

kuriuos dežuruojančios mo
terys atnešdavo pusryčiams.

Pasigirdus trečiam gongo 
garsui, brigadyriai seniūnai 
eidavo į baraką ir imdavo 
aukti: “Bobos, į darbą!” 

Dar visai tamsoje prie ba
rako vartų pradėdavo rink
li? būreliai moterų. Briga- 
:yriai šaukdavo kiekvienas 
savo moteris ir statydavo 
jas po '

Prie
šešias gretų.

16 Vasario 
Gimnazijos Rėn.j arr.^

sargybinio budelės 
rytais ateidavo viršininkai, 
seniūnai ir gydytojas. Jie iš 
sąrašų* šaukdavo moteris, o 
pašauktosios eidavo pro

--------- -vartus ir antroje pusėje vėl
Amerikos liettr iai prašo-jstodavo į eiles po šešias, 

mi siųsti savo aukas Diep-įToks moterų skirstymas į 
gimnazijai per BALF j darbus užimdavo apie va

landą laiko. Viena po ki-

asrnuo gautų į mėnesį kartą piamojo 
vidutinio dydžio (kad ir 10 pavardę, 

arų) maisto pakietą su 
ebalais. cukrum ir kitais 
triniausiais maisto pro- 
uktais, tai jis be vargo iš- 
yventų visą mėnesį. Tai- 

p, individuali šalpa, kal
bant iš man asmeniško pa

rimo, vra visai nebloga, 
ik reiktų taip sutvarkyti, 

kad vienas asmuo turėtų 
ieną globėją, o ne kelis,

• s kitaip pasidarys nely- 
v’ ė: vieni gaus per mėne-i 
i keliolika siuntinių, o kiti 

nė vieno.
P. Pliskevičius.

Hartford, Conn.

holz gimnazijai rei 
Gimnazijos rėmėju būreliai 
prašomi nurodyti būrelių 
numerius ir, jei žinot, šcl- 

mokinio vardą ir 
Jei aukas siunčia 

naujai susiorganizavęs bū
relis. malonėkit pažymėt, 
kad mokinio pavardės ir 
būrelio numerio dar neži
not. Tas palengvins gim 
nazijai ir BALF’ui atskai

skubėti darbą dirbti.
Pirmiausiai aš turėjau iš

mazgoti begaliniai ilgą ir 
neįsivaizduojamai purviną 
aslą (grindis) iš neobliuotų 
lentų. Aš stengiausi su šla
piu skuduru atmirkyti grin
dų purvą, su vandeniu su
imti purvą į skudurą ir iš
spausti. Bet prakeiktos len
tos nesidavė numazgoja- 
mos, taip jos buvo priskre- 
tusios. O juk dar reikėjo 
iškūrenti krosnis, gi me
džiai lyg tyčia buvo visai 
žali. Plikomis rankomis aš 
snieguotoj medžių krūvoj 
ieškojau sausesnio pagalio. 
O galvoje vis stovi mintis: 
jei aš darbo nepadirbsiu, 
tai mane rytoj gali paskirti 
darbams į girią, baisiame 
speige, o aš jau vieną kartą 
buvau nušalusi veidą.

Čiupinėdama pirštai? sa
vo nušalusį ir dar nesugi- 
jusi veidą aš vis galvojau 
apie tą baisią galimybę ir 
galvoje vis stovėjo mintis 
apie mano padėtį: “Juk aš

tos biigados skirstydavosi 
darbams: į kepyklą, į elek
tros stotį, į daržovių ir bul
vių skiepą, į ligoninę, į mo- 
yklą. į baraką nr. 1, į ba- čia visiškai beteisė vergė.

tomybę. BALF au.Kas gim
nazijai siunčia 
'iena savaite.

veik kiek

SUGR ŽK JAUNYSTE 
NUMYLĖTA!

Sugrįžk, jaunyste numylėta! 
Dar kartą kviečiu pas save: 
Atskleiski rytą man saulėtą. 
Sugrįžk, janyste, ne sapne!
Sugrįžk, atneški jaunas jėgas, 
Pe jų taip liūdna ir sunku. . . 
Kaip be rasos nuvysta žiedas. 
Taip be tavęs gyvent ilgu. . . .
Mąstau ir ieškau, kaip ištrukti 
Iš tos keistos bangų versmės.rvb^s ;«dalinamos po lygiai.

Visai suprantama, kad(Sunku ir ilgu man gyventi.
siunčiant per BALF’ą mai5-jTr nėr, kas ranką man išties, 
to produktai ir jų persiun- Sugrįžk, jaunyste žavingoji, 
rimas atsieina žvmiai pi- Nejaugi reiks man skurst vie 
mau. T'et kadangi aš pats nai?
esu buvęs tremtinas ir virš kitiem žiedais takai iškloti,— 
trijų metų išgyvenęs Vokie- ^an dilgės ir spygliai, 
tijoje įvairiose net keturio-i ANELĖ LIUTKUVIENĖ.

AKTORIŲ MEILĖ

Negrė dainininkė Pearl Bai- 
ley ir jos vyras muzikas 
Louis Bellson grfžo iš užsie
nių namo ir keta turėti tikrą 
“medaus mėnesį“ Kalfforni- 
j«j.

raką nr. 2 ir tt.
Barakas nr. 2, tai buvo

r.ano brigados darbo vieta, 
les pradėjome žygiuoti. 

Visai peršalusi aš stengiau- 
eiti kiek galima greičiau, 

et prieš mane ir mano už- 
akalyje ėjo kitos moterys. 

Ilga, pilka kolona tiesėsi 
i iešaušriniame pustamsyje 

uščiu keliu, o šaltas, lan- 
us vėjas, kaip peilis, raižo 
uvargintą kūną.

