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Chicagoj Šaukiamas Amerikos 
Lietuvių Kongresas

Kongresas Įvyksta Lapkričio 27-28 Dienomis; Visos
Lietuviškos Organizacijos Kviečiamos Tuoj Pat 

Rinkti Atstovus j Kongresą; Kongresas Ap
svarstys Lietuviams Svarbius Klausimus;

Aptars Lietuvos Vadavimo Bylą; Lie
tuviškos Kolonijos Turi Subrusti

Ameiikos Lietuvių Tary-'nis Ameiikos Lietuvių Kon- 
ba šį rudenį, lapkričio (No-'gresas—butų ko ispudin- 
vember) 27-^8 dienomis giausias ir naudingiausias' 
Chicagoje šaukia Visuotinį'Lietuvos laisvės reikalui. 
Amerikos Lietuvių Kongre- Visuotinis Amerikos Lie
są. tuvių Kongresas įvyks Chi-

Kongreso vyriausias tiks- cagos Morrison viešbutyje 
las bus: (Morrison ir Clark gatvių

Pareikšti nepalaužiamą 
organizuotos patriotinės lie
tuvių visuomenės nusistaty
mą visomis išgalėmis siekti, 
kad lietuvių tauta butų iš
gelbėta nuo sunaikinimo:

Apsvarstyti planus toli-

kampas >. Viešbutyje yra re
zervuota užtenkamai kam
barių delegatams. Koloni
joms pasiųsta kortelių kam
barių rezervacijoms pada
ryti, jų galima gauti ALT 
kyriuose, vietos komitetuo-

BVSO NELAIMĖJ -SUŽEISTI 27 ŽMONĖS

Ant naujojo New Jersey Turnpike kelio, prieš smarkiai važiuojant; busą staigiai su
stojo milžiniškas t rokas. Įvyko katastrofa ir busas nusirito nuo kelio. Sužeisti 27 
asmenys.

Jugoslavijos Tito Grasina 
lygiuoti į Triestą’

Jugoslavija Siunčia Kariuomenę į Triesto “B Zoną”; 
Milžiniškos Demonstracijos po Visą Jugoslaviją; 

Tito Sako, Jo Kareiviai Įžengs į Triesto Miestą,
Jei Italai įkels Ten savo Koją; Tito Reika

lauja, kad Amerika ir Anglija At
šauktų Savo Nutarimą Perleisti

Triestą Italijai

Krovėjai 
Turės Balsuoti

Amerikos Darbo Federa-

Anglijai ir Amerikai nu
tarus perleisti Triesto mies
tą ir visos Triesto “A zo
nos” valdymą Italijai, Ju-

.. A .. . . . igoslavija subruzdo protes-IC1JOS Įkurtoji nauja laivų tuoti Masinėmis demon. 
Krovėjų unija pereitą savai-:st,.acijomis ir
tf kreipėsi į darbo santy- diplomatinėmis notomis Ju- 
kių komisiją su reikalavimu slavija ,.ciškia 
padaryti balsavimą

mesniems žygiams šio kras-’se arba užsisakyti per ALT 
to valdžioje ir visuomenėje 
prieš Lietuvos pavergėjus;

Sutelkti daugiau lėšų Lie
tuvos laisvės kovai paremti.

Lietuvių Kongreso darbų 
tvarka bus paskelbta vė
liau, o dabar visos lietuvių 
kolonijos Amerikoje ir vi
sos lietuviu ortranizaciiosT -
—tautinės, politinės, konfe
sinės, kultūrinės, susivieni
jimai ir jų kuopos, savišal
pos diaugijos, klubai ir kt. 
—yra raginamos tuoj iš
rinkti savo atstovus į Kon
gresą ir aprūpinti juos rei
kiamais mandatais, kulių 
kopijas (su delegato vardu, 
pavarde, adresu, atstovau
jamos organizacijos pava
dinimu ir narių skaičiumi) 
nedelsiant siųsti ALT cen
trui (1739 So. Halsted St., 
Chicago S, III.).

Delegatų skyrimui siūlo
ma tokia tvarka: centrinės 
organizacijos (4 ideologi
nės ir abu susivienijimai), 
iš kurių sudalyta Amerikos 
Lietuvių Taryba, skiria po 
4 atstovus; ALT skyriai ir 
draugijų komitetai koloni
jose po 4 atstovus: lietuviš
kųjų dienraščių redakcijos 
—po 3 atstovus, kitų laik
raščių redakcijos—po 1 at
stovą ; susivienijimų kuo
pos, draugijos, klubai ir ki
tos organizacijos—po 1 at
stovą nuo kiekvienų 50 na
rių ar didesnės jų dalies.

Organizacijos taip pat 
prašomos skirti aukų iš sa
vo iždo arba pravesti spe
cialias rinkliavas narių tar
pe. Turėkime galvoje tą 
faktą, kad dideliame Kers- 
teno komiteto darbe mums 
teks pakelti nelengvą naštą 
renkant liudininkus, patei
kiant dokumentus ir tt. Ši
tam reikalui reikės stambių 
lėšų, jei norėsime, kad jisai 
butų atliktas sėkmingai.

Aukos bus priimamos pa
čiame Kongrese, tačiau, jei 
kam patogiau, tegu jas 
siunčia iš anksto ALT cen 
trui.

Pasistenkime, kad šis 
svarbus Amerikos lietuvių 
politinio ir visuomeninio 
gyvenimo įvykis—Visuoti-

centrą.
Kongreso sesijas užbai

gus lapkričio 28 d. vakare 
įvyks Kongreso delegatams 
ir svečiams banketas tame 
pat Morrison viešbutyje.

“Perdaug Tautų'9
Amerikos kongresmanas 

Tinkham, kuris dabar važi
nėjasi po Europą, buvo 
laikraštininkų paklaustas, 
ką jis mano apie Junginių 
Tautų organizaciją.

Tai organizacijai lemta 
žlugti. atsakė Tinkham. 
Perdaug joje tautų, per
daug prieštaraujančių gal
vosenų ir interesų. Kaip 
žlugo Versalyje sukurta 
Tautų Lyga, taip žlugs ir 
San Francisco mieste su
lipdyta “jungtinių tautų” 
organizacija.

Toliau Tinkham buvo pa
klaustas. ką jis mano apie 
taiką—ar galimas demo
kratinių valstybių sugyve
nimas su komunistiniais 
kraštais? Jis atsakė taip:

“Nuo Napoleono laikų 
nebuvo dar nei vienų gink
lavimosi lenktynių, kurios 
nebūtų pasibaigusios karu 
O dabar mes turim didžiau
sias ginklavimosi lenktynes, 
kokias tik pasaulis yra ka
da nors matęs. Taigi aiš
ku, kad mes einame prie 
karo.”

Ir Tinkham pažymėjo 
jog tarp Amerikos ir Euro
pos karo klausimu yra di
delis skirtumas:

“Amerika daugiau bijosi 
komunizmo, negu karo. 
Tuo tarpu gi Europa dau
giau bijosi karo, negu ko
munizmo.”

Bet karas bus. sako Tink
ham. ir Jungtinių Tautų or 
ganizacija negalės jį sulai
kyti. Perdaug joje yra tau
tų ir jos niekad nesusitars.

—New Yorko miesto ma
joro ir kitų pareigūnų rin
kimuose dalyvaus mažas 
balsuotojų skaičius. Iš vi
so užsiregistravo tiktai 2,- 
399,. balsuotojai.

New
Yorko didmiesčio ir New 

I Jersey prieplaukose tarpe 
laivų krovėjų, kad jie pasi
sakytų, kokia unija turi 
juos atstovauti derybose su

Ne Visi Nariai SUĖMĖ DAU \Browdero Nuomonė darbdaviais dėl darbo su-
Yra Lygiai Geri 6 K0MUNISTUStApie Rusus ir Kinaa^^T^ uni.

ja dar ką tik pasirodė uos-
Interparlamentarinė uni-į Valstybės gynėjas Brow-j Eari Brovvder, buvęshuose įr senoji, iš Amerikos 

ja pradėjo posėdžiauti per-įnell pereitą savaitę paskel-j Amerikos komunistų paiti- Darix> Federacijos išmesto- 
eitą penktadienį Washing- bė, kad FBI agentai suėmėjjcs vadas, išmestas iš paiti- L j unįja vietomis jau grasi- 
tone. Į tos unijos posėdžius j dar 6 komunistų partijos; jos 1946 metais dėl nesuge-Lo Vgj pra<įėti streiką, jei 
nebuvo pakviestas Ispani-į pareigūnus. Suimti: Davidjbėjimo pakeisti “liniją” pa-naujojj unįja rodysis dar- 
jos Respublikos parlamen-j Katz, Frieda Katz, Zucker gal Maskvos norą, pereitą bavietėse. Policija budriai 
tas ekzilėje, kuris yra tos Katz, E. Grennfieid, J. -------
unijos narys nuo 1947 me-į Brandt ir dar vienas. Visi

savaitę saite, jog misija Į daboja, kad uostuose nej- 
siskai nenori, kad bolševi-| vyktų kruvini susirėmimai

tų. Ispanai nebuvo kviesti jie yra buvę ar tebėra par-kiška Kinija butų priimta įha,-p priešingų unijų šali-
todėl, kad Amerika pasira- tijos organizatoriai, sekre 
šė karo bazių sutartį su toriai ir kitokie komunistų 
frankine Ispanija, o inter-; veikėjai.
parlamentarinės unijos: 
konferenciją kvietė Ameri-' 
kos parlamento grupė. Kad
neerzinus gen. Franko vie
nas narys buvo paliktas už 
durų.

Paskyrė Naują 
Darbo Sekretorių

Prezidentas D. D. Eisen
hovver paskyrė naują darbo 
sekretorių į vietą pasitrau
kusiojo unijisto Martin P. 
Durkin’o. Naujuoju sekre
torių paskirtas James P. 
Mitchell, buvęs krašto gyni
mo departamente • sekreto
riaus padėjėju. Naujas sek
retorius yra darbo santykių 
ekspertas ir yra senas re
publikonų partijos narys.

Prezidentas, paskirdamas 
naują darbo sekretorių, 
kartu priėmė atsistatydini
mą buvusio darbo sekreto 
riaus padėjėjo Llovd A. 
Masbburn, unijisto iš Dar
bo Federacijos eilių, kuris 
pasitraukė iš vyriausybės ir 
grįžo į unijų darbą. Po M. 
P. Durkino pasitraukimo L. 
A. Mashbum ėjo darbo sek
retoriaus pareigas. Naujas 
darbo sekretoriaus padėjė
jas dar nėra paskirtas.

—Irano vyriausybė siūlo 
pradėti derybas su Anglo- 
Iranian aliejaus kompanija 
dėl atnaujinimo aliejaus 
kasimo Irane. Dar nėra pa
skirtas laikas deryboms 
pradėti, bet laukiama, kad 
jos greit prasidės.

Iš viso suimti jau 98 ko
munistų partijos pareigū
nai. Visi jie kaltinami 
priešvalstybine veikla, agi
tacija už šios šalies valdžios 
nuvertimą.

Jungtinių Tautų organizaci- ninku 
ją. Rusija atvirai to nesa
ko. Jai nėra nė reikalo tolo*
sakyti, nes Amerika prieši- ,
naši visomis jėgomis, kadjl/Ct N epall€CiatnUJU 
Kinija nebūtų priimta į
Jungtinių Tautų organiza-1 Spalio 9 d. Indijoj, My- 
ciją. Todėl rusai rodo ge- sore mieste, įvyko į-ungty- 
rą širdį ir yra patenkinti, nės, kuriose dalyvavo kele- 
kad jų norus pildo Ameri-|tas ristikų iš “nepaliečia-

prieš vienašališką Ameri
kos ir Anglijos sprendimą 
ir kelia reikalavimą, kad 
Jungtinių Tautų organiza
cija imtųsi saugoti slavų 
mažumos teises Triesto 
mieste ir jo apylinkėse.

Jugoslavai sako, kad 
Amerika ir Anglija sulaužė 
taikos sutartį pasirašytą su 
Italija ir nuskriaudė Jugo
slaviją, kuri reikalavo, kad 
Triesto miestas ir uostas 
butų internacionalizuoti, o 
likusioji Triesto teritorija 
butų perleista Jugoslavijai.

Italija reiškia pasitenki
nimo dėl perleidimo jai val

idoli Triesto zoną “A,” bet 
|kartu protestuoja, kad jai 
neperleista visa Triesto te
ritorija, kaip tai Anglija ir 
Amerika jai buvo pažadė
jusios 1948 metais.

Areštas taip pat uždėtas 
ir F. HašmaH’ui, kuris da
bar sėdi Ohio valstijos ka
lėjime už apgavingą auto

ka.

Kad pildavus svorio savo 
protestams Jugoslavija per
eitos savaitės gale pasiuntė 

mujų kastos. Tikrieji in- ^nuomenės į
dų tikybos išpažintojai, kurt™-0 *<>"? A o Jugo- 
rie karių sistemą skaito tei- t'a'r1J°S ,vyn?us-vbe sako’ 
singa ir padorią, pradėjo|ka<l kare,vla' įžengs i 

tik ita- 
Tito rei

kalauja kad Anglija ir 
Amerika atšauktų savo 
sprendimą perleisti Triesto 
“zoną A” Italijai. Ar Ame
rika ir Anglija nusilenks 
Tito reikalavimui dar nėra 
žinoma. Tiesa, kol kas 
amerikiečių ir anglų kariuo
menė dar nėra ištraukta iš 
Triesto, todėl jugoslavų de
monstracija dar negresia 
sukelti kiuvinas muštynes, 
bet padėtis yra įtempta ir 
nelabai maloni. Jugoslavi
ja sutinka Triesto miestą 
perleisti Italijai, bet sau 
reikalauja visų miesto apy
linkių ir “zonoje A.”

šios savaitės pradžioje 
Tito pasiūlė, kad Amerika, 
Anglija ir Jugoslavija susi
rinktų į konferenciją Tries
to klausimui spręsti, o kar
tu Jugoslavija įteikė skun
dą Jungtinių Tautų organi
zacijai dėl Triesto.

—Anglija ir Egiptas tę-
jinti maisto ir drapanų da-’sia derybas dėl Suezo kana- 
iijimą. Maistas buvo dali-lo zonos perleidimo Egip- 
jamas iš vakarinio Berlyno, tui, bet kartu Egipto aukšti 
kur rytinės Vokietijos vo- pareigūnai dažnai grūmoja 
kiečiai turėjo atvykti mais- anglams juos jėga išvaryti 
to pasiimti. iš Egipto.

lejime UZ apgavingą aUW-. Korėjoj I--“'**, .. p-™-..,, miprin iri
mobiliaus registravimą. Kai Dėl Taikos Sudarymo\keM triukšmą ir vėliau net ' ,ą’. J
jis šitą bausmę atliks, jis' i J4-
bus suimtas už priešvalsty
binę veiklą.

ATOMINĖ KANUOLĖ 
ATVEŽTA VOKIETIJON

riaušes. Visuotinėse muš-
Kinijos ir Korėjos bolše- 7'nfee’ kurios. kil° ,dėl, ’,a;

vikai pasiūlė Amerikai ter-dorH«5 Presto -
,. n i žmones buvo užmušti ir 13tis Panmuniom kaimelyje. , . , , ,. .

Korėjoj, dėl sušaukimo tai- z™«nl« buvo
kos konferencijos Korėjosp°~n^. . . , . -1 Rungtynių organizatoriai 

kartą šiais metais 
kvietė ir “nepaliečiamųjų
kastos atletus dalyvauti • *
rtingtynėse. Jie manė, kad 
Indijos žmonės jau tiek yra

karui užbaigti. Pagal bol
ševikų siūlymą pasitarimas Į 

kada ir kur to- 
šaukti ir

Ameri- ^as to-ie konferencijoje tu
rėtų dalyvauti. Amerika šią 
savaitę atsakys į bolševikų 
pasiūlymą ir greičiausiai su
tiks susitikti su bolševikų 
atstovais.

Pereitą savaitę į Vokie
tiją, į Bremenhaven uostą,, . 
buvo atgabenta pirmojikonfeienciją 

i i: «__  • kas tnip knnfereatominė kanuolė is 
kos. Kanuolė iškelta iš lai
vo po griežta apsauga. 
Prieš kiek laiko jau buvo 
pranešta, kad pirmas ato
minės artilerijos batalionas 
iš šešių kanuolių perkelia
mas iš Amerikos į Europą. 
Ar kanuolė atgabenta į Vo
kietiją yra iš to bataliono, 
pranešimai nesako

Laisvosios Unijos
Griežtai Protestuoja

Šios savaitės pradžioje 
naujas Aliantų karo vadas 
Tolimuose Rytuose, genero
las John E. Hull, atvyko į 
Korėją. Jis stengsis pa
greitinti susitarimą su bol
ševikais dėl belaisvių infor
mavimo apie jų teisę grįžti 
namo.

susipratę, kad netriukšmaus 
dėl kastų sistemos, bet ap 
siriko. Pasirodo, kad kvai
lių ir tradicijų gerbėjų nie
kur netrūksta.

MAISTO DALIJIMAS 
VOKIEČIAMS BAIGĖSI

Laisvųjų Unijų Darbinin
kų Internacionalas, kuris 
jungia virš 60.000,000 na
rių, paskelbė griežtą protes
tą prieš tai, kad Amerika 
susitarė su Ispanijos fašisti
niu režimu remti Ispaniją
ginklais ir ūkiškomis gėry- Potsdamo, 
bėmis. Įkais.

Anglijos ministeriu pir
mininkas W. Churchill per
eitą penktadienį vėl siūlė 
didžiųjų valstybių vadams 
susitikti ir pasikalbėti, kaip 
tai buvo daroma Jaltos, 

Teherano lai

Nuo liepos 27 d. Ameri
ka išdalijo rytinės Vokieti
jos gyventojams 5,500,000 
maisto pakietų po 7 svarus 
kiekvienas. Bendra maišto 
vertė siekia 7,000,000, dole
rių. Pereitą savaitę maisto 
dalijimas sulaikytas. Vė
liau Amerika keta atnau-
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Nepuolimo Sutartys?
Anglijos ministerių pirmininkas W. Churchill dar 

pavasari pasiūlė, Vokietijos kancleris K. Adenauer vasa
rą pritarė, o Amerikos vyriausybė dabar svarsto pasiūlyti 
Sovietų Rusijai pasirašyti nepuolimo sutarti ar sutartis.

Pasirašius tokias sutartis, Rusija gautų iš Vakarų 
iškilmingą ir raštu patvirtintą užtikrinimą, kad niekas 
Vakaruose nesirengia jos pulti. Panašų užtikrinimą gau
tų ir Vakarų valstybės iš Rusijos. Po tokių užtikrinimų 
ir parašų, pagal kai kurių žmonių manymą, prasidėtų 
pasitikėjimo ir gero sugyvenimo laikotarpis. O jeigu 
Rusija pasiūlymą atmestų, tai toks jos pasielgimas irgi 
butų Vakarams naudingas, nes parodytų Rusijos piktus 
užsimojimus.

Pirm pasirašant nepuolimo sutarti ar sutartis, tektų 
išsiaiškinti, ar Rusija sutinka ištraukti savo kariuomenę 
iš Vokietijos, Austrijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos 
ir kitų pavergtų kraštų. Taip pat tektų vienaip ar kitaip 
išspręsti Baltijos kraštų likimą, nes tektų susikalbėti, 
kokiose ribose Vakarai sutinka Rusijos teritorialinę ne
liečiamybę garantuoti. Tektų ir vakarams parodyti savo 
gerą valią ir pasižadėti: arba neutralizuoti Vokietiją, 
arba atsisakyti nuo Atlanto Pakto, ar “uždrausti’’ atomi
nius ginklus, ar kaip nors kitaip savo neagresingumą 
įrodyti.