Visos moterys žygiuoda- 
t rankas susikišusios giliai 
kišenes, o skarelės buvo 

žtrauktos ant veido, kad 
osigynus nuo vėjo. Aš ei- 

vau netikru žingsniu sa- 
o dideliuose vailokuose 
ratingai šaldavo keliai:

mums išduodamos grubios 
vilnonės kojinės vos daei- 
’avo iki kelių, o plačios 
’anelio apatinės kelnės bu- 

"o pertrumpos ir nesiekda
vo kelių ir prie jų nebuvo 
rei mostelių nei guminių 
'•aiškiu, šaltas vėjas laisvai 
landžiodavo po kūną ir 
man vis rodėsi, kad aš einu 
visiškai nuoga. Mano blius- 
'kriė buvo perdaug trumpa 
b- vis išlvsdavo iš plataus 
sijono, kurio niekaip nega
lima buvo nulaikyti vietoje, 
ne? jis vis smukdavo že-

Juodoje lentoje kasdien iš
kabinamas skelbimas, kur 
kokia “rabsila” (darbo pa
jėga) reikalinga. Oficiališ- 
kai “rabsila” reiškia “rabo- 
čaja sila” (darbo pajėga), 
bet tikrenybėje tai turėtų 
reikšti “rabskaja sila” (ver
gu jėga).

Pasižiurėjau į save: aš 
apsirengusi liūdnais skar- 
•nalais, mano kaliošai su- 
Iriskę, virvutėmis suraišio- 
i, mano kojinės ir vailokai 
’vokia iš tolo, mano veidas 
štinęs nuo peršalimo, mano 
•ankos nušiurusios, apdras
kytos. Ne žmogus aš, bet 
okia tai žmogiška atmata. 

Bet ir prie manęs lenda vy
rai! Nė viena moteris, pa
ti negražiausia, pati dris- 
kiausia čia nepaliekama ra
mybėje.

Kartą mus politines kab
es varė keliu dideliu bu

riu. Prieš mus pasirodė 
♦uščia mašina, kurią vaira
vo jaunas šoferis. Pamatęs 
mus iš tolo šoferis sulaikė 
mašina, ištraukė iš kur tai 
šviesiai žalios spalvos meg- 
stinuką ir ji mosikuodamas 
pradėjo šaukti: “Ei, bobos! 
Kuri iš jūsų mane karta pa
mylės, tai duosiu šitą koftą 

(Nukelta į 7 pusi.)
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Šūviai Tunise

Nežinomi piktadariai 
gruodžio 4 d. Tunise nušo
vė Tuniso darbininkų uni
jų vadą Ferhat Haehed, ku
ris vadovavo 80,000 arabų 
darbininkų. Nušautasis dar 
bininkų vadas buvo Tuniso 
nepriklausomybės šalinin
kas. Jo nušovimas labai 
paaštrino Tuniso krizę.

Prancūzai Boikotuoja

Jungtinių Tautų organi
zacija pradėjo svarstyti ara 
bų kraštų iškeltą skundą 
prieš Prancūziją dėl Tuniso 
ir Moro ko arabų persekioji- 

(mų. Prancūzija debatų 
boikotuoja »• tų klausimų 
svarstyme atsisakė dalyvau
ti. Prancūzai sako. kad tai 
jų vidaus įeikalas.

Kumščiai Italijoj

Italijos parlamente per
eitą savaitę, besvarstant 
naują rinkimų Įstatymą, 
komunistai ir Nenni socia
listai sukėlė didžiuli lermą 
ir muštynes. Per pusę va
landos parlamentas buvo 
paverstas i muštynių lauką. 
Daug atstovų po posėdžio 
buvo aptvarstvti, o kiti ėjo 
namo juodomis akimis.

Churchill’o Politika

Aštuonių Britų Tautų 
BeiUituonitnės valstybių at
stovų konferencija Londo
ne (Indija, Ceilonas, Aus
tralija, Kanada, Pietų Af
rika, Pakistanas, Naujoji 
Zelandija ir Rodezija) 
svarstė ekonominius klausi
mus ir vieningai pasisakė 
už rėmimą Anglijos užsie
nių politikos.

Bučkis Vertas $8

Kolombijos teismas nu
teisė vieną amerikieti už 
pabučiavimą savo sužiedo- 
tinės viešoje vietoje sumo
kėti pabaudą aštuonius do
lerius. Amerikietis bučia
vo savo busimąją policinin
kui matant, o Kolombijoj 
viešas bučiavimasis yra 
skaitomas tvirkinančiu da
lyku.

KARO KRIMINALISTAI JAPONIJOJ

B10 karo kriminalistų Japonijoj buvo išleisti iš kalėjimo 
vienai dienai ir nulydėti pažiūrėti sporto rungtynių Tokio 
mieste. Daug karo kriminalistų jau paleista iš kalėjimų, 
kiti laukia malonės.

nežinojo staliniškų bernelių 
dvigubos moralės, dabar gali 
pasigerėti Bimbos, Andrulio. 
Mizaros ir panašių bloznu “pro- 
letarišku susipratimu.”

KOVELIS. 
New York. N. Y.

Sovietų Lėktuvai

Ang lijo i leidžiamas met
raštis “Jane’s Ali the 
World’s Aircraft” skelbia, 
kad Rusija 1951 metais pa
gamino 22,000 lėktuvų, o 
Amerika tiktai 11,000. 1952 
metais rusų gamyba nepa
duodama, bet metraštis sa
ko, kad vien sprausminių 
MIG lėktuvų rusai šiemet 
gamina po 450 Į mėnesi.

Vokiečiai Atidėjo

Vpkietijos parlamentas 
pereitą savaitę iš antro kai
to atidėjo sutarčių su Va
karų valstybėmis svarsty 
mą. Sutartys bus svarsto
mos parlamente po Naujų 
Metų, po to, kai Vokietijos 
aukščiausias teismas pasi
sakys, ar tos sutartys gali 
būti priimtos paprasta dau
guma parlamente.

Venezuelos Rinkimai

Venezuelos kariška dik
tatūra, kuri beskaitant bal
sus Įvedė cenzūrą ir pati 
pasiskelbė rinkimus laimė
jusi, Įspėja visus gyvento
jus rinkimų rezultatus pri
imti be ginčų, nes kitaip 
teksią pavartoti griežtas 
priemones “tvarkai ir ra
mybei” atstatyti.

Nudegė Nagus
Kartą dar prieš pirmąjį karą 

mano parapijoj Lietuvoje buvo 
atlaidai. Per atlaidus procesi
ja eina apie bažnyčią. Proce
sijoj neša ir bažnyčios vėlia
vas. Pasitaikė taip. kad tą 
dieną neatėjo vienas brostvi- 
ninkas, kuris visada nešdavo 
vieną gana sunkią vėliavą. Vė
liavai nešti pakvietė kitą žmo
gų. kuris benešdamas vėliavą 
ėmė ir pargriuvo.

Parėjęs iš bažnyčios mano 
kaimynas Morkūnas mums sa
kė. kad Teofilis apie procesiją 
nė . . . nenusimano.

Tą pati norisi pasakyti da
bar apie Amerikos unijas, ku 
rios išėjo Į politiką, visos pasi

KAS MUMS RAŠOMA
Rosenkergai ir Prahos 

Kartuvės

Ar pastebėjote, kaip lietuviš
ki bolševikai Amerikoje rašo 
apie Prahos bolševikų vadų ko
rimą? Gal neskaitote Maskvos 
gazietų “Vilnis” ir “Laisvė.” 
Aš skaitau ir negaliu atsiste
bėti musų maskviečių zigzagi
ne “linija.”

Prahoje nuteisti aukšti bol
ševikiški vadai už visokius žy
diškus ir nežydiškus prasikal
timus. Nuteisti ir pakarti. O 
čia Amerikoje lietuviški bolše
vikai šaukia gelbėti dvejų nu
teistųjų šnipų. Rosenbergų. gy
vybę. Ir “Laisvė” ir “Vilnis” 
daug kartų rašė. kad vargšai

Rosenbergai nuteisti tik todėl, 
kad jie taikos nori; arba nu
teisti todėl, kad jie žydai; arba 
nuteisti todėl, kad davė žinių 
‘musų geriausiai sąjunginin
kei” Rusijai, visai nieko blogo 
nemanydami. . . . Tikri ange
liukai tie Rosenbergai.

Tie patys žmonės, kurie nori 
“gelbėti” Rosenbergus. nė pu
sės žodžio neprasitarė prieš 
Prahos kartuves. Reiškia, mir
ties bausmė jiems patinka, jei 
Stalino priešai kariami. Ta 
pati mirties bausmė juos bai
siai jaudina, jeigu į elektros 
kėdę gali atsisėsti Stalino šni
pai. Atrodo, kad jau nebėra 
prasmės nė piktintis. Kas dar

TURKIJOS VADAS GRAIKIJOJE

Du “amžini priešai,” Turkija ir Graikija, užmiršo savo 
seną nesanatiką ir dabar gyvena geriausioje kaimynystė- 
seną nesantaiką ir dabar gyvena geriausioje kaimynystė
je. Vaizde matome, kaip Turkijos prezidentas Bayar 
metu bėgyje, po graikų išsivadavimo iš turkų valdžios, 
Tnrkijos valstybės galva Įkėlė koją į graikų žemę.

ir Mrs. P. Lengvenis, Danville. 
111.

Po S 1.50 prisiuntė: J. Baigis. 
Regina, Sask., Canada: Mrs. F. 
Kalit, Sask., Canada. ir V. Yi- 
soeki. Shenandoah, Pa.

Po SI prisiuntė: J. Lesioms. 
Alberta, Canada; P. Adomaitis. 
Barre. Mass.; M. Makarski, 
Glendale. N. Y.; .J. Bartash. 
Windsor, Conn.. ir J. Bitneris. 
Ville La Šalie. Canada.

Po 50 centu prisiuntė: Mrs. 
S. Rubis. Linden, N. J.: J. Sni- 
lauskis. Chicago. III.; Mis. O. 
Chesnas, \Vaterbury. Conn.: C. 
Slavin. Calgary, Altą.. Canada; 
P. Jodvalkis, Leechburg, Pa.; 
J. Bernatonis, Cleveiand. Ohio; 
M. Naviskas. \V. Hanover. 
Mass.; Mrs. I». Lang. Balti- 
more, Md.; P. Aėas, Chicago.

nos. valgyk nebijodama, 
valgyk kiek nori, rytoj bus 
daugiau. . . .

Saša buvo patenkinta.

TIKINTIrriEMs
Įa Septinto

TIESA
Pašvęsk juos savo Tiesoje, nes 

Tavo žodis yra Tiesa: Jon. 17:17. 
Jėzus maldoje sako: pašvęsk juos, 
tai yra tave ir mane, brolau ir se>e. 

, , j ■ Pievas duoda kožnam pažinti tiesą.Kati guli UZSldirbtl duonos kurios jis ieško. Ta Tiesa yra Bib- 
ir mane papenėti. O ką aš'lija- AHk Annin 
jai galėjau pasakyti? Juk 3444 Mass. St.. ua’ry, Ind.
visi Įprasti moralės, pado-^YVoJI ~JĖZAUS KRIS- 
iumo ir žmoniškumo prin-j TAUS BAŽNYČIA
cipai prakeiktoje Kolymos -43 Ixfonard su Brocklyn, NA.
žemėje nebetuiėjo jokios Pamaldos už ligonius kas se ma- 
eikŠmėS. dienį S vai. pp. Antrasis Kr: .au

sugrįžimas—Jono Ev. 14 3 lo. ..v- 
paHksiu jūsų našlaičiais. ..s a

____ šių jūsų pasiimti. Bukit pa .
susitikti. Jėz. 55-6. le_.. k

Žiemos vo- 1101 Jis >'ra randam.. •>- j jo, kol jis yra arti.vakarams ir Kalėdų dovanoms giesmės.
K N Y G O S Pamoksi:n nkas L.

(Galas)

Tinkamiausios ilgiems

gaunamos iki Nanjų Metų 
beveik už pusę kainos

ši.II PTARMAI. Pirma kny-

Visi kviečiami atsilanky... 
nemokama.

(Ske

DYKAI D’ -- -C- —--- --- ------------ • ,
III.; Mrs. M. Zink. Nashua, N. ga, kurioje tiek daug pasakyta išbandymas iu 
H.; Mrs. Bose Budris, Moline? apie Amerikos lietuviu gyveni- skausmu. RE 

mo sunkumus, vargus ir kovas
dėl lietuvybės. 652 puslapiai,

sakė už demokratų kandidatą 
ir nusvilo nagus. Prieš rinki
mus rodėsi, kad demokratai tu
ri laimėti, nes su jais eina mi
lionai unijistų. o ką gali reikšti 
prieš milionus organizuotų 
žmonių "saujelė kapitalistų.” 
Bet pasirodė, kad kur unijos 
yra stipriausios, ten rinkimus 
laimėjo republikonai ir tik ke
lios pietinės valstijos balsavo 
už demokratus ir kaip tik tose 
valstijose unijų veik visai nėra.