Kalbos apie nepuolimo sutartis Maskvoje, tur but, 
kelia nemažai juoko. Maskvos diktatoriai yra geri ne
puolimo sutarčių žinovai. Tuo žvilgsniu su jais gal butų 
galėjęs konkuruoti tiktai Adolfas Hitleris. Kadangi Hit
lerio dabar nebėra, tai Maskva drąsiai gali jaustis, kad 
ji yra geriausiai painformuota apie nepuolimo sutarčių 
reikšmę ir svarbą. Juk prieš antrąjį pasaulinį karą Mas
kva buvo sudariusi nepuolimo sutartis veik su visais savo 
kaimynais. Ji turėjo tokias sutartis su Vokietija, kada 
Stalinas ir Hitleris sutarė pasidalyti Lenkiją ir Pabaltijo 
kraštus. Ji turėjo tokias sutartis su Lietuva, Latvija ir 
Estija, bet tas nekliudė jai tas šalis užpulti ir, susitarus 
su Hitleriu, jas įsidėti į savo kišenę. Rusija turėjo ne
puolimo sutartį su Lenkija, bet tas nekliudė rusams su
varyti Lenkijai peilį į nugarą 1939 metais rugsėjo 17 d. 
Rusija turėjo nepuolimo sutarti su Rumunija, bet tas 
nekliudė jai atimti iš Rumunijos Besarabiją ir Bukoviną. 
Rusija turėjo nepuolimo sutartį ir su Japonija, bet tas 
nekliudė rusams suvalyti pargriautai Japonijai peilį į 
nugarą 1945 metais. Nepuolimo sutarčių reikšmė ru
sams yra labai aiški ir, jei kas su jais kalba apie “nepuo
limą,” tas kartu gali pakalbėti ir apie tą, ką rusai skers 
artimiausiu laiku.

Nepuolimo sutarčių buvo ir Hitleris sudaręs devy
nias galybes ir visas jas jis laužė, kada ir kaip tik jam 
patiko.

Iš tų Maskvos ir Berlyno parodytų pavyzdžių aišku 
yra, kad diktatūroms nepuolimo sutartys nėra vertos nė 
to popieriaus, ant kurio tokios sutartys yra surašomos.

W. Churchillis dabar pakartoja savo siūlymą suda
ryti nepuolimo sutartis. Jis primena Lokamo sutartis, 
pasirašytas 1925 metais tarp Vakarų Europos valstybių 
ir Vokietijos. Kas atsitiko su Lokarno sutartimis? Aiš
ku kas, jos buvo sulaužytos ir užmirštos. Ne tik Hitleris, 
bet ir demokratiška Anglija prisidėjo prie Lokarno su
tarčių suniekinimo (1935 metais sudarydama sutartį su 
Vokietija dėl ginklavimosi jurose). Kai dabar W. Chur
chill Lokarno lavoną kelia viešumon, tai, tur but, tik 
todėl, kad jam senatvėje užsinorėjo Štrezemano ir Brian- 
do garbės, nors šiaip jau senas politikos vilkas gerai žino, 
kad nepuolimo sutartys nieko neišsprendžia.

Nepuolimo sutartys su diktatoriška Rusija ne tik 
nieko neišspręstų, bet butų pirmaeilė apgaulė ir padėtų 
migdyti Vakarų žmonių budrumą, kai tuo tarpu Rusijos 
diktatoriai visas nepuolimo sutartis prie pirmos patogios 
progos sumindžiotų. Ką Vakarai Rusijai duotų kartu 
su nepuolimo sutartimis, tas padėtų Rusijai stiprintis, 
o ką rusai pažadėtų Vakarams, tas susilauktų Jaltos pa
žadų likimo ir rezultate sukčiai vėl laimėtų, o padorus 
demokratai dar kartą butų apstatyti ir apmauti.

Reikia tikėti, kad Amerikos vyriausybė, po rūpes
tingo svarstymo, nepuolimo sutarčių sumanymą padės 
į dulkėtą stalčių, kur jam yra tinkamiausia vieta.

KELEIVIS gp BOSTON
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Earl VVarren. 62 metu amžiau- naujasis Vyriausiojo Tribunolo teisėjas, pozuoja spau
dos fotografams.

Karo Bazės Ispanijoj
įerika nupirko iš dik-.iiui demokratiškų Klastų 
aus Franko karo ba-'fašistinis Ispanijos diktato- 

zes Ispanijoj savo karo lai-jrius yra tin kiuvinas fasis- 
vams ir lėktuvams. Už ba-itas, kuris su >a\o ieviniu į 
zes diktatorius Franko issi-j padorią kompaniją į.vtin- 
iderėjo pradžiai 226 milio- ka. Ispanijos liem’.i'.ia.ija

Amerika 
tatoriaus

—ar tas Amerikai patinka 
ar ne—turi skaityti genero
lo Franko nuvertimą savo 
svarbiausiuoju uždaviniu. 
Amerikos doleriai dabar Is
panijos fašistinę erkę žy
miai sustiprins ir padarys

'nūs dolerių. Tas atlygini
mas betgi yra tik rankpini
giai, ar užkandžiai. Po jo 

(seks pašalpos Ispanijos 
; ukiui kelti, jos karo pajė- 
igoms ginkluoti, keliams tie
sti ir tt., ir tt.

Bazes Ispanijoj Amerika!ją sunkiau nuverčiamą, lai 
statys savo pinigais ir kiek Kur čia demokratijos laime-
tų bazių pastatymas atsieis, 
galima tik spėlioti. Pasta-

jnnas.
Pirkimas‘bazių iš Ispani-

tytos bazės bus valdomos jos diktatūros rodo ir kitą 
ispanų, o amerikiečiai jose pavojingą dalyką. Ispani- 
bus tik įnamiai. Dėl bazių jos bazės, pagal didelių gal- 
naudoiirno viešai paskelb- vų aiškinimą, butų labai 

atsitikime, 
opa neatsi-

toji sutartis nieko nesako, svarbios tame 
bet, sako, esanti sudalyta'jei vakarinė Eur 
slapta sutartis, kuri nustato laikytų prieš rusų puolimą 
sąlygas bazėms naudotis ir butų okupuota. Is ispa

niškų bazių Amerika siek-

Rusija visai tokios bombos ----- • r.ei?u įprastos atominės .'prezidentas, kurio rankose 
neturi" ir viskas, ką ji tun. ?•• sį,ar i>ent P*rmtakuno to-. koncentruojasi visos infor

macijos. Prezidentas sakė, 
kad ateityje valdžios parei- 

. - ,gubai tik su Baltojo Namo.
Flemmins- “iakuou at^minbis ginklais ’ sUtikimU galės skelbti in- 

Uikui te?arit v,s,formacijas apie Rusijos k

yra tik “thermoneuclear de- klJ £inkl° 
vice” (ką tas dalykas be 
reikštų).

Arthur S.
krašto gynimo mobilizaci 
jos ofiso viršininkas aiški
no, kad Rusija gali numesti 
pačias pikčiausias bombas 
bet kurioje parinktoje vie
toje Amerikoje, o krašto 
gynimo sekretorius AVilson 
sakė, kad Rusija vandenilio 
bombos gamyboje esanti 
atsilikusi nuo musų tris me
tus ar gal net ir daugiau.

Iš to mes padarėme išvadą, 
kad Sovietai turi galimybę mus

karo atsitikime. Iš viso iš-' 
laidos karo bazėms pirkti 
ir statyti apskaičiuojamos 
nuo pusantro iki dviejų bi- 
iionų dolerių, bet kiek to
kie spėliojimai yra tikri 
sunku pasakyti.

tų Europą išlaisvinti. Bet 
Vakarų Europos žmonėms 
pati “išlaisvinimo” idėja 
kelia šiurpą, išlaisvinimas, 
po įmsiškų budelių siauti
mo, butų kapinių išlaisvini-

didėja. atominius ginklus ir mums 
i okią nuomonę pareiškė gresiantį pavojų.

I riko Vagys ir žmogžudžiai Pagauti

Po visą kraštą nuskambė-^nalistai pakliuvo dėl girta
vo mažiuko 6 metų vaiku-'vimo. C. A. Hali girtas da- 
čio Eobby Greenlease pa-:vė vienam Kansas City tak- 
vogimas ir jo žiaurus liki- siuko šoferiui kelis tukstan- 
mas. Rugsėjo 28 d. į Kan-'čius dolerių “drabužiams 
sas City vieną mokyklą at-.nusipirKti,” šoferis pranešė 

policijai apie nepaprastą 
"kostumerį” ir kai policija 
patikrino, tai Hali lagami- 

jungtinės atominės energi-j gabenti jį namo pas neva ne atrado apie 300,000 do

Du daugiausia painfor
muoti apie atominius gink
lus žmonės, kongresmonas

ėjo kokia tai moteris, pasi- 
sj.-c esanti vaiko teta ir pa-

W. Sterling Cole. kongreso'tir*ė vaiką iš mokyklos par-

ios komisijos pirmininkas.'-'-:rian(-ią motiną. Nuo to 
ir buvęs vyriausybės atomi- laiko vaikas dingo. Špa- 
nės energijos komisijos pir-?10 1 d. vaikas buvo atras- 
mininkas Gordon DeanJta' nužudytas ir užkastas 
abu rūsčiai įspėjo Ameriką.Joseph, Mo., vietovėje, 
kad Rusija turi vandenilio Ji pavogusios moters Bon- 
bombų ir kad dabar pats nie B. Heady namo darže, 
laikas susirūpinti. Kon- Turtingi vaiko tėvai nesi- 
gresmonas Cole mano, kad'gailėjo pastangų vaiką iš- 
reikėtų per metus išleisti pli kti ir sumokėjo vagims 
apie 10 bilionų dolerių $600,000 už vaiko atidavi- 
krašto apsaugai, o Gordon mą. bet vagys vaiką nužu- 
Dean sakė, kad bėgyje me- fiė. o iš tėvų pinigus paėmė, 
tų ar dvejų reikia su Rusi-' Vaiko vagys ir žudytojai 
ja arba susitarti dėl atomi-,susekti. Du iš jų pagauti, 
nių ginklų kontrolės arba 0 vienas dar ieškomas. Su- 
priversti Rusiją, kad ji prie in( ari Austin Hali, 37

Amerikos spaudoje dėl! mas. Amerikiečiai gali 
Rusijos! karo bazių pirkimo Ispani-|žaisti “išlaisvinimo’ idėja,

jo j girdėti visokių balsų. 
Dalis spaudos mano, kad 
Amerika apsisarmatijo iki

Į bet tie, kurie žūtų nuo rusų 
budelių nagų, vargu gali 
džiaugtis dėl jų busimo “iš

ausų pirkdama bazes iš dik- laisvinimo.” Jei Ispanijos 
tatoriaus, kuris per antrą bazės suės bilioną kitą do-
pasaulinį karą džiaugėsi lerių, tai kodėl tais pini-
galėsiąs išvysti, kaip hitle-fgais nestiprinti Vakarų Ku
rinės bombos daužys Nevv j ropos, kad ji nebūtų oku- 
Yorko dangoraižius! Tojij puota ir kad jos nereikėtų 
spauda nesupranta, kaip su- paskui “laisvinti”?
sidėjus su piktu demokrati
jos priešu galima bus ginti Vos spėjus pasirašyti su

tartį dėl bazių Ispanijoj jaudemokratija ir kitus gerus ‘ ... , , -J ‘ e .(ateina žinių, kad Ispanija

A p z v a 1 g a
PAVOJUS DIDĖJA

Vyriausybės žmonės per 
pereitas dvi savaites padarė 
visą eilę pareiškimų dėl 
pavojaus iš Rusijos vande
nilio ir atominių bombų ir 
kiekvienas pareiškimas bu
vo kitoks—kas galva, tai 
informacija. Pagaliau skir
tingos informacijos ir pa
tiems vyriausybės žmonėms 
įgryso ir pereitą savaitę 
prezidentas nutarė, kad vi
sokie pareiškimai apie Ru
sijos atomines ar vandeni

lio bombas ir apie Ameri
kai gresiantį pavojų turės 
būti suderinti Baltajame 
Name, kad nebebūtų buvu
sios kakafonijos.

O tų nuomonių skirtumo 
tikrai butą didelio. Du pa
reigūnai, krašto gynimo 
sekretorius Charles E. Wil- 
son ir civilės apsaugos ad 
ministratorius V. Peterson, 
nesenai skelbė visai priešin
gas žinias. Vienas (C. E 
Wilson) sakė, kad Rusija 
turi vandenilio bombą, ki
tas (V. Peterson) sakė, kad

tokio susitarimo eitų.
Skirtingi ir net griežtai 

■riešingi pareigūnų pareiš
kimai klaidina žmones ir ką 
gi kraštas turi manyti apie 
galimą pavojų iš Rusijos 
ginklų? Pagaliau, prezi
dentas D. D. Eisenhovver. 
spalio 8 d. kalbėdamas su 
spaudos atstovais, pasisakė 
dėl gresiančio pavojaus iš 
Rusijos atominių ginklų. 
Prezidentas sakė, jog

Visi dar atsimename, kad 
musų vyriausybė 1949 metais 
pranešė apie Rusijoj Įvykusi 
atominį sprogimą ir vėliau, 
1951 metais, apie du įvykusius 
sprogimus.

šių metų rugpiučio mėnesį 
mes sužinojome per šnipinėji
mo šaltinius apie Sovietų da 
rytą atomini sprogimą, kurio 
dalis paėjo iš to, ką mes vadi
name vandenilio bomba.

Atominės energijos komisija 
paskelbė apie tą rugpiučio 12 
dienos sprogimą tuoj pat, kaip 
tik buvo surinkta užtenkamas 
kiekis žinių, o vėliau buvo pra
nešta, kad tas sprogimas atro
dė esąs dalis visos eilės bandy
mų. . . .

Sovietai dabar turi paprastų

jų atominių bombų atsargas, o 

po rugpiučio 12 d. galingo 

sprogimo mes turėjome prieiti 

išvados, kad tas sprogimas bu

vo padarytas daug galingesnio

ienų. Kiti pinigai irgi bu
vo atrasti kitoj vietoj ir be
veik visi 600,000 dolerių 
yra surankioti. Vaiko va
gims gresia mirties bausmė.

Vėlesnėmis žiniomis, pats 
C. A. Hali esąs vaiko žudy
tojas, o Marsh esąs gal ir 
nekaltas.

Vice-Prezidentas
Nixon Išvyko Kelionėn

m -tų. n- Mrs. Bonnie Brown 
Heady, 41 metų. Ieškomas 
'ar 'i h omas J- Marsh,37 

metų kriminalistas, kuris 
buk ir nužudęs pavogtąjį 
vUl

Didžiausias to žiauraus 
kriminalo kaltininkas yra 
C. A. Hali, sėdėjęs kelis 
metus kalėjime už plėšika
vimą. Hali kadaise pavel
dėjo iš savo tėvų 200,000 
dolei ių. bet juos greit pra
švilpė ir pradėjo plėšikauti. 
Mrs. B. B. Heady irgi turi 
kriminalinę praeitį. Trečias 
kaltininkas, T. J. Marsh, 
turi ilga kriminalinį rekor
dą.

Pagal policijos praneši
mą Hali du metus planavęs 
vaiko pavogimą. Kai jo 
padėjėja vaiką išviliojo iš 
mokyklos, tai jis susitiko jų 
automobilį ir vaiką pasiėmė 
į savo mašiną, o vėliau vai
kų atidavė savo sėbrui 
Marsh’ui, kuris vaiką nuve 
žė į B. B. Heady namus ir 
ten jį užmušęs užkasė. Hali 
sakosi, kad jis nemanęs vai
ko žudyti, bet kada jo tal
kininkas vaiką užmušė, tai 
jis nutarė visvien gauti iš 
tėvų išperkamuosius ir tik
rai jis išreikalavo iš tėvų 
virš pusės miliono dolerių.

Į policijos rankas krimi-

Vice-prezidentas Nixon 
su žmona pereitą savaitę iš
vyko į ilgą kelionę lankyti 
įvairius Azijos ir Afrikos 
kraštus. Vice-prezidentas 
keliauja su oficialine misija 
pareikšti Azijos kraštams 
Amerikos susidomėjimą jų 
laisve ir užtikrinti juos dėl 
Ameiikos draugystės.

Kas Mams Rašoma

dalykus, kurių Ispanijoj nė-’ . ,
ra nė pauostyti. 1 a aitl

Kita spaudos
giasi, kad bazė

i. . Į Kuri angiai
Lrirai. musu Karo vaaai se-j ? -T, ,.. , .. .-metu. ragainai noreio bazes Ispanijoj; * ° r. ,

-- U . i pranešimus gen. Franko tu- 

per 1/ menesių'1. .. .. , * , .^’n išdirbęs planą, kaip ang
lus išvyti iš Gibraltaro, jei 
jie gerumu nesutiks tos 
tvirtovės atiduoti, arba bent

ni momentą skaito
- '(labai patogiu tam, kad atė-os dalis dziau- . & ... r--v i.izės numrkto* rnus 15 AnShJos Gibraltarą, 

... __ 'kuri anglai valdo nuo 104
kai kuriuos

turėti ir per 17 
sunkiai derėjosi dėl tų ba
zių, kol pagaliau jas visgi 
gavo. Turėdami Ispanijos
bazes amerikiečiai esą gali ... , , .. . ,

• x:„ a*- • ♦ • (nesutiks valdyti ja kartu su
drąsiau žiūrėti i ateiti ir ne-i T ... į ■ ■. ; - n:* u____ ; r Ispanija kondommiumo tei-
betun bijoti neutralisti- ? . J , , , .

niu” nukrypimų Europoj??™?- ,Atr?do’ kad Amcn: 
Blogiausiame atsitikime, jei*05 doler!al naud»Jam>
Vakarų Europa ir atpultų, 
bazės Ispanijoj, arabų kraš
tuose, Irane, Turkijoj, 
Graikijoj ir kitur butų stip
ri atrama prieš Rusiją.

Ginčas dėl bazių Ispani

tam, kad Ispanijos diktato
rius galėtų raustis po vienu 
iš Amerikos rimčiausių są
jungininkų Europoje—Ang
lija.

Tas busią daroma tuo bu
du, kad iš Gibraltaro busjoj galima ilgai tęsti. Mu- ... ...... ...

ų manvmu, jei antrame pa-j“?1 '?'*hT.v». da™-
saūliniame kare su Stalino nlnl\a': Tl.e

naudojami prie amerikie
čių bazių statymo, o Gib-pagalba galima buvo ginti 

demokratiją, tai trečiajame 
kare tą pačią demokratiją 
galima butų ginti ir su ge-

Našles Balsas
Gerbiamieji “Keleivio“ leidė

jai ! Atsiprašau, kad truputį 
pavėlavau prenumeratos atnau
jinimą. Buvau maniusi toliau 
jau nebeskaityti, nes vyras mi
rė. likau našlė ir nežinojau, 
kaip reikės gyventi. Bet ap
galvojau, kad vienai gyventi be 
draugų butų labai nuobodu 
Vienas mano mylimas draugas 
buvo vyras, o antras yra “Ke
leivis.” Jau 33 metai kaip mes 
iį skaitom ir man jis labai pa
tinka. Ypač man patinka Mo
terų Skyrius, kur randu daug 
naudingų patarimu, ir Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimai. Aš pir
miausia skaitau Moterų Skyrių, 
o paskui jau Maiki. Taigi pri- 
siunčiu prenumeratą ir tegul 
tas Maikis su Tėvu lanko mano 
namelius toliau, nes tik jie ma
ne nuliudusia suramina.* t •

Mano vyras buvo dar nese
nas, tik 64 metų amžiaus, bet 
mirė nuo širdies smūgio. Te
gul jam būna lengvas Ameri
kos žemėj atilsis!

Lena Jargieton.

raltaras bus boikotuojamas. 
Dabar apie 12,000 ispanų 
darbininkų dirba Gibralta- 

Tito pagalba. Karo atve.juį ?.bazėJel be‘ tie da,binjn:

jie butų ištraukti ir kitų ne-

nerolo Franko ar maršalo

sąjungininkams i danti 
nieks nežiūri ir neklausia jų 
demokratiškos ištikimybės 
liudijimo. Bet taip yra ka
ro atsitikime, o musų šalies 
vadai kalba juk apie tai
kos gelbėjimą ir karo idėją 
prieš rusišką bolševizmą at
meta. Jie ruošiasi tik gin
tis, jeigu rusai mus pultų, o 
patys sakosi jokių karingų 
minčių galvose neturį. Jie 
ir apie pavergtųjų tautų iš
laisvinimą dabar kalba la 
bai atsargiai ir visada ne
užmiršta pridėti, kad tas iš
laisvinimas reikia suprasti 
“taikiomis priemonėmis,” 
arba, kitaip pasakius, ant 
švento Nigdo.

“Taikos gelbėjimui” arba 
laisvojo pasaulio jėgų tel
kimui, fašistinė Ispanija ne
gali būti naudinga. Ispa
nijos įtraukimas į laisvojo 
pasaulio didžiąją koaliciją 
vargu padės ir pačią tą koa
liciją sustiprinti, nes dauge-

butų galima gauti iš Ispa
nijos, tai Gibraltaro bazė 
paliktų be darbininkų. Iš 
Anglijos atsigabenti darbi
ninkų nebūtų galima dėl to, 
kad jų Gibraltare nėra kur 
apgyvendinti. Toks esąs 
gen. Franko planas išvary
ti anglus iš Gibraltaro

Po karo Jungtinių Tautų 
organizacija, Amerikos ir 
kitų tautų balsais, griežtais 
žodžiais pasmerkė Ispani
jos fašizmą už jo laikyseną 
karo metu. Ką JT organi
zacija sakė po karo tas te
bėra tiesa ir dabar, bet ne
žiūrint tos tiesos Ispanija 
dabar yra musų iškaštingas 
sąjungininkas. Kiek nuo
stolių iš to sąjungininko 
Amerika turės galima jau 
ir dabar atspėti, o kiek iš 
jo naudos bus, jeigu bus, 
tą gal parodys tik miglota 
ateitis. —ab.
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BAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NEPEiKiA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne
Iš Siuvėjų Susirinkimo

Rugsėjo 23 d. įvyko 
tuvių siuvėjų 54 skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimas 
buvo negausus.

Buvo perskaitytas Nevv 
Yorko Lietuvių Tarybos 
raštas, kuriuo siuvėjai kvie
čiami į Nevv Yorko ir apy
linkės lietuvių organizacijų 
konferenciją, įvyksiančią 
spalių 25 d. Rašte buvo 
pabrėžta, kad siuvėjai daug

ninkai joje nenori būti, nes 
j:e 'jie abejoja dėl jos ateities. 

Ai makausko dirbtuvė dar
bo turi, darbininkai jokių 
nesusipratimų nei tarpe sa
vęs, nei su darbdaviu netu
ri.

Liržio dirbtuvė yra, tur 
but, viena iš stambiausių 
lietuviškų dirbtuvių. Dir
žys dirba Libiicko firmos 
darbą. Firma pasiryžo iš
plėsti gamybą.

yra padėję Tarybai kurian- .. ilat“iis kol kas dirba “* 
tis. Balsuojant tik 10 as-'hloga'’ n«s )ls tUteJ0 bed« 
menų pasisakė už dalvvavi- fu ^vo firma ’ Progress. 
mą. o 20 huto rrieš. | a art minkai savo tarpe su-

' timia.
Kada musų lckalo valdy-! E. Mitcbull dirba neblo- 

bai, tarybai, ir dirbtuvių’gai. Jis dirba Robert Hali 
darbininkų pirmininkams*darbą ir “mail orderius" 
primeti antilietuviškumą,!(pavienius užsakymus), 
jų pataikavimą Maskvai,! Robert Hali dirba gerai, 
jie šaukia, kad juos šmeižijnes didelė firma, 
ir kad jie su Lietuvos išda-Į Zorlandos dirbtuvė dirba 
vikais nieko bendra neturi.'gerai.
Tai kuo gaii išaiškinti jų at-Į A. Bubelio “K. K.” dirb- 
sisakymą siųsti atstovus į‘tuvė darbo šiuo laiku turi 
Nevv Yorko Lietuvių Tary-.ir dirba. Bet ten nesusi- 
bos konferenciją?

LAIVAKROVIAMS SUSTREIKAVUS

New Yorko uoste matosi italų laivas “Andrės Duria,” ku
ris negalėjo iškrauti savo važmos sustreikavus hivakro- 
viams. Dabar valdžios įsakymu streikas jau atšauktas.

anūkams, tai yra, jų kalė
diniam pasilinksminimui su
rengti. Pasiskubinkite Įsi
gyti biletus.

Klubo Reporteris.

LAFAYETTE, IND.

enas

Kas Girdėt Chicagoje
Nepayrasta Rinkliava

Sekmadienį, spalių 4
Gydytojai Sukruto

d.J Rugsėjo 29 d. įvyko Chi-
Chicagos lieturių bažny-'cagos lietuvių gydytojų 
iose buvo extra rinkliava'draugijos metinis susirinki- 

iietuvių seminarijos
Araerikos Soprtas ir

Amerikoj spcuas i)llrnGJ!|arns -pa seminarija yra’rė Chicagoje kviesti visų 
vietoj. Joks Kitas parengi-,. metais ten!Amerikosmas nesmrau.ua tm žiūro-,ikurė “Run; AnUnas 
vų, kiek sutraukia paines r •
“Lolės”—kamuolio žaidy- ‘ ~
nes—beisbolo, futbolo ar. ,. , , , \ x , i tapnos klebonas ir pagarse-basketbolo. Jų žiuri tuk?-’./ <_ * s
tančiai žmonių. Štai šio-“'
mis dienomis Nevv Yorke’ Už tos seminarijos įkuri- 
rungėsi dėl pirmenybės’mą Romoj kun. Briška bu

reika- mas, kuris be ko kita nuta-

miręs. Jis buvo 
brighton Parko lietuvių pa 

įjos klebonas ii 
linansininkas.

lietuvių gydytojų 
suvažiavimą. Suvažiavimo 
laikas dar nenustatytas.

Brooklyno Dodgers ii- Nevv 
Yorko Yankees. Kiek

vo tavęs pra.otystę. Velio
nis ta savo pralotystę labai 

buvo suvažiavę iš įvairių’didžiavosi.
miestų, nesigailėdami nei’ Kiek kun. Eriška išleido 
brangaus įėjimo mokesčio,'seminarijos įkūrimui Re
nei kelionės išlaidų’. pnoj, buvo visokių gandų, 

prasideda futbolo’*,i®ri,.sal?:e“d "et
v , frOC AAA
Ir jis tūkstančius

Dabar ] 
sezonas, 
žavės.

Aš šiuo 
ette, Ind.

metu esu 
Spalio 3

ten

Lafay- 
d.

Velionis kun. Briška tapo 
turtuoliu ne vien iš kuni-

Dr.
Dr.
Dr.

J.
A.
C.

Draugijos valdyba palik
ta šitokios sudėties: Dr. M. 
Strikolis (pirm.),
Kelia (pice-pirm.), 
Montvidas (sekr.),
Vezelis (ižd.).

' Šešių F riežasčių Pobūvi*
Spalių 3 d. Dan Kuraitis, 

Milda Buick, Ine., savinin
kas, į savo privačią rezi
denciją sukvietė gausų sve
čių buri. Tik jiems susirin
kus tepaaiškėjo pobūvio 
tikslas.

Juozas Tysliava per sa
vo laikraštį ir Juozas Gin-’bininkams neišmokamas vi- 
kus per radio visuomet sa-’sas atlyginimas. Veik kiek- 
kydavo, kad siuvėjų 54 sky-Įvieną savaitę trečdaliui dar
naus valdybą sudaro geri j bininkų nesumokama. Toji 
lietuviai patriotai
tas tiesa, tai kuo J. Tvslia 
va ir J. Ginkus gali ši siuvė
jų mostą pateisinti?

Delegatas Vytautas Ube-1 
ra yra tautininkų 
Jis buvo
kalo susirinkimą pasirūpin
ti, kad lokalas atstovus sių-

žmogus, 
prašomas prieš lo-

pratrmų yra užtektinai, vių dipukų. O dabartiniai laisvų pažiūrų, mėgo pažan- komandų.
Blogiausia yra tas, kad dar-! Bimbos, Tysliavos ir Juozo giąją spaudą. Palaidotas sias $3.60) buvo iš 

Ginkaus sėbrai džiaugiasi, Bellevue kapinėse. j išpirkti, rungtynių
kad daug naujų narių gau-'
na portorikiečių. Visgi, pa-:

Jeigu'padėtis yra nepakenčiama. 
J. Siman, kuris seniau 

buvo didelis fabrikantas, 
pats kirpo drabužius ir juos 

įpardavė, dabar savo kirpi
mą veik sustabdė, dirba 
svetimų firmų darbą. Dar
bininkų dalis jį nori palai-

zanga.
J. Brooklynietis. 

RICHMOND HILL, N.Y.

Mirė Petras Pašxauskas

stų. Jis pasižadėjo tuo pa- maži. 
sirupinti. Ir “pasirūpino.” Buvusi 
J lokalo susirinkimą sugu- tuvė pradėjo dirbti unifor
fėjo visi komunistėliai, aiš- mas. Darbininkų veik ne- 
kiai kažkeno paraginti.Įgali gauti, nes jų nėra, tai
Nenuostabu, kad net 20 samdo portorikiečius ir ki-

'gystės. Jis buvo įsitraukęs
buvo futbolo rungtynės ■' esate. bizni; ’ m? 
Urp Lafayette Pundui P*a.obo, ka,p ir daugelis ki- 

į Notre Dame universitetų^’ pasaakmo
Biletai (pigiau-kal0> kada !eaI «^e b»-

ankstonis ypac fcuJ°-'0- Jls staty“ 
‘ . dino namus, bet ne lietuviš-ziureti . , ,

„ ca ama kese kolonijose, suvažiavo apie oO.OOO is ». . . • * v . •- Artimieji velionies para-įvainų vietų, buvo net iš .......... J 1* * piliečiai pasakoja,
Didėja Nedarbas i ■ »/-■ ■ ■ ■ ■ *-/ ■ i ■■ ■ ■■■«/■■ ra ■ a

kad dėl 
operacijų

, , . . p n • • • turėjęs aiškintis nabaš-bendro-gyventojų. Galite įsivaiz-J. , . , ,. , . ,x j i - j-- • , • • nmkui kardinolui Munde-dirbtuves, duoti, kas čia dėjosi, kai į , .
Arlington vieną: šioje ne-jį sugužėjo dar tiek žmo-*‘ 1 
maža dirbo ir lietuvių. Už- nių!

Musų miesto tekstilės Floridos. t .
dirbtuvių reikalai blogi. Lafayette tėra vos 50,000 S A ° mansimų
American Woolen 
vė uždarė dvi

ns

Rugsėio 29 d. mirė ilga- ^ar>’ta ir Pacific dirbtuvė. Nuėjau ir aš rungtynių
mėtis "Keleivio” skaityto-Jios pačios bendrovės Low- pažiūrėti. Kaip papiastai

~ j4 —įac Petras Paškauskas VeJer Pacific dirbtuvė dar dir-tokiose rungtvnėse visako kyn, bet jų uždarbiai labai L ’ u-.

Sako, velionis gyrėsi, 
j kad kardinolas jo biznišką
'veiklą pagyręs.

Pirmiausia tai buvo Al
girdo Brazio koncerto jia- 
Laigtuvės. Antroji priežas
tis—norėta pagerbti "Nau
jienų” ilgameti redaktorių 
ir nenuilstamą lietuvių rei
kalų gynėją Dr. Pijų Gri
gaitį. Trečioji — paminėti 
ALT Vykdomojo Komiteto 
pirmininko Leonardo Šimu
čio jo 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ketvir
toji—pagerbti J. Mozerį jo 
išrinkimo aukštoms parei
goms ekonominėje srityje 
proga. Ponas Mozeris, kaip

balsų buvo prieš atstovų 
siuntimą. Vadinasi, Ube- 
ra ir šį kartą patarnavo ko
munistams.

Juozas Tysliava su Juozu

|lionis “Keleivį” skaitė nuo
Good Garde dirb- Pat į Ame"kiS;

y= nuo 1907 metu. Jis bu- 
vo kilęs iš Naujasodžio, 
Onuškio parapijos, Zarasų 
apskr. Jis paliko žmoną 
(buvusi Švedaitė), sūnų 
’obertą, marčią Ritą ir 
anūkes—Ritą ir Eileen, su-

bo neblogai, bet ir čia da- atsitinka—susižeidžia vieni į 
bar bedirbama po tris die- lengvai, kiti ir mirtinai. Bū
nąs. Mat, mašinos perke- vo susižeidimų ir šį kartą, 
liamos į Pietus. Pastebėsiu, Aš tą matydamas galvojau,

tokius, bet ir tie nesilaiko. 
Kokia bus ateitis tos dirb
tuvės, sunku dabar pasaky
ti.

Baigdamas savo raportą
Ginkum piestu stodavo, kai V. Ubera pridūrė: “Mes 
jiems būdavo primenama,!dabar į uniją, o ypatingai į 
jog remdami Kundrotus,’54 skyrių daug gauname 
Zaveckus ir Uberas Į lokalo'portorikiečių.” Šalia ma-
vadovybę, jie patarnauja nes sėdintis pasakė: “Turė-

ka<l šioj dirbtuvėj yra ne- koks čia malonumas žiuro- 
vienas lietuvis skyrių virsi- vams tatai stebėti. Kilo 
ninkas: J. Marcelis, J. Ka- man ir kitokių minčių, 
raiiunas, A. Micevičius, A. Aš jau 15 metų daug kc- 
Tataronis. Tai vis jaunes- liauju po Ameriką. Teko 

nų Joną ir marčią Eaną,{n^cs^cs kartos vyrai, kurie lankyti daug koncertų, gir-'
:ris ištekėjusias seseris Lie- priklauso ir Lieturių Pilie- dėti garsių menininkų 

šių Klubui, išskyrus J. Ka- dainininkų, muzikų ir kt. 
raliuną. Į Juos girdėdamas ar ma
_. , . . tvdamas džiaugies, iie tave'skerdyklą, esančią
Lietuvių Klubo Pareng.m«. žav^ užburja ke]ia j nema.j,y, III,

Klubas yra nutaręs šešta-tomas dausas. Bet ar jų Naujieji

giminių

komunistams, nes ir komu 
nistai per savo “Laisvę” 
remdavo tuos pačius kandi
datus. Tie bendri kandida-

sime mokintis ispaniškai.” 
Buvo laikai, kad Riplio

dirbtuvė buvo lietuvių kon
troliuojama, net turėjo lie

tai šiandien aiškiai nusiėmė J tuvį dirbtuvės darbininkų 
kaukę ir pasirodė, kas jie'pirmininką. Bet laimėjusi 
yra. Jie, atmesdami New|kundrotinė klika lokalo vai- 
Yorkc Lietuvių Tarybos ra nubėgo į Joint Boardą 
kvietimą į konferenciją, Į pranešti, kad ji tos dirbtu- 
aiškiai pasisakė, kad jiems’vės nekontroliuoja.
Lietuvos reikalas yra sveti-j Apie Goldbergo dirbtu- 
mas. 'vę nič nieko. Čia, vadinasi,

Delegatas Ubera padarė'yra “daug laimėta.” Kada 
pranešimą apie siuvyklų lokalų kontroliavo taip va 
būklę. J. Atkočaičio dirb-Minami buivydiniai, daug j 
tuvė turi darbo, bet darbi- siuvėjų tarpą įtraukė lietu

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Keliy Square, V/orce*ter, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. P»e to. užlaiko geriau
sios rušies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

užsimokėti guzo bilas ir (4) išpildom money
-Lietuvis pas lieturi! , (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pbarmacv vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

tuvoje ir nemažai 
Amerikoj.

Laidotuvės įvyko spalių 
d. iš Šalinsko koplyčios 

Fresh Por.d Road, Middle 
Village krematoriumą, čia 
jo kūnas buvo sudegintas. 
Toks buvo velionio noras.

Petro karstas skendo gė- 
ėse, nes jis buvo malonus 

žmogus, todėl ir Į amžino’ 
poilsio vietą jį palydėjo 
daug draugų ir pažįstamų.

Velionis labai mėgo skal
yti, todėl turėjo daug kny
gų ir buvo užsiprenumera
vęs nevieną laikrašti. Jis 
vos liepos mėnesį tebuvo iš
ėjęs į pensiją ir gyveno sa
vo name, 101-44s Leffert 
Blvd., nieko netrukdamas, 
bet nelaboji giltinė visai 
netikėtai jį ištraukė iš gy
vųjų tarpo.

Tavo pažįstamieji, Petrai, 
ilgai tave minės!

Vincą* C. Lukas.

LAWRENCE, MASS.

čių; (3) gal 
orderius.

it

Musų kunigai visad mėg-'jau iš spaudos žinoma, da- 
sta girtis savo patriotišku-Į bar buvo išrinktas Illinois 
mu. Kai bus paskelbtas Savings and Loan League 
prelato Briškos testamen
tas, tada pamatysime, kiek 
jis bu.o paskyręs Lietuvos 
išlaisvinimui ir kitiems De
tuviškiems reikalams. Ta
da paaiškės ir koks jis bu
vo tėvynės mylėtojas.

Petras Vienrankis.

i Pramonę

Nesenai būrys 
nupirko nedidelę

lietuvių
Johnson 
McHen- 

netoli Chicagos 
savininkai Įmonę

dieniais rengti šokius. Lap-eina žiūrėti ar klausyti tiek,'pavadino “Maistas Packing 
kričio 21 d. įvyks didesnis kiek bokso, futbolo ar kito-’Co.” ir, sutvarkę Įrengimu 
parengimas, kurio pelnas kių sportinių rungtynių?pradės gaminti dešras,
skiriamas nariu vaikams ir Wm. Motiejaitis. j kumpius, skilandžius ir tt.

prezidentu. Penktas kalti
ninkas buvo tik dabar iš 
Europos grįžęs Lietuvių 
Vaisbos Buto pirmininkas 
inž. A. Rudis. Jis lydėjo, 
kaip žinia, kor.gresmaną 
Kersten jo kelionėje po 
įvairius kraštus.

Pagaliau šeštasis kalti
ninkas, tai buvo pačių šei
mininkų Kuraičių pora. Jie
du dabar švenčia 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukak- 
U-

Visi pobūvio dalyviai 
kaltihfnTcai buvo gražiai su
sirinkusių pagerbti atitin
kamomis kalbomis ir daino
mis.
Lietuvių Studentų Šaipo* 
Fondo Rėmėjai

Roosevelt Furniture Co., 
Ine., savininkai Bertulis ir 
Raudonis savo firmos var
du įstojo nariais į Lietuvių 
Studentų Šalpos Fondą, pa
aukodami $25.

Gražus pavyzdys ir ki
tiems prekybininkams.

Prašoko 10 Milionų

Amerikos Darbo Federa
cijos narių skaičius jau 
prašoko 10,000,000.

Mirė Jokūbą* Penkauskas

Velionis buvo kilęs iš 
Vilniaus krašto, Čiobiškio 
parapijos, Amerikoj išgyve
no apie 50 metų. Jis pali
ko žmoną Emiliją, du sunu 
—Vytautą ir Alfonsą, duk
terį Eleonorą Blažonienę, 
tris anukus, brolį Ignotą, 
pusbrolius Feliksą ir Petrą 
Bagdonus ir daug kitų gi
minių.

Velionis Jokūbas buvo

Nusibodo pasenusios drapanos?
Imk taupyt naujai šauniai aoranaai!

Titrt’t »tit Jtt — 
Mftr tkt wrds

f*r Stvings. ‘

M.^dn paradas p; psūlcča pačius ne
toli j Savings Banką. Tai vista kur 
dvi iš trijų jūsų Massachusetts kai
mynių eina taupyt pinigus. Savings 
Bankas apdraudžia jūsų sutaupąs 
pagal Massachusetts
stovus taupymas 
greit padidina jūsų 
liui gražiu dalykų, 
šiandien!