Unijų išėjimas i politiką pa
sibaigė dideliu pralaimėjimu. 
Atrodo, kad ateityje unijos bus 
atsargesnės su politiniais pasi
sakymais.

*
Skaičiau A. Jenkinso kores

pondenciją “Keleivyje” lapkri
čio 19 d. apie Lavrence’o gar
siuosius medžiotojus ir kone 
plyšau juokais. Tai tikrai dra- 
piežno dzūko puikiai parašyta. 
Ačiū rašėjui už toki gerą su
rašymą. M. PAUPLIS.

Hudson. Mass.

Wis.; A. Cižauskas, Buffalo. N. 
Y., ir J Brazauskas, Detroit.
Mich.

Visiems, parėmusiems laik
rašti aukomis, tariame nuošir
dų ačiū. Administracija.

MOTERYS KOLYMOJE

KorespondencijoS
AKRON, OHIO

Klubo Mitingas
A. L. P. Klubo priešmeti 

nis susirinkimas Įvyks gruo
džio 21 d., 419 E. Thomton 
St., 2 vai. po pietų.

Visi nariai būtinai daly
vaukite susirinkime. nes 
bus skaitoma pataisyta klu
bo konstitucija, bus renka
ma klubo valdyba, o paren
gimų komisija patieks me
tini raportą iš parengimu.

—V. J. N.

CALGARY, ALTA.

Mirė P. Stakėnas

Nyksta musų senoji kar- 
a, vienas po kito išsiskiria 
š gyvųjų tarpo.

Spalių 27 d. Calgary Gen
eral Hospital po sunkios li
gos pasimirė Petras Stakė- 
nas. 66 metų amžiaus, išgy
venęs Cagary, Didbusry ir 
Tames River Bridge apie- 
’inkėj 31 metus. Velionis 
’tvyko i Ameriką 1909 me- 
ais i Philadelphiją. vėliau 
'psigyveno Chicagoje, kur 
edę žmoną Evą Mizaraitę. 

''921 metais persikėlė gy
venti i Kanadą. James Riv
er Bridge apielinkėj nusi
pirko ūki (homestead). Bis 
ki prasigyvenę

ta įvertini .av 
gini, tai tuojau a 
•avard r n-:

-
Galingo: M 

k-
,eigu irsj - 
kesnis, ir negeib. 
zink mums lik u i 
nieką nek imv 
tūkstančiams pagelbėj > 
tamstai. Užtikrina n

Jono šliupo, “dėdės” šerno ir 
kun. Dembskio atvaizdai, kai
na tik 3 doleriai.

Š1RDIIES RŪMAI. Ameri 
kos lietuvių gyvenimo roma
nas; pirmas apie širdį; ilius
truotas; 450 puslapių; kaina T
doleriai. „ ...-» . » . Yra senas n t ei ir »< IKAGOOS ŠEŠĖLIAI. Sep- Las tepa. tas ir va'.iu
tvnios novelės, baisesnės UŽ nori važiuoti, tai ir tep 

su Deksnio Galinga Mo i
DEKEN’S PRODLt I 

P. O. Box 66 
Newark 1. N. J.

ag
(Atkelta iš 6 pusi.)

(megstinuką).” .Mes tylė
jome, tik viena jauna tata- T. . e. , . D4ieT*- A . 1 pton Sinclair 10 RAISTĄ;

? ir^a’ UilOs \\ia>, jiįusti.UOĮOS; 3i6 puslapiu; kai-| 
vietines kompartijos sekre- na do!eriai Į
tonus bu v O sušaudytas Visos 3 knygos sykiu tik už 
193« metais, juokais susu- 6 dolerius! Bet šita beprotis-- 
ko: “Mažai. Šoferis tuoj kai numušta kaina galios tik 
ištraukė iš kur tai porą ba- iki Naujų Metų. Todėl nedels 
tukų su aukštomis kulnimis 
ir padėjo juos ant megsti-'dolerius ir siųskite

PAIEŠKOJAI

linkėj. Po to 1945 metais 
apsigyveno Calgary, turėjo 
pulruimi. vėliau taxi biznį 
abu su sunumi, bet pardavė 
ir išėjo poilsio, nusipirko 
stubą. kur ir baigė savo die 
nas Buvo dar stiprus, bet 
liga ir operacijos, kurių |u 
įėjo dvi, nutraukė jo gyve
nimo siūlą. Palaidotas 31 
spalių didelio būrio draugų 
St. Mary’s kapinėse. Bran
gus grabas skendo dauge
lyje gėlių ir vainikų. Ve
lionis paliko nubudusius 
žmoną Evą, sūnų Petrą su 
šeima Calgary ir dukterį 
Oną su šeima Miehigan 
valstijoj, Amerikoj. Iš Lie
tuvos velionis paėjo iš Bu
žų apskričio, Skratiškių kai
mo. Velionis labai mėgda
vo skaityti ir skaitė “Kelei
vi” per 32 metu.

Lai būna lengva tau, 
drauge, ilsėtis šaltoje Ka
nados žemelėj, i kurią ir 
mus gal jau nepoilgo už
k

Paieškau Valantino Dailidės, kilu
sio iš Katilių kaimo, Griškabūdžio

kitę, lxn tuoj kiškite į voką ( valsčiaus Jis'atvyko Anrterikdn dar 
. . . J. . * ‘ prieš pirmąjį karą. Prašau Jį pa.į

• d/^lziviiir. » »• S • jį Alg.. ar ji žinanciųj'ų atsiliepti šiuo a i-
‘resU: (51)Markeris. 3325 So. Halsted St, 

Chicago 8. III. Persiuntimo 
kaštus apmokame. (53)

nuko. “Mažai, drauge," 
vėl atsiliepė Fatima. O jau
nas šoferis rimtu veidu pra
dėjau traukti iš savo maši
nos bliuskelę, paskui šali
ką. Tada viena senesnė 
moteris jam pasakė: “Nu
stok, šoferi, ji tik pajuoka
vo, mes ne tokios moteiys. 
Važiuok toliau ir rasi, ko 
tau reikia.”

—Jus ne tokios? O ko- 
kios jus?—tarė nustebęs šo
feris ir kiek apsigalvojęs 
pradėjo mums išmetinėti, 
kad mes beširdės, žiaurios 
ir panašiai.

Jei mums Magadanas bu
vo pragaras, tai su mumis 
atvarytoms prostitutėms ir 
kriminalistėėms jis pasida
rė rojumi. Gi gyvenimas 
”padoriųjų” moterų kartais 
taip labai keistai susipinda
vo su prostitučių. . . .

Musų sniego valymo bri
gadoj viršininke buvo Poli- 
na, jauna, stipri kriminalis
te. Ji juokaudama dirbda
vo ir lengvai atlikdavo dar
bo normą ir viena padary
davo daugiau, negu mes ki
tos. Ji dirbdavo dvi tris? 
valandas, o paskui, pietų 1 
pertraukoje, kada brigadą 
varydavo Į barakus, ji pa
silikdavo darbo vietoje ir 
apie ją susirinkdavo ilga ei
lė “meilužių”—brigadirų,
laisvai samdomų tarnauto
jų, kalinių ir net kareivių.

Musų brigadai Polina bu
vo tikra Dangaus dovana. 
Dėka jos “protekcijai” 
mums visada užrašydavo 
pilną darbo normą, nors 
mes kartais ir pusę tos dar
bo normos nepajėgdavome 
špildvti.

Dirbau aš tą žiemą po 12 
valandų kasdien, neskai
tant beveik dvejų valandų, 
kurios išeidavo iš ryto ruo
šiantis Į darbą ir vakare 
grįžtant iš darbo. Kada aš 
vėlai vakare lipdavau ant 
narų miegoti, man rodyda
vosi, kad ir dešimties mais
to davinių neužtektų man 
pasisotinti, tokį badą aš 
jausdavau.

Vieną kartą man užlipu 
ant narų miegoti jauna, 17 
metų prostitutė Saša, links
mu balsu man pasakė'

—Žiūrėk čia, žiūrėk, čia 
yra sviesto ir baltos duo-

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos gyduolės 
na'kir.a žilumą, plaukų slinkim: 
plaiskanaa. šias sryduoles 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinisrus. kitaip vaistų nesiunčiam.

FLORAI. HERB CO.
B >x 305. Dept. 5, ( liaton, Ind.

Jonas Liudžius,
105 Rhodes St., New Britain, Conn.

Paieškau savo brolio Povilo Mar
kūno, kilusio iš Andro' iškio kaimo, 
Anykščių parapijos. Jis yra išvy
kęs į Pietų Ameriką ir ^>-veno, ro
dos, Montevideo mieste, Urugva'a -s 
respublikoj. Kas man praneš jo ad 
resą, jei jis dar gyvas, tam nusiųsiu 
dovanų.

John Markūnas,
33 Wildwood Dr..

Great Nock, L. I., N. Y.

~~APSIVEDIM ♦ ’

moteris prie biznio ir 
namų darbo, ir padėti gyventi, nes 
vienam nuobodu. Rašydamos laiš
kus, įdėkit ir savo atvaizdus. (50)

George,
11059 Dodge, Van Dyke, Mich.

riv^ėtų

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovinto- 
Uogos yra gerai dėl 
tų, kurie turi užsise- 
nėjusių šalčiu galvn. 
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyie 
ar ger' Įėję. Palmiš- 
kos Uogos yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir ja> 

aia galima valgyti kaip džiovinta- 
intas <lvvas. ir vra gerai var ot’ 
rhato*- formoje Palmiš' os Uogos

n ’-»b": ->ai tingis ir vra gerai 
a T‘o -a va’- t? •’ V’ »
a-’erini io e? var-» n jeigu 
orite per C.O D. tai ?2.25 svaras

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27. Mass

r

A. LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angližkas ir Anffliikai-Lietuvi^kas

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

DR. D. PILKA. 546 E Rrnadwa» R«.»-

O likusiai seimai 
siunčiu užuojautą.

A. Kučinskas.

as.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, atnaujinda

mi 1953 m. “Keleivio” kalendo
rių, prisiuntė Maikiui su Tėvu 
dovanu.

Po $2 prisiuntė: Mrs. E. 
nusipirko Glass. Kenosha, Wis.; V. Au

gėlesnį ūkį Didsbury apie- sukaitis, No. Branford, Conn.,

Įdomi Knyga
LIETUVIŠKA KNYGA—GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA 

Tik ką išėjo Aniceto Simučio paruoštas
PASAULIO LIIETUVIŲ ŽINYNAS

Tai stambi ir pilna naudingi) informacijų knyga, kurią gavęs 
džiaugsis kiekvienas. Reikalaukite lietuvių knygynuose, arba 
tiesiai iš redaktoriaus su užsakymu pasiųsdami penkis dolerius:

' Mr. A. Simutis. 41 W. 82nd Street. New York 24, N. Y.
(51)

SUSIVIENIJIMAS IJETr y ’
«M RINKO O

r* •>-n «n lliaftr. «» %«•••-,

Uidžiausia n Turtingiausia ■ ictuvi.. 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA §2,120,359.00

Kuppos Įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuos* 
Cyvvhės apdrauda nariams nuo ?inoo<» «=: ooo..

Nnriai« priimam abieįv hč-i. ’ <> 
nuo gimimo dieno- »k» "•

Nrtr'a’ c rišt
is ,’įusivierr.jimo Labdarybės Eondų šelpiami lietam*-, 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na 
riais. Smulkesnių paariškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje ar rašykite j centralinę raštine tokiu -»dre-.

LITHUANIAN ALLIANCF OF ME”' c 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.