įstatymus. Pa
su dividentais 
pinigus dauge- 
Pradėk taupyt

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI ASMENYS

Ga.«»xr Mazurka, mirė 1951 me- 
N w Y būdamas U2 metų 

amžiaus. Girr.5 Viekšniuose. { Ame
riką atvvko ?D07 metais iš Anglijos.

Eran-ė Rauktis. duktė Juozo 
Gadn-ell (Credvilosk ir Frances Puž

aitis. mirė 1952 metais rugpiu- 
2 <1. Easton, Pa. Gimė 1893 

metais Ca piduose. Atvyko iš Lie
tuves 1912 metais. Kadangi vyras 
<Rauk-i«> mirė anksčiau, tai įpėdi
niai ieškomi tik iš jos. Gedvilaitės, 
pusės: broliai ar seserys.

I.euis (Liudvikas ) J. Ripskis. 
dabar turėtu būti apie 57 metų am
žiaus. Paskutinė jo ęyvenjmo vieta 
'-uvo 3OO Bov-ery. New York City. 
Jo paieško bankas.

nie
čio

Giminės ar žinantieu apie 
asmenis prašomi kreiptis į:

tuos

Consulate General of Lithoania 
41 West 82nd Street 
»w York 24. X. Y.

nesmrau.ua


BOSTQN

Didy sis Gyvenimo Ir 
Spaudos Apžvalgininkas
(Dr. Pijau* Grigaičio 7 0 Metų Sukaktie* Proga)

reiškiasi iri 
mažai žinių.

Nr. 41, Spalių 14,1953

—Alou, Maik!
—Gera diena, tėve. 

są savaitę nesimatėm.

Dr. Pijus Grigaitis yra 
vienas musų didžiųjų pub
licistų, gyvenimo ir spaudos 
apžvalgininkų, štai netru
kus bus 40 metų (jo spau
dos darbo pradžia yra ge
rokai senesnė), kai jis kas
dien dienos rūpesčiais ir 
jos iškeltais klausimais pra
byla į mus, į skaitančią vi
suomenę. Kasdien spausai- 
nami laikrašty jo vedamie
ji ir apžvalga visuomet 
kruopščiai ir rūpestingai 
parašyti. Kartais jo lukšte
namieji klausimai svarsto
mi filosofijos ir teisės švie
soje suteikia daug giliu 
minčių. Visi jo rašyti straip
sniai sako. kad Dr. Pijus 
Grigaitis yra mokslo vyras, 
nemėgstąs šunkeliais vaikš
tinėti; žinias jis semia iš 
pirmų ir rimtų šaltinių.

Dr. P. Grigaitis turi retą' 
laikraštininko - publicisto, 
dovaną: visiems prieinama 
kalba trumpai ir ryškiai 
pasisakyti rašomu klausi-

Grigaičiui spaudoje, visai* 
atsitikimai^ tuSčiažodžiavi- 
mas, tik atsirašinėjimas, 
yra svetimas daiktas. Jis 
visuomet rimtai, nors kar
tais ir piktai priešą puola, 
o pats puolamas taip pat 
pagrindiniai ginasi.

Savo priešams, iž dešinėe 
ir is kairės, pasako ir įrodo, 
kad vieni jų nesupranta 
švento rašto, arba visai jo 
nėra skaitę; kitiems priki
šamai pagristai, kartais iš
traukomis iš jų “mokytojų 
ir vadų raštų pasako, kad 
jie bendrai nesuvokia, apie 
ką jie kalba ir ką yra paša 
kę anie jų teoretikai.

name veikime 
apie kurį visi 
turi.

Musų norai ii* troškimai 
kartu su linkėjimais visuo
met matyti Dr. Pijų Grigai
tį jaunatviškai nusiteikusį, 
nesenstantį, darbingą ir 
sveikutėlį, nes žinome, kad 
jis dar nesusilaukė, kas 
jį bet kuriame jo veikimo 
bare galėtu pavaduoti.

J. Vlks.

|tokio namo nori? Ar jus 
Vi- kalbėjotės su juo? Ne, sa- 

jko, jus ne Dievui tą namą
—Nu, kaip čia besimaty- statot; ale savo klebonui,’vis viena ar jis rašo dienos* 

si, kad aš Brocktone bu-'kad jis turėtų kur biznį va-įeinamais klausimais, ar gin-1 
vau. 1—* nn‘ 1 --- 1 ......... . .....................

—Gal
matai, Maike, kiek sarma-jj© straipsniai visiems >Kai 

tytojams prieinami ir su-

mu. Jis rašo nuosaikiai, be 
pasikartojimų ir nevartoja 

Į bereikalingų žodžių. Tatai.! 
ar jis rašo

ir vėl mateisi su
klebonu?

—Šiur, Maik! Mudu su 
prabaštėliu gerai fitinam. 
Jis nemyli dipukų, ir man 
jie ne košer. Na, tai kai 
sueinam, tai turim apie ką 
šnekėt. Ale buvo labai pa
vargęs nabagėlis, tai da
viau rodą. kad paimtų gerą 
vikeišiną. Sakau, išvažiuok 
kur ant marių kranto, tai 
turėsi spakainą pleisą ir ge
rai pasilsėsi.

—O kas ji taip nuvargi
no. tėve? Gal turėjo apen
dicito operaciją, ar ką?

—Ne, Maike, pindicito 
dar nepiovė, ale ir be to yra 
plenti trubelių. Tu neži
nai, kokią jis bažnytėlę pa
statė! Tai ne juokas.

—Bet statė ne jis pats. 
tėve; statė rangovas, kon- 
traktorius. Klebonas tik iš 
tolo žiurėjo. Nejaugi gali
ma pavargti žiūrint, kaip 
kiti dirba?

—Jes, Maike, statė kiti, 
ale jis pinigus mokėjo.

—Tas nesunku, tėve.
—Taip, mokėt nesunku, 

ale patrajyk tu juos surink
ti. tai matysi koks trubelis. 
Aš padėjau kolektuot, tai 
žinau. Mat, yra visokio 
svieto. Gerai dar, jeigu už
eisi pas gerą žmogų; bet 
jeigu pataikysi pas kokį be
dievį, tai kai pasakys tau 
žodį, tai nors į žemę lysk. 
Taip man atsitiko ant Ames 
stryto. Užeinu pas vieną 
biznierį ir sakau: tegul bus 
nararbintas. Ateinu, sa
kau. su reikalu. Statom 
naujus Dievo namus, sakau, 
tai reikia pinigėlių. Gal, 
sakau, apieravosi kokią de
šimtinę? O kam reikalingi 
Dievui namai? jis klausia. 
Juk katekizmuose yra pasa
kyta, kad Dievas gyvena 
danguje. Sako, jeigu jau 
Dievas nori tokių namų 
Brocktone, tai tegul jis 
T ats juos ir pasistato. Ir 
kad ims mane kritikuoti. 
Sako. Dievas vienu žodžiu 
' alėjo sutverti pasaulį, o 
negali pats sau namo pasi
statyti. Jus landžiojat po 
žmones, sako, ir ubagaujat 
ninigus ant to namo. O ką 
jus žinot, sako, kad Dievas

------— j— |čilietiiiais ai
iyt. Tą pasakęs, atidarė du-jčuose įsileidžia i filosofijoj 
ris ir sušuko: geriaut! Tai:geimes ar teisės klausimus?.

tos reikia nukentėt, kol tuos 
pinigus sukolektuoji.

—O kiek tėvas iš viso su
rinkai?

—Neskaičiau, Maike. Ką 
surinkau, viską atidaviau 
klebonui. Jis viską suskai
to. Ir nemislvk, kad tai•z 7

lengvas darbas. Sako, jei
gu tik ant vieno cento pa
darysi misteiką. tai ir pa
siust galėsi galvą besukda
mas. o rokundos nesueis, ir 
dac oi.

—Aš tėve. nemanau, kad 
klebonui taip sunku pinigus 
skaityt.

—O ką tu žinai?
—Jeigu butų taip sunku, 

tai jis jų neskaitytų, tėve. 
Paprašytų, kad parapija iš
rinktų komitetą, kuris ga
lėtų pinigus surinkti, su
skaityti iki cento ir pavestų 
iuos parapijos iždininkui 
globoti Bet jeigu klebo
nas nori vienas pats tą dar
bą dirbti, tai matyt, kad jis 
jį mėgsta.

—Aš taip nemislinu, Mai
ke. Juk tiek pinigų pasiim
ti ant savo rankų, tai dide
lis klapatas. Gal ir kalbų 
visokių atsirasti. Juk yra 
visokio svieto. Gali būt ir 
komunistų parapijoj. Rei
kės kibą pabarti, kad pasi
kviestu McCarthy kumitetą 
parapiją išklynyt.

—Žinoma, kad kalbų ga
li atsirasti, kuomet klebo
nas .vienas pinigus valdo. 
Bet kad kalbų nebūtų, tėve, 
tai ne McCarthy komitetą 
reikia kviesti, bet reikia 
ivesti gerą parapijos komi
teto kontrolę.

—Okei, aš duosiu klebo
nui rodą pastatyti prie pi
nigų parapijos komitetą.

—Bet buk atsargus, tėve, 
kad negautum į kuprą už 
tokį patarimą.

—Pasivaktuosiu . . .

Pakalbink biznierius pa 
•iskelbti “Keleivyje,” pa 
garsinti savo biznį tarp lie-

Dr. Piju Grigaiti*

20 Amžiaus Vergai
Birželio mėnesį Jungtinių 

Tautų komitetas, kuriam 
buvo pavesta ištirti prie
vartos darbus pasaulyje, 
paskelbė po 20 mėnesių ty
rinėjimų didžiulėj knygoj 
savo išvadas. Jis pripaži
no. kad komunistų valdo
muose kraštuose yra kon
centracijos stovyklos, į ku
rias žmonės imami prievar 
ta ir kuriose darbo sąlygo 
yra vergiškos. “Keleivyje” 
tuoj apie tai buvo plačiai 
rašyta.

Apie Musų Skolą Lietuvai
I ries kiek laiko “Keleivy” tėvų keletą rublių kelionei, 

buvo straipsnis, kurio auto- Ui atvykęs Amerikon šim- 
rius Ig. K. primena mums, teriopai jiems už tai atsi- 
seniems Amerikos lietu- lygino.
viams, kad mes esą daugi Aš u esu ukįninko 
skolingi Lietuvai. Ii- šitam 
tvirtinimui paremti jis pa
tiekia ištisą eilę skaitmenų.
Visų pirma, šios šalies val
džios įsuigos, būtent imi
gracijos įsUigos, parodan
čios, kad nuo 1899 iki 1914 
metų Amerikon atvyko 
230,000 lietuvių, kurie iš 
lipdami iš laivų parodę 
$3,158,455 grynais pinigais, 
neskaiUnt neparodytų Be 
to, 230 tuksUnčių ateivių 
turėję išleisti kelionei maž 
daug po $100, kas reiškia 
$23,000,000, kurie irgi iš 
Lietuvos buvo išvežti. Pa
galiau, vaiko užauginimas 
iki 16 metų amžiaus Ame
rikoj skaitomas $2,000.

230s Taigi užauginti tuos 
tūkstančių žmonių

sū
nūs iš Suvalkijos, kur, pa
lyginti, žmonės geriau gy
veno, negu kitose Lietuvos 
dalyse; bet vistiek mano 
kelionei į Ameriką tėvas 
negalėjo nieko duoti. Lai
vakortę atsiuntė iš Ameri
kos dėdė, kuriam paskui tu
rėjau atlyginti iki cento.

Netiesa ir tas, kad vaiko 
užauginimas Lietuvoje kai- 
noja 2,000 dolerių. Tie
sa, Amerikoj kainoja ir 
daugiau negu $2,000; bet 
nelyginkit Lietuvos vaiko 
auginimą su Amerikos au
ginimu. Atsimenu, kaip aš 
augau pas tėvus. Tėvai tu
rėjo didelį namą: vienam 
jo gale buvo seklyčia su

LietuvaiĮ grindimis ir žmoniška lova 
su šieno prikimštu šieniku; 
stovėjo stalas, kelios kėdės, 
o ant sienų kabojo šventųjų 
“abrozai.” Bet tai buvo 
vieta ne vaikams. Ten bu-

prantami.
Rašant, kas jam pačiam 

sukelia abejonių, jis jų ne
nutyli. Nesivaiko pigiais 
dienos įspūdžiais ir nemėgi
na juos sukelti skaitytojui.

Politikos gyvenimas be 
galo margaspalvis su dau
gybe visokių atspalvių. Jis 
.akus, kartais urnai kintąs 
ir ne tik kupinas staigių 
posūkių, bet kartais įsive
liąs į sensacijas. Visais pa
našiais atsitikimais, visi tie 
‘slidieji” ir “opieji” politi 
kos vingiai Dr. Grigaičio 
atsargiai aptariami ir skai 
.ytojui nesiperšama su sava 
nuomone. Dr. Grigaitis taip 
pat nesi peria skaitytojams 
visokiomis politinėmis pra 
šmatnybėmis. Tai yra gra
sus laikraštininko privalu
mas.

Dr. Grigaitis yra bešalus 
paudos bendradarbis, kiek 

oendrai kiekvienas žmogų.' 
gali būti visiškai bešalus. 
is atviromis akimis žvel- 
ia i gyvenimo įvykius ir 
ais atvirai pasisako. Dr. 
Grigaitis pats būdamas so
cializmo šalininku, vienok, 
jei jis pastebi, kad jo ben
draminčiai, jo supratimu, 
žengia klaidingu keliu, jis 
,o nenutyli ir pastebi, štai 
Vakaru Vokietijos socialde
mokratų užimtai pozicijai 
arptautiniuose nūdieniuose 

klausimuose, Dr. Grigaitis 
nepritaria ir atvirai apie tai 
dienrašty pasako.

Savo apžvalgose priešą ir 
visokius išsišokėlius, politi
koje nesusigraibstančius 
joj nesusitupėjusius, bet 
drįstančius kalbėti ar rašv

Amerikos 
tas klausimas
dabartinės Jungtinių Tautų 
posėdžių darbotvarkę. Eu
ropos Laisvės Komitetas 
pasiuntė prezidentui Eisen- 
hovveriui padėkos laišką, į 
kui*į atsakė valstybės sekre
torius Dulles be ko kia pa
reikšdamas viltį, kad Jung 
tinės Tautos padės pašalinti 
šių dienų baisiausio nežmo 
niškumo pavyzdį — vergų 
darbus.

Tas pats Europos Laisvės
Tui’ būt ne vienas, spau- Komitetas rugsėjo 29 d. sū

rioje mėginęs pulti Dr. Gri-kvietė spaudos konferenci- 
gaitį, yra jau atkandęs dan-'J^’ kurioj atskirų tautų at-

pastangomis 
yra įneštas į

kainavę $46,000,000.
Visą krūvon sudėjus, mu 

sų skola Lietuvai pasidary 
tų apie $330,447,000.

Bet to straipsnio autorius-YQ jvejamas tik retkarčiais 
atranda, kad mes skolingu užkliUVęS koks ponelis
daug daugiau, negu tie kunigėlis, bet ne vaikai
330 milionų, nes atvažiavę

s ir atsižadėjo ateity nesi-!stovai Panešė apie prievarti
velti
u. KO

kur nereikia ir nerasy- dai bus 
! kraštuose, i..-

jų pavergtuose 
Lietuvos Lai

Tokiai rimtam spaudos''’^ Komiteto vardu kalbėjo 
darbui reikalinga daug lai-'bidzuauskas. Jis sakė, kad 
ko. ištvermės ir kantrybės Lietuvoje
knygose pasirausti.

Dr. Grigaičio darbingu
mas yra retas. ligas valan
das jis dirba redakcijoj, o

ar
sune 

kojom.
čionai daug uždirbome, o 
Lietuvai nieko nedavėm. 

Perskaitęs tokį aiškinimą.

tokiuose darbuo 
se yra 30-40,000 vergų 
Tiek pat kitose Pabaltijo 
valstybėse. Lenkijoj skai
čiuojama apie 73,000, Ru- 

600,000, Vengrijoj 
110,-

,mumjoj

purvinom
Kitame gale buvo didelis 

kambarys, t. v. gličia—be 
nežinai žmogus kaip ir be- grindų, pasieniais suolai,
galvoti. Nejaugi mes iš tik- ant kurių gulėdavo bernai, 
į’ųjų tiek pinigų iš Lietuvos mergos ir kartais koks uba- 
išvežėm? Ne, tie skaičiai gas nakvynės pasiprašęs. Gi 
klaidingai aiškinami. ‘mes, maži vaikai, daugiau-

, 'šia už pečiaus, jeigu nebuvodaug gyvų tenaj kokjo 5eniQ po 
atsimena.

Juk yra 
liudininkų,

dar 
kurie pe-

, . ... ,čium tupėjo vištelės: kam-kaip jie Amerikon kehavo.Į b,jov- ave|ė su ėriukai 

Paimkim visų puma tuos jr įleisdav0 rlal. imi ,)a. 

parodytus imigracijos !stai-)feti Uva sukalta iš neob. 

gose pinigus. Ar tai buvo Huotu ,entu ant d kie. 

Lietuvos pinigai? ISe, tai
buvo daugiausia pačios 
Amerikos pinigai, kuriuos 
Amerikoje apsigyvenę vy
rai siuntė į Lietuvą savo 
žmonoms, vaikinai mergi
noms, broliai broliams bei 
seserims, ir tt.

Paskui paimkim kelionėsvakarais dar turi įvairių T50,000, Bulgarijoj
posėdžių, pasitarimų visuo-(000, Čekoslovakijoj neti išlaidas. Faktas yra toks, 
menės ir politikos klausi-psO.OOO. Toks vaizdas m-į kad tos kelionės kainuoda-
mais ir reikalais, šeštadie-’sų pavergtuose kraštuose, o 

pačioj Rusijoj tų vergų 
?kaičius skaičiuojamas mi-

tos lentos, o ant tų lentų 
padėta šiaudų: tenai jau 
gulėdavo tėvai. Batų jokių 
neturėjom, net ir žiemos 
laiku lakstėm basi: kaip 
paaugom. turėjom klumpes, 
bet ne visada. Marškiniai 
buvo pakuliniai, ilgi, ir tik 
sykį į dvi savaites juos mai- 
nėm. O koks buvo valgis? 
Kopūstai, baiščiai ir bulvie
nė; kai kada gaudavom po 
šmotuką lašinių. Bet ko
kie tie lašiniai, visi žino.

vo ne po 100 dolerių, bet 
po 100 rublių, kas reiškia 
tik apie 50 dolerių. Bet ir 

’riionais. Tikro skaičiaus, į tie buvo ne iš Lietuvos, bet 
Gri- aišku, niekas nežino, bet ir iš Amerikos, nes tik retas 
Kai atsargiausi žinovai spėja jų ateivis pirkosi laivakortę

niai ir sekmadieniai jo taip 
; at darbo dienos. Tiesa, 
jai kartais su mažesniu va 
landų skaičiumi. Dr. 
gaitis nežino atostogų.

metais, kelioms esant ne mažiau kaippereitais
dienoms pranyko tariamai 
atostogoms, tai visi jo ben- 
lradarbiai nustebo, nes jie 
neprisimena, kada jis yra 
urėjęs atostogas.

Dr. Grigaitis ne vien tik 
žymus spaudos bendradar- 
ris, bet jis yra retas kalbė
tojas. Jis taip pat kalba 
kaip ir rašo: aiškiai, nuosai
kiai, rimtai, pagrindiniai 
aiškindamas kalbamą klau
simą ar pranešimą daryda-Į 
mas. Nors jis į savo pra-, 
nešimus Įdeda visą savo 
širdį, bet niekuomet lygsva 
ros nepraranda veikdamas 
klausytojo protą. Jo kai 
bos išklausęs nesakysi, kad- 
ražiai kalbėjo, bet nieko' 

nepasakė.
Dr. Grigaitis ne vien ti1 

spaudos darbe pasinėręs 
i tokiais klausimais, kurių jis veikia įvairiose organi

5 mi-’savais pinigais. Laivakor- 
Iionai, o yra rimtų tyrinėto-! te? taip pat lietuviai siuntė 
jų. kurie tą skaičių padidi-’iš Amerikos į Lietuvą savo 
na iki keliolikos milionų. (giminėms, draugams ir tt.

Dvidešimtas amžius ir. Tėvų pinigais labai mažai 
vergija! Nejauku ir pagal-,kas atvažiavo.
voti apie tai, bet taip yra. O jeigu katras ir gavo is

Adv. S. Briedis, Jr.

įie neišmano, Dr. Grigaitis 
tvoja be jokio pasigailėji
mo. Bet tvoja rimtai, argu
mentuotai, faktais įrodyda
mas jų klaidas, jų neišma
nymą, o kartais ir jų proto 
menkystę. Visokiems de
magogams, tiesos iškraipy- 
tojams ir kitiems panašiems 
išsišokėliams, kartais jis ne
sigaili ir rūsčių žodžių. Bet 
ir tokiu atsitikimu jis rim
tai įrodo, ko jie verti. Dr.

zacijose, o jo veikimas 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je visur išgarsėjęs.

šiuo trumpu straipsniu
ku neturėta tikslo viso Dr. 
Pijaus Grigaičio veikimo 
įvertinti, o tik kai ką skai 
.vtojams pastebėti iš jo pla
čios, tankiai šakotos veik
los; nors kiek papasakoti 
apie darbą to, kuris neturi 
poilsio, kuris nesensta, ku
ris jaunatviškai savo įvai-

Jis pirmutinis iškėlė mintį, 
kad JAV kongresas ištirtu 
Pabalčio užgrobimą.

Steponas Briedis, Jr., yra 
New Yorko Lietuvių Tary
bos pirmininkas ir jis pir 
mutinis pasiūlė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdo

mų Valstybių kongresą ir 
prašyti, kad tas ištirtų So
vietų Rusijos įvykdytą 
smurtą Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijo valstybėse.

Adv. Briedis gimė Brook 
lyne 1900 metų rugsėjo 20] 
d. Baigęs teisių studijas 
New Yorke, nuo 1926 metų 
jis verčiasi advokato prak
tika ir uoliai dalyvauja lie
tuvių organizacijose. Jis 
priklauso Lietuvių Social
demokratų Sąjungai, Lietu
vių Darbininkų Draugijai, 
Lietuvių Teisininkų Sąjun
gai ir kitoms organizaci
joms.

Įsikūrus Amerikos Lietu
vių Tarybai ir BALF’ui, S. 
Briedis tuoj pat įsijungė į 
šių organizacijų veiklą. 
BALF’c jis šiuo metu yra 
vienas iš direktorių, o ALT 
organizacijoje—New Yor-

Taip augom iki 7 metų 
amžiaus. Nuo 7 metų jau 
ėjom gyvulių ganyt. Vasa
rą mus prikeldavo anksti, 
dar prieš saulės tekėjimą, 
ir per visą dieną, iki saulė 
nusileis, turėjom gainioti 
gyvulius po laukus. Ar sau
lė degina, ar lietus su per
kūnija pila. mažas vaikas 
turi viską iškentėt. Ateina 
šlapias ruduo, vaikui šalta, 
basos kojos suskilusios, bet 
turi kentėt. O jeigu nuvar
gęs užmigsi ir gyvuliai su
eis į vasarojų, gausi lupt.

majam Komitetui mintį,I ko Lietuvių Tarybos pirmi- 
j*og reikia kreiptis į Jungti- ninkas.

Na, tai kiek toks pieme
nėlis liko skolingas Lietu
vai, kai truputį paaugęs ga
vo iš Amerikos laivakortę 
ir išvažiavo užjurin?

Ir visa to akivaizdoje, 
minėto straipsnio autorius 
mums sako, kad sudėjus se
nus ir naujus ateivius, iš vi
so musų skola Lietuvai 
siektų $ i ,000,000,000!

Aš abejoju, ar prieš 50 
metų visa Lietuva buvo ver
ta biliono dolerių.

Neskolingas.

Pakalbinkime kaimynu* ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams $4.

1
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kvailiai, Kurie Grįžta kia cukraus fabrikas. Ku-
Vokietė sena moteriškė, žiučse tik telyčia nuo ka- 

kelerius metus išgyvenusi!10 nukentėjusi.
Lietuvoj, vėliau priversta iš Visos bažnyčios apie 
ten grįžti į Vokietiją ir da-jŠiaulius veikia, tik evange- 
bar atsidūrusi Vakarų Vo- liky bažnyčia pačiuose 
kietijoje, prisimena, kad Šiauliuose yra uždaryta, 
jai, kaip ir daugeliui vokie- 1945-46 metais visi radi- 
čių, Lietuva yra šventas j° aparatai buvo konfiskuo- 
vardas, nes tik per lietuvius
ji ir kiti tebėra gyvi. Ji gy
veno apie Šiaulius ir apie 
šią apylinkę ji štai ką pa
pasakojo Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės atsto
vams :

Rusų kolonistų buvo tik 
Šiaulių mieste. Kaimuose 
po kelias šeimas gyveno se
ni rusų kolonistai, kurie 
vietos gyventojų buvo ne
mėgiami, nes tai buvo 
NKVD akys ir ausys.

Apie lietuvius, pabėgu
sius į Vakarus, buvo žino
ma.

ti ir pradžioje buvo drau
džiama kitus įsigyti. Vėliau 
buvo leista, tačiau mažai 
kas pirkosi dėl jų brangu
mo ir dėl baimės būti įtar
tais klausant užsienio pra
nešimų.

Apie Šiaulius buvo labai 
daug partizanų ir jie komu
nistams bei rusams gyveni
mą labai nuodijo. Didžiau
sios partizanų medžioklės 
vykdavo žiemos metu—tuo
met tūkstančiai rusų karių 
ir enkavedistų apsupdavo 
miškus ir juos šukuodavo.

Kartą viena moteris Po kaimus eidavo tam tik
romis metalinėmis kartimis 
nešini kareiviai ir tvartuo
se išbadydavo šieną ir' že 
mę. Žiemos metu daug 
partizanų žūdavo, nes slėp
tis buvo labai sunku.

KELEIVIS. SO. P.OSTON

DRAMBLIUKAS NUSILAUŽĖ KOJAS

šitas drambliukas buvo atvežtas Chieagos žvėrynan net 
iš Sumatros salos. Dabar jis yra parištas, ne* nusilaužė 
pasturgaiines kojas.

Gumos Pramonės
Darbininkų Laimėjimai
Šią vasarą jie gavo ne 

tik uždarbių priedą, bet ir 
geresnį aprūpinimą ligoje. 
Dabar jie gauna nemokamą 
gydymą ligoninėj per 120 
dienų, apmokamos operaci
jos iki $250 ir tt. Šitiems 
reikalams bendrovės per 
metus išmoka apie $14 mi
lionų.

Bet dar ne iš visų bend
rovių tokios sąlygos yra iš
kovotos. Unijos vadovybė 
betgi tikisi priversti ir dar 
likusias 275 bendroves pri
imti kitur jau iškovotas są 
lygas-

'Keleivio’ Knygos

gavo laišką iš Amerikos, 
kuriame buvo rašoma, kad 
jos giminaitis, buvęs trem
tinys, rengiasi grįžti Lietu
von. Žmonės apgailestavo, 
kad vis tik dar esama kvai
lių, kurie nori parvykti “So
vietų rojun,” kai čia milio
nai žmonių viską atiduotų, 
galėdami pabėgti Į Vaka 
rus. . . .

Kyšininkavimas buvo la
bai didelis. Žmonės, kad 
apsisaugojus nuo ištrėmi
mo. veždavo į Šiaulius kom- 
partijon maisto produktus 
ir pinigus, tačiau tas mažai 
gelbėdavo—vienas paimda-

Vodkos Visur Pilna

Netoli Šiaulių yra gražus 
Pagelavos ežeras ir aplink 
dideli miškai. Tai Šiaulių 
vasarvietė, kurioje ir se
niau daug kas vasarą ilsė 
darosi. Ligonių kasa neto- 

’li buvo įrengusi savo narių

mojo laipsnio 32 ir antrojo vų asortimentas. Tokių 
30 motinų. į parduotuvių respublikos

Toms motinoms tikriausia’pramonės centruose šį ru- 
daug maloniau butų buvęj denį bus atidalyta aštuo- 
gauti savo vaikams vystyk-Jniolika.”
lų, drabužių ar net pieno; Jei jau tokią žinią laiko 
stiklinę, bet tuos dalykus reikalinga net Amerikai
duoti yra sunkiau, kaip or
dinus.

įsidėmėtinaŽinia

iš Vii

pianešti, tai ji yra labai 
svarbi. Tas rodo. kad ten to
kios krautuvės, kuriose ga
li gauti daržovių, yra rete 
nybė. Kitaip kokia prasmė 
butų tą skelbti. Negi čia 
Amerikoj kas rašo apie tos

“Laisvė” skelbia 
niaus šitokią žinią:

“Vilniuje atidaryta nauja'ar kitos daržovių krautuvės 
parduotuvė. Čia parduoda- atidarymą. Tik patį krau

tuvė duoda apmokamą 
skelbimą. Čia niekas nau-

vo kyši, o kitas išveždavo. , . x .
cik;™ ta tą vietą, bet, pasak pačiųOlMlidll. Ji • . i *i w i. i i - Ikomunistu laikrascius, tenv erbunuose buvo koi-t.. .... , .,
chozas. Žmonės skurdo ii

mos bulvės, obuliai, agur
kai, morkos, svogūnai. Par
duotuvėje taip pat gausus įjos krautuvės atidai-ymą ne- 

vaikams poilsio namus. j vaisių bei daržovių konser-j laiko “dideliu laimėjimu. 
Ežeras ir mištas tebėra ir

šiandien, šiauliečiai mėgs-

Vamas Varnui Akies 
Nekirs

Amerikos organizuotų 
darbininkų vadai aiškiai 
kaltina dabartinę Eisen
hovverio vyriausybę esant 
stambiųjų piniguočių rei
kalų gynėja.

Prieš rinkimus buvo sa
koma, kad reik patobulinti 
įstatymus, kurie uždrau
džia kurti monopolius, bet 
šitam reikalui ištirti šian
dien yra paskirti monopo
lių šalininkai. Pigiųjų bu
tų statybos reikalai išnagri
nėti taip pat pavesti tos 
statybos priešininkams, jų 
rankose yra ir socialinio 
draudimo reikalų tyrinėji 
mas. Ko gali iš tokių stu
dijų laukti mažasis žmo
gus, klausia organizuoti 
darbininkai.

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
{viešoje. Visi nori žinoti apie Rusi-

5 Visiems kyla klausimas kodėl 
usija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 

iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yia tiesa apie Rusija tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
šia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleista knygų. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Kaina ...............................................5de
DĖL LAISVOS LIETUVOS

LSDP Užsienių Organizacijos raš
ai ir dokumentai, sudaryti dėl bol

ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

KAIP SENOVĖS ŽMO
PERSISTATYDAVO Ž

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizda- Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: -Išvirkščias Mo
kslas. arba kaip Atsirado Kalkes." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lOe

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesnioraia 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina...............................lOa
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtų visų žemės rutulį ? Iš ka> 
ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kaa 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas ? ”

rantuotas mažiausias meti 
nis uždarbis, nes dabar daž
nai dalis darbininkų laiki
nai paleidžiami ir jie nie
kuomet nėra tikri, kiek už
dirbs.

Kaina Ste

keikė visą pasaulį, kad juos 
pamiršo. Šio kolchozo pir
mininkas buvo girtuoklis 
Bitavičius, kurio žmonės 
nekentė ir laukė kuomet jį 
partizanai pakars ant nu
džiūvusios medžio šakos. 
Bet vis tik jis turėjo dau
giau laimės kaip proto, ir 
iki man išvykstant Vokieti
jon gurkšnojo degtinę į 
Stalino sveikatą.

Kolchoze tvarkos nebuvo 
—truko pašaro gyvuliams, 
truko ir būtiniausių žemės 
ūkio padargų. Gyvuliai dvė 
sė badu dešimtimis, o prie 
auglio nebuvo. Už darbą 
žmonės nieko negaudavo ir 
niekam už tai pasiskųsti ne
galėjo. Vargas vertė kol- 
chozininkus vogti kolchozo 
turtą. Daug kolchozininkų 
jau sėdėjo kalėjime, bet 
vogimas nemažėjo. Bet di
džiausi kolchozo vagys, Bi
tavičius ir kompanija, nė 
keno nebuvo “valdžios” ju
dinami.

negalima gauti nei laikraš 
čių, nei pavalgyti, nei lai
velių išsinuomuoti, bet už 
tai “vodkos” (degtinės) ga
li gauti kiek tik nori.

Mini Levą. Tolstojų
Prieš 125 metus mirė vie 

nas didžiųjų Rusijos rašy
tojų Levas Tolstojus. Ko
munistai dabar stengiasi vi
sus garsius žmones “pasisa
vinti,” juos subolševikinti 
ir jaunajai kartai juos taip 
pristatyti, tarytum, jie visi 
yra buvę komunistai. Savi 
nasi jie ir Levą Tolstojų. 
Tuo tikslu ši jo sukaktis ir 
Lietuvoje plačiai švenčia- 
čiama.

Verčiau Pieno Stiklas, o Ne 
Ordinas

Lietuvos komunistų val
džia apdovanojo daugia
vaikes motinas “motinos 
slovės” pinnojo laipsnio or
dinu 1 kolukietes ir kitas.

čių ir kitas, trečiojo laips- 
Gruzdžiai nuo karo ne-’nio 29 kolukietes ir kitas, 

nukentėjo. Kuršėnuose vei- “motinystės medaliu pir-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
biznio KORČIUKIŲ 

O SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
536 Ea*t Broadway. South Boston 27, M*m.

Darbo Fronte
New Yorko Uosto “Bosai”jdaibininkai stengėsi genn- 

Rytu pakraščio uostai * n Į^o uždar-
vėl diiba. bet koi ten visa'^o J! *!*>• '.Bosą' 
nurims, dar gali būti viso
kiu įvykiu. Kaip žinoma,.. , - ,
ir Amerikos Darbo Federa-P1* krovėją vardu išvesdavo 

į krantą. Žodžiu, be geros 
$12-15,000 metinės algos 
bosai” daug kartų dau-

|bo ir iš be leidimų atvyks- 
imigrantų, kuriuos

cija, kuriai priklausė laivų 
krovėjų unija, ir vyriausybė 
susirūpino pašalinti iš laivų 
krovėjų unijos visas padug
nes, kurios iki šiol ją valdė.

Nevisiems yra aišku, kaip 
gali tos padugnės valdyti 
tokio milžiniško New Yor
ko uosto darbininkų organi
zaciją, kuriai priklauso ke
lios dešimtys tūkstančių na
rių. Iki šiol nusistovėjusia 
tvarka laivams krauti darbi
ninkus samdė unijos “bo
sai.” Nuojų priklausė darbi
ninko likimas, jie sprendė 
kam duoti ir kam neduoti 
darbo. Tik pamėgink “bo-

antrojo laipsnio 15 kolukie- pasipriešinti, paliksi
be duonos. -Jis, tarp darbi
ninkų visagalis ponas. Su 
juo turi labai skaitytis ir 
bendrovės, kurios turi rei
kalo su prekių iškrovimu ar 
pakrovimu, nes jis gali pa
skelbti streiką, kuris bend-

Siekia Pastovios Metinė/ 
Algos

Daugumos automobilių 
darbininkų sutartys baigia
si 1955 metais. Unijos pir
mininkas Walter Reuther 
sako, kad sutartis atnauji
nant bus deramasi dėl pa
stovios metinės algos, va-

PRANEŠA KĄ MATĖ

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kar nyksta visį tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojant) politiskai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................... lite

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26e

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
'KRISTAUS VIETININKAS?*

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais

į rooo, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
j tininkas. 224 pusi. Kaina .... 11.24

! KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
Į GARBINO SENOVĖJE?

1 Visokiuose kraštuose žmonės ga*
. bino įvairius dievus. Dievų garbini- 
j mas keitėsi. Kode! ? Kokius dievus 
j garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
1 čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
j priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
į tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 
' skaitęs šių knygų. Tai didelio for- 
Į mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00 
i
'KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
IVASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. 
Kaina ............................................. 25ci
JUOZAS STALINAS 

Senatorius Knowland važinė- ^Arba,. kaip .
josi užsieny 5 savaites ir ap- jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu- 

»bai į<lankė 11 valstybių. Sugrįžęs 
praneša, kad kovai su komu-

vusius draugus. Lai 
ICama. .».....•»»••

įdomi knyga 
26«

Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku- 

_ _ __ . rių nesu muš joks jėzuitas...........20c
/ A U E K A i LIETUV1Ų KALBOS

------------------- j GRAMATIKA
Lietuvių Socialdemokratinio Jaunimo rugsėjo 26 d. Nevv, Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 

Yorke surengto Kiprui Bieliniui pagerbti pobūvio proga aukojo ĮJaug^as ^g«viško

dinasi, bus reikalaujama, nizmu demokratinis pasaulis 
kad kiekvienam butų ga- turi laikytis vienybėj.

giau uždirbo iš įvairių pa
šalinių šaltinių.

Per “bosų’’ rankas eina 
ir unijų narių mokesčiai, 
jie ir unijos kasos šeiminin
kai.

Jie visi vyrai su “gražia” 
praeitimi, dažnas jų jau 
sėlis ar net kelias dešimtis 
kartų nusižengęs už įvai 
rius nusikaltimus ir baus- 
.as, arba tų bausmių išven
gęs turėdamas tvirtus ry
čius su kuo reikia. Tai vy
rai, kurie ceremonijų neda
ro su tais, kurie jiems mė
gina pasipriešinti. Kiekvie
nas “bosas” prie savęs turi 
stipruolių komandą, kurie 
“boso” įsakymu viską “su
tvarko.”

Kartais ir jų vienas kitas 
paslysta” ir patenka į cy

LSS Literatūros Fondui:
1. LSS 60 kuopa ir atskiri jos nariai. Boston ........... $56.50
2. Lietuvių Socialdemokratų Jaunimas ........................ 50.00
3. LSS 19 kuopa. Brooklyn. N. Y..................................... 50.00
4. LSS 71 kuopa. Cambridge. Mass................................. 15.00
5. LD DCentro Komitetas, Boston, Mass...................... 10.00
6. S. ir N. Jonuškos. Roslindale. Mass. . ..’.................. 10.00
7. J. M. Tumavičienė, Boston, Mass................................ 10.00
8. Z. Jasaitienė. Conn........................................................ 10.00
9. LSS 116 kuopa. Detroit. Mich..................................... 10.00

10. B. Keblaitienė. Detroit. Mich..................................... 5.00
11. Ieva Paknienė. Brooklyn. N. Y.................   5.00
12. J. Repečka. Brooklyn, N. Y......................................... 5.00
13. Telegrama iš Boston, Mass.......................................... 5.00
14. S. ir B. Bakanai ........................................................... 5.00
15. K. Matuliauskas. Baltimore, Md................................. 5.00
16. J. Vilgalys. Brooklyn. N. Y......................................... 2.50
17. Parengimo pelnas ........................................................  20.75

Į o senimas irgi dažnai nori pagulint 
i savo raštiškų lietuviu kalbos žinojl- 
1 ma. Šita gramatika yra tinkama vi- 
! riems, kas nori gerai lietuvių kal- 
• bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusL 
: Kaina tik ...................................
I
' TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L. B t uma*. Trumpas ir ste
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
i I abai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Jų turėtų persKaityti kiek-
' vienas katalikas tr socialistas. Pa- 
i raš- E. V andervelde, vertė Vardu- 
i nas. ICama 1PC
i ŽEMAITĖS KAŠTAI

Ar ži iote, kad Žemaitė buvo 
i na žymiausių lietuvių rašytojų? 4x 

žinote, ka.l j’ buvo paprasta kai
mo moteris, mažai moaslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 

1 O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių -gyvena, bet

Viso ..................................................................................$274.75
Visi pinigai perduoti I-SS Literatūros Fondui.
Rengėjai reiškia visiems atsilankiusiems i pobūvi, o taip žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- • , rių kiti nepasteoėjo, ir gražiai juos

pat aukotojams didelę padėką.
RENGIMO KOMISIJA.

rovei bus be galo nuostolin-ipę, bet jie ir ten būdami
gas. Todėl bendrovės bu
vo priverstos su “bosais” 
geruoju gyventi, jos duoda
vo jiems didžiulius kyšius
bile tik “bosas” pažadėda- dinės įstaigos ir unijų cen- 
vo netrukdyti darbą.

tvarko uosto darbininkus ir 
gauna atlyginimą.