I
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K. Bin-

LIETUV1SKOS KNYGOS tienė įnešė pasiūlymą mo DR. BUDREVIČIUTĖ
BROCKTONO KNYGYNE

Pereitos savaitės laidoje 
“Keleivy” buvo rašyta apie 
lietuviškų knygų padaugi
nimą Brocktono miesto vie
šojoj bibliotekoj. Papildo
mai mums praneša iš 
Brocktono, kad per C. Kin- 
derio tarpininkavimą Jonus

A. GUSTAITIENĖ— (dėtų suruošti poeto
‘ATŽALYNO’ REŽISlERfc'kio mirties minėjimą ir pa-

--------  statytų jo “Atžalyną.” Šio
Antrojo pasaulinio karo darbo rezultatus matysime

ateinantį sekmadienį, gruo- Balionis padovanojo knygy- 
džio 14 d. nui 12 knygų ir dabar kny-

--------------------------- gynė jau yra 26
lietuviškos kny 
viškos knygos laikomos 
knvgyne Montello Branch, 

Lietuvių Socialdemokratų šafia pa;to> ylain St Pa.

audra išbloskė iš Lietuvos, 
be kitų profesijų žmonių, 
ir didelį buri aktorių, kurie 
ir klajodami po svetimas 
šalis neužmiršo savo meno, 
kūrė teatrus, rengė vaidi
nimus, stiprino savo tautie
čių dvasią. Tą pati darbą 
su entuziazmu jie

LSS 60 KP. MITINGAS
ygos.

vertingos stančias 
Lietu-

terims protestantėms susi
burti ir Vokietijoj esan
tiems ir kenčiantiems var
gą lietuviams paruošti mai
sto paKietų. Arbatėlės pa
baigoje kun. Latakas išreiš
kė savo džiaugsmą ir dė
kingumą svečiams ir vi
siems prisidėjus iems prie
tos šventės pagyvinimo ir 
kvietė visus ateityje atšilau 
kyti į kas sekmadienį įvyk* 

evangelijos pamal
das. Ypatingai širdingą pa 
ramą suteikė krautuvės sa
vininkas Petras Jasinskas, 
F ir W. Second Sts. kampo. 
Ji* be jokio atlyginimo da
vė visus maisto produktus 
arbatėlės reikalams.

ATIDARĖ OFISĄ
LIETUVIŲ MELODIJOS 

VALANDA

Sąjungos 60 Kuopos nanų turtina lietuviams knygomis 
iandienisusirinkimas ivyksta ži šeš- naudotis, 

dirba ir Amerikoj. Tarp gruodžio 13 d., 6
a- 7dn»wvi.iva*- vakare. Keleivio pa-

’čiuti Gustaitienė, fį-uutUio'^P***;-. ,Vį’ nariai l»'ako- SANDAR°S MOTERŲ
11 d. Bostone statomo vei- m‘ ateItl 4alku- ,

Vaidyba.kalo “Atžalynas”
vei- 

rezisierė.
Lietuvos Valstybinio Te

atro dramos studiją ji pra
dėjo lankyti dar mokyda-

AUKOS

Prie gardžiai paruoštų ir 
KLUBO SUSIRINKIMAS’,papuoštų stalu svečius šir

dingai vaPii:<> šeimininkės:

Lietuvė gydytoja, Dr. Ve
ronika Budrevičiutė (Bod- 
rick), atidarė savo ofisą So. 
Bostone ir priiminėja ligo
nius nuo 2 iki 4 vai. po pie
tų ir tarp 7 ir 8 vai. vakare. 
Jos ofisas yra 394 West 
Broaduay. visai netoli nuo 
lietuvių klubo. Ofiso tele 
fonas yra SO 8-1412.

Gydytoja priima ligonius 
ir namuose, bet tiktai susi
tarus. Namų adresas 17 
Waldcck St., Dorchestere, 
tel. TA 5-9:136.

Dr. V. Boorick per eilę 
metų dirbo musų valstijos 
sveikatos departamente, 
State Home, Bostone.

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 1) 
iki 12 vai. iš stoties WHIL, 
1430 klc.

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

LIETUVOS AIDŲ RAMO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
\VBET 990 klc. Vedėjas: Povi
las Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St„ Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Moterų
,.v.

Klubo

mosi gimnazijoj. Tada stu-* Atremtųjų i Sibirą Lietu-je. y 
dijai vadovavo rež. A. Sut-;'0> . ?al(t0, ^“pribūtioij
kus. vaidybos 
kus dėstė režisieriai

Sandaros 
susirinkimas įvyks gruodžio 
17 d., trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare, Sandaros svetainė- 

isos narės prašomos 
laiku. Bus ir Ka

lnėno dalv--t>endijai lietuviui studentui įėdu Dėdukas.
“echmkos mokslams studi- j. Tumavičienė.

uoti gautos aukos: į___________________________________

Inž. Jonas Mikalauskas,

O. Orentienė. M. Iljivienė, 
M. Krisiukėnienė, O. Urb- 
šienė, M. Žilinskienė.

Visų pamaldų ir arbatė
lės programą įvairino miš
raus’ir mobili choro gies
mės. . t s

Dalyvavo gausus būrys;

RADIO PROGRAMA

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoj* 
$25 pašalpos savaitei 

Vitais Insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

PRANEŠIMAS BOSTONO 
RAMOVfeNAMS

Tol. SO 8-2712 arba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Ltetavis Gydytojas Ir

Vartoja vėliausios konstrokieijoa 
X-RAY Aparat*
Pritaiko Aidaioa

VALANDOS: nao U mo 74
534 BRO.VDWAY,

80. BOSTON, MASS.

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

š. m. gruodžio 21 d. (sekma
dienį) 3 vai. popiet. 484 E. 4th 
St.,.So. Bostone. įvyks atsargos 

sąjungos “Ramovė” Bos- 
ono skyriaus steigiamasis su
trinkimas. (51)

Organizacinė Komisija.

DR. D. PILKA
Oteo Valandos: mm I U « 

Ir M* T1U I
846 BROADWAY
•O. BOSTON. II ABB. 

Talafooaa: SOUth

Dauguvietis, K. Glinskis, o /
vėlesniais laikais įžymiau- . _ pai iaaa ii*>ciqawtid-1- I teatro menTlljU(l0 Končiaus ir Irenos GALIMA UŽSISAKYTI
kūrėjas rež. Andrius žiiįns.'Launna.iytcs vestuvių pro- VOKIŠKAS KNYGAS,
kas. prieš ši tara atsikėlęs Ea Ja?nW« vantų. $20: Jo- — — . (r.uuukoj.
• i • a- i Y - - nas Kasmauskas 82 • Jūrei' A. Faulaicio importo irį Jungtines \ alstybes ir mi- “,dU“ ° !
ręs New Yorke.