Bet, atrodo, jų geri lai
kai turės baigtis, nes ir val-

Vie-
r.as tokių “bosų” nesenai 
pats prisipažino gavęs $11,- 
000 “paskolos,” kurios nei 
jis nemanė grąžinti, nei 
jos davėjas nemanė reika
lauti. Pinigai jam buvo 
reikalingi dukters vestu
vėms.

trai yra rimtai susirūpinu
sios tą sukčių lizdą išnai
kinti. Bus pakeista darbi 
ninku samdymo būdas— 
samdys tam tyčia sukurta 
organizacija, vyrai “su pra
eitimi” nebu.- priimti į dar
bą, padugnių apsėstos uni- 
jo vieton bus įsteigta kita

Visokių dovanų “bosai” unija. Žinoma, “bosai” 
gavo ne tik iš bendrovių, j lengvai nepasiduos, bet, at- 
bet ir iš pačių darbininkų.įrodo, jų kova pralaimėta. 
Jie skirstė darbus. Todėl i 2-is.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai

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

aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos ręstus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
taikė pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būda ir musų papro
čius. Knygoje yra naveiksl&s su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p.ieglaudų. kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... o0c

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, 
noris’, alsaus nenagalvoięs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Pri lobe val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Driko žmogui reikia cuk
raus. druskos įr kitų panašių daly
kų? Kodri jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ....................................... 16<
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bo- 

1 li pakc.slas kapitalizuiaa. Kurna 24<
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Ar Apsimoka Meluoti?
sa

Keistas klausimas, ne tie-»melą skelbimų biznyje. Ži- 
9 Jei neapsimokėtų me-’noma, dantų gydytojai dau-:

luoti, tai kam žmogus me-j gijusiai susirupmo 
luotų! Tiesa, žmonių pa
tarlė sako, kad su melu gali 
toli nueiti, bet negali grižti.

SKClbi-

J. GRUŠAS:

mais apie Įvairias dantų 
pastas, kurių dirbėjai giria
si be jokio saiko ir be jo- 

Vienok ar taip iš tikrųjų kios atodairos pasakoja ais- 
yra, sunku pasakyti. Gy ve- kius melus. Dantų gydyto- 
nime mes girdime galybes jai nutarė atkreipti visuo- 
melų, ir labai retai kada menės dėmėsi i nepamatuo- 
matome melo meisterius su-Jtus dantų pastos gamintojų 

pasigyrimus. Gydytojai Įspė
ja, kad visi tokie pasigyri
mai yra tik pasigyrimai. 
Jei išgirsite skelbimus apie 
nepaprastas dantų pastas, 
kaip tai “antienzimines,” 
“chlorofilines,” “amoniiuc-

klupusius.
Daugiausiai melų girdi

me skelbimų biznyje. Čia 
kasdien, nuo ryto iki vaka
ro, gali klausytis gražių me
lų per radiją ar televiziją. 
Gali išgirsti, kad tokios tai 
cigaretės yra sveikiausios, 
kad jos apsaugo tavo gerk
lę, plaučius ir dar kai ką. 
Gali išgirsti, kad tokie ir to
kie tai vaistai yra pirmos 
rūšies apsauga nuo veik

tas” ar “penicilines,” tai 
galite buti tikri. kadK.., kiįau-

90' visokių galvos skau
dėjimų. Gali išgirsti nepa
prastų pasakų apie muilą 
ar dantų pastą, kurie esą 
padirbti su stebuklinga 
priemaiša “chlorofilu,” ku
ris visokius kūno kvapus 
užmuša jiems dar net neat
siradus.

Skelbimai yra pasigyri 
mai. Yra valdžios Įstaiga, 
kuri neva tai seka, kad 
skelbimai perdaug neme
luotų ir nesuvedžiotų žmo 
nių. Bet tik labai retai ka
ta ta valdžios Įstaiga kišasi 
Į skelbėjų pasigyrimus, nes 
sunku yra pravesti ribą tarp 
melo ir paprasto pasigyri
mo. Girti savo prekę valia, 
ir to niekas negali užginti, 
na, o jei ją ir perdaug pa
gilsi, tai kas čia tave gali 
pagauti už liežuvio! Girk, 
kiek tik gali, tik neniekink 
kaimyno prekės, nes ir jis 
nori gyventi. Na, o begi 
riant savo prekę labai leng 
va nuvažiuoti i pasakų pa
sauli ir apsimeluoti iki au
sų.

Šiomis dienomis Cleve- 
lande Įvyko Amerikos dan
tų gydytojų draugijos devy
niasdešimt ketvirtas meti 
nis suvažiavimas. Papras
tai tokiuose suvažiavimuo
se gydytojai pasiinformuo 
ja apie naujus atradimus jų 
mokslo srityje. Bet šiuo 
metu suvažiavime dantų 
gydytojai išklausė praneši
mų ne apie naujus atradi-

sotes pasigyrimų. Kurie nie
kuo nėra paremti. Dantų 
gydytojai sako, kad žmonių 
suvedžiojimas gresia pa
kenkti žmonių dantų svei
katai. Pagal gydytojų nuo
monę dantų valyme svar 
biausia vieta priklauso še
petukui, o ne tai košei ar 
milteliams, kuriuos dedame 
ant šepetuko. Svarbu, kad 
dantys butų užlaikomi šva
riai, kad po kiekvieno val
gio jie butų numazgoti (iš 
skalauti), o kokią pastą ar 
miltelius ant šepetuko dėsi
me, tas neturi jokios svar
bos, nes jie mažai ką prisi
deda prie dantų švarumo 
palaikymo. Seniau dantų 
gydytojai skaitė, kad nėra 
skirtumo, kokią pastą žmo- 

ir apie dantų 
ir miltelius jie visai

IIUJ
nastas

vor+ma 
v G. z. vv/Jc*

KELEIVIS, Sq BOSTON

M SlOJo TEISĖJO ŠEIMA

Vyriausiajam teisėjui 
bernatcriu Ear’i

v ;iv mirus, pre idealas na-kyrė jo vieton Caiifornijos gu- 
V. arr<.ną. šioj nuotraukoj jis matosi su visa savo šeima.

pučiuką palengvinti. Tai 
yra biznis ir nieko dėl to 
negalima perdaug sakyti.

Bet visgi sveika via žinoti, 
kad ne visi pasigyrimai yra 
rirtiti.

Dantų gydytojai ir Šiais 
metais pakartojo savo K o 
metų pasisakymą už van
dens fluoridaciją ir pataria apjuodinti. Dėlto Brookly-----------------------
miestams- patikrinti, kad ro Nebuvėlis ir lygina rT ‘ 'T’l- 
žmonių naudojamas var- kockefellerienę prie Rusi-i^^ lliCTOS.
duo turėtų tam tikrą nuori- y - eigonkaičių, kurios ište-j “Monki Biznis

do kieki, kuris gelbsti dan- /.ė'avo už aukštų ponų. Sa- 
tis laikyti sveikus, ypač pa- k< . ten niekas dėl to nesi
deda jaunamečių žmonių džiaugdavo. Aišku, kad ne.

Net ir Lietuvoje, jei pasi
tik. vdavo, kad turtingesnis 

v ia neturtėlę, tai tas tūr
io šeimoje buvo skai

to :v.a nešlove. Bet Rocke- 
šeima neužsigavo, 

angliakasio ar farme-

dantis apsaugoti.

IŠAIŠKINO, KAIP 

ANT DELNO

nieko nesakydavo. Bet da
bar Įvairių dantų pastų ga
mintojai su neva moksliš
kais argumentais taip su
maniai krausto žmonių ki
šenes ir gadina dantis, kad 
dantų gydytojai nutarė 
žmones Įspėti. Gydytojai 
sako, kad žmonės perdaug 
pradeda atsidėti Įvairioms 
pastoms, kurių dirbėjai ža
da dantis sustiprinti, dantų 
smegenis sukietinti, dantų 
blizgėjimą užtikrinti, dantų 
puvimą sulaikyti ir tt.

—
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Brooklyno Nebuvėlis ner- 
vuojasi dėl musų tautietės 
Rockefelierienės vedybų ir 
tų vedybų suirimo, ir paga-

Atpildas
(Pabaiga)

Mergaitės grizo Į namus dėjome 
vienos. Jos buvo nepap’dytojui? 
astai išvargusios ir

v.usics.

mėme, bet ir savo daug pri-
1 Kas sumokėjo gy-

Kas nupirko kar-
nuiiu- stą? Gal

! Visi atslūgo
giminės?

nuo tokiu
Apie pietus Į kiemą idar- nelauktai drąsių Aldonos 

dėjo didžiulis vežimas, pil- žodžių. Tik viena moterė- 
nas velionės giminių. Mer- lė dar atsiliepė: 
gailės nudžiugo, kad nors’ —Na ja, nesigirkit. . . . 
dabar atvyko giminės, nes Amžinatils, Elžbieta turėjo 
jos nežinojo, kas toliau da- tiek ir tiek pinigų prisikalu- 
ryti. 'si. Laidotuvėms užteko ir

Matyt, per miesteli va- Tar kitiems teko . . . 
žiuodami giminės sužinojo Matydami, kad 
numirėlę esant jau palaido
tą, nes Įėję nieko nesiteira- 
vo apie ją. Storais paltais 
apsivilkę vyrai ir skaromis 
apsisupsčiusios motery s-dalintis tai. ką buvo iš skry- 
dairėsi po kambarį, lyg nu-Įnios išsiėmę, 
stebę, lyg nežinodami nuo'

neapsi
moka toliau užpuldinėti Al
donos, nes dar ko gero gali 
pareikalauti padengti lai- 

jdotuvių išlaidas, pradėjo

vie-
Al-

Visuomenei naudinga ži
noti, kad dantų pastų dir
bėjų pasigyrimai vra tik pa
sigyrimai. Jie giriasi todėl, 
kad nori daugiau pelnų pa
daryti, o musų nelaimingi 
dantys tų pastų dirbėjams 
yra tik priemonė prieiti

mus, bet apie Įsivyravusį prie musų kišenės ir ją tru-

liau jis pats nežino, 
jam pasidarė liūdna, per
skaičius jos gyvenimo isto
riją. Mat, toje istorijoje 
rašoma apie tai. kaip Ievu
tei, kaip ir visų paprastų 
žmonių vaikams, teko varg
ti ir sunkiai dirbti, kaip ji
nai iš savo menko uždarbio 
taupydavo, kad galėtų už
simokėti už pamokas. Ji 
stengėsi mokytis, kad galė
tų iš skurdo pakilti Į švie
sesni gyvenimą, ir tas jai 
pasisekė. Kad ji Įėjo Į 
Rockefeilerių šeimą (to nė 
viena milionieriaus dukra 
jai nepavydėjo), tai lietu
viams tikrai nėra ko liūdė
ti. Rockefelleris ją vedė 
todėl, kad ji jam patiko. 
Jis pats per vestuves sakė.

ko-.

kad jis 
garbingo*

Įdėtas vieno pavy- da džiaugiuosi kiekvieno
. kaip 3rcoklyno Ne- lietuvio pasisekimu gyveni

ško, pasisakymas. Atro- me. Man liūdna, kai išgirs- 
. Kad tokie žmonės, kaip tu, kad koks nors lietuvis 

' iyno Nebuvėlis, ne- yra vagis ar šiaip negeras 
..i _ akęsti, kad jų tautie- žmogus, o jie kuris iškyla 
- ar tautietė ėmė ir iškilo svetimtaučių tarpe, tai dėl 

' -čiau, todėl ieško prie-to visi turėtume tik pasi
jų. kad galėtų kaip nors džiaugti. Luckienė.

c .iktė Įėjo Į jos tarpą.

ff

ko pradėti. Pagaliau 
na moterėlė paklausė 
doną:

—Kur skrynios raktai, 
panele?

Aldona padavė.
Pamatę raktus visi pasi

darė judresni ir buriu nuse
kė Į kitą kambarį.

Greitai skrynia buvo at
rakinta, ir moterys apgulu 
sios ėmė traukti iš jos, ką 
tiktai rado.

—N e g r i e b k taip, ne 
griebk!—šaukė moteriška: 
balsas.

Sukibo po dvi ir po tris
Į i vieną skudurą. Pasigirdo

, . j medžiagos driskimas. tok.ųl _Tu sudraskeiIš Indijos praneša 
naujienų: Du Indijos mies-Į . "t“itJ
tai, Nevv Delbi, Indijos sos- 
tinė, ir netolimas nuo sosti
nės miestas Meerut yra pa
skyrę atlyginimą už pagau
tas ėdrias beždžiones, ku
rios naikina tų miestų apy
linkių sodus ir daržus.

mano

—O tu mano sudraskei! 
Vyrai, iki šiol laikęsi 

nuošaliai, dabar užprotes
tavo prieš tokias moterų 
grumtynes ir “turto” naiki
nimą. Jie pasiūlė sudėti 
viską Į krūvą, suskaičiuoti.

Pasidalinti buvo labai 
sunku. Viską reikėjo skir
ty’.! i tris dalis, o čia svar

biųjų daiktų tik dvi pagal
vės. viena antklodė ir vie
nas siuvinėtas kilimas. Tuo
jau dvi moterys pasigriebė 
po pagalvę, o trečiajai me
tė antklodę. Ši atstūmė 
antklodę ir pradėjo plėšti 
pagalvę. Ir vėl prasidėjo 
tampvmasis ir barniai.

Po ilgų išrodinėjimų, kiek 
kuris gero yra velionei pa
daręs, pagaliau pasidalino. 
Dvi paėmė po pagalvę, o 
trečiajai davė antklodę ir 
dvi drobules.

*Atėjo siuvinėto kilimo ei
lė. Čia buvo užvis sun
kiausia. Daiktas vienas, o 
dalininkai trys. Ilgai ginči
josi, vieni kitiems grąsino, 
pykosi, bet niekaip negalė
jo pasidalinti.

Pagaliau nutarė ieškoti 
daugiau daiktų, kurie galė-

kilimą.
velione

Viena

gaucyiojai ’v^rmiti ir pasidalinti.
’bc.'.klyno Nebuvėlis ir 

a ’bontę, kuri aprašė Ie- 
' Rockefelierienės gy 

v.-rimą. vadina ilgaliežuve, 
riau rodosi, jei ta Brontė 

rr.šė ka nors ne taio, tai 
ari Rockefellerienė gali 

vaidas atitaisyti ir ne- 
k ia. kad Brooklyno Ne- 

vvčiiai tą darytų. Paga- 
:r tą laikrašti, kuris le- 

gyvenimą aprašė,
’.vno Nebuvėlis vadi-;

Beždžionių
tuose miestuose sutarė pa-: Dabar jau visi, moterys ir 
daryti gerą bizni iš miestų vyrai, viską ėmė iš skry- 
paskirtų atlyginimų. Jei nios, skaičiavo, vertino ir 

krovė ant stalo. Ilgai iškė
lęs kuri daiktą vyriškis lai
kydavo, kol visi gerai ap-

turėjus

laikro-

bezdžiones pagauna New 
Delbi miesto bezdžiongau- 
džiai. jie beždžiones prista
to i miesto valdybą, gauna 
už jas atlyginimą ir paskui 
gabena beždžiones naikinti. 
Bet vietoj naikinti, jie bež
džiones nuveža prie Meerut 
miesto ir ten paleidžia. 

Panašiai daro Meerut
usacijų ir padugnių'miesto beždžionių gaudyto- 

ririri sčiu, bet “per klaidą” jai.
•ri-vien perka. Kam gi> Tokiu budu beždžionių 

k tekiomis “klaid.o-;gaudytojai tuose miestuose 
rr-"? jdaro neblogą “monki biz-TTasakyeiau, kad visa- m.

MALDOS NIEKO NEGELBĖJO

Banditai anądien pagrobė iš mokyklos Kansas City milio* 
nieriaus vaiką ir pareikalavo $600,000 už jo paliuosavimą. 
ši nuotrauka parodo, kaip tos mokyklos jaunos mokinės 
meldėsi, kad pagrobtajam vaikui neatsitiktu kas bloga. 
Bet maldos nieko nepagelbėjo. Banditai gavo iš vaiko 
tėvu $000.000 ir vaiką nužudė.

džiaugiasi vedęs 
lietuvių tautos 

lukteri, ir visai nebuvo gir-j 
lėti, kad jis butų koki nors 
titulą minėjęs. Matyt, 
Rockefelleriui Lietuvos 
dvarininkas buvo tiek pat 
svarbus, kaip ir Amerikos 
angliakasys.

O jei jų vedybos suiro, 
tai čia jokia naujiena. Ve
dybos suira čia ne šimtais, 
bet tūkstančiais, ir niekas 
iš to nesistebi. Reikia pa
sakyti, kad Ievutė, ištekėju
si už Rockefellerio, nesidi- 
džiavo. Kita jos vietoje 
gal ir savo motinos butų ne
pažinusi, o jinai, rodos, ir 
savo vyrą nuvežė parodyt, 
kaip jos motina gyvena.

Brooklyno Nebuvėlis ra
šo, kad visi lietuviški laik
raščiai džiaugėsi dėl Rock- 
efellerienės vestuvių, tik, 
girdi, “Keleivis” pasijuo
kęs. Aš nesakyčiau, kad 
“Keleivis” juokėsi, tik jame

PASIRUOŠIMAS KOLUMBO DIENAI

Dvi amerikietės tariatės apžiūrinėja Dominikonu Respub
likoj Kolumbo tenai atvežtas Ispanijos karalienės Izabe
lės brangmenas. Tos brangmenos yra laikomos Truchi- 
los miesto (Cindad Trojillo) katedroj, kur ir pats Kolum
bas yra palaidotas. Kasmet prieš spalio 12 d., kuomet 
švenčiama Kolombo paminėjimas, tos brangmenos yra 
atidengiamos. Ję vertė siekianti $5,006,000.

žiūrėdavo, Įvertindavo ir 
pasitenkinę liepdavo padė
ti. Darbas ėjo ramiai ir 
šaltai.

Prikrovė nemažą krūvą. 
Čia buvo dvi pagalvės, vie
na antklodė, vienas siuvinė
tas kilimas, trys drobulės, 
penkios skepetaitės, Įvairių 
skalbinių, senoviškų kiklikų 
ir kitokių smulkmenų.

—Kur daugiau pagalvių? 
—pasigedo viena giminai- 
tė.—Juk, amžiną atilsį, Elž
bietėlė turėjo jų daug dau 
giau.

—Gal ant tų lovų . . 
kažkas pasakė.

Visi puolė prie velionės 
evos. Lova, kurioje velio
nė mirė, buvo tuštutėlė, ty

»jo tik vienas senas nu
skuręs čiužinys. Visi nuste
bę reikšmingai pažiurėjo 
rienas Į kitą. Augalotas 
vyriškis pasisuko Į Aldoną 
ir su šeimininko griežtumu 
paklausė:

—Kur padėjai jos pata
lynę? Tu mums atsakysi 
už kiekvieną siūlą.

Aldona žiurėjo nustebu 
si. Tikrai nuo velionės lo
vos visa patalynė buvo din
gusi. Kur ji dingo—nega
lėjo suprasti.

—Gėdą turėkit, panelės 
Jei paėmėt—atiduokit gra 
žiuoju,—su atvira panieka 
prikaišiojo giminaitė.

Visi įtempę dėmesį laukė 
mergaitės atsakymo.

Aldonos veidas paraudo 
ji labai Įsižeidė dėl tokių 
žodžių.

—Prašau musų nevagin
ti. Mes ne tik nieko neė-

tų atstoti 
prisiminė 
laikrodi,

—Kur Elžbietos 
dis?

Mergaitės sužiuro Į len
tynėlę, ant kurios stovėda
vo laikrodis. Čia jo nebu
vo. Kur buvo dingęs—nie
kas nežinojo.

Nebedrįso tiesiog vaginti 
mergaičių, o tik ėmė barti, 
kodėl jos nesaugojusios ve- 
ionės daiktų. Viena gimi
naitė linguodama galvą 
garbstė:

—Vargšė ta musų Elž
bietėlė. kaip ii čia ir gyven- 
i galėjo? Visi čia iš jos 

vogė be jokios gėdos. . . . 
Duok, Dieve, jai dangaus 
karalystę.

Giminės ėmė bastytis po 
visus kampus ir žiūrinėti, ar 
neras dar kokio naudingo 
daikto. Išėjus visiems i ki- 
ą kambarį, palikusi viena 

moterėlė pagriebė kilimą ir 
išnešusi paslėpė.

Mergaičių kambaryje ki
ta moteris rado glaistytuvą 
ir pagriebusi norėjo neš
tis. Mergaitės užprotesta
vo, tvirtindamos, kad glais- 
tytuvas esąs ju pačių. Gi
minaitė labai nenoromis 
padėjo atgal taip naudingą 
daiktą.

Staiga viena pamatė ant 
Aldonos rankos žiedą.

—Štai, kur Elžbietėlės 
žiedas! Jos mamytės pali
kimas. . . .

Visi puolė prie Aldonos.
—Matai, geroji! O žie

dą pasigriebei! Gėdą tu
rėk, gėdą. Tokia jauna,— 
šaukė susijaudinę giminės.

Aldonos lupos drebėjo, ji 
neatrado žodžių. Pagaliau 
susijaudinusi ištarė:

—Man padovanojo. Lie
pė niekam neduoti.

—Kas matė, kad dovano
jo?

(Nukelta Į 8 pusi.)

k
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Iš Plataus Pasaulio
Nerami Gviana Suomijos Vyriausybė

Anglų kolonijoj Gvianoj, Suomijos komunistai ir 
Amerikoj, eina stip- dešinieji jungtomis jėgomis 

įus boke\ lituojančių gaiva-.išnešė pasitikėjimą Suomi- 
lų \adovaujamas bruzdėji-jos vyriausybei, kurios prie
inąs pne^ Angliją. Anglui šakyje stovi Kekkonen. Ko- 
pereitą savaitę pasiuntė i m muštai palaiko dešiniųjų 
kolonijų kariukų sustiprini-lvyriausybę, kad socialde
mų. Riaušės kolonijoj pra
sidėjo po rinkimų, kuriuos 
laimėjo bolševikuojantieji 
nepriklausomybės šalinin
kai.

mokratai nesudarytų naują 
vyriausybę. Suomijos ko
munistams socialdemokra
tai yra didžiausieji priešai.

Japonijos Bolševikai
Japonijos teisingumo mi

nisterija skelbia, kad bolše
vikai tame krašte ruošiasi 
prie ginkluoto sukilimo ir 
turi sudarę vadovybes par
tizanų grupėms ir kariš
kiems daliniams. Ministeri
ja Įsako prokuratūrai ir po
licijai griežčiau kovoti prieš 
boiševikų pogrindi.

Triesto Klausimas
Amerika ir Anglija skel

bia, kad jos greit perleis 
Italijai tvarkyti Triesto te-j 
ritorijos dali, kurią dabari 
jos laiko savo globoje. Ta 
teritorijos dalis, vadinama 
“A sritis,” daugumoje yra 
apgyventa italų ir joje yra 
Triesto miestas. Teritorija 
‘B” yra jugoslavu okupuo
ta ir tvarkoma.

BOMBA VIENOS LIGONINĖJ 
r

Į Vienos ligoninę, Austrijoj, atėjo nežinomas vyras ir pa
sisakė noris matyti viršininką. Kai viršininkas atėjo, 
nepažįstamas metė bombą ir leidosi bėgti. .Bet sprogimas 
užmušė jį patį ir vieną tarnautoją. Trylika kitu bu\o su
žeista.

Naujienos is Kanados spalių mėnesio 
Skubėkime.

MONTREAL

Prasideda 
pradžioje.

Vaikų Kaukių Baliu*

Indijos Penkmetis
Indijoj bedarbių skaičius 

pradėjo smarkiai didėti. 
Kad sumažinus nedarbą vy- 
riausybė nutarė padidinti 
ūkiško penkmečio kreditus 
368 milionais dolerių. Tie 
papildomi pinigai bus ski
riami pabėgėlių Įkurdini
mui, viešiesiems darbams ir 
pramonės Įmonėms kurti.

Lėčiausias Lėktuvas

Anglija ir Amerika var
žosi dėl apdirbimo grei
čiausio lėktuvo, tuo tarpu 
Anglija nemažai dėmesio 
skiria ir lėčiausiam lėktu
vui. Iš Singapore, Mala
juose, praneša, kad ten vie
nas anglų lakūnas skrido 30 
mylių per valandą su
mušdamas lėtaus skridimo 
rekordą.

Kolchozų Nepanaikins
Praeitą kartą, apžvelgda-dabar paskelbtieji Krušče- 

mas Sovietų žemės ūkio vo duomenys, kurie rodo, 
būklę, paminėjau kai ku-jkad gyvulių skaičius
nas kolchozų negeroves. 
Čia dar pridėsiu, kad kol
chozų nelaimė yra ir ne
svietiškai didelis adminis-

yra
mažesnis ne tik už 1928 
metų skaičių, bet ir už caro 
laikų. Tai jau ir laimėji
mai ’ Praėjo daugiau nei

tracijos aparatas, maždaug 20 metų nuo kolchozų Įve- 
trims darbininkams vienas'dimo. Tai pakankamas lai

Egiptas Teisia

Egipto diktatūra patrau 
kė i teismą dar penkis auk
štus politikierius ir kaitina 
juos išdavystėje. Nesenai 
Egipto teismas nuteisė vie
ną buvusi ministerių pirmi
ninką mirti už šalies išda
vystę, arba už tai, kad 1948 
metais Egipto kariuomenė 
kare prieš Izraeli buvo ap
rūpinta netikusia amunici
ja.

A-Bomba Australijai

bolševikinis ponas, trims 
baudžiauninkams vienas už- 

iveizda su bizunu. Kolcho-

Atominių ginklų bandy
mai Australijoj Įvyksta šio
mis dienomis Woomera ra
ketinių bombų bandymų 
lauke. Pagal pranešimus 
mokslininkai laukia pato
gaus vėjo. kad jis neneštų 
kenksmingas radioaktivines 
'atominės bombos dalis i gy
venamas Australijos sritis.

GRĮŽO Iš RUSŲ NELAISVĖS

Čia matosi vienas iš 36 vokiečiu, kurie šiomis dienomis 
atvyko į Hamburgą iš rusu nelaisvės. Jis sakosi išbuvęs 
kelis metus belaisviu stovykloj, prie vergijos darbu.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

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

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

suteikia Įstojimo i SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

kotarpis jų tinkamumui pa
tikrinti. Jų vaisiai aiškiai 
rodo esant reikalo uos pa

žuose knibždėte knibžda naikinti, bet komunistai ši-
bolševikiniai pareigūnai: 
buhalteriai, sąskaitybinin- 
kai, jų padėjėjai sargai, 
raudonųjų kampelių vedė
jai, brigadų viršininkai, 
menkos vertės žemės ūkio 
specialistai, ir tt. Visų jų 
atlvainimai užtektinai dide-v O
li. jie suėda kolchozų pel
ną. o patiems kolchozinin
kams belieka ubagiškas at
lyginimas.

1950 metais kolchozai 
buvo stambinami, buvo ku
riami vadinamieji agrogra- 
dai, bet kolchozų padėtis 
nepagerėjo ir veltėdžių 
skaičius nesumažėjo.

Žemės ūkio žinovams yra 
žinomas dėsnis, kad žemės 
ūkis yra pelningas, našus 
tik iki riboto dydžio. Jei 
jis yra didesnis, tai be rei
kalo sugaištama važinėji
mams ar vaikščiojimams į 
darbą ir iš darbo, bet bolše 
vikaras tas buržuazinių 
mokslininkų patyrimas yra 
nepriimtinas.

Komunistai nori, kad 
kolchozuose nebūtų jokios 
privatinės nuosavybės, bet 
gyvenimo spiriami jie ture 
jo leisti kolchozininkams 
turėti savo reikalams ma
žus darželius iki pusės hek
taro ir juos savo nuožiūra 
naudoti. Tai buvo tikras 
kolchozininkų išganymas! 
Juose jie augino daržoves, 
bulves, laikė kiaulę ar kar
vę. Bet tie sklypeliai buvo 
apdėti dideliais mokesčiais 
ir duoklėmis. Kartais jos 
buvo tokios sunkios, kad 
tekdavo nuo tų sklypelių at
sisakyti.

Besigerindama kolchozi
ninkams komunistų valdžia 
šiemet tuos mokesčius ir 
duokles žymiai sumažino.

Dabartiniai Sovietų val
dovai mato liūdną žemės 
ūkio būklę ir stengiasi kal
tę suversti vienam Stalinui, 
nors ir Malenkovas ir Kruš- 
čevas dirbo su juo ranka 
rankon. Tokį tikslą turi

to žygio 
nes kolchozai leidžia jiems 
kitu vargo sąskaitont- O fc
iuotis ir ponauti.

negali padaryti,

ginx-

Šiandien, kaip iš spaudos 
žinoma, komunistai daro 
ivairių palengvinimų koi- 
chozininkams, bet jie ne
galvoja apie kolchozų pa 
naikinimą. Jie tik ieško 
laikinų iš bėdos išsisukimų, 
kaip kadaise darė Leninas. 
Tik jėgos prispirti komu
nistai tepadarytų didesniu 
nuolaidų.

Kolchozai Lietuvoje

Lietuvoje plačiu mastu 
kolchozai pradėta steigti 
1948 metais po didelių 
ūkininkų trėmimu. 1949 
metais buvo 4,13') kolcho
zų, kurie atsirado išdras
kius daugiau nei 100,000 
ūkių. Kitais metais visi 
ūkininkai, tai yra. 274,815 
šeimų, buvo suvaryti Į kol
chozus. Netrukus patys kol
chozai pradėti stambinti su
jungiant kelis kolchozus Į 
vieną, šiandien Lietuvoje 
yra apie 2.500 kolchozų, 
kiekvienas jų turi ne šim
tus, bet tukstancius hekta
rų žemės. Juose padėtis 
tokia pat, kaip ir kitur: 
derliai menkesni, gyvulių 
skaičius sumažėjo ir jų rū
šis pablogėjo, šiandien net 
geriausio kolchozo karvės 
neduoda pieno tiek, kiek 
nepriklausomoj Lietuvoj 
prasto ūkininko.

Dabartinę Lietuvos že
mės ūkio padėti galima 
trumpai nusakyti šiais pa
čių komunistų “Tiesos” 
laikraščio žodžiai': “Kol
ūkiuose kaip buvo blogi 
reikalai, taip ir tebėra. . . 

Andrius Valucka*.

Frasidėjo Žiemos Sezonas
Vasarai pasibaigus orga

nizacijos pradėjo rengti 
žiemos parengimus, šokius 
salėse. Pirmieji pasirodė 
sportininkai. Sporto klu
bas ‘'Tauras” spalių 3 d. 
surengė šokių vakarą. Ar
timiausiu metu rengia vai
kų kaukių vakarą katalikių 
moterų draugija. O lap
kričio 14 d. ta pati drauąi 
ja rengia kalakutų vakarie 
nę.

Reikia tikėtis, kad ir ki
tos draugijos pajudės.
Lietuvis Dantų Gydytojas

Verdune, Montrealio prie
miestyje, jau nuo liepos 
mėnesio pradžios sėkmin
gai praktikuoja jaunas lie
tuvis dantų gydytojas, Jo
nas Maliska. Iki šiol jo pa
cientai yra patenkinti sąži
ningu, kruopščiu ir nebran
giu darbu. Darbo valau 
dos nuo 9 vai. ryto iki vė
laus vakaro.

Linkime jaunam gydyto
jui ištvermės ir toiiau taip 
sąžiningai eiti savo parei- 
kas kaip iki šiol.
Vasario 16-tos Gimnazijai 

Remti Komisija

Pasveikus A. Gasiunienei 
ir pradėjus eiti tos komisi
jos sekretorės pareigas, vėl 
pagyvėjo veikla. Komisija 
iki šiol jau surinko per 
$800, kurie per BALE’ą pa
siųst?. Vokietijon. Kaip pa
tirta, sąžiningiausi rėmėjai 
yra būreliuose Nr. 46 ir 
195. Pirmajam vadovau 
ja J. Jurgutis, gyvenąs Rose- 
mounte (Montreal priemie
stis) ir antrajam K. Rimke- 

1US, gyvenąs. 94 Douglas 
St., Sudbury, Ont. Jiems 
priklauso didžiausia pagar
ba. Žinoma, yra ir daugiau 
būrelių, bet jie, bent iki 
šiol, kiek yra patirta, su mi
nėta komisija, nors ji vei
kia Kanados krašto valdy
bos sudėtyje, nebendrauja. 
Gaila. Dar labiau gaiia, 
kad yra rėmėjų, kaip atski
rų, taip ir būreliuose, ku
rie surinktas aukas Vokie
tijon siunčia ne per BALF. 

/
Įsidėmėtinas Sąžinės 
Laisvės Supratimas

Vienuolės seserys Mont
realyje rengiasi atidaryti 
vaikų darželi. Kadangi 
Quebec’o valdžia tokių dar
želių nėra Įsteigusi, tai mo
tinoms, kurios turi eiti j 
darbą, kad palengvinus vy
rui šeimos išlaikymą, butų 
didelis patogumas. Bet . . . 
esant visokio Įsitikinimo ir 
religijų žmonių, seselės bu
vo užklaustos, ką jos darys 
su tais vaikučiais, -kurių tė
vai yra ne Romos katalikai 
ir nenori, kad jų vaikučiai 
butų tos tikybos mokomi. 
Iš seselių gauta šiems lai
kams budingas atsakymas: 
“. . . vaiko sąžinės laisvė 
verčia mus išmokinti ji ti
kėjimo, nežiūrint tėvų nu
sistatymo.” Komentarų 
reikia. Tik gaila, kad 
Įsikūrė ne Ispanijoje.

Vėl Užkliuvo
“Tėviškės Žiburių”

” 38 straipsnyje “Vakarų 
kietijos Rinkimams Praė
jus” be ko kita sakoma, 
kad “socialinis klausimas 
sutvarkytas taip, kad nei 
vienas vokietis susirgęs, li
kęs be darbo ar pasenęs ne
paliekamas savo likimui,” 
ir suprask, vis tai dabarti-

nes 
valdžios

sčionių demokratų 
nuopelnas. Spalių 18 d. Aušros Var- 

jtų parapijos salėje moterų 
Straipsnio autorius gali draugija rengia vaikų kau- 

nežinoti, bet “Tėvynės Ži-jkių balių. Pereitais metais 
buriu” redaktorius vra isto-.™inėtas balius vaikams bu- 
rikas ir jis žino tą'pati, ka'vo Įdomus. Tikėsime, kad 
ir visas pasaulis, kad‘ Vo- ir šiais metais bus neblo- 
kietijoj socialinis draudi-'gesnis.
mas yra Įvestas prieš daugi Atsiveskime vaikučius pa- 
dešimčių metų ir ne krikš-; įžiūrėt i.
čionių demokratų pastango
mis. Visi žino taip pat, 
kad grynai krikščioniškuo
se kraštuose, kuriuos krikš-' . .
čionvs valdo ar bent turi kės valdyba is savo nanų ir 
didelę Įtaką, plačiųjų ma-| orgamzacųų atstovų orga- 
sių reikalai, taigi ir sociali-vizuoja Montrealio miestui 
nis draudimas, yra pamirš-j^au^os Fondo atstovybes
ti. Tokiais pavyzdžiais ga-įkyrių- Gal * kartą pavyks
li buti dabartinė Italija, Is- V. Monrealiui pajudėti. Pa- 
panija ir kt ,žiūrėsime. Palinkėsime sėk-

Gyvinama Tauto* Fondo 
Veikla

PLB Montrealio apylin-

KAMBARYS NUOMAI
Išnuomuojarras kambarys . vyrui 

ar merginai. Galima raudotis vir
tuve. Kreiptis vakare tao 6:30 ar
ba sekmadieniais priešpiet adresu: 

C. Miller,
3002 Superior (šoninės durys), 

Cleveland 14, Ohio.
(42)

Sprendžiamas Butų 
Klausimas

mes.
Lankysis K. Bielinis

Teko patirti, kad netoli-Šio rudens federalinio . 
parlamento sesijoj, kuri "!°Je .ate,JyJe 
prasidės jau sekanti mėne-';an^SIS B- Bielinis,
si, naęal Kanados ministe- kuns Padarys visuomenei ir 
rio pirmininko St. LaureRtį°!'Ka,?‘zacU0,m.3 
pareiškimą, pirmuoju busj s cia -ia 
svarstomas gyvenamųjų bu
tų statybos Įstatymo projek
tas.

Šitas aštrus klausimas jau 
buvo gyvai liečiamas vyks
tančioje rinkiminėje kovo
je.

Pagal naująjį projektą, 
bus suteikti didesni kredi
tai statybos firmoms. Na
mus perkant Įmokamoji su
ma nebus reikalaujama di
desnė suma kaip 10%, o li
kusios sumos išmokėjimas 
bus išdėstomas 25 metams, 
su 21 2% palūkanų.

Kadangi liberalai, kurių 
partijos vadu yra ministeris 
pirmininkas Laurent, fede- 
raliniame parlamente turi 
ausoliučią daugumą, tai ne
abejojama, kad minėtas 
projektas bus priimtas.

Dabartinės nuomos 
bininkams yra didelės, jie 
išleidžia kartais dviejų sa
vaičių uždarbi. Jas suma
žinti tegalima tik statant 
daugiau namų.

J. Valeika.

pranesimus. 
labai laukiamas.

Pagiris.

KAMBARIAI FLORIDOJ
Lietuviai, kurie atvažiuojat į Mia- 

mi, Floridą, galit Kauti kambarius 
pas mane. (43)

L. Wenckus,
285 N.W. 51st St., Miami, Fla.

IEŠKO DARBO
Esu pensininkas, ieškau lengvo 

darbo, nes be užsiėmimo nuobodu. 
Moku visokius farmos darbus. Siu- 
lykit adresu: (42)

P. Mitchell,
49 No. Hancock St., 

Wilkes-Barre, Pa.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo brolio Kazimiero 

Reksaus, kuris per 44 metus gyveno 
Chicagoj. Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkit: (42)

Joe Reksus (Rukish),
Rt. 1, Box 144.

Hoųviam, Wash.

Paieškau Martyno Janavičiaus, 
įkuria iki 1944 metų dirbo Panevėžio 
| Kelių Valdyboj inžinierium. ieško 

dar- senas pažįstamas svarbiu reikalu. 
Jis pats ar jį žinantieji atsiliepkit 
adresu: <4l>

S. B..
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Mokykimės Amatų
Prie Montrealio High 

School veikia The 
Technical Institute kuriame 
galima mokintis šių amatų: 
(1) chemijos, mokestis už 
mokslo metus $10; (2) viri
mo, $10; elektrotechnikos,

APSIVEDIMAI
Esu 51 metų dipukas, inteligentas, 

blaivus, nerūkantis. Jei atsirastų 
švelnaus budo, smulkaus sudėjimo 
moteris ar mergina, kuri norėtų 
^Kntis 'avo vienišom dienom, ra-

Mnntrool išykit laiškus su fotografija adresu: munurdll p o Rox 273
Stamford, Copn.