1929 metais baigusi gim * , . , _. n->cicui-vri Yr>L-Urii<>i.. i ■ - - - Mikalauskas tam pačiam ma užsisakyti \oKietijoj;naziia, n buvo įstojusi i . . . . .
T- / i- • tikslui aukojo mz.Lietuvos Universiteto teisiu, ... . Jizbicko noet po metu vei . , . .\ - tęs sutuoktuviu proga.pne teatro meno - 1
fakultetą, 
grižo tik
ir dramos 
1930 metai? 
m a

itnei i u.
vai.-r vbiniame

dar 
rež. 
mą vaidybos 
sė tuo metu

svečflų.iš R. ,\:.urv. Stough- 
tono,, So. !>■ ' r.o ir kt.

Visi ; iš: i-

tia.
1—Falcons Radio Orkes-

2—Stasys Liepas dainuos 
ir Žilevičiaus dai-ki: - r.ė pakilioj j Strolios 

nas.I
Dalyvis. 1 3—Magdutės Pasaka.

NAMAS PARDAVIMUI
IKieių šeimynų, 1-5 kambarių na

mas Brightono.. antras aukštas tuš
čia pirkėjui, parsitluola nebrangiai. 
Kreiptis: 18" Riehardson St., Brign- 
ton. Mass. (52,

Laurinaitis Sr. 82: Ignas eksporto kontoroj, 23 Rom- 
iYileniškis 85. Be to. inž. J. sey St.. Dorchestery. gali- 

pučiam ina
Vytauto leidžiamas knygas ir spau-! 

Felės Bagdonai- dą \ okietijos kanomis

studiją baigė. 
Jau dirbda- 

teatre, 
metus lankė

Juknevičiaus veda- 
:ursą ir klau- 
Lietuvon pa-

—B. G. Evangelijos Surinkimo
Padėkos Šventė

Tel. AV 2-4026 -

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-S_ 
Nedėltomis ir šventadieniais: 

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

DORCHESTER, MASS.

Reikalingas Kambarys
Reikalingas kambarys arba 

gyvenamas skiepas nevedusiam 
vyrui, kur nors South Ende ar 
South Bostone. Aš moku na
mų darbą ir galiu pataisyti kas 
reikia—esu “handy man.” Tai
gi, kas turi kambarį, prašau 
man pranešti laišku: (50)

Stanley Pocius.
224 Harrison Avenue, 

Boston 11. Mass.

suus GERESNIS valgis

HOOD’S
RAUGINTA
SMETONA

T«L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Paiakanus
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto fld 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto fld iš m

447 Broadway . 
SO. BOSTON, MASS-

Padėka Petrui Jašinskui

Evangelijos surinkimo
Fadėkos Dienos šventės ir domis vakare

kviesto įžymaus režisieriaus 
ir aktoi iaus M. Čechovo pa
mokų.

Šalia valstybės teatro su
sitvėrus “Jaunajam Teat
rui,” kuriam vadovavo rež. 
A. Žilinskas ir R. Juknevi
čius, perėjo į jį ir Gustai- 
tienė drauge su visa eile 
jaunesniųjų aktorių, iš ku
lių tarpo vėlįau išaugo 
daug gabių scenos meno 
kūrėjų. Čia dalyvavo “Dė
dės Tomo Lūšnelės” ir B 
Sruogos “Milžino I’aunks- 
mės” pastatyme.

Šiam teatrui užsidarius, 
vėl grįžo į Kauno valstybi 
nį teatrą, o 1936-39 metais 
dirbo Klaipėdos valstybi
niam teatre.

Per ši laika dalyvavo il-

Evangelijos surinkimo pa
dėkos šventė Įvyko lapkri
čio 28-29 dienomis pamal- 

7 vai., ir 30
arbatėlės rengėjai su dide-'d., 11 vai. ryto, pamaldų
liti nuoširdumu dėkoja ge- name Atlantic St., So. Bos- 
raširdžiui p. Petrui Jašins- tone. Visoms pamaldoms, 
kui už jo paaukotus iš krau-jkaip ir paprastai. vadovavo 
tuvės ant F ir W. Second kun. J. Latakas, 
gatvių kampo maisto pro-' Sekmadienio pamaldose 
duktus dėl įvykusios arba-dalyvavo kviestas svečias iš 
tėlės. ĮNe\v Yorko kun. Dagys, ku-

Rengėjai. i l is gausiam susirinkimui
---------- tarnavo evangelijos žodžiu

lir kalbėjo apie padėkos 
šventę Lietuvoje ir šiame 
krašte, pabrėždamas reikš
mę geros sėklos, derliaus

f\’

V

DORCHESTERIO KLUBO 
VALDYBOS RINKIMAI

šį penktadienį, gruodžio
(December) 12 d. šaukia
mas Dorchesterio

suėmimo ir padėkos dva-

roj eilėj 
i iamasis 
>’r.šlaitė</ 
krosny.”

vaidinimų—“T<>- 
Ligonis,” “Dvi

“Svirplys Vž 
‘Užtvanka,” “Vii-

T . . siškoj ir materialinėj plot-. Lietuviųmėj 
Piliečių Klubo narių susi-. selim:1(iieni„ ,)atnal,]u 
."Ikinias savame name.;San(Ia,.o5 ia!ėj įvyko

J “'čhei’tei A\e. bu- jiĮ<a ari>atį|£ kurios metu 
smnknne bus renkama nau--kun D da,.ė į(],
ja vaidyba 19?:. metams. ži ‘ a„i(. ,iabartines
Todėl visi nariai prašomi reli inio ‘ veikim„ fąlypaf 
neužmiršti ir atsilankyti j LietuToje ir
tą svarbų metmj susirmki-
ma.

tis.” “Aukso 
“Palanga,” “SI 
kt.

Būdama Vokietijoj, 1946 
metais suorganizavo scenos 
meno i alelį Ravensburge, 
prancūzų zonoj, ir čia pa
statė apie dešimti veikalu, 
su kuriais buvo aplankytos 
ii kitos djdesnės tremtinių 
kolonijos.

į JAV Aleksandra Gus-‘ 
taitienė atvyko 19 19 me
tais, atsikviesta malonių 
Bostono lietuvių Petro Ta- 
mulionio ir jo žmonos, ku
rie či ■ pirmomis naujo gy- 

s ava it ė m i s globojo 
ią ir padėjo įsikur-

venini > 
visą šei 
ti.

Prieš

Gromata,”*• • • * a irloguciai

i,; i jus metus gražiai 
pradėtas r- į.-įbėgėjęs Bos
tono iiotii ių teatro darbas 
,• .įstojo, ’/.vmiam musų ak
toriui Henrikui Kačinskui 
išsikėlus gyventi į New Yor
ką. Rašytojų klubas, norė
damas šią kultūrinę veiklą 
atgaivinti, kreipėsi į Alek
sandrą Gustaitienę. kad pa-

Pradžia 7:30 vai. vak.
A. J. NAMAKSY. Pirm. 
EI). STUPELIS, Sekr.

visame Pabal- 
ty. Dar kalbėjo lietuvių 
protestantų susivienijimo 
piimininkas p. Klemas, p. 
Manomaitis, o p. Manomai-

NAMAS PARDAVIMUI
ĮlORCHESTER. arti Vpbam« Cor

ner, 4-rių šeimynų namas, S kamba
riai ent pirmo aukšto, 7 ant antro 
ankšta. Su visais patogumai’: bal
te? dubeltavos sinkos. pilki dn- 
beltavi pečiai, porčiai iš fronto ir už
pakalio. 4 atskiri sauso oro apšildv- 
mo periai retame stovyje. Rendų 
per mčnesj atneša SIU. is katrų ga
lima apmokėti visas išlaidas ir pa
skolas (mortgagesl, ir pačiam ne
kainuos nuoma nei vieno cento. 
Vienas 5 kambarių butas tuščias 
pirkėjui. Kaina *12,500. l>ėl dau
giau informacijų kreipkitės pas sa
vininką JaHJro. arba paskambinkite 
teL RL S-2281. (50)

Mr. D. E. Ols»n.
127 Capen St., Dorchester 2-1, Mass.

-X i-
Kai tekantį kartą pirksi Raugintą 

Smetona- pabandyk Hood’s. Pama
tysi tyrą, tirštą baltumą . . . malo
nų švelnumą ... ir, svarbiausia, 
gardų rukstoką skonį. Tai gerumo 
y patyla. Todėl jums patiks Hood's 
Raupnta Smetona.
Paskonink savo valgius. Kaip už

daras. Hood’s Rauginta Smetona pa- 
skonina daržove?, salotas ir vaisiu?

. . gardesnių? padaro barsčius, sil
kes ir uogas, (jardu su bulviniais 
blynais.

Pabandyk! Paprašyk Raugin
tos Smetonos iš Hood’s pieno 
išvežiotojo arba krautuvėj.

z"i -Z

SOUREP

creaM
fr ' ■

A. J. NAMAKSY
B INSURAMCS

Hood

H. P. HOOD & SONS
QuoHtj D«»ry ProducK Sm<* 1646

TEATRAS, KOKIO NEBUVO
K. Rinkio 5 veiksmų vaidinimas i; Lietuvos inžinierių, siuvėjų, mo

kytojų ir mok nių gyvenimo

PARDUODAMI NAMAI
Dorchestery. tarp Col. Rd. ir 

Pleasant St, (vienas blokas nuo 
Upham’3 Corner). Colonial St..
3 šeinių namas po 5 kambarius, 
su trimis karšto vandens šildy
tuvais (vienas naujas Timken 
aliejumi), voniomis. l*a!tymis 
sinkotnis. pečiais, kieto medžio 
grindimis, priešakiniais ir už
pakaliniais piazais bei įvažiavi
mu. Nuoma 8136 mėn. Par
duodama dėlei išvažiavimo į 
Californiją. todėl kaina suma
žinta iš $14.500 į $14.000.

So. Bostone, netoli juros 3 
šeimų 4-5-5 kamb. namas su 9 
garažais, atskira muro dirbtu
ve ir dideliu kiemu už $8<500. į 
Nuomos $130 i mėn. Kreiptis 
į PR. Umln'rta, 545 E. Broad-

409 W. Broadvay
SOUTH BOSTON. MASS 
Office TeL SOboston 8-094S
Bes. r OBIOLB STKBMT

TeL*Pil5k»5y^I-ScSm.

I

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON j

TeL SO 8-4149 ’

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietnvik- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. G] 
čia jau 20 metų.

k

fA TZALYNAS'
Vaidina 57 asmenys. Jų tarpe daug jūsų pažįstamų. 

Režisuoja dramos aktorė Aleksandra Gustaitienė.v
Stato Lietuvių Rašytojų Klubas.

A'TKIKI'I'E}
gruodžio 11 dieną, 3-čią vai. popiet, Thomas Park High School salėje, 

South Boston, Mass.
Bilietai: $1.50 ir $1JH). Gaunami Ivas agentūroje, pp. Minkų gėlių par
duotuvėje, pp. Ivaškų baldų krautuvėje, aKeleivio" offise ir prie. įė
jimo.

v r

wav. So. Boston. 
8-0605 ir SO 7-7478.

Te SO

FLOOD SQUAR£ 
HARDWARE CO.
Salininkas A. J. Alekna 

628 l-jist Broadwav 
South Boston 27, Mase. 

Tele fonas SO 8-4148

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
pešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esant specia
listai.

Tel. SO 8-21.7D
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadtvay 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Denriam Stnjruv ir Sienas 

Geriausiais “Bir.1” Koapanijos 
ftinjreliais

Apkainsnima* Dyka, 
(Free Estimate)

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langamsi
Visokie Reikmenys Narnama 

Reikmenys Plumberiama
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežiji- 

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

&—Vaistas nuo galvos niežd*
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa* 
žymėtais numeriais. tLdna už 
kiekviena numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iŠ
kalno. Adresuokit:

Joeeph 
285 Silver Street

South Boston 27,

(4-3)