Sveika, gero budo. 42 metų am
žiaus moteris vedybų tikslu nori su
sipažinti su rimtu, pasiturinčiu vy
ru atitinkamo amžiaus. Gyvenu 
Kanadoj nuo 1930 metų. Kurie ne- 

$10; anglų ir prancūzų kai- ir nemė*stat
’ (5) baldų gamyba,)bų, $8:
dekoracija, matematika, ra- 
dioelektrotechnika, namų 
statyba, siuvimas, mechani
ka, motorų mechanika ir 
kt., mokestis už mokslo me
tus $10-$ 15; (6) jaunesnio
jo inžinieriaus specialybei 
Įsigyti kursas, trankąs pen
kis metus, mokestis me
tams $ 10-527.

Mokyklos yra išdėstytos 
Įvairiose miesto dalyse.

Registruotis reikalinga 
tuojau 3449 University St., 
9 kambary.

ateiviai, pasi- 
proga Įsigyti

Adelei.
626 E. Broadwav, So. Boston, Mass.

DŽIOVINTOS AVIETĖS
Ar žinote, kad džio
vintų juodų aviečių 
uogos yra gera gy
duolė nuo visokių vi
durių suirimų ir skau
dėjimų, ir tiems, ku
rie turi labai liuosus 
vidurius, ir kad sako
ma. kad gera nuo 
šalčio. Avietės gerai 
vaikams ir gerai se- 

ir sveikiems labai gardu 
gerti aviečių arbata. Sva- 

aviečių $4.00.

niams
ir
ras

gerai

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27. Mass.

ne
jos

Nr.
Vo-

įėji
naudokime 
specialybę.

Mokomosi vakarais. Mok
slas baigiasi 1 balandžio, leivį”. Kaina metams $4«

Pakalbinkim draugu* ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke-

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Anpliskas ir Angliškai-Lietuviška*

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

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadsray, Boston 27, Maaa.
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GRAŽIAI PAGERBĖ
POETĄ M. VAITKUJ

PAGERBS SENUS 
VEIKĖJUS

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija, Įvertin
dama senų veikėjų nuopel
nus Draugijos naudai, nu
tarė juos pagerbti, sumo
siant jų garbei šaunų ban
ketą lapkričio 1 d., 6 vai. 
vakare Draugijos auditori
joje, 368 W. Broadvvay.

Kad musų Draugija taip 
išaugo narių skaičiumi, Įsi
gijo ir išsitaisė toki gražų 
namą, tai tik per šiuos na
rius, kuiie per metų eiles 
stovėjo Draugijos sargybo
je ir jai sumaniai vadovavo.

South Bostono ir apylin
kės lietuviai lapkričio 1 d. 
turėtų gausiai susirinkti ir 
parodyti savo nuoširdumą 
nenuilstamtiems veikėjams. 
Šie nariai Draugijoje yra 
išbuvę 25 ar daugiau metų:

Kazys Protaps, Bronius 
Kontrim, John P. Tuinila, 
Charles Wilaisis, Joseph 
Lekys, Dr. Paul J. Jak- 
mauh, John Poszkus, Wi!l 
iam F. J. Hovvard,
John Pranaitis, Anthony 
Ashmenskas, Mikolas J. 
Venis, Leon J. Stasiulis. 
John L. Kas-Kazmauskas. 
Antanas Rimkus, Peter 
Akunevicius, John Petkaus- 
kas, Jonas Auskelis, George 
Stukas, Alex Grubinskas, 
Antanas Pastelis, Juozas 
Sakatauskas, Florijonas Ya- 
nulis, Aiexander P. Bernot, 
Stanley Mockus. Leo M. 
Ziminsky, Ronald Yankun, 
Adam Mitchell, Joseph Ca- 
pachunas, Frank Zokas, 
Anthony Kertikis, Stanley 
Naudziunas, Peter S. Re
meika, Antanas Macejunas, 
Antanas J. Zardeskas, Jo
seph Yasiunas. Dr. Joseph 
Pasakarnis.

Komitetas.

LDD 21 Kp. Susirinkimas

Bostono rašytojų klubas 
spalio 10 d. gražiai pager
bė poetą M. Vaitkų jo 70 
metų amžiaus sukakties 
proga. Į pagerbimą suėjo 
pilna Lietuvių Ramovės sa
lė vis tokių žmonių, kurie 
domisi musų literatūra. Bu
vo svečių ir iš toliau—iš 
Nevv Yorko S. Zobarskas. 
P. Jurkus ir kiti. Buvo 
daug gražių, sąmojingų kal
bų ir sveikinimų laiškais. 
Visuose buvo pabrėžiama 
poeto Vaitkaus tauri asme
nybė. Nuotaikingai skam
bėjo Nikolskytės ir aktorės 
Gustaitienės Vaitkaus pasa- 
sakyti eilėraščiai.

Gražus buvo ir paties po
eto žodis, teikiantis vilties, 
raginantis dirbti kiekvieną, 
ką jo vidujinis balsas jam 
liepia.

Rašytojas Santvaras su
maniai minėjimui vadova
vo. Net 21 šeimininkė su 
Barmiene ir Santvariene 
prieky susirinkusius tikrai

Esą., skaniai pavaišino ir trošku
li nuramino.

—Ž-is.

^^LEIVIS, SO. BOSTON

NELAlMč PRIE QARno_DAUG SUŽEISTŲ

Bostono priemiesty (E'erett, Mass.) buvo baigiamas statyti aliejui po žeme sandė- 
lis-lankas. Staiga Įlūžo ,o viršus ir 50 darbininku nukrito į dugną. 30 pėdu žemyn. 
Ant ju suvirto daug visokios medžiagos ir 19 ju buvo sužeista. Kairėje matosi vienas 
išgelbėtu darbininku laiko glėby savo pačią ir šypsosi.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA

DOVANOS LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJAI

ATPILDAS 1

SIUVYKLA-VALYKLA 
PARDAVIMUI

1. So. Bostone. E. Broadvvay, 
parduodamas rūbų taisymo ir 
valymo biznis, su labai gera 
apyvarta (daug kostumerių), 
nes biznis toj pačioj vietoj 25 
metai. Renda už patalpas $55 
mėnesiui su šilima ir elektra.

2. Tas pat biznis galima 
pirkti su 2 šeimų namu (11 
kambarių). Namas su visais 
moderniais Įrengimais. Centri
nis šildymas aliejum. Dėl smul
kesnių žinių skambinti telefo-

Jnu: CO 5-5463 arba SO 8-1908.

Valandos: ana I Ori 
trmTIU 

844 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS. 

Telefoną*: SOUth Boston 1

«

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broaduay
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Stelmokui. G D Tel. A V 2-4026

Pagavo 15 Svaru Narkotikų

Charlestown uoste iš Pie
tų Amerikos atplaukusiame 
laive muitininkai surado 12 
svarų marijuano (lengviau
sios rūšies narkotiko), iš 
kurio butų galima pagamin
ti 15.0(10 cigarečių ir kiek
vieną jų parduoti pO e i •? i.

Ir Telefoną* Pabrango

Nuo šios savaitės Massa
chusetts valstijoje už pasi
kalbėjimą iš automato teks 
mokėti 10 centu.

Lietuviu Enciklopedijos 
Gimimo Diena

Jis Įvyko spalio 11 d. Ja
me priimta rugpiučio 16 d. 
pikniko apyskaita, aptarti 
lapkričio 8 d. rengiamo 
banketo reikalai ir tt. Ban
keto šeimininku išrinktas 
N. Jonuška, šeimininkėmis 
—Brazaitienė, Gegužienę, 
Valentienė, Vinciunienė, 
Jackevičienė, Jonuškienė, o 
joms talkininkaus Janeliu
nas, Trainavičius, Lukaus
kas ir Anesta. Neabejotina, 
kad tokios patyrusios šeimi
ninkės paruoš tikrai gar
džią vakarienę ir kad ban
ketas bus šaunus ir malo 
nūs. Banketui gros Ketu 
liu Karalių Orkestras.

—J. V.

Sąžiningas Radėjas

Šiomis dienomis išeis i 
pasauli pirmasis Lietuvių 
Enciklopedijos tomas. Tam 
kultūriniam Įvykiui pami
nėti lapkričio 8 d. So. Bos
tono High School salėje 
rengiamas iškilmingas ak
tas ir koncertas. Koncerte 
dalyvaus buvusi Lietuvos 
operos solistė E. Kardelienė 
ir kiti menininkai.

Anglų Kalbos Pamokos 
Suaugusiems

Enciklopedijos redakcija 
praneša, kad žinomi Neb
ark, N. J., lietuviai V. Am- 
brozevičius - Ambrose. P. 
Kurtinaitis. Albinas ir Ka
zys Trečiokai per P. Butė
ną atsiuntė jai didelę ir 
brangią dovaną—111 kny
gų. Jų tarpe yra ir senu 
ir retų lietuviškų leidinių, 
yra istorijos veikalų lietu
vių ir kitomis kalbomis, ke
letas albumų, pluoštas s - 
nesnių ir naujesnių Lietu
vos žemėlapių. L. E. re
dakcija mieliems tautie < —
čiams reiškia viešą nuošir
džią padėką ir už visas tas 
knygas, ir už bendradarbia
vimą su L. E. redakcija. Jų 
atsiųstos knygos padės su
rinkti ir atžymėti visą eilę 
lietuviškojo gyvenimo fak
tų. Žinoma. L. E. redakci
ja bus nuoširdžiai dėkinga 
kiekvienam lietuviui, kurie 
paseks gerb. Ambrozevi- 
čiaus-Ambrose. Kurtinaičio 
ir Trečiokų pavyzdžiu. Lai
kui bėgant L. E. redakcijoj 
susidaiys nemaža bibliote
ka, kuri galės buti neįleista 
vienai ar kitai lietuvių m
slo Įstaigai. L. E. redakci
jai pravers Įvairus mokslo 
ir meno leidiniai ne tik lie
tuvių, bet ir kitomis kalbo
mis.

(Atkelta iš 6 pusi.)
-Meluoja, meluoja! 

Nelaukdamos tolimesnių

atbuli pradėjo trauktis. 
Daiktas buvo niekam nerei
kalingas. Laikiusi paveik
slą metė ji Aldonai ant sta
lelio. Paveikslas subarškė-

uaaiškinimų, moterėlės čiu-‘į)’. st^^as Pe*dužo išilgai
po mergaitės ranką ir plėš
te nuplėšė tą seną menkutį 
žiedą.

—Sakyk, kokius dar turi 
jos daiktus!—šaukė stam
bus vyras.

Aldona drebančiom ran
kom paėmė nuo stalelio 
Kristaus paveikslą.

dovano-
j o

-Dar šitą man

viena
moterėlė, iš jos išplėšė kita, 
i< jos trečia. Visi supuolę

x * VAlt «X» 
’ J I VIV CU naeru-hp

Kristaus veido.
Yisi susigiudo vėl Į pir 

mąjį kambarį.

Aldona pasirėmė, o per 
jos išblyškusį veidą riedėjo 
didelės sunkios ašaros. Vie
na ašara nukrito ant pa
veikslo, ir atrodė, kad Kris
tus verkia—Kristus su erš
kėčių vainiku ir perdaužtu 
veidu.

—Kur kilimas? Kur ki
limas?

Keli balsai iš karto pra-

GERI PIRKINIAI
DORCHESTER. labai geroj vie

toj, dviejų šeimų namas, po 6 kam
barius, automatiški du šildymai alie
jum. garažas, tuščias butas, tik 
$14,000.

CITY POINT. dviejų šeimų, 5 ir 
6 kambarių, maudynės ir kiti pato
gumai už $5,000.

SO. BOSTONE, trijų šeinių, 1-5-3 
kambariai, tuščias butas, GREITAI 
PERKANT TIK $2.700.

BRUNO KALVAITIS 
545 E. Broaduay. So. Boston. Mass. 
Tel. RO 8-0605, namuose SO 8-6412.

KAMPINĖ KRAUTUVĖ
Kampas L ir 6th St.. So. Bostone, 

puiki vieta įvairenybių krautuvei, 
mėsinei, delicate.-sen bizniui ar vais
tinei. Nuoma nebrangi. Telefonuo
kit: A V 2-1107.

žiurėjo, bet greitai atlyžo ir dėjo šaukti už sienos.

Dailininkui Šileikiui 60 Metų

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

.4. ./. NAMAKSY j
KKAL ĮSTATE « IN S URANC1

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Km. 17 OR1OLB STRMT 

West Roxbary, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

1

M. Venis (187 Dorches
ter St.) gatvėj rado pinigi
nę su keliomis dešimtimis 
dolerių. Kadangi buvo ras- 
tas ir savininko adresas, tai 
Venis tuoj piniginę nunešė 
jos savininkui W. Large 
(214—7th St.). Large nu
stebo ne tik dėl to, kad jo 
piniginę racjo sąžiningas 
žmogus, bet ir dėl to, kad 
iis ir radybų nenorėjo imti.

Mirė Andrušaitis

ŠĮ antradieni, spalio 13 
vakarą, Rindge Technical 
School patalpose, prie 
Broadwav, Cambridge’iuje, 

• prasideda anglų kalbos pa
mokos suaugusiems. Jos 
bus duodamos antradieniais 
ir ketvirtadieniais, nuo 7:30 
iki 9:30 vai. Re to, bus 
aiškinama kaip Įsigvti 'pi
lietybės popierius. Pamo
kos nemokamos, visi kvie
čiami jomis naudotis.

Geros Žinios iš Karo Uosto

Lietuvių Enciklopedijos 
Prenumeratoriai

Malonu atžymėti, kad L 
E. vis daugiau ir daugiai 
prenumeruoja lietuvių kil 
mės amerikiečiai, kurie lie
tuviškai jau mažai tekalba. 
Atžymėtinas ir tas faktas, 
kad atsiranda lietuvių, ku
rie L. E. prenumertioja po 
porą egzempliorių, skirda
mi juos savo vaikams.

PARDUODU PIANA

Spalio 15 d. Amerikos 
lietuvis dailininkas Mikas 
Šileikis sulaukia 6h metų 
amžiaus. Jis gimė 1893 

metais spalio 15 d. Leminė- 
iiio vienkiemy, Zarasų ap
skrity. Amerikon atvyko 
1913 metais. Dirbo plieno 

1 i rbtuvė je Leech burg, P a.
- Dalyvavo lietuvių veikloje, 

rašinėjo “Keleiviui” kores
pondencijų. Vėliau persi
kėlė i Bostoną ir dirbo “Ke
leivio” spaustuvėje.

Bostone, kaip jis pats sa
kosi, radęs lyg naują pa
sauli—naujus žmones ii 
daug gerų draugų. Be to, 
am čia buvo palankios są

lygos mokintis. Lankė jis 
Bigelow High School. Vė
liau Įstojo meno mokyklon. 
B< stono meno mokyklos 
prof. Broun ir tapybos vy- 
iausia dėstytoja Adelaide 

lalmer, pasebėję didelius 
M. šileikio gabumus paišy
boje bei tapyboje, ragino jį 
rūdijas tęsti aukštesnėje 

meno mokykloje

baigia 1923 metais. Su sa
vo paveikslais M. Šileikis 
yra dalyvavęs daugelyje 
Amerikos dailininkų darbų 
parodose ir laimėjęs labai 
daug premijų ir pagyrimų 
Savo Įvairiais piešiniais jis 
daugybę kartų yra puošę; 
Amerikos lietuvių laikraš 
čius ir knygas. Labai mėg
sta piešti gamtos vaizdu 

Iki šiol tebedirbdamas 
“Naujienų" spaustuvėje M. 
Šileikis daug savo laisvalai 
kio skiria tapybai, rašo ko
respondencijų iš Chicago 
lietuvių gyvenimo ar šiaip 
rašinėlių. Seka amerikie
čių dailininkų gyvenimą ir 
pats dalyvauja menininkų 
organizacijose. Eilę metų 
“Naujienose” tvarkė ir ve
dė “Meno Žinių” skyrių. 
Studentaudamas redagavo 
“Moksleivių Kelius.” Taip 
pat yra išvertęs ir lietuvių 
spaudoje išspausdinęs iš ru
sų ir anglų kalbos verstų 
novelių.

Ilgiausių metų šiam darb-

PIKNIKAS PO STOGU
Dorchesterio Lietuviu Pilie-j 

čių Klubas rengia šaunų, pikni- 
<ė po stogu, kuris Įvyks spaliu 
(Oct.) 17 d., pradedant 2 va
landą popiet, nuosavam name 
1810 Dorchester Avė.

Bus gerų užkandžių, gėrimų, 
muzika ir šokiai. Įžanga ne
mokama. Visus ir visas nuo
širdžiai kviečia dalyvauti (11)

- --- . ftAI,arba tu

Komitetas.

Tel. SO 8-2712

Dr. J. C. Seymour '
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chbvgu
Vartoja vėliausios konstrukicijoaj 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

Pijriai parsiduoda e"ra< praras. 
Sužinoti “Keleivio” ofise iki 12 va 
pietų. (Į])

Brightone mirė Andru- 
saitis, palikęs žmoną Juliją 
po tėvais Gervinauskaitę.

Buvo baiminamasi, kad 
Bostono karo uosto dirbtu
vėse (Navv yard) sumažės 
darbai, nes naujų povande
ninių laivų statyba busianti 
perkelta i kitas dirbtuves. 
Paskutiniuoju metu aiškėja, 
kad Bostono dirbtuvės tai
sys povandeninius laivus ir 
kad Bostono karo uosto 
dirbtuvėse bus darbo ilgam 
laikui 12,090 darbininkų.

LIETUVOS AIDU R ADU 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik’ 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas lapenas.

Biznio reikalais kreiptis $jn< 
adresu:

119
PAUL LAPENAS 

Wrentham St.. Dorche«te»
Tel. CO 5-5564

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke 
leivį”. Kaina metams $4.

Išnuomuojamas Butas

South Bostone. City Point 
rajone, išnuomuojamas 5 kam 
barių butas su centralimu šil
dymu, vonia ir kitais patogu
mais. Teirautis: Tel. SO 8-2814

KAMBARIAI NUOMAI
Išnuomuojami du kambariai vedu 

šiai porai arba pavieniams asme
nims. Galinta naudotis virtuve 
Kreiptis: (411

783 Dorchester Avenue, 
Dorchester 25, Mass.

TaL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

PARDUODU 3 NAMUS
Vienas 4 eimų. 3-4-4-1 kambarių 

antras 3 šeimų. 5-6-6 kambarių, tre 
čias 3 šeimų. 5-6-6 kamb. Skambint 
G A 7-8086. (44)

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

1919 metais M. Šileikis ščiam Amerikos lietuviui 
prikelia Į Chicagą ir pra-Į šviesuoliui! O taip pat
ieda dirbti “Naujienų” Į sveikintina šioje sukaktyje 
-Dbustuvėje, kartu, siekda-jir jubiliato žmona Paulina 
mas dailininko profesijos’Šileikienė, nuoširdi Miko 
diplomo, jis studijuoja Chi--darbų talkininkė, 
cagos Meno Institute, kuri, J. K.

F. Gravitis - Foto Studija
105 Forest Hills St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113
lh»ro P- mišką-, retušuotas portretų nuotraukas trijų įvairių dydžių ir 
na’ \zdiną nuotrauką »nc.
v, . Uvi.i susirinkimų, ar kitokiu srrupių'nuotraukas darome musų studijoje 
arba vvk-tam.- fotografuoti i Jūsų nurodytas vietas.
Eot.mėzčiams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atliekame senu nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
E'-to darbai atliekami meir.sk-i. ilgametę praktiką turinčiu tos srities 
oacielistų. su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren- 

eimais.
įsidėmėkite- Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. .Malonus ir greita* patarnat imas.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2 <83

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim risokit) vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

rei. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Sterke
Denciam Storus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kcnpanijos 
Šineeliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

į




